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ELŐSZÓ 

2003. januát 30-án Gyógyszerészettörténeti Tanácskozást tartottunk a 
Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszékén abból az alkalom
ból, hogy 100 éve szuletett Baranyai Aurél (1903-1983), Baranya me
gye és Pécs neves gyógyszerésze Sokrétü tevékenysége, színes egyé
rusége núatt sok hajdani ismerős, barát, tisztelő jelent meg a rendez
vényen, amelyet hivatalosan a Magyar Gyógyszerész Kamara Bara
nya Megyei Szervezete, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerész 
Szaka, a TTK Növénytani Tanszéke, a Baranya Megyei levéltár és a 
Pécsi Városszépítő és Váwsvédő Egyeslilet közösen rendezett 

A rendezvény rangját jelezte, hogy a bevezetőt dr. Szalcsányi Já
nos akadénúkus, az Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézetének igazgató-pwfesszora (aki azóta Széche
nyi-díjban részesült), a Gyógyszerész Szak vezetője tartotta meg. Rö
vid megnyitójában néhány példával bizonyította, hogy núlyen nagy 
jelentősége van a modern gyógyszerkutatásnak a gyógyszerészetben, 
az olyan gyógyszerészek aktív közremuködésének, mint anúlyen 
Baranyai Aurél volt 

Az előadássorozat alapján elkészült cikkek első része Baranyai 
Aurél személyével, munkájának eredményeivel foglalkozik A máso
dik részben szereplő közlemények az iránta érzett tisztelet jegyében 
szlilettek 

A megjelentelés anyagi gondját a Magyar Gyógyszerész Kamara 
Baranya Megyei Szervezete vállalta, s ezért Iriindannyian hálásak 
vagyunk 

A rendezvényt dr. Botz Lajos egyetenú főgyógyszerész előre
mutató, tényeket felsorakoztató előadása fejezte be a pécsi gyógysze
részoktatás úttörő lépéseiről, kezdeti eredményeiről és a képzés jö
vőjéről. 

A kötetet jó szívvel ajánljuk minden hivatásszetető gyógyszerész, 
mvos és helytörténész számára hálával emlékezve Baranyai Aurélia, 
a neves gyógyszerészrel 

SZABÓ LÁSZLÓ GY és VARGHA DEZSÖ 
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L RÉSZ 

BARANYAI AURÉL ÉLETÉRÓL 
ÉS MUNKÁSSÁGÁRÓL 



KÉTSZÁZ ÉVES GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNET 
A HATÓANYAGOK NEVEZÉKTANÁRÓL 

(megnyitó előadás) 

SZOLCSÁNYI JÁNOS 

Szeretettel és tisztelettel udvözlöm a Baranyai Aurél neves gyógynö-· 
vénykutató szuletésének centenáriuma alkalmából megrendezett tu
dományos ülés résztvevőit, előadóit, minden kedves hallgatóját Mint 
az a meghívóból és a programból látható, a tudományos ülés gyógy
szerészettörténeti tanácskozás, mely túlmutat Baranyai Aurél kutatási 
eredményeinek felidézésén és sok színes témakört ölel fel a gyógy
szerészet és gyógyszerkutatás témaköréból Ezért rövid megnyitám
ban én is csupán egy történeti érdekességet fogok elmondani. Ebben 
a körben közhelynek számít annak említése, hogy a betegségek 
gyógyszeres gyógyításának gyökerei Hippokratész és Galénosz előtti 
időkre visszanyúlva a gyógynövények hatásainak felismerésére ve
zethetők vissza Új fordulatot tulajdonképpen a kémia fejlődése ala
pozta meg, mikor is a XIX. sz. első évtizedeiben sikerült az első ható
anyagokat izolálni, majd később kémiai szerkezetüket meghatározni 
Közismer t, hogy Friedrich Wilhelm Serhimer volt az a német gyógy
szerész, aki egy kis patika laboratóriumában az első alkaloidát, a 
morfint izaiáita és a kivonat hatásait pontosabban leúta. Kevésbé 
ismert azonban ennek a felfedezésnek a biológiailag aktív anyagok 
nevezéktanára kifejtett hatása. Be kell vallanom, hogymint a Farma
kológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanára már régóta tör
tem a fejemet, kerestem irodalmi utalást régi könyvekben és feltettem 
a kérdést tekintélyes külföldi farmakológusoknak, hogy egy uj bioló
giailag aktív anyag elnevezésénél miért általános gyakorlat az -in 
végződés, pl adrenalin, prosztaglandin, atropin, brad y kinin stb Ezen 
vegyületek ugyanis rendkivül szerteágazó struktúrákat jelölnek ani
onoktól, peptidekig, fehérjékig vagy lipoidokig bezárólag Gyan:itot
tam, hogy a gyökereket az első alkaloida elnevezésénél vagyis 
Sertumeméi és a morfinnál kell keresnem Ezen az uton elindulva 
fordultam Hosztaf:i Sándorhoz, az akkor még Alkaloida Gyógyszer
gyár gyógyszerészéhez, aki a Gyógyszerészet folyóiratban 8 éve kö
zölt cikkében a történetról egv igen értékes reszletes leüástadott 
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Sertürner az új anyago! először prinCipmm somniferumnak, 
majd morphiumnak nevezte el a szokásos latinos kifejezéssel élve az 
új névben morpheusra, az álom görög istenének nevére utalva. Ezen 
vizsgálatokban elsőként mutatta ki azt, hogy a morfium az ammöm
ához hasonlóan bázikus anyag. 1817-ben, Inikor az Annalen der Physik 
német folyóiratban publikálta, hogy a növényi eredetű alkalikus 
anyagat sikertilt kimutatnia, akkor ezek létezését még kétkedve fo
gadták Korábban ugyanis csak savakat és sókat sikerült az élő szer
vezetből kimutatni. Sertürner elküldte a morfinnal kapcsolatos to
vábbi munkáját a Gay lussac által szerkesztett Annales de Chinzie et de 
Physique francia nyelvű folyóirathoz, mely korának legszínvonala
sabb természettudományos folyóiratának szálnitott Gay lussac saját 
kísérleteivel megerősítette Sertürner eredményeit és megjegyzést írt a 
cikkhez, melyben killön kiemelte, hogy véleménye szerint a növényi 
bázisok felismerése forradalmian új kategóriáját jelenti a szerves 
kémiának Megjósolta, hogy hamarosan nagyszámú növényi bázist 
fognak izolálill és ezért javasolta, az aikaline-re utaló -ine nevezés! és 
a morfiumot marfine névre változtatta 

A XIX század 10-es éveinek végén 2-3 év alatt valóban több új 
alkaloidát izoláltak mint a sztrichnint, emetint, brucint és veratrint és 
így a nevezéktan nagyon gyorsan meghonosodott, majd az eredeti 
jelentése feledésbe merült .. Az 1930-as években pl Euler a prosztata 
lipid jellegzetességű biológiailag aktiv extrakturnát már szintén -in 
végződésűként prosztaglandinnak nevezte el 

Ez a kétszáz éves történet egy gyógyszerész fonadalmian új fel
ismerésével tehát a kémiai nevezéktanra is maradandó hatást gyako
rolt A felfedezés aktualitását adja, hogy Sertürner első közleménye a 
mák hatóanyagáról 1803-ban, vagyis pontosan kétszáz éve jelent meg 
A történet befejezését csupán azzal kívánom kiegészíteni, hogy el
gondolkoztató, hogy a 21 század elején még mindig a morfin hatás
helyén az opioid receptorokon ható gyógyszerekképezik a leghatáso
sabb fájdalomcsillapító gyógyszerek csoportját és a másik széles kör
ben használatos analgetikus hatású gyógyszercsoport a COX-gátlók is 
már több mint l 00 éve állnak rendelkezésünkre 
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GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETIKUTATÁSOK 
MAGYARORSZÁGON 

GRABARIIS lS IV ÁN 

1977 tavaszán, akkori lakóhelyemen, Szombathelyen, a gyógynövény 
konferencia alkalmából megismerhettem Aurél bácsit, jó néhány órát 
együtt töltöttem vele, valamint Szabó lacival és Kóczián GézávaL 
Akkor én voltam a készülő Kőszegi Patikamúzeum könyvtárosa Az 
ezernyi régi könyv az iradámban volt és nagy örömmel mutogattam 
Aurél bácsiéknak Közben a gyógyszerésztörténeti kutatásokról, 
könyvészerről és muzeológiáról, minc!ezek terveiről esett szó. Da
gac!tam az örömtől, amikor egy-egy könyv láttán vagy témával kap
csolatban Aurél bácsi nyílt tekintete még nagyobbra tágult, akkora 
elismerést és biztatás! azóta sem kaptam 

A meghitt beszélgetés végén közöltem, hogy néhány nap múlva 
Kalocsára költőzöm Megállt a levegő Kóczián Géza már a szakállát 
kezdte megborzolni, amikor Aurél bácsi tekintete a falra szegezett, és 
megkérdezte: "Monc!d, te ezt itt tudod hagyni?" - ilyen velőkig és 
szívig ható kérdésre akkor nem lehetett válaszolrű, elesukloti a han
gom De azóta is egyvégtében az a válaszom, hogy a gyógyszerész
történeti kutatásokat nem lehet otthagyni Tanítómestereink tekintete 
ma is kérdez, onnan belülről. 

Köszönöm, hogy Aurél bácsi centenáriumán az emlékező na
gyobb család engem is számon tart, és negyed évszázaddal az emli
tett találkozás után Aurél bácsi szelíd tekintetével feltették nekem a 
kérdést, hogy merre tartanak ma Magyarországon a gyógyszerész
történeti kutatások 

Biztos vagyok bem1e, hogy kimerítő válaszhoz több időre van 
szükség, mir1t a szűkre szabott keret, és messzebbre kellene kitekin
teni Rövielen csak megemlítem, hogy a kiegyezés utáni időktől kezd
ve gazdag hagyománya van a magyar gyógyszerésztörténeti iroda
lomnak és műgyűjtésnek Különösen Ernyey József és Orient Gyula 
munkásságát tekintve a 30-as évekig lépést tartottunk a nyugattal Az 
1970-es évektől megindult önképző szép korszakunk külön hosszabb 
bemutatást érdemelne. Az egészet természetesen nem lehet csak a 
gyógyszerésztörténetre vonatkoztatni, hiszen ez szerves része az 
orvostörténelemnek, rnind témáját, módszereit és intézményeit te-
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kintve, ezért a gyógyszerésztöiténehől az mvostöttéúelemtől elvá
laszthatatlanul kívánok szőlni 

A gyógyszerészette azt mondják, hogy interdiszciplináris tudo
m":"y A tud~mányszakok sokasága és gyönyörű sokszinűsége a 
gyogyszeresztortenetben mutatkozik meg a legjobban .. Itt ad találkát 
egymásnak az egyetemes történet, a jogtörténet, a művészettörténet, a 
levéltári- és könyvészeb tudomány, az orvostörténelem, a botanika
é,s kémia történet, teclmikatörténet, hogy csak a legfontosabbakat ern
Irtsem Elmondható talán az a parafrázis, amely szerint "historia 
pha:macia est, ancilla pharmaciae et histmiae", azaz a gyógyszerész
tmtenet a g~ogyszerészet és a történelemtudomány szolgálólánya. 
Orommel szamalhatok be arról, hogy nekem harminc év alatt meg
adatott a legtob b teruleten munkálkodni, és talán nem eredménytele
nul udvaroltam ennek a szép szolgálólánynak 

. Mielött bármit is részleteznénk, tegyük fel a kérdést, szükség van 
mmderre, vagy csak néhány ember hobbyjáról beszélhetünk? 

Elmar adhatatlan az emberi életben az emlékezés. Az a múltba te
kintő e~ékezés, amely - Cs Szabó Lászlóval szólva - arasznyi éle
tünket merfoldekkel nyújtja meg 

Az emlékezésnek emberi magatartást, következésképpen emberi 
boldogulást, életet megtartó és jövőt formáló ereje van. A szaktörté
ndnek igen "jelentős szerepe van az orvosok-gyógyszerészek hiva
tastudatának, felelősségérzetének, öntudatának kialakításában meg-
er ősitésében "(Vilmon Gy Comm 14 21.) ' 

Sajátos helyzetben van mégis az mvostörténelem és benne a 
gyógyszerésztörténet Jellemző e "tudománytörténet általános lema
radása a politikatörténet, később a gazdaságtörténet diszciplináival 
szemben Az "élő" tudomány tudománytörténetének oktatása is in
kább a társadalomtudományoknál (jogtörténet, gazdaságtörténet) 
vagy az azzal érmtkező tudományszakoknál (építészettörténet) dí
vott Ezzel szemben az un "alkalmazott tudományoknál" de a termé
szettudományoknál is háttérbe szmult, nem kapott helyet a kötelező 
egyetemr tárgyakközött" (Antall J. Comm. 147-148. 56.) 

Ahogyan szükséges a nemzetek történetét, irodalmát, művészetét 
számon _;artani, ugyanúgy szükséges az egyetemes kultúra egyik 
legjelentosebb elemenek, a gyógyítás történetének az ismerete is 
Font~s,. ~~gy gen~rációról generációra legyen szakértője a régiek 
anatomra1anak, gyogyrtó művészetének, a tudósok életútjának, a rni 
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terűletünkre terelve a gondolatot, a materia medica százágú tudomá
nyának Mindig legyen, aki eligazodik a régi receptek alkérniai jelei
ben, a gyógynövények egykmi szinonimáiban, könyvészetünkben, a 
patikajog történetében, és folytathatnánk a felsorolást A kontinuitás 
mellett ez a tudomány is hatalmasan fejlődik, eredményeit terjeszteni 
kell Benedek István keserűen állapította meg, hogy nálunk tudo
mánytörténeti kérdésben nincs eredeti kutatás, hanem amit egyszer 
leírtak, azt a többiek újra mondják Igaza tetten érhető még azokban a 
jó szándékú taúkönyvekben is, ahol a bevezetőben a diszdpiina tör
ténetéről esik szó, de a legújabb tudománytörténeti eredmények nem 
j u tn ak el a sze r z ő ig 

Idő, illetve hely hiányában nem részletezhetem a gyógyszerész
történeti kutatások eddigi eredményeit, elért és megvalósulatlan cél
jait, bár ezek nélkül nehezen érthető a mai állapot és a jövő tervei Azt 
is figyelembe kell vennünk, hogy nemcsak politikai értelemben élünk 
rendszerváltásban, hanem egy nagy nemzedék után nemzedéki vál
ságban, és a kutatásoknak is új világába érkeztünk .. Ideje felmérni 
korábbi lehetőségeinkből eredő határainkat, eredményeinket és 
korlátainkat A korábbi eredmények kritikai értékelésére, újra kutatá
sára különös figyelmet kell fordítani 

A gyógyszerésztörténet nemzetközi szakirodalma igen gazdag, 
elsősorban a nyugat-európai egyeterni gyógyszerésztörténeti intéz
ményeknek köszönhetöen Az elmúlt rendszer sajátosságaiból eredö
en a külföldi eredmények ismeretterjesztése sem történt meg nálunk, 
és a hazai kutatók sem rendelkeztek kellő kitekintéssel Első tenniva
lóink közé tartozik a nemzetközi irodalom hazai terjesztése 

A kutatások új világa alatt a számitógép adta lehetőségeket értjük 
A 80-as évek közepén az orvostörténelmi kutatások gyérülését Antall 
József azzal magyarázta, hogy kihaltak már a régi rendszer kirúgott 
emberei, akik éhbérért céduláztak levéltárakban és könyvtárakban 
Ebből a helyzetből kell átlépnünk a számitógép adta világba. A 
materia medica történetírása hatalmas adathalmazzal való birkózást 
jelent, ahol a kézzel való cédulázó adatgyűjtés több évet igényel, és 
még a feldolgozásról, összehasonlításokról és értékelésről nem is be
széltünk A számítógép segítségével a középkortól végigkövethetünk 
egyes gyógyszer előiratokat, komponenseket, szinonimákat és Inin
den más fontos adatot Lehetőség nyílik az akadémiai orvoslás és a 
népgyógyászati adatok minden korszakban való összevetésére 
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A gyógyszerésztörténet terilletén is megjelentek az elektronikus 
könyvtá,rak. és levél:árak ~~ a braunschweigi egyetem gyógysze
r esztorteneh tanszekenek konyvtárában lévő több évszázados gyógy
szerkonyvekben otthonróllapozgathatok 

Elképzelhetetlen mennyiségű gyógyszerrel_ gyógyszerészettel 
kapcsolatos adat lapullevéltár ainkban. Ezek közill most csak a CD-n 
már megjelent középkori forrásokat és a régen nyomtatott másodia
gos forrásokat említem, rnint pl. Magyary-Kassa Gyula hatalmas kö
tetert Ezekbőlléhehozott adatbázis alapján újra lehet majd írni törté
nel.münket A hasonló adatgyűjtések hasznos témái lehetnének egye-
terni szakdolgozatoknak · 

, Ezekkel a gondolatokkal nem a számitógép adta előnyöket fetisi
zalom, hanem arra szetetnék rámutatni, ami sajnos örökzöld témánk 
é;százada, de harminc éve én is így ismerem egyfolytában, ez pedig 
targyr és szellemi örökséglink számbavétele, a gyógyszerésztörténet 
nagyobb teniletei szerint, ezek pedig a 

Muzeológia 
I udomány- és oktatástörténet 
Patikatörténet 
Intézmény-, egyest.ilet- és sajtótörténet 
Biográfia 
Gyár- és nagykereskedelem történet 
A muzeológia A 80-as évek közepéig az ismert értékek mentése 

védése, elhelyezése Antall József vezetésével megtörtént Azóta a~ 
intézmények bizonytalan helyzetbe kerültek Előrelépés, restaurálás, 
kiállítások megújítása alig fordul elő. Jelentős eredmény napjainkban 
a_ Rrc~ter gyógyszergyár múzeuma, valamír1t a Galenus Gyűjtemény 
letrejotte Vuagzrk a drága műkincs kereskedelem, ami a gyűjtemé
':yemk egy részét krítninális helyzetbe hozta Szigetváry Ferenc halá
laval az eszköztörténeti kutatások megszűntek Hozzáértő, főállású 
gyógyszerész kutatóra van szükség. Az ország egyéb múzeurnaiban 
őrzött gyógyszerészi emlékek topográfiáját szükséges elkészíteni ah
hoz, hogy láthassuk örökséglinket 

A tudománytörténet hatal.mas témájából most csak azt emelem kí, 
h~gy még_a forrásokat sem ismerjük Ki tudja ma megmondani, hány 
kodexet osnyomtatványt és régi ritkaságat őriznek könyvtáraink, 
amelyek a gyógyszertörténet híres forrásai? Gondolok itt pl. Theo
phrasztosz, Galénosz, Avicenna, Paracelsus és mások műveire Tehát 
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itt is első feladat a gyógyszerészi könyvészet topográfiájának elké
szítése 

Az oktatás- és tudománytörténet újra vizsgálásának szükségessé
gét Sági Erzsébet kutatásai támasztják alá, akí az el.múlt években 
"Újat mondok r égiekr ől" címmel a nagyszombati egyeterni gyógysze
részképzéstől kezdve ellenőrizte és bőségesen kiegészítette az eddigi 
ismereteket 

A patikatörténeteket több megyében egybegyűjtötték Azonban e 
téren is bőséges kiegészítenivalót rejtenek még levéltáraink 

Hasonlót mondhatunk a felsorolt többi témában is 
Röviden ezekkel a gondolatokkal szereltem vol.na érzékeltelni a 

gyógyszerésztörténeti kutatások kórét és kérdéseit Talán sikerült 
éreztetnem, hogy ez hatal.mas és szép tudományterillet De hol van
nak a művelői és a műhelyei? 

Nálunk jellemzően hobbyból művelt tudomány, ami az eredmé
nyek értékéből nem von le semmit, sőt Itt van közöttünk Lárencz 
László, aki egyszemélyes intézmény Az általa léhehozott magyar 
gyógyszerésztörténeti adatbázis - az el.múlt negyven év eseményei
nek fényképeitől kezdve, a sajtótörténeten, biográfiákon át az ipar
történetig - páratlan és pótolhatatlan kínestink Hasonlóan szálha
tunk Péter H Mária marosvásárhelyi munkásságáról Azonban a 
kutatás ezen a területen is elválaszthatatlan az intézményektől és az 
oktatástól, a küliöld ezt példázza. A gyógyszerésztörténet intézmé
nyeként múzeurn, könyvtár, egyetemi tanszék jöhet szóba. A szemé
lyek és intézmények munkáit pedig egyesület foghatja össze. 

Országos és egyetlen intézményünk a Semmelweis Orvostörté
neti Múzeum, Könyvtár és levéltár.. Az 1960-as évektől napjainkig 
látja el feladatát Az intézmény munkáját tudományos tanács segíti 

2000 óta ismét van honunkban az orvostörténelemnek akadémiai 
képviselete Az MTA Orvostudományok Osztálya Orvostörténeti 
Munkabizottságot hozott létre. Zalai Károly professzor és személyem 
tagja a munkabizottságnak 

Az egyes kutatóknak 1968-tól a Magyar Orvostörténelmi Társaság 
és a Magyar Gyógyszerészeti Társaság közös Gyógyszerésztörténeti 
Szakosztálya jelentett fórumot Az újabb egyesületi jogszabályok és a 
két társaság helyzete megkívánta, hogy a gyógyszerésztörténet szer
vezete megújuljon Így alakult meg 2002-ben az önálló Magyar 
Gyógyszerésztörténeti Társaság A Társaság mint közhasznú szerve-
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zet kmunk kihívásainak megfelelően óhajtja a hazai gyógyszerész
történeti kutatások ügyét előbbre vinni, az ismereteket terjeszteni, "a 
magukban hivatottságot érző fiatalokat összegyűjteni" A Társaság 
más nemzetek önálló gyógyszerésztörténeti társaságaihoz hasonlóan 
bekapcsolódik a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti I ársaság mun
kájába. A Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadénűával is ismét 
szmosabb kapcsolatba kerülünk, mert I ár saságunk két tagját az Aka
démia ebben az évben tagjai sorába fogadja A Nemzetközi Gyógy
szerésztörténeti Akadémiának tagja szeretve tisztelt professzorunk, 
Rácz Gábm A három napja megjelent "Emlékképek" című kötetében 
bemutatja a nemzetközi akadénűát is 

"A modern tudományos és felsőoktatási rendszerek következté
ben meghatározza az egyes tudományszakok helyzetét az akadénűai 
é~ egyetemi "képviselet" léte vagy nem léten - állapította meg Antall 
Jozsef evtizedekkel ezelőtt Ezért végezetül a legfontosabbról, az ok
tatásról kell szólni 

1955-1970 között féléves kötelező tantár gy volt a pesti egyetemen 
a gyógyszerésztörténet Halmai professzOl előadásában A megszűnt 
egy':'temi okt~tást v~lamelyest pótolta Zalai Károly, aki a gyógyszer
ugyr szervezes tantargy keretem belül néhány órát a gyógyszerész
történet oktatásának szentelt Ez a megoldás tulajdonképpen érték
m_entő cselekedet volt a történelemellenes szacialista képzési politi
kaval sz~mben A béketábor más államai is alkalmazták Intézményi 
kutatas rtt sem folyt Igen jelentős volt azonban, hogy Zalai profesz
szarnál a gyógyszerügyi szervezés keretében gyógyszerésztörténeti 
témából disszertációt lehetett készíteni. 

, A_z egyetenű képzés megszúntével továbbképző tanfolyamokon 
probalta a Szakosztály a hiányt pótolni 1972-től Ezek a kis létszámú 
tanfolyamok is inkább a kutatói munkára való felkészítést célozták 
Az igen szinvonalas továbbképző tanfolyamokat a 80-as évek elején 
meg kellett szuntetm, mert a megindult szakgyógyszerészképzés ter
hene hrvatkozva, ene nem adtak további állanű támogatást Ez a kor
szak igen sok szép és színvonalas rendezvérrnyel jellemezhető, kö
zöttük kiemelkedő a Nemzetközi Gyógyszerészeti Társaság 1981-ben 
Budapesten rendezett Kongresszusa 

A képzés terén más államokhoz hasonlóan el kell érnünk, hogy az 
e?yetem_eken kötelező vagy választható tantárgy legyen a gyógysze
resztor tenet Ugyanez a célja a Magyar Orvostörténelnű I ársaságnak 
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is Az MI A Orvostörténeti Munkabizottsága vizsgálja, hogyan lehet
ne ezt mihamarabb elérni Egyes államok, rnint Németország, O
laszország, Franciamszág, Ausztria, Spanyolmszág és újabban len
gyelmszág egyetemein nemcsak oktatás folyik, hanem az önálló tan
székek igen komoly kutatómúhelyek A nű céljaink sem lehetnek ke

vesebbek 
A Magyar Gyógyszerésztörténeti I ársaság kiemeit célja az egye

tenű képzés megvalósításának segítése A hetvenes években megva
lósított tanfolyamainkat is szetetnénk felújítani, de gondoltunk már 
kis létszámú gyógyszerésztörténeti nyári tábona diákoknak és fiata
loknak Ha csak megmutatjuk nekik múzeumainkat, már nagyot pó
toltunk a képzés hiányain 

Befejezésül említést teszek az eredmények közzétételéről, ugyanis 
a gyógyszerésztörténeti kutatások gyümölcsei is nagyrészt nyomta
tott lapokról ismerhetők meg Nagyszámú kéziratunk vár kiadásra 
Az Orvostörténelnű Társaság és az MIA Munkabizottsága is sorra 
jelentet meg értékes köteteket, részben korábbi nyomtatványokból 
gyújteményes kiadásokat Anyagilag támogatjuk és szor galmazzuk 
az MI A támogatásával megjelenő gyógyszerésztörténeti bibliográfi
át, amelynek hatalmas anyagát Dörnyei Sándor gyűjtötte egybe 
Örülünk, hogy napjainkban kiadók vetekszenek egymással elsősor
ban facsimile kiadásokkal, mint pL Baradlai-Bársony Gyógyszeré
szettörténete 1930-ból, vagy az első Magyar Gyógyszerkönyv (1871) 
A kiadók a látványos könyveket részesítik előnyben Szívesen segí
tünk rninden kiadónak, mert igen nagy a pótolni valónk, és rninden e 
területen megjelent könyvnek örülhetünk Természetesen Társasá
gunk céljai között szerepel a folyóirat és könyvkiadás is .. 

Rövid időnk és a terjedelnű adottság em1yit engedett a történet
tudomány és a gyógyszerészeti tudományok határterületeként jelent
kező diszciplína apológiájára, vagyis "a gyógyszerésztörténet dicsőí
tésére a tárgyilagos bírálat helyett" Rácz Gábor akadénűkus írja 
könyvében: "a szép emlékeket érdemes megőrizni" Szép emlékeze
tünkben él Aurél bácsi, és a vele is gazdagabb gyógyszerészettörté
netünk 

!7 



BARANYAI AURÉL, 
A GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNÉSZ 

SZMODIIS LÁSZLÓ 

A kiválóan felkészült és nagy műveltségű Baranyai Aurél (1903-1983) 
gyógyszerész 100 éve, 1903. január 8-án született a Verőce-megyei 
Eszéken De Pécs városához kötődött a munkája Fridrich Sándor, a 
Petőfi-patika vezetője így fogadta őt: "maga a patikában született. " 
I öbb mínt félévszázadot töltött el a gyógyszerészi pályán Így fiatal 
korától követte a város és amegye szakmai fejlődését Nagyon széles 
látókörű vo~t Személyesen ismerte a pécsi és a megyei gyógyszerész 
kollégákat Izig-vérig baranyai volt Tapasztalatait könnyen helyezte 
történelmi távlatba Szabad idejében sokat kutatott pécsi könyvtárak
ban és levéltárakban. Gyógyszerésztörténeti publikációi több részre 
os~thatók: l. A gyógyszerészet múltja, 2. A gyógyszertárak története, 
3 Eletrajzkutatás, 4. Gyógyszertörténet 

Szakmánk múltjára pillantott vissza a "Hová lettél praxivilág?" c. 
közleményében (Gyógyszerészet 16: 434-435, 1972). Az 1940-ben 
életbe lépett új gyógyszerészképzés keretében megszűnt az 1887-ben 
megnyílt Budapesti Gyógyszerészgyakornaki Tanfolyam Cikkében 
gyógyszerész apja, Baranyai József emlékén keresztül ábrázolta az 
egykori gyógyszerészek hivatásszeretetét és sajátos lelkivilágát. 

A "Dunántúli Napló"-ban (1973) az első pécsi munkahelye, a 
Petőfi-gyógyszertár történetét írta meg. Itt 18 évig működött. Írásá
ban emléket állított egykori főnökének, Fridrich Sándornak 

I öbb cikke jelent meg a "Baranyai Helytörténetír ás" -periodiká
ban "A Baranya megye gyógyszerésztörténeti emlékeiből" (1972) 
címen a XIX századi pécsi és amohácsi Szentháromság Gyógyszertár 
történetéről értekezett. Megemlítette az ország első, XL századi 
pécsváradi gyógyszertárát A XIX század elején csak három pécsi 
(Arany Sas, az irgalmasrendi és Szerecsen) és egy mohácsi gyógy
szertár szolgálta a régi vármegye gyógyszerellátását Méltatta a híres 
Wernischek, Hölbling Ignác és Nendtvich Tamás gyógyszerészek 
érdemeit 
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liitlúclt Sómlm m: Atauy Sus uondauku 

Karikatúra Fridrich Sándor ról, rajzolta Baranyai Aurél 

"A két öreg gyógyszertár" c tanulmányában (1974-1975) ismét a 
két legrégibb pécsi gyógyszertár (irgalmasrendi és Szerecsen) törté
netéről olvashatunk Az államosított megyei gyógyszertárak történe
téről is írt a "Baranya megye Egészségügye" c kiadványban (1973) A 
Gyógyszertári Központ felügyelte a patikát Csak a központ raktárá
bólrendell1ették meg a gyógyszertárak a szükséges gyógyszereket A 
gyógyszerkészítő laboratórium számos gyógyszerféleséget, sok tab
lettát és kúpot gyártott, hogy mínél jobban kielégítsék a betegek tge
nyeit A központ fejlesztette még az állatorvosi gyógyszere~átás~ ts 

I öbb alkalommal méltatta Pécs város neves gyogyszeresze es bo
tanikusa, Nendtvich Tamás érdemeit (Gyógyszerésztörténeti Diárium 
1974, Gyógyszerészet 1984, posztumusz), aki kutatta a Mecsek
hegység és a szomszédos Szlavónia flóráját, felfedezte a Mecsekben a 
zergevirágot (Doronicum) és lepkéket is gyűjtött 
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Megírta még dr.. Salamon Béla (1904-1972) gyógyszerész, szíget
vári, majd pécsi gyógyszertárvezető munkásságát, aki régészeti mun
kájával nagy szerepet vállalt Szigetvár tőrténelrní múlljának feltárá
sában, és aki a szígetvárí múzeumot számtalan Zrínyí-emlékhez jut
tatta 

Pályája végén megírta pécsi munkahelye, aSzerecsen Patika tör
ténetét (Acta Pharmaceutica Hungarica, 1969, Supplementum) 

Gyógyszertörténeti munkássága szomsan kapcsolódott a gyógy
szerészi pályához, a gyógynövénykutató és népi gyógyítási adatmeg
őrző tevékenységéhez. Pályája kezdetén még a !IL Magyar Gyógy
szerkönyv volt hivatalos Így nagyon jól ismerte a már gyógyászatilag 
túlhaladott, de történetileg még értékes gyógyszeralapanyagokat 
Legérdekesebb dolgozata "Az Uníversal-recept" volt Ennek XVIII 
századi előüata megegyezett a nálunk is ismert "svédcsepp" 
(Schwedenbítter, Schwedentrunk) eredeti összetételével Az eredeti 
gyógyszer 34 betegség esetében volt hatásos. Megtudhaquk azt is, 
hogy az egykori svéd lrrent doktor nagyatyja a 130 életévét ennek a 
szemek köszönhette ( Gyógyszerésztörténeti Diárium 1974). 

Valamennyí gyógyszer- és gyógyszerésztörténeti cikke nemcsak 
tudományos konferencián, elóadóülésen, hanern még rádióelőadás 
keretében is elhangzott. Kitűnő előadó volt 

A Dunántúli Naplóban évtizedeken keresztűl írt a régi Pécsről, 
az egykori farsangokról, amíkor még a harangöntők, tímárok, mgo
nakészítők, a paprikarnolnárok népesítették be a várost 

Lornbosi Jenő, a Dunántúli Napló egykmi főszerkesztője felje
gyezte egyik mondását: "Kis balta vagyok a nagy fában .. Csak forgá
csokat tudok hasítaní, de a forgácsokból is lehetnek nagy túzek.. " 
Számos fiatal gyógyszerészt sikeresen készített fel a pályára 

I öbb rnunkahelyét követően hosszabb ideig rnűködött az "Arany 
Sas" -ban, a Széchenyi téri "Nagypatikában" Már fiatal kora óta 
gyakran írt verseket, szépirodalrní rnűveket, sőt még színtársulatok
nál is statisztál t Az alábbi versével emlékezünk Baranyai Aurél szü
letésének 100. évfordulóján. A vers a "Nagypatika" gyógyszertári 
brigádjának 20 .. jubileumára készült (1974 őszén). 
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A pécsi nagypatika 

Nem halt meg a patika-poézis, 
A patika is lehet Ararát, 
Ha szíve van s a szenvedő szíveknek 
Önként ki tár ja mindkét pitvarát 

Mert van ilyen, lehet és legyen is, 
Mert maga a tabletta nem elég, 
Hogy felhangolja a munkás holnapokra 
A tenni tudók drága erejét. 

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 hatóalanyi 
Hogy leheli a pilulás dobozba 
5 a gyóJ51;füvektől az antibébiig 
A gyógyszerek hatását hogy fokozza 

Hókusz-pókusz sarlatánok, 
5 az alkímia rég történelem; 
Reális lett, meggyőző, világos 
Az officina, a kígyós kehely 

A húsz évben, mely századokat száguld 
E lőre, robbanó rakétaként 
S az Armrysasból vas számot kovácsol 
A T ízperegyes, Pécsnek főterén 

A régi Arany Sas már elveszett, 
De meglelte tisztultabb önmagát, 
Tiszteletet ébresztőn az ősök 
Örökszép tradícióin áll. 

A hívatás határidője hosszú 
Nem húsz évig, halálig tart, az ám.! 
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Jó magiszter világ-bajára is 
Gyógyír t keress holnap talán talál 

Hinni tud és tud hitet hinteni 
Marékkal a Tagadás szemébe 
Számítsatok e nagybeteg világban 
A gyógyszerész szakértő értelmére t 

ÉLETKÉPEK BARANYAI AURÉLRÓL, 
A GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNÉSZRÓL 

LÁRENCZ LÁSZlÓ 

A Cavinton egyik szülőahJja Baranyai Auri/ 

A gyógynövények kutatása során Baranyai Aurél az 1950-es években 
került kapcsolatba Szász Kálmán kutatógyógyszerésszel, a gyógynö
vények és növénykémia kiváló ismerőjéveL 

Dr Szász Kálmán (1910-1978) erdélyi származású, neves fitoké
mikusunk viszontagságos életének utolsó, de egyben legsikeresebb 
állomása volt a Kőbányai Gyógyszerárugyár ("Richter") Rövid idő 
után kiemelkedő szaktudása révén a gyár vezetése megbízta a Nö
vénykémiai Osztály megszervezésével. Főbb kutatási területei az 
anyarozs (Secale cornutum) alkaloidjainak ipari előállításával, a gyű
szűvirág (Digitalis-fajok) hatóanyagainak ipari előállításával és Inin
dezek fitokémiai vizsgálatával kapcsolatosak Az 1950-es évek máso
dik szakaszában a Vinca minor (kis télizöld, meténgfű) alkaloidjainak 
izolálása fűződik nevéhez .. A fő hatóanyagból (vinkamir1) jött létre a 
Devincan gyógyszer az 1960-as évek elején, majd a molekula átalaki
tása révén a Cavinton, ami ma egyik legfontosabb, exportra is kerülő 
gyógyszerünk 

Baranyai Aurél a gyógynövénykutatási konferenciákon kerűlt 
kapcsolatba Szász Kálmánna!. Egyik emlékemet ezzel kapcsolatban 
idézem fel 

Ismeretes, hogy az 1950-es években a gyógyszerészek tovább
képzését az Orvostovábbképző Intézet szervezte Baranyai Aurél élve 
a lehetőséggel első továbbképzését 1957 márciusában 6 napig a Kő
bányai Gyógyszerárugyár Növénykémiai Osztályán töltötte. Élmé
nyeiről így emlékezett: "Érdeklődéssel figyeltem meg a gyárban a 
gyógynövények nagyüzemi feldolgozását Szász Kálmán többször 
megkeresett, szakmai dolgokról beszélgettünk A gyári tartózkodá
som során figyelemmel kísértem Szász Kálmánnak a vinkaminnal 
végzett munkáit .. " Közöttük fokozatosan kölcsönös rokonszenv 
alakult ki Baranyai Aurél egy alkalommal elmondta Szász Kálmán-
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nak, hogy a pécsi Lámpásvölgyben sok Vinca minor található A ké
sőbbiekben Szász Kálmán kérésére nagyobb mennyiséget gyűjtött be 
Hangszalagos felvételről (1981. szept n) idézek: "A budapesti gyár 
tehergépkocsijával vittűk a gyógynövényt Budapestre .. Feldolgozták, 
maJd ott maradva pár napra, együtt kidolgoztuk egyelőre a közép
uzemr vinkarnm-kinyerés teclmológiáját" 

Ezzel kapcsolatos saját emlékem mindezt jól bizonyítja .. 1958 és 
1963 között az első nagyobb üzemi gyógynövény-termesztést a BaJa
tonakaliban levő "gyógynövénykutató intézetben" végezték Szász 
Kálmán kérésére a Kőbányai Gyógyszerámgyár két dolgozója, Iasná
dy Gyula és Lárencz László (e sarok írója) rendszeresen a délelőtt 11 
óra körül szedett mintákban találták a legtöbb alkaloidot Ebben az 
időben rendszeresen innen gyűjtötték be a Vinca rrűnort gyári feldol
gozasta 

Az 1960-as évek elején épűlt fel az új "Növényüzem" Szász Kál
mán elképzelései szerint A fő hatóanyagokat az ún "U" -exttaktonal 
vonták ki. Az U-exttaktort a gyári IMK részleg szetelte fel, az első 
nyers kivanatot a Vinca minor őrleményből Iasnády Gyula, Bánáti 
Ferenc és Lárencz László gyári szakmunkások közreműködésével 
készítették 

É:rdemes még ana is utalni, hogy az 1960-as években az akkori 
pécsi Gyógyszertári Központ humánus és tudományt támogató ká
dengazgatója, Szabó Pál (1923-1986) ezt írta (forrás: "30 éves a Szaci
alista Gyógyszerellátás Baranya megyében", Baranya megyei Tanács 
Gyógyszertári Központja, Pécs, 1985 Kézirat): "A TIT és a Gyógysze
resz Szakcsoport közös rendezésében meghirdetett előadások után, 
amelyen Szász Kálmán és Gyenes István kandidárusok voltak az elő
a~ó~, a Kőbányai Gyógyszerámgyár és több Baranya megyei TSZ 
kozott szerzodeskötésre került sor a Vinca minor összesen több mint 
száz holdas_ termelésére". A Vinca minor állományok rrűnőségét Ba
r~nyar Amel rend~zeresen ellenőrizte a gyógyszertári munka elvég
zese :nell~tt, dr. Kovec: Ferenc főkönyvelő jóváhagyásával, a Gyógy
szertan Kozpont vezetosegének engedélyével. Ezt megelőzően, 1967 
pnuár 9-től 21-ig Baranyai Amél továbbképzésen vett részt a Kőbá
nyai Gyógyszerárugyár Növénykérrűai Osztályán. 
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A II Világháború és a veszprémi magángyógyszerészi praxis 

Baranyai Amél- a budapesti Magyar Hadtörténeti Levéltárban 
talált adatok szerint - a II Világháború során a pécsi 4. szárnú Kato
nai Kórház hadi szervezésében az egyik alakulatnál részt vett a Dél
vidék "felszabadításá" -ban, melyről hazaérkezése idején - katonai 
helytállása elismeréseként - 194L július 29-i keltezéssel elismerésben 
részesült A Délvidéken az eszéki tábori kórházba osztották be, ahol 
mély szomorúsággal töltötte el a véres, sebesült katonák _látvár1ya. 
Hamarosan Geiger Kálmán gyógyszerésszel, valammt ReiSer Janos 
órásmesterrel a pécsi Fiume (ma Petőfi) utcai berendezett katonai 
gyógyszertárban kapott néhány hónapig tartó "egyenruhás" beosz
tást, rrűközben egészen 1944 május ll-ig Fridrich Sándor "Petófr" 
patikájában receptáriusként is tevékenykedett 

Ezt követően, tehát 1944 első felében került Veszprémbe és innen 
vitte, menekítette családját, osztták származású feleségét és három 
gyermekét, Zsuzsannát, Pált és Kálmánt biztonságosabb helyre, 
Auszttiába A körülményeket kissé részletezve a következőket írhat
juk Ismeretes, hogy a II Világháború idején érvényben levő zsidó
törvények szerint a zsidó gyógyszerészektől, gyógyszertár_ tulajdono
soktólvagy azok őrökőseitől megvonták a "patikajogot" Igy történt, 
hogy a veszprémi 1904. évi alapítású, "Páduai Szent Antal" -hoz cím
zett gyógyszertár zsidó tulajdonosától, illetve a rövidesen ellmnyt 
özvegyétől, Földes Lajosnétól megvonták a patika üzleti jogát A ré
gió gyógyszerellátása szükségszerű volt, ezért a hatóság pályázatot 
hirdetett a veszprémi Földes Lajos gyógyszertárának üzemeltetésére. 
(Ez volt a hírhedt "stojai-patika jog".) 

A pályázatot minden valószinúség szerint a fiatal Amél édesapja, 
Baranyai József, magyarmecskei gyógyszerész adhatta be fia nevé
ben, aki ebben az időben még a háborúban teljesített szalgálatot Az 
országosan meghirdetett pályázatot Baranyai Amél nyerte el meg
kapva a veszprérrű "Páduai Szent A:'tal" gyógyszertár üzleti jogát 
Az új helyzettől édesapjától értesült. Igy történhetett, hogy a brzton
ságosnak látszó hely realizálódott és családjával Veszprémbe költöz
hetett A költözés éppen hogy megtörtént, igen rövid idő múlva - a 
szavjet csapatok nyugat felé nyomulása és támadásba lendülése rrűatt 
- el kellett dönteni a tovább menekülés szükségességét Apósáékhoz 
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költözött a család, az alsó-ausztriai Hadresbe (Hollabrunni körzet), 
ahol egészen 1945. tavaszáig tartózkodtak 

Baranyai Aurél egyébként sem maradhatott volna magángyógy
szerész Veszprémben, mert a szovjet csapatok bevonulása nyomán 
megalakuló új kormány 1945. febr 6-án kiadta a 200/1945 M E ren
deletet, ami hatályon kivtil helyezte az ún. zsidó törvényeket Özv 
Földesné visszakapta a gyógyszertárat A visszatérő Baranyai Aurél a 
család megélhetésemiatt rövid ideig özv. Földesné gyógyszertárában 
dolgozott, mint "provisor" (Kerbolt Kornél közlése) E patikát szülői 
segítséggel meg is tudta volna venni, de a gyógyszertár "üzleti jogát" 
meg kellett volna váltani a hatóságoknáL A "törpe" patika nem volt 
jövedelmező, emiatt a megváltásta nem is volt érdemes 

Családjával együtt szúkebb hazájába, Pécsre költözött vissza. 
Átmeneti munkavállalások után Gyimóthy Béla "Aranysas" gyógy
szertárába ment dolgozni Szabó Pál (1985) kézirata szerint a gyógy
szertárak államosításának idején (1950. július 28-30 . .) gyógyszertár
tulajdonosként még Gyimóthy Béla és felesége voltak feltüntetve 
Gyógyszerészként Baranyai Aurél nevét is megemlíti az okirat 

Ararry Sas Patika 

A pécsi Arany Sas Patika egykor a Városháza éptiltében, a Király 
u. sarkán volt, ahol ma gyorsétterem múködik A jelenlegi helyén 
("lóránt-palota") ma már megszakott Itt dolgozott Baranyai Aurél 
akkor is, amikor az államosított "nagygyógyszertár" beosztott gyógy
szerésze volt 

Pezsgett körülötte az élet Élő növényeket bemutató kis kiállítása 
a gyógyszertár szegletében ma is hiányzik A "Baranyai Aurél
brigád" is hiányzik Csattanó szenemessége és bátor kritikája is hi
ányzik 

1952-ben, mintegy fél évszázada sztiletett az a verse, ami dr Bari 
Zsigmond (1900-1994) gyógyszerész, az egyetemi gyógyszertár haj
dani egyetemi magántanára hagyatékából került magángyújtemé
nyembe .. A vers első másolatát elkészítettem már 1994-ben, a nehezen 
olvasható szöveget Kutas Jenő, fiatal gyógyszerészkollégám segítsé
gével tudtuk olyan formába hozni, ahogyan most közreadjuk 

A vers kelte: Pécs, 1952. február 10-én 
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Szülte (eredetileg stilte van írva, hogy humorból ered-e vagy vé
letlen, azt nem tudjuk eldönteni): Aesculaphy Aurél patikárus felvez 

A versből kiderül, hogy miként látta az 1950-es évek gyógyszer
tárát az éles elméjű, közismert és megbecsült Baranyai Aurél. 

A Felelős Vezető 

Körlevelet hoz a postás minden patikába, 
Talán már nyolcvanadik csak úgy hamarjában 
Ez volt írva, beleírva, központtól az üzenet 
Felvez Kartárs utasítunk, csináld meg a tervedet 
Írjad össze mit igényelsz következő évre, 
Készítsed el szép nyugodtan, mindjárt holnap délre 
Félre hát most minderr mással, kuncsajtot kirúgni, 
Mert a központ már holnapra azt akarja tudni.: 
Mitfogyasztasz majd jövőre el az aszpirinból? 
Mennyi lehet az igényed radi x tormentillból? 
Van időd rá bőségesen, soroljad fel sorba, 
Sokezernyi tételedet, cikkcsoportba barrtua 
Cikkeidet szedjed aztán szaros ábécébe, 
És núnt morrdtam nem hamarabb, csupán holnap délre. 
Sürgős numka, központunknak illik segíteni, 
Ráadásul az egészet ki is kell árazni 
Pincétól a padlásig túrjad patikádat, 
Hogy a sárkányvér árát is vajha megtalál jad, 
Míg valahogy átairágod magad a nagy gondon, 
Már is bájos hang keres fel téged telefonon: 
"Halló kartárs - tizenkettős szál a telefimba -
Legyen holnap este ha tra a szakszerv székházba .l" 
Solyom kartárs tartja meg ott majd a heti sajtót, 
Mikroszkóppal keres hozzá már is hozzászóló! 
Utána majd hallgassuk meg Szabó igazgatót, 
Ki nyerte el a versenyben most a vándorzászlót 
Nem tart soká a gtjlllésiink, alig csak pár perCig, 
Ha Szabó Pál szál csak hozzá: estétól hajnalig 
És a körtelefon Te ge d, hogy így megnyugtatott, 
Körleveledben böngészni, lehet újból jogod 
Rezsitételekről cseueg /ren ne Kövecs, 
Szam határozottan m;ilt, egt;szeríí, nemes 
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Nem hímez, nem hámoz, de igér megtorlást, 
Ha sokba keritenéd a havi nagymosás! 
Nagy kartárs is kér, ha tán megmondhatod, 
Hogy tavaly ki puccolt Tenálad ablakot? 
Hogy hány tdrlőrulzád lett immáron cafat? 
Hogy kinek adtad át a gázpalackodaf? 
5 míg omlanak Rád kérdések halmai, 
Robog be hozzád kar társad: Hangai 
Fú tésértfelelős 6 s szegény feje, 
Hőmérőt szmongat ezért a kezeae 
Fútési anyaggal spórolásm is int, 
Ha nagyon megérzi a kályha melegít 
De bezzeg boldog, ha hideg a kályha, 
A gyönyörtől remeg levágott szakálla 
Míg a patikában a szenel dekázzák, 
Központban a kályhát nagy vígan megrakjálc 
Vargáné kartársnő fordít erre gondot, 
Gyakran kérve Tólünk személyi adatot 
Annyi nála már e sok irka firka, 
T u d belőle bőverz a szenes ládákba 
Ki kopog-mi kopog? tény ez? és nem árny? 
Megérkezett végre az áruszállítmány. 
If em is késett sokat, csupáncsak egy pár hetet, 
Es mát elföldelték a szegény beteget, 
Aki várt gyógyszert, jót, életadót, 
De lzát éti ilyen malőr néha a halandót 
Pedig, hogy igyekszik Már ta és a Gyurka, 
Ekkora szargalom núrcs núndm bokorban 
Mert ók nem nyugosznak, amig a decentrum, 
Es núnden gtjógyszettár készlele múzimum 
Legjobb bizonyíték erre más nem lehet, 
Mint árukísérő, szállító leveled 
Nem mint régen volt, ez nwst egészen más, 
Hiába kutatod nincs benneanullázás 
Van bőven lllOSt lllllzden, bmbamid, glicenn, 
És mibe könyékig vájsz p u/visz fenacetúr 
Decenirum az árut valósággal ontja, 
Dunát rekeszthetnél annyi most az ostya 
Valamit ne kapnál? Az most ki van zárva, 

Horváth kartársunknak nagt; a gondja rája 
Kuld 6 neked mindent, szemed-szád csak ámul, 
Hogy egy nagy gosszt kaptál, nylon pelenkábul 
Igaz, nem rendelted, de Te nem tudhattad, 
Mibó1 adódhat nwjd nagt;szerú forgainzad 
S míg a dús készleten a szived úgy vidul, 
Patika ajtaján Hartai befordul. 
A nzindig epedve várt központi ellenőr, 
Íme így halmozódik fel gyönyör re a gt;önyör 
Jófiú 6 nagyon, sőt mondhatnók: bájos, 
Állítja mindenki, leginkább Vitályos 
Hosszú lábaival patikádat méri, 
Vércse tekúzteltel szekrényeid nézi 
5 amint fiók után fiókokat kihúz, 
Milrt a szelíd őzre, reáront a hzúz, 
Felfedezi legott (ne- Neked- itt a kár 1) 
Hogt; lejárt Tenálad egy doboz Exhepar. 
Jegyzőkönyvbe veszi, s mi a nóta vége: 
Közpor1tunk értesít egt; ékes levélben, 
Felvez kartárs, mi Önt megter he/tük, 
9. 60-nal s itt ezt elkönyveltük 
És míg ez új teher nyomja a válladat, 
Izzadva számolod a kassza/apodat 
Kezedbe ceruza és aminden sebekre ir, 
Gondok eliízője.: egy jó puha mdír 
Összeadsz és kivon sz, elosztasz és szorzol, 
5 mint végezté/, szíved is megmozdul. 
Lelkedet elönti aziránt a hála, 
Ki a pénztár lapot egykor kitalálta 
Kivánsz neki mindent, s ezzel ellentétben, 
Nem kivánsz semmit, mégcsak levegőt sem 
Ne !zagy ped1g idődfüstté váljon kartárs, 
Előírva vagyon egypár nyilvántartás 
Jegyezdfel a szeszt, cukrot és írrzulint, 
Kábítószereket és a penicillin! 
Vezess könyvet arról, hogy mit labor á/tál, 
Hogy magiszokból miket is vizsgáltál 
Így a szépnek, jó1rak szívedet kitárod, 
Ötvenedszer irod a bútorleltárod 
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Óráid, nappid csupa vakáció, 
Mert minálunk nincsen adminisztráció 
Receptet is csinálsz, mert hát nagyoll ráér sz, 
És mert hivatásod mégiscsak mómszcrész 
Hivatásod nemes, olyan felemelő, 
Te vagy a fole/ős patikaz,ezető 
Gondod nincs semmire, a fe;ed mégis kába, 
El is visznek nemsokára majd a Rét utcába 

A Mecsek és a természet- a lélek és az otthon 

1927., Aurelius verse: 
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Vén poéta -lant a kézben 
A Mecseknek nekivágott. 
Unta már a rónaságot, 
Hol jegenye zúg a szélben 

Senki útján mcssze tévedt 
Híis szívében zöld erdőnek, 
Dalolgatott fának -kőnek, 
Friss fííszálra félve lépett 

Lm1tja oly bús, oly kesergő 
Harangvirág hallgat mélyen 
Karcsú szárán Zengve kéjjel, 
Vígan zendúl rá az etdő 

Mecseki séta 

Kakukkhang és ger le búgás 
Beleszól a néma csö1rdbe 
Visszhang kél rá, lenn a völgybe' 
Mozdul egy-em vakondtúrás 

Közbe-közbe rigófütty is, 
Elvegyül a lágy zenébe 
Gyenge tölgyek tág körébe11 
Bólogat egy béna bükk is. 

Vén poétát meghatotta 
Víg dal uk a ;átszi, pajzán; 
Fejét két kezére hajtván 
Kopott lantját mcssze dobta 

1972 október L, Baranyai Aurél verse: 

Hozzád kiált a Vörös Kereszt 

Nemcsak nyolc munkaóra van 
És nem csupán a körlevél, 
Az elhagyottnak más a vágya, 
Van béna gond s az nem beszél 

És talán nemcsak Indiában 
Vannak szemérmes szenvedók, 
Mert idebenn is, Baranyában, 
Dugdosnak könnyet, bú-redőt 

Homiza néhányat letörölnénk 
Irgalmas kézzel, hangtalan, 
T án nem fáj ná úm árvaságát, 
Az, aki társtalan marad.. 

Tan, Iza a szíve gyökeréből 
Családdá nő a V állala t, 
És belső élete kivirágzik, 
Amint a Jó felé halad, 

Akkor törtélzik valami, 
Valami szép, meleg csoda, 
Mit a nyolc óra s körlevél 
Valóra nem válthat soha 
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PÉCS ÉS SZEGED EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
A MECSEK FLÓRÁJÁNAK FITOKÉMIAI 

KUTATÁSÁBAN 
(BARANY AI AURÉL SZEREPE) 

SZENDREI KÁLMÁN és MINKER EMIL 

Bevezetés 

A gyógyszerészet története bőséggel kínál jó példákat olyan gyógy
szerészekre, akik életüket az officinai táramellett élték, de érdeklődé
suk, alkotó munkájuk messze meghaladta a gyógyszertár adta lehető
ségeket. A tár a mellől színvonalas tudományos munkát végző és a 
tudományos fórumokon jelentkező gyógyszerész kollégákra is akadt 
a múltban sok példa, magyar is .. Ehhez rendszerint valantilyen kutató 
intézmény támogatását, infrastruktúráját vették és veszik ma is 
igénybe, hiszen enéikul színvonalas kutatás ma - kevés kivételtől 
eltekintve - lehetetlen Így szerez ma tudományos fokozatot, minősí
tést sok fiatal kolléga A tudományos egyuttműködésnek ez a formája 
tehát elég gyakori, jól ismert Ana viszont ritkán akad példa, hogy 
egy gyakorló gyógyszerész nyújtson támogatást tudományos intéz
ménynek, fórumoknak, szervezeteknek, sőt a gyógyszergyártásnak is. 
Mmdezt nem eseti szívességként, hanem alkotó módon, önzetleni.il, 
névtelentil, évtizedeken át, csaknem "intézményesített" formában 
N~ve ':em, vagy csak ritkán jelenik meg a tudomány rögzített ered
menyerben Az rlyen egyéni hozzájárulást a nagy egészhez könnyen a 
feledés veszélye fenyegetheti 

Közhely, hogy a történelem, így a gyógyszerészet története is, a 
már elmúlt jelenekból tevődik össze .. Mindazok írják, akik mar adan
dót adtak és adnak hozzá A háttérben meghúzódó, láthatatlan hoz
zájárulások rögzítése azok feladata, akik annak élvezői voltak, anól 
közvetlen tapasztalattal rendelkeznek Baranyai Aurél színes egyéni
segének, sokrétű érdeklődésének egyik lényeges összetevője volt az, 
anut ahazar "gyógynövény ügyhöz" hozzátett Időszerű tehátermek 
felidézése és ez a nti feladatunk, akik ennek tanúi és haszonélvezői 
voltunk. 
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Az együttműl«idés kezdetei 

A történet több rnint negyven éve kezdóclőtt Az akkor még fiatal, 
önálló kutatási profilját kereső szegedi Gyógynövény- és Drogísme
reti Intézet útkeresésének egyik jeleként az Intézet akkori vezetője, 
Novák István professzor egy eléggé szakatlan felhívással fordult az 
országban működő gyógyszerészekhez, orvosokhoz, egészségügyi 
dolgozókhoz (1): 

"A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógynövény- és Drogisme
teti Intézetében célul tűztük ki a hazaí népies gyógyászatban haszná
latos növények, tea-keverékek, valamint olyan hazai növények gyűj
tését, melyeket eddig a tudományos gyógyászatban egyáltalán nem 
használtak fel. Az így gyűjtött növényeket, tea-keverékeket folyama
tosan, rendszeresen mínden részletére kiterjedve megvizsgáljuk Ter
vünk célja a népies gyógyászatban használatos növények esetleg ed
dig nem ismert, feledésbe merult, vagy nem használt hatóanyagainak 
előállítása, vizsgálata, az ana érdemes hatóanyagnak bevezetése a 
gyógyászatha ( .. .) 

A fenti kérdéssel évek óta foglalkozom, de az intézetet csak most 
sikerült annyira berendezni és felszerel.ni, hogy szűkös viszonyok 
között az ily irányú vizsgálatokat megkezdhesstik (. .. ) 

A XX században színte az egész világon eddig sohasem tapasz
talt aktivitással indult meg a gyógyászati célra alkalmas növények 
keresése, hatóanyagainak vizsgálata . Még mindig érdemes növé
nyekkel és növény-hatóanyag vizsgálatokkal foglalkozni; erre a leg
szebb példa a reszerpín felfedezése ( . .) 

Eddig egy lelkes orvos, Dr. Oláh Andor (Békéscsaba) volt az, aki 
a népies gyógyászatban használatos növények vagy tea-keverékek 
gyűjtésével foglalkozott, és gyűjtésének adatait volt szíves rendelke
zésemre bocsájtani A népies gyógyászatban használatos növények, 
tea-keverékek előiratainak gyűjtését szetetném az ország egész terü
letére kiterjeszteni. Azzal a kéréssel fordulok a városokban és falvak
ban múködő, és a néppel közvetlenül érintkező gyógyszerészekhez, 
orvosokhoz, egészségügyi dolgozókhoz, hogy a népies gyógyászat
ban használatos növényekre, tea-keverékekre és azok felhasználására 
vonatkozó adatokat legyenek szívesek összegyújteni és akár egyen
ként, akár csoportosan is hozzám eljuttatni Végül mindazoknak a 

33 



gyógyszer észeknek, akik a saját maguk gyűjtötte növényeket, tea
keverékeket maguk szeretnék megvizsgálni, esetleg hatóanyagát elő
állítani, készséggel nyújtok segítséget, és munkájukat tőlem telhetőleg 
támogatni fogom 

Dr Novák István egyeterni tanár" 

Ez a felhívás annak a felismerésnek volt az eredménye, hogy a 
gyógynövények, drogok, teakeverékek és a drogokból készülő gale
nusi készitmények jelentősége fokozatosan csökkenőben volt Magyar
országon az akkori terápiában E folyamat egyre láthatóbb jelei a fia
tal Intézet létjogosultságát látszottak megkérdőjelezni. 

A gyógyszertárak gyógyszerkészletében egyre kevesebb termé
szetes eredetű szer jelent meg, időnként gyógyszerkönyvi minőségű 
kamillát, hársfavirágot sem lehetett kapni. 

Eltűnőben volt az a gyógyszerész és orvos generáció, amely elő
deitől még örökölhette, s így rendelkezett a klasszikus tára rnelletti 
feldolgozásra, készítmény előállításra és terápiás alkalmazásra vonat
kozó közvetlen ismeretekkel A természetből származó gyógyanya
gokkal kapcsolatos képzés fokozatosan rninimálisra csökkent az or
vosképzésben és lassan, fokozatosan zsugorodott a gyógyszerészkép
zésben is .. A gyógynövény felhasználás egyre inkább a gyógyszer
ipar ba tevődött át, itt tiszta hatóanyagokat ( digitaloidok, anyarozs-, 
mák-, Vinca-, Rauwolfia-, Catharanthus-, stb. alkaloidok) és a még 
forgalmazott néhány növényi ala pú galenikurnot állították elő 

Mindez a gyógyszeres terápia gyors fejlődésének és a gyógyszer
kincs átalakulásának volt az eredménye, amely a világ különböző 
országaiban jelentősen eltérő állapothoz vezetett A legtöbb fejlett 
gyógyszerpiaccal rendelkező országban - hozzánk hasonló rnódon -
a gyógynövények jelentősége gyorsan csökkent, ugyanakkor Néme
tországban és Franciaországban - tehát két olyan országban, ahol a 
gyógyszergyártás rendkívül erős volt- a gyógynövények alkalmazá
sa, a fitoterápia továbbra is őrizte súlyát a gyógyszerelés egészében 

A fiatal Intézet számára a jövőbeli kutatási irány( ok) kialakításá
hoz a következő lehetőségek kinálkoztak: 

a. Az érvényes és az akkor előkészületben lévő új Magyar Gyógy
szerkönyv drogcikkelyeihez csatlakozó, azok fejlesztését, ill létreho
zását célzó kutatás, morfológiai, szővettani, kémiai - analitikai rnun
ka; 
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b Hazai termesztett, illetve begyűjtött drogok jellemzése, szab
ványosítás;, rnódszertani fejlesztő rnunka; 

c Az ipar számára fontos, vagy potenciálisan hasznosítható 
gyógynövény nyersanyagok kémiai vizsgálat~, vagy újak keresése, 
esetleg farmakolágával egybekötve; csatlakozas a már folyamatban 
lévő szűrővizsgálatokhoz az ígéretesnek mutatkozó fajok feldolgozá

sával; 
d. Új, jelentős farmakológiai hatást rnutató, ha lehet eredeti rnole

kulák keresése a természetből (izolálás, kémiai szerkezet felderítése) 
végső célként az ipari szintű hasznosítás, gyógyszergyártás számára; 

e A még szórványosan, búvópatakként meglévő hadicianális 
ismeretek tudományos igényű ellenőrzése a növénykémia és farma
kológia eszközeivel; a hasznosítható ismeretek és anyagok korsze
rűbb forrnába öntése és átmentése 

Felmérve az egyes irányok eszköz, és szakértelern igényét és a 
rendelkezésre álló eszközöket és forrásokat, az Intézet vezetése prio
ritási rendben az e > d > c irányok rnűvelése, tehát súllyal növényké
miai jellegű kutatás rnellett döntött. A sorrend később jelentősen rnó
dosult, de évtizedeken keresztül az Intézet kutatásainak a gerincét 
képezte, szinte emblernatikusan jellemezte azt 

Fontos eleme volt a döntésnek az, hogy magyar és nemzetközi 
viszonyításban is szinte egyedülálló lehetőség ígérkezett az aktív 
együttműködésre a növénykérniát művelő farrnakognoszta és a far
makológus között Nem árt e helyen hangsúlyozni, hogy a terápiás 
alkalmazást célzó növénykémiai kutatásoknak a legsúlyosabb gátló 
tényezője világszerte a kísérletes farmakológiai háttérvizsgálatok hiá
nya volt és ma is az. 

A felhívás hatására szórványosan érkeztek a jelzések, javaslatok 
Baranyai Aurél egyike volt azoknak a gyógyszerészeknek, akik je
lentkeztek Ez logikusan következett egész gyógyszerészi ténykedé
séből és a természet iránti rajongásából Örömrnel fogadta, hogy egy 
egyeterni intézmény kész felvállalni az általa (is) elhanyagoltnak vélt 
területet, a tradicionális ismeretek ápolását, korszerűsítését Készség
gel ajánlotta tehát segítségét a tanszéknek látni fogjuk, hogy a leg
jobbkor tette! A szárnos jelentkező között volt ugyanis egy makói 
belgyógyász is, aki Novák professzornak javasolta a kerti rutafű érté
keinek ellenőrző vizsgálatát A történet fontosabb részleteit e közle
rnény egyik szerzője (ME) 1996-ban már felidézte (2) A Ruta 
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-
graveolens tradicionális alkalmazásának igazolásával indult sokéves 
kutatásnak az évek haladtával egyre több látható, tudományosan is 
regisztrált és még több láthatatlan botanikai és kémiai elágazása" 
résztvevője lett Egyes ,.elágazások" rnentén a kutatás sz;lai ma seU:: 
szakadtak meg. A külvilág számára láthatatlan résztvevők egyike volt 
több rnint két évtizeden át élete végéig, Baranyai Aurél A szegedi 
kutatásokhoz ugyanis egyre gyakrabban volt szükség olyan növényi 
nyersanyagra, amely a különleges, gazdag flórával rendelkező Me
esekben volt fellelhető. Baranyai A ur élt abban az időben egy rninősé
gében Szegeden már többen ismertük és hamarosan egész gyógysze
rész generációk ismerték meg A gyógyszerész hallgatók stüdiurna 
keretében évente szervezett májusi botanikai kirándulások ugyanis 
rendre a Mecsekbe irányultak és sokszor egy informális tájékozódás
sal kezdődtek a Széchenyi téri nagy gyógyszertár ban, vagy a hegyen 
Aurél bácsi tájékoztatta a botanizámi indulókat a rnecseki flóra aktu
ális állapotáról, az éppen virágzó stádiumban lévő érdekesebb fajok
ról Ki ne emlékezne a gyógyszertár egyedülálló színfoltjára, a rnindig 
friss vadvirág csokorra az officinában! A gyógyszerészi hivatást és a 
természetet egyaránt szolgálni kívánó gyógyszerész hamar megtalálta 
annak is a rnódját, hogy rníként lehet a látszólag elvont, "akadémi
kus" egyeterni kutatást hasznosan tárnogatni, sőt stirnuláhu Miköz
ben önzetlemU, fáradhatatlanul, rnindig a háttérben maradva szol
gálta az "ügyet", saját tanulmányaival, egyes növények tradicionális 
alkalmazásáról szóló közvetlen információk feldolgozásával, erről 
szóló közléseiben rnintegy sugallta a helyes irányt az akadémiai ku
tatás számára is A legjobb példa erre az a páratlan értékű rnunka, 
amit a Mecsek egyik legérdekesebb, szinte "egzotikus" növénye, a 
pirítógyökér tradicionális alkalmazásairól tett közzé, arnikor értesült 
anól, hogy a szegedi csoport elsősorban gyógyszeripari prioritások 
által mctiváltan szeretne a növénnyel behatóbban foglalkozni (3). 
Kellő időben ahhoz, hogy a tudomány figyeimét a növény lehetséges 
,.hasznára". (diszkrét rnódon) felhívja, a kutatást közvetlenül segitse. 
A mar naprg példaszerű, ahogyan gyógyszerészként, a tradíciókhoz 
közeli pozícióból inforrnálta, majd önzetlenül segítette a ,.magas tu
dományt", nem kímélve sem a szellemi, sem a fizikai erőfeszítést 
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Megkockáztathatjuk azt a kijelentést, hogy az Alföld. ki':étdév€1 
az ország egyetlen szükebb régiójából sem került annyr novenyfaJ 
kémiai - farmakológiai vizsgálatra ebben az időben Szegeden, mmt a 
Mecsek flórájából Voltak ezek között endemikus fajok, amelyeket 
gyakor latilag csak a Mecsekből lehetett a vizsgálatokhoz szükséges 
mennyiségben beszerezni, és nagyobb számban voltak azok a faJok, 
amelyeket az ország sok területéről, igy a Mecsekből is vizsgáltuuk: 
Egyes esetekben (pl. Serratula tinctoria - festő zsoltina) a mecsekr 
gyűjtés különös jelentőségű lett. Baranyai Aurél az előnyös lelőhelyek 
felderítésében, az alkalmas gyűjtési időpont meghatározásában, maJd 
a tény leges gyűjtésben és szállításban vállalt rnindenkor önzetlen 
szerepet Egyidejűleg ügyelt ana is, hogy a Mecsek flóraértékei ne 
szenvedjenek kárt a ,.tudomány oltárán", fékezte a tülzásokra hajla
rnos fiatal kutatók gyűjtési lendületét 

Mecseki növények- szegedi vizsgálatok 

Rutaceae fajok vizsgálata 

A szegedi Ruta vizsgálatok legelső eredménye a "bőrizga tó" ha
tást kiváltó fotodinárníás hatású vegyületek (pszoralén, bergaptén, 
xantotoxin) megtalálása volt Az önkísérletek és bőrgyógyászati ki
próbálás után felmerült ezek terápiás alkalmazásának lehetősége is és 
ez arra késztette a szegedi csoportot, hogy a kutatást más Rutaceae 
fajokra is kiterjessze A magyar flóra azonban ebben a tekintet~e~ 
rendkívlil szegény, vadon csupán a Dictamnus a/bus L; nagy ezer;ófu, 
boszorkányfíí fordul elő. Jelentősebb állományai éppen a Mecsek déli 
napsütötte lejtőin találhatók, erről évente a botanikai türák során volt 
alkalmunk meggyőződni Kézenfekvő volt, hogy a nyersanyagat on
nan szerezzük be, Baranyai Aurél támogatásával 
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A nagy ezerjófű ismert arról, hogy érintése- főleg közvetlen nap·· 
nak kitett bőrfelületen - gyakran okoz bőr gyulladást, amit pigmentá
ció követ Ebben hasonlít a kerti rutafűhöz és több Umbelliferae faj
hoz (pL Heracleumok). 

A munka eredményei 

A Mecsekben Baranyai Aurél segítségével gyűjtött herbábarr va
lóban megtaláltuk a fotodinámiás hatást kiváltó furanokumarinokat, 
három velük rokon szerkezeti vonásokat mutató furanokinolin alka
loidot, továbbá a növényvilágban ritkán előforduló több érdekes 
szerkezetű anyagot: a fraxinellont, auraptént és az erősen keserű izű 
limonoidokat Utóbbiak sok Rutaceae fajban előfordulnak, igy az is
mert Cihus-félék magjának és terméshéjának keserű ízét is ezek adják 
(3-7) 
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furanokumarinok 
pszoralén R l, R2 =H 
xantotoxin R l =H; R2 = OCH3 

auraptén fraxinellon 

furanokinolinok 
diktanmin R 1 = R 2 = H 
y-fagarin Rl =H; R2 = OCJ-13 
szkimmianin R l = R2 = OCH3 

limonin 

Értékelés 

A boszorkányfűben talált jellegzetes növényi anyagok nűnd is
mertek voltak az akkori növénykémiai irodalomban és többségüket a 
boszorkányfűből is leírták már korábbi szerzők 

A hazai flórában viszont a boszorkányfű volt a második faj - a 
Ruta graveolens után - amelyben jelenlétük megállapításra került 
Figyelemre méltó, hogy a boszorkányfűben a ma ismert két legerő
sebb fotodinámiás hatásű anyag a pszoralén és xantotoxin (lásd táblá
zatot) együtt található 

Pszoralén 100 
Xantotoxin 38 
Bergaptén 27 
Angelicin 12 

A természetesfuranokumarinok relatív fotodinámiás hatékonysága (4) 

Bár mennyiségi meghatározások és egzakt összehasonlítás más 
növényekkel nem történt, mégis feltételezhető hogy a boszorkányfű 
földfeletti része valószínűleg az egyik legerősebb fotodinámiás hatású 
zöld növényi anyag. Nyilván ez is hozzájárul a nem tű! hizelgő hírne
véhez A többi jellegzetes tartalomanyag - a limoninszerú anyagok 
kivételével - ismereteink szerint nem került rendszeres farmakológiai 
vizsgálatr a, így róluk a növény tradicionális alkalmazásai vonatkozá
sában nem tudunk semmit mondani. A limonoidok erősen keserű 
ízük következtében minden bizonnyal fontosak a boszorkányfű aro
más, keserű likőrökben történő felhasználásánál és egyes szerzők 
szerint a reflexes hatáson túl specifikus vércukorszint csökkentő hatá
suk is van Ezeket az adatokat azonban nem tekinthetjük kielégítö 
szinten bizonyítottnak 
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Növélzyi szteroid források keresése a hazai flórában 

Bizonyos növényi szteroidok (pl. digitaloidok) önmagukban ren
delkeznek jelentős fiziológiai hatással és nyernek alkalmazást a hu
mán terápiában. Mások fontosak a gyógyszeripar számára mint kiin
dulási anyagok a gyógyszerelőállításban, vagy jelentősek lehetnek a 
kutatás számára mint vegyszerek (pl. rovarhormon hatású szteroi
dok). A hazai gyógyszeripar és vegyszer forgalmazás mindhárom 
tenileten érdekelt volt a hetvenes-nyolcvanas években és aktívan tá
mogatta a célzott, gyakorlatilag is hasznosítható hazai kutatásokat 

A szegedi kutatások két fő irányban indultak, csaknem 10 év idő
rendi eltolódással Elóbb az ipar számára a szteroid hormon előállí
tásban használl1ató növényi nyersanyagok keresése indult meg a hat
vanas évek első felében, majd egy második periódusban rovarhormon 
hatású ekdiszteroid fonások keresésére tevődött át a hangsúly 

Szteroid homzonokká alakítható növényi szteroidok keresése 

A múlt század negyvenes éveitól kezdve hosszú időn át világmé
retű verseny folyt a növénykémiai kutatásban a szteroidhormon 
gyártásban hasznosítható, természetes szteroid források felderítésére 
Ezek a munkák viszonylag hamar elvezettek a Dioscorea, Yucca, 
Agave-, Smilax fajok, mint a mai napig legjobb nyersanyagok behatá 
vizsgálatához (Marker és mtsai, 1940-től) és ipari hasznosításuk 
megindításához (8) Európa számára azonban nem kinálkozott gazda
ságos megoldás, a keresés tovább folyt. A hazai kutatásokat - melyek 
fő iránya hazai és behozott Solanum fajok glikoalkaloidjaira irányult
a potenciális alkalmazó, a Kőbányai Gyógyszerárugyár kezdemé
nyezte, irányította és nem utolsó sorban finanszírozta (9) .. A szegedi 
csoport csatlakozni kívánt e kutatáshoz, lehetőleg eredeti növényké
miai munkával Ezért két olyan növényt választott, amelyekről a bo-
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taníkai rokonság sugallta a szteroidok jelenJétét és az esetleges sikert 
Ezek az Asclepiadaceae családba tartozó Cynanchum vincetoxicum (L) 
Pers (méreggyilok) és a Dioscoreaceákhoz tartozó J(mtus communis L 
(pirítógyökér, Dioscoreaceae) voltak Mindkét család sok fajából útak le 
korábban szteroidokat a titokémiai irodalomban: az Asclepiadaceae
ből bonyolult pregnán-származékokat, a Dioscoreaceae-ből főleg 
dioszgenin-glikozidokat (10). Ezen túlmenően, mindkét fajnak voltak 
néprajzi, ill. tradicionális orvoslási vonatkozásai, ezért a szegedi inté
zet a két fajt felvette programjába Mindkét nyersanyagat (a piritó
gyökér rhizomáját és a méreggyilok herbáját) részben, vagy egészben 
a Mecsekből szerezilik be Baranyai Aurél segítségével 
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C ynanchum vincetoxicum 

A növény latin és magyar neve és a vele kapcsolatos irodalom 
egyaránt mérgező tulajdonságot sugall. A növénykémiai szakiroda
lom áttekintése és saját előkísérleteink nem ígértek az ipar számára 
hasznosítható szteroid vonatkozású eredményeket, ezért annak tisz
tázását tűztük ki célul, hogy rniért mérgező a növény 

A munka eredményei 

Két alkaloidot különítettünk el a noveny földfeletti részéből, a 
kriptopleurint és a tiloforint Megállapítottuk hogy mindkettő a nö
vényi alkaloidok egyik ritka csoportjához, a fenantro-indolizidin vá
zas anyagokhoz tartozik, amelyek ennek a növénycsaládnak több 
fajára nézve jellegzetesek (11-12) 
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kriptopleurin tilofor in 

Értékelés 

Irodalmi adatok alapján valószínűsíthető, hogy az előállított két 
alkalmd felelős a növény "mérgező" hatásáért, ínnen a latín és ma
gyar név .. A laboratóriumi munka során megfigyeltük, hogy ezek az 
anyagok a kéz bőrfelületéről mínimális mermyiségben felszívódva 
kellemetlen bőrgyulladást okozhah1ak. Külön vizsgálatsorozatban 
megállapítottuk, hogy igen jelentős és széles spektrumú a két alkaloid 
antifungális hatékonysága (13,14). 
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Iimms commu11ís 

~z Európa-szerte egyetlen jelentős Dioscmeaceae faj sokféle reputáci
oval rendelkezik Ez, mint a növények esetében oly sokszor, a nevé
ben rs tükröződik (magyarul pirítógyökér, németül Feuerwurzel). 
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Elsősorban neuralgia, reumás panaszok népies szeteként ismert, 
mondhatni egész Európában. Baranyai Aurél külön tanulmányban 
foglalkozott a növény erős hengeres, gyakran gumós gyökértörzsének 
tradíciókan alapuló használatával (3,15) Közléseiből vált először is
mertté az, hogy Pécs környékén, tehát hazánkban is gyakran alkalma
zott népies szer a Tamus A fenti alkalmazásokon tű! magzathajtásta 
és "vesepanaszokban" is alkalmazzák a népi gyógyászok, "barany~i 
kuruzslók" Hírt adott egy népgyógyász ellen Pécsett lefolytatott, sok 
port felverő bírósági ügyről is 

Korábbi kutatások nem tudták hitelt érdemlő módon tisztázni a 
gyökértörzzsel előidézhető bőr hiperémia okozóját, pontos mecha
nizmusát Az ismeretanyag gyakorlatilag a feltevések színljén maradt 
(tűszerű Ca-oxalát kristályok, hisztamínszerű anyagok) 

A munka eredményei 

Baranyai Aurél két jelentős tétel gyökértörzs szállíhnányt bizto
sított a szegedi kutatásokhoz Ezek tájékoztató analízise mínden ko
rábbi növény vizsgálatától eltérő, addig teljesen szakatlan anyagcso
port (összesen ll vegyület) jelenJétét jelezte Nyokat tiszta állapotban 
sikerült elkülöníteni és kémiai szerkezetüket megállapítani Bebizo
nyosodott, hogy valóban rendhagyó, szakatlan szerkezetü anyagok
ról van szó, amelyekkel azonosat nem, hasonlót is csak elvétve lehe
tett találni az addigi fitokémiai irodalomban (16-18). 

(O) 

(0) 

T am us fenantiének kombretasztatin A-4 tebaol 

Nitrogénmentes fenantrének 
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Értékelés 
A C ynanchumhoz hasonlóan a pirítógyökérről is kiderült, hogy -

a trópusi és szubtrópusi gumós Dioscoreákkal szemben - nem tartal
maz olyan mennyiségben hasznosítható sztewidokat, amelyek az 
ipari hasznosítás számára perspektivikussá tennék Ugyanakkor az is 
bebizonyosodott, hogy nem csupán botanikai szempontból egyedü
lálló ez a növény Európában, hanem kémiai képességei, a benne ke
letkező jellegzetes anyagok tekintetében is Az időközben Münstenel 
is kibővült Pécs-Szeged együttműködés gyümölcseként egy újszerű 
növényi hatóanyagcsoport felfedezése történt meg. A I am us 
fenanaének voltak az első egyértelműen leirt N-mentes növényi 
fenantrének A genuin jellegükkel kapcsolatos kételyeket hamar el
oszlatták saját ellenőrző vizsgálataink és a hamarosan megjelenő 
rendkívül hasonló szerkezetű Combretum fenantiének 

Azt a mai napig sem sikerült kifogástalanul igazolni, hogy mitől 
"pirító" a pirítógyökér, és miért tartották a gyökeret a népgyógyászok 
"vesepanaszok" kezelésében alkalmas szemek A fenantrének illetve 
azok oxidációja során keletkező fenantrén kinanak részvétele :zekben 
a hatásokban mégis valószínúsíthetö Egyes I am us fenantrének 
rendkívül könnyen oxidálódnak a megfelelő kinoidális anyagokká és 
ebben kézerúekvő az analógia a hidrakinont tartalmazó drogokkal 
(Uvae ursi-, Myrtilli folium) és azok hagyományos és elfogadott, elle
nőrzött terápiás alkalmazásaival. Figyelenue méltó, hogy Pettit és 
munkatársai egy afrikai Combretum-fajban több N-mentes fenantrén 
mellett egy nagyon jelentős citosztatikus hatású, kémiailag wkon stil
bént, a kombretasztatin A-4-et találtak A szintetikus kombretasztatin 
gyógyszerré fejlesztése előrehaladott klinikai szakaszban van (19) 
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Rovarhormonhatású anyagok keresése a hazai flórában 

A növényi szteroid kutatás teljesen uj fejezetének kezdetét jelen
tette 1967-ben az a- majd ~-ekdizon (=ekdiszteron) (lásd képletet) 
megtalálása előbb két japán (Achyranthes fauriei, Amaranthaceae; 
p0 docarpus nakaii, Podocarpaceae), egy ausztrál (Podocarpus elatus) 
fajban, majd még ugyanabban az évben az európai Polypodium 
vulgare L ( édesgyökerű páfrány) gyökértörzsében (20). A talált igen 
magas ekdiszteroid mennyiségek jelezték, hogy a növények több 
nagyságrenddel magasabb szinten képesek ezeket a speciális sztewi
dokat akkumulálni, s ez biztató volt a gazdaságos előállítás szem
pontjából Ismét a Kőbányai Gyógyszerárugyár Növénykémiai Osz
tálya (Dr. Szász Kálmán) adta az indítékot iparilag is hasznosítható 
fajok keresésére a hazai flórában abban a reményben, hogy ezek az 
anyagok a növényvédelemben alkalmazhatók lesznek (rovarirtóként) 
A Polypodium a gyakorlati hasznosítás szempontjából alkalmatlan 
növény volt A hetvenes évek elejére főleg Japánban végzett ekdiszte
roid szűrővizsgálatokból kezdett kiemelkedni néhány növénycsalád, 
illetve nemzetség, amelyekben az ekdiszteroid-pozitiv fajok gyakori
sága kiemelkedő volt Ezért a hazai flóra vizsgálatát ezekkel a taxo
nómiai egységekkel kezdtük és rövid néhány hónap leforgása alatt 
több olyar1 genust, illetve fajt találtunk, amelyek jelentős ekdiszteroid 
fell1almozónak ígérkeztek Az természetes, hogy ebből a munkából 
sem maradhatott ki a Mecsek flóravilága és Baranyai Aurél! Az ott 
fellelhető Hellebmusok, valamint az ugyancsak ott előforduló három 
Senatula (zsoltina) faj, a Senatula tinctoria L, festő zsoltina, a S 
radiata (W et K) MB, sugaras zsoltina és a S. lycopifolia (Will) 
Kern, fénylő zsoltina. A természetes állományt nem veszélyeztető 
alkalmas lelőhelyek felderítésében Baranyai Aurélnak, majd Szabó 
Gy Lászlónak kulcsszerepe volt 

A munka eredményei 

A Mecsekből fent felsorolt és célzottar1 gyűjtött növényfajok minde
gyikében találtunk számos ekdiszteroidot, az észlelések jelentős ré
szét izolálással is sikerült bizonyítani A külföldi növényfajokhoz 
hasonlóan mindegyik vizsgált fajban az ekdiszteron bizonyult a fő-
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komponensnek és ezt a főanyagot szerkezetükben rendkívül válto
zatos mellék-ekdisztemidok széles spektruma kíséri csaknem minde
gyik növényben A főkomponens mennyiségében és az ekdisztemid 
összetételben szinte fajról-fajra jelentős különbségek mutatkoztak 
Fontos észlelés volt az, amely szerint az ország különböző területeilől 
gyűjtött Senatula tinctoiia minták között a Mecsekben, erdei aljnö
vényzet állományban előfordulők tűnnek a leggazdagabbnak 
ekdisztemnban 

A mai napig folytatódó szegedi ekdisztemid kutatás többszáz 
hazai és külföldről beszerzett faj szürővizsgálat szintű ellenőrzését, 23 
faj részletes preparativ feldolgozását, 62 ekdisztemid izolálását, szer
kezetűk azonosítását, illetve 41 esetben uj szerkezetek megállapítását 
eredményezte. Minden jel szerint többet, mint a világ bármely más 
növénykémíai kutató labmatóiiumában (21-27)! A komolyabb meny
nyrségekben előállított ekdiszteroidok közül 7 anyag kereskedelmí 
fmgalomba is került az MIA Szegedi Biológiai Kutató Intézetében 
alakult vállalkozáson keresztűL A szegedi csoport volt a mvarge
netikai kutatások számára szükséges ekdisztemidok messze legje
lentősebb szállítója nyolcvanas évektől kezdve több mint egy évtize
den át (28). 

A kutatás terebélyesedésével, további taxonok kerültek a látó
szőgbe, igy Ajuga-, Lychnis-, Silene-fajok, a Chenapadium bonus
hemicus .. Ezek között is rendre szerepeitek mecseki gyüjtésü minták, 
sőt több esetben a kezdeményezés és a kutatást végzők is Pécsről 
származó gyógyszerész kollégák voltak (pL Gmzlinger M) (25,29) 

HO 
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Következmények, folytatás 

Az egyre szapmodó és egyre szélesebb tudományos publicitást 
kapó eredményekből hamar kiderült, hogy a Mecsek flóra fitokémiai 
kutatásának folyamatában az érdeklődés e flóra iránt észrevétlenül 
átragadt Baranyai Amélról mindazokra, akik ebben a munkában részt 
vettek Az izgalmas, meglepetésekben gazdag munka mögött látha
tatlan alakja végig jelen volt szetényen a háttérben meghúzódva So
ha nem igényelte a publicitást, a tudományos eredményekben része
sedést Nem kedvetlenítette el az, hogy a kutatások mindig csak rész
eredményeket, esetenként negatív eredményeket, látszólagos csaló
dást hoztak Örülni tudott mmak, hogy kedvelt növényeiről egyre 
többet - sajnos soha nem eleget - tudunk meg és annak is, hogy a fia
talokra, a "csikók" -ra is átragadt e flóra tisztelete, szeretete 

Az igazán érdekes, eredeti kutatómunka egyik attributuma, hogy 
nem mínden részlete látható és tervezhető előre. Igy volt és van ez ma 
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is a gyógynövények és általában véve a növények kémiai és farma
kológiai kutatásában is .. A I am us communis vizsgálatok egész törté
nete és eredménye a legszebb példa erre. Ha az első, szteroid vonat
kozásban negatívnak tűnő eredmények után nem figyelünk a rendel
lenes, sza katlan, "korábban soha nem látott" ll összetevőre, amelye
ket gyönyörű kromatográfiás megjelenésük alapján laboratóriumi 
zsargonnal egy ideig csak "lila gyöngyfüzérnek" neveztünk, azok 
valószínűleg a mai napig ismeretlenek maradtak volna .. Igy viszont 
bebrzonyosodott, hogy mások által valóban még soha nem észlelt 
anyagokról, a pirítógyökér egyedülállóan jellemző kémiai produktu
mairól van szó. Egy kis sovinizmussal azt is mondhatnánk, hogy 
fitokémiai "hungaricum" -ok kerültek elő, amelyek jelentőségét a nö
vény, vagy az ember számára ma sem tudjuk De bízunk abban, hogy 
egyszer - talán éppen egy újabb Pécs-Szeged együttműködésben- azt 
is megismerjük 

A Tamus anyagok kémiai szerkezete annyiban is meglepetés volt, 
mert abban az időben a növénykémikusok (és a természetes anya
gokkal foglalkozó szerves kémikusok is) úgy tudták, hogy ilyen 
anyagok csak a nitragént is tartalmazó alkaloidok között találhatók a 
fenantrén szerkezeti elem núndig részét képezi olyan anyagok moÍe
kulájának, mínt a morfínánok, aporfínok és az arisztolochiasav. Így az 
első szerkezetek láttán azonnal felmerült a kérdés, hogy mi lehet ezek 
eredete a pirítógyökérben Ma sem tudjuk Reisch professzor kutatói 
fantáziáját dicsérik azok a hipotézisek, amelyek elvezettek egy a mai 
napig is alig ér té kelt, de később jelentősnek bizonyuló elágazási 
ponthoz: az ópiumban egy N-mentes fenantrén-származék, a tebaol 
felfedezéséhez (30, 31). 

Úgy véljük, a fentiekben nagyon vázlatosan bemutatott sokéves 
eg~üttm~ködés további általánosítható tanulságokkal is szaigáL Az 
elso feltetlenul az, hogy - szemben a gyakori feltevésekkel - hazánk 
flór~jának belértékeit csak nagyon hiányosan ismerjük látható, hogy 
az altaJunk behatóbban vizsgált míndegyik fajról az derült ki, hogy 
olyan eddrg le nem ut, gyakran jelentős anyagcsere termékek talál
hatók bermük, amelyekről korábban semmit nem tudtunk. Érvényes 
ez a megállapítás a már "ismert", "hasznos" növényfajokra és foko
zottan az úgynevezett "értéktelen" -nek tartott (gyom)nővényekre Ezt 
tapasztaltuk az ország más flóravidékeiről gyűjtött növényekkel kap
csolatban rs Jogosult tehát feltételeznünk, hogy nem csupán a világ 
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rnás részeillek flóravilága vár még míndig pontosabb tanulmányozás
ra és leírásra, hanem szűkebb hazánké is. E közös természeti érték 
megismerését segíthetik, gyorsítha~ák, eredményességét növelhetik a 
fentiekhez hasonló együttműködések Kiterjesztéstik az ország, sőt a 
Kárpát-medence flóravilágára közös, megoldásta váró feladatunk 

A fent bemutatottak dokumentálják azt is, hogy az eredmények 
vonzzák az együttműködőket, segítik a munka terebélyesedését Így 
volt ez míndegyik fentebb bemutatott témakór esetében A bel- és 
külföldi együttműködők száma az évek során egyre gyarapodott Ez 
az alapja mmak is, hogy a Pécs-Szeged együttműködési sorozatnak 
rna síncs vége A folytatás nem szakadt meg, a hangsúlyok, a részté
rnák és a Mecsekből igényelt növények folyamatosan változnak, aho
gyan ezt a kutatás iránya és a felmerülő ötletek megkívánják Elegen
dő a folytatást jelentő témák közül e helyen megemlíteni az 
Euonymus fajok alkaloidjaínak és poliésztereínek vizsgálatát (32) és 
az Euphorbia cyparissias morfológiai változatosságának tanulmányo
zását (33). Az együttműködés hosszú történetének ezt a fejezetét 
azonban már a Mecsek flórájának űjabb hívei, egy űjabb generáció írja 
Pécsett és Szegeden is Ezeket a munkákat és eredményeiket sajnos a 
korábbiak többsége, így Baranyai Aurél sem érhette már meg 
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BARANYAI AURÉL A BARANYAI NÉPI 
GYÓGYNÖVÉNY-ISMERET KUTATÓJA 

SZABÓ LÁSZlÓ GY 

Különleges adottságú gyógyszerész volt Magában hmdozta ősei 
történeimét és annyira megszerette szúkebb hazájának, Baranyának 
népét, a paraszt- és munkásembert, hogy közvetlen, mégis hatá~ozott 
kérdé~eivel szinte játszva gyújtötte össze azokat a gyógynövény
hasznalatra vonatkozó adatokat, amelyeket helyi és országos lapok
ban publikált Kár, hogy nem volt több ideje az ilyen jellegú gyújté
sekre. A gyógyszerészet fokozott helyhez kötöttséget, minda,;,ellett 
megértő és sokoldalú szakmai tájékozottságot igénylő hivatás. ő hi
vatásnaktekintette a gyógyszerészi szalgálatot Zengő, mély hangján 
tudott szrgorúan kérdezni, ha kellett csípős, de nem goromba kritikát 
mondani, de igazán igen mélyen érző lélekkel volt képes az ana ér
demes emberek, rendszerint betegek, panaszosok titkaiba látni. Egyik 
üásában így írt a népgyógyászat, a népi növényismeret kutatásáról: 

"Olya;r ez, mi~t a folklór, a népzene vaglj népmese. Minden egyes nappal 
elvesZitunk belo1e valmmt Airogy Italnak a falusi öregek, úgy tíínik el nzin
den tanú, minden ősi tapasztalat vagy babona. A sok ocsú közölt néhány 
szem tiszta búza van. De annyira tiszta, hogy megéri a sok ocsú t végigsze
mezrti érette " 

Magávalragadó előadóként és jó tollú esszéíróként (mint ismeretes, 
kitúnően rajzolt karikatúrákat, valamint amatőr színészként is jeles
kedett) kitünő érzékkel adta át tudását, az általa múvelt egyik szak
tudományt, a gyógynövények ismeretét A HgK Mitteilungen címú 
né;net gy~g~övény-ter;nesztési havi folyóirat rendszeres magyaror
szagi tudositaja volt Szamos hazai és ktilföldi szaktekintéllyel tartott 
állandó személyes és levelezési kapcsolatot Tíz éven át oktatta a me
gye gyógyszertári asszisztenseit a gyógynövények ismeretére .. Sok 
éven át vezetőségi tagja volt a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
Gyógynövény Szakosztályának 
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Nem véletlen, hogy 1977.. december 16-án az elsők között kapta 
meg azt az emlékérmet, amelyet a magyar gyógynövény-kutatás 
nagy alapító tudósáról, Augustin Béláról neveztek el 100. születési 
évfordulója alkalmából. A szakma e magas fokú megbecsülését több
szörösen is kiérdemelte, hiszen 1956-ban pályamunkát nyújtott be a 
Magyar Gyógyszerészeti I ársaság felhívására "Pécs város és környé
kének gyógynövényei" címmel A díjnyertes dolgozatban (sajnos 
nyomtatásban nem jelent meg) a pontos lelőhely-megjelölésekés népi 
használatok leüásán kívül elsőként hívta fel a figyelmet természetvé
delmi szempontokra, a gyógynövények kultúrába vételének szüksé
gességére Kiegészítésül mellékelte értékes, mintegy 300 gyógynö
vényt tartalmazó herbáriurnát (ami sajnos nem maradt meg) 1960-
ban kezdeményező lépései nyomán Szentlőrinc határában termesz
tésbevonták az értékes római karnillát, az Anthernis nobilist Továb
bá kiemelkedő érdeme volt, hogy neki köszönhettük az I Magyar 
Gyógynövény Szimpozion megszervezését Pécsett, 1961. május 27 -én. 
(2002. ószén volt a X Magyar Gyógynövény Konferencia Kecskemé
ten!) Ezen, az 1961-ben tartott rendezvényen elhangzott előadásában 
összefoglaló képet nyújtott Baranyamegye gyógynövény-flórájáról és 
e gyógynövénykincs tudományos feltárásának történetéról kezdve 
Luigi Ferdinando Marsiglitől és Majer Mórictól egészen Horvát Adolf 
Oli vérig, aki egyébként ma is, 96 éves korában szellemi frissességnek 
örvend. Ugyancsak rendkivüli buzgóságának jele, hogy 1972-ben a 
Pécsi Akadémiai Székházban sor kerülhetett az első hazai népgyó
gyászati értékelő tanácskozásra, melyen "A népies gyógyászat szere
pe a modern gyógyszerkutatásban" cÍinmel Rácz Gábor marosvásár
helyi (ma Pécsett élő és Keszthelyen tevékenykedő) professzor is elő
adást tartott 1975-ben ugyanitt újabb etnabotanikai tanácskozás zaj
lott le, melyen nagy sikerű előadást tartott a népgyógyászati gyújté
sek és a növényi géntartalékok megőrzésének jelentőségéről. 

Mint Augustin-díjas gyógynövénykutató továbbra is lelkesen 
irányította a baranyai érdeklődő szakembereket Több német és hazai 
expedícióval ismertette meg a Mecsek nevezetes gyógynövényeit, 
majd 1981-ben a Salgótarjánban megrendezett országos gyógynövény 
konferencián "Népgyógyászat Baranyában" clmú előadásában össze
gező képet adott élete ilyen itányú munkásságáról 
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Visszatekintésem, méltatásom második részébert egy-egy cikké
ből válogattam ki olyan idézeteket, amelyek nemcsak szakmai tudá
sát, hanem emberszeretetét és kedves humorát is hűen tükrözik 

Egyik legismertebb szakcikke a Herba Hungarica nevű folyóirat
ban jelent meg_(1978 17/3: 77-79.) "Az Ormánság népének gyógynövé
nyei'' eimmel Igy ír, ahogy munkájából tallózom a legmegkapóbb 
mondatokat: 
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"Az Ormánság részben néprajzi, részben földrajzi fogalom. A negyvenöt 
szímnagyar falucska lakói ott élnek a Dráva-síkon, a Mecsek és a délvi
déki Papuk-hegység közölt E nép évezredes tapasztalati öröksége az alá
zatosság, és lehet hinni Illyés Gyulának és Hídvégi Jánosnak azt a ponto
san rájuk illő (a Sárköz és a~ Ormánság népére illő) elméletet, mely sze
nni ezek a magyarak nem Arpáddal jöttek e hazába, /w nem Attila csön
des málhahordói gyanánt, de le/zet, hogy még Attila előtt" 
"A tatár és a török idején úgy elbújtak a kis faluk az et dák és a mocsmak 
között, hogy csak a jártas talált oda. Bizonnyal türelmüknek és megadá
suknak köszönlzették, hogy életben maradtak, és nem pusztitatták ki óket, 
mint a hunokat és az avarokat De az életösztön kifáradt a századok alatt 
Kerülték a harcot és visszavonultak, mert érezték, hogy a febnerült vál
tozásokkal megbirkózni nem tudnak Éppen napjainkban (19781), a most 
pergőévtiz:dekben dőlnek ki végérvényesen, és mi már a gyászbeszédet 
mond;uk En még ismertem őket, hiszen apám negyven évig gyógyszoé
szük volt az Ormánság északi csücskén Egy vasúti állomás nélküli fa
lun, ahol a legnagyobb gazdának sem volt húsz holdnálnagyobb birtoka, 
és egy süket orvos képviselte az egészségvédelem humán pólusát. Azt le
hetne hinni, hogy ilyen kör ülmények közölt a népi gyógyászat felvirág
zott, hogy a gyógynövények ismerete, felhasználása núndennapos volt 
De nem így tö~tént Az ormánsági ember nem értett ehhez a tudomány
hoz, nem zs zgenyelte, nem törekedett egészségvédelemre Ez nem szere
pe/t a tunya ősök fatalizmusábmz, és legfeljebb az állat betegsége okozott 
gondot neki Aki konyított valamit a növények gyógyító erőilzez, az talán 
a néhányfaluval távolabbról az eladó lányza hozott vő le/zetetí, aki járta
sabb volt a lónevelésben, kezelésben és értett az adásvételfurfangjaihoz 
A borbély, akz az orvos fogát is kihúzta és a szakállmérgezést kezelte, a 
gá tőr felesége, a cséplőgép kezelője, a száraz és a vizimalmok molnáraz, a 
faluz_ó cigánya.sszonyok és természetesen a bába A/zol az ő tudományuk 
mega:lt, ott a ;avas segített: akihez Hiricsbe, Szaporcár a, Vajszlóba vagy 
Sellyere kellett kocszzm Mmdezek használták a herbákat, gyöker eket." 

"Az apróbojtorján köhögésre, a zsurló gyomorfájásra, a bodzafa virá
ga nzeghűléskor, a takannánytdkfőzete csontrakás utáni fürdőbe, a tört baró
katermés pálinkába áztatva vízidaganat ellen, a "cípőr" (Tussilago) levele 
borogatónak a gyulladt daganatra, az égerfolevél főzele ekcéma eselén boro
gatásra, a kakukkfíí fürdóKbe és gőzölókbe, a katánglzerba főzele gyomorfá
jások eselén 

A lzéjakút (Dipsacus) levelezben gyűlt lwrmat és esőviz arcápoló 
kozmetikum hírében állt 'ezzel mozsdózzál, szép löszöl!' Az ezerjófűfőzeiéi 
hidegleléskor itták Mindkét fagyöngy (Loranthus és Viscum) fájából furu
lyanyelvet faragtak A gyümölcsaljafű (Malva neglecta) levelét nún t pépes 
meleg kataplazmát a fájás gyomorra és lwsra helyezték A farkasalmatermés 
főzele és friss levele sebborogatásra, a fekete gáboz (Symplzytunz officina/e) 
gyökérreszeléke dagadt lábra kellett. A fokhagymát fiilfájásra vagy a tehén
nek kenyérbélben beadva profílaktikumként alkalirwzták A földitök (Bryonia 
alba) gyökerét bileti fájdalmak ellen fürdővízbe áztatták, de állatoknak is 
adták (az abrakba keverve, szeletekben) étvágyjavítául 
FürdóKbe a javós tököt, a burgonyát és a szénapelyvát ajánlották 

A Dráva nzenti er dák deres varjú/záját, a Sedum hispazúcumot össze
törve és liszttel keverve a sertések mandulagyulladása ellen használták 
(Kitaibel !). A gyömbérgyökér (Geum) fürdőjének gőzét lzííléses fő fájás e seté n 
A fekete csucsor nyers levét sebre, kelésre rakták 

A szapora gaz (Verbena) használata babonás hagyomány: újkenyér
sütéskor kötegben a kemence búbjába tették, hogy szapora legt;ezt a ke11yér 

A fehér liliom levele gmnyszívó, virága, amit pálinkába áztattak: vá
gott sebek gyágyitája A behpírkóró (Erigemn) lzerbája főzetében gyenge cse
csemőt fürösztöttek, a pattogzó fíí (luzbszegft1) főzetét felpattogzó lábsebek 
borogatására lwsználták. A kapinya (Lage11aria) levele égési sebekre, a sze
derindalevél teája vágott sebekre, az ökörfarkkóró virága vizben lefojtva, 
majd napon pácolvafájás fogak öblögetésére volt használatos Amezei zsálya 
levelét tejben főzték kelzétől, állatnak is Az üstökös gyöngtpke levélfőzetc 
sebtisztító volt 

A ház zsúptelejéről gyűjtött nw/za fonó fürdóven izületi fájdalmak
nál, testrészeket összehúzó lzííléseknél volt hasznos A pacóka (Euplwrbza) 
tejtzedve bőrizgató szerül szalgá/t A pacagaz (Datum strmzzozúum) magját 
pálinkában áztatva kelzeslónak adták, fáKént a lókupec cigányok Ez a liliktú
ra néluiny napra elállitotta a kehét, és ez alatt a lovat eladták a vásárban 
mint egészséges állatot A szúnyogvirág (L yclmis flos cuculi) főzetét lábado
zák itták étvágygezjesztőnek, dé rosszindulatú daganatok esetében is." 
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Visszatekintésem, méltatásom második részében egy"egy cikké
ből válogattam ki olyan idézeteket, amelyek nemcsak szakmai tudá
sát, hanem emberszeretetét és kedves humorát is hűen tűkrözik 

Egyik legismertebb szakcikke a Her ba Hungarica nevű folyóirat
ban. jelent meg _(1978 17/3: 77-79.) "Az Ormánság népének gyógijnövé
nyez'' címmel Igy ír, ahogy munkájából tallózom a legmegkapóbb 
mondatokat: 
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"Az Ormánság részbennéprajzi, részben földrajzifogalom A negyvenöt 
szímnagyar falucska lakói ott élnek a Dráva-síkon, a Mecsek és a délvi
déki Papuk-hegység közölt E rtép évezredes tapasztalati öröksége az alá
zatosság, és lehet hinni Illyés Gyulának és Hídvégi fánosnak azt a ponto
san rájuk illő (a Sárköz és a~ Ormánság népére illő) elméletet, mely sze
rznt ezek a magyarak nem Arpáddal jöttek e hazába, hanem Attila csön
des málhahordói gyanánt, de lehet, hogy még Attzia előtt." 
"A tatár és a török idején úgy elbú;tak a kzs faluk az etdók és a mocsmak 
között, hogy csak a jártas talált oda Bizonnyal türelmüknek és megadá
suknak köszönhették, /zagy életben maradtak, és nem pusztitatták ki őket, 
mint a hunokat és az avarokat. De az életösztön kifáradt a századok alatt 
Kerülték a harcot és visszavonultak, mert érezték, hogy a felmerü/t vál
tozásokkal megbirkózni nem tudnak. Éppennapjainkban (19781), a most 
pergő évtiz~dekben dőlnek ki végérvényesen, és mi már a gyászbeszédet 
nwndjuk En még ismertem óket, hiszen apámnegyvert évig gyógyszeré
szük volt az Ormánság északi csücskén Egy vasúti állomás nélküli fa
lun, ahol a legrtagyobb gazdának sem volt húsz holdnálnagyobb birtoka, 
és egy süket orvos képviselte az egészségvédelem humárt pólusát. Azt le
hetne hinni, hogy illjen körűlmények közölt a népi gyógyászat felvirág
zott, hogy a gyógynövények ismerete, felhasználása núndermapos volt 
De nem így történt Az ormánsági ember nem értett ehhez a tudomány
hoz, nem is igényelte, nem törekedett egészségvédelemr e. Ez nem szere
pel t a tunya ősök fatalizmusában, és legfeljebb az állat betegsége okozott 
gondot neki Aki konyitott valamit a növények gyógyító erőiliez, az talán 
a néhány faluval távolabbról az eladó lányra hozott vő lehetett, aki járta
sabb volt a lónevelésbert, kezelésben és értett az adásvétel furfangjaihoz 
A borbély, akr az orvos fogát is kihúzta és a szakállmérgezést kezelte a 
gátőrfolesége, a cséplőgép kezelője, a száraz és a vizimalmok nw/nárai: a 
faluzó czgánya.sszonyok és ter nzészetesen a bába Ahol az ő tudományuk 
mega~lt, ott a ;avas segített: akihez Hiricsbe, Szaporcára, Vajsz/ába vagy 
Sellyere kellett kocsrznz Mmdezek használták a herbákat, gyökereket " 

"Az apróbojtorján köhögésre, a zsurló gyomorfájásra, a bodzafa virá
ga meglzűléskor, a takarmánytdkfőzete csontrakás utánifürdóbe, a tort borá
katermés pálinkába áztatva vízidaganat ellen, a "cípőr" (T ussilago) levele 
borogatónak a gyulladt daganatn:z, az égerfalevél főzele ekcéma esetén boro
uatásra, a kakukkfíi fürdókbe és gőzdló'kbe, a katánglzerba főzele gyomorfií-
" jások esetén 

A lzéjakút (Dipsacus) leveleiben gyűlt Iumnat és esővíz arcápoló 
koznzetikum hírében állt: 'ezzel nzozsdózzál, szép löszdl!' Az ezerjóft'ifőzetét 
hidegleléskor itták. Mindkét fagyöngy (Loranthus és Viscum) fájából furu
lyanyelvet faragtak A gyümölcsaljafű (Malva neglecta) levelét mint pépes 
meleg kataplazmát a fájás gyomorra és hasra helyezték A farkasalmatermés 
főzete és friss levele sebborogatásra, a fekete gáboz (Symphytum officina/e) 
gyökérreszeféke dagadt lábra kellett A fokhagymát fülfájásra vagy a tehén
nek kenyérbélben beadva profílaktikumként alkalmazták A földitök (Bryorúa 
alba) gyökerét izületi fájdalmak ellen fürdővizbe áztatták, de állatoknak is 
adták (az abrakba keverve, szeletekberr) étvágyjavítául 
Fiirdókbe a javós tököt, a burgonyát és a szénapelyvát ajánlották 

A Dráva menti erdók deres varjúluíját, a Sedunz hispanicumot ossze
törve és liszttel keverve a sertések mandulagr.;ulladása ellen használták 
(Kitaibel!) A gyömbérgyűkér (Geum) fiirdőjének gőzét híilésesfőjájás esetén 
A fekete csucsor nyers levét sebre, kelésre rakták. 

A szapora gaz (Verberra) használata babonás hagyomány: újkerryér
sütéskor kötegben a kemence búbjába tették, hogy szapora legyen a kenyér 

A fehér liliom levele germyszívó, virága, amit pálinkába áztattak: vá
gott sebek gyógyítója A betyárkóró (Erigeron) herbája főzetében gyenge cse
csemőt fürösztöttek, a pattogzó fü (luzbszegji1) főzetét felpattogzó lábsebek 
borogatására használták A kapinya (Lagenaria) levele égési sebekre, a sze
derindalevél teája vágott sebekre, az ökörfarkkóró virága vízben lefojtva, 
majd napon pácolva fájás fogak öblögetésére volt használatos Amezei zsálya 
levelét tejben főzték kelzéről, állatnak is Az üstökös gyöngyike Ievélfőzete 
sebtisztító volt 

A lzáz zsúptetejéről gyíi;tött ma/Ul forró fürdőben izületi fájdalmak
nál, testtészeket asszelzúzó lzúléseknél volt hasznos. A pacóka (E uplzorbia) 
tejnedve bőrizgató szerül szalgáZt A pacagaz (Datura stramonium) magját 
pálznkában áztaizm kehes lónak adták, fáként a lókupec cigányok Ez a tinktú
ra néluíny napra elállította a kehét, és ez alatt a lovat eladták a vásárban 
n n nt egészséges állatot. A szúnyogvirág (L yclmis flos cuculi) főzetét lábado
zák itták étvágygerjesztő11ek, de rosszrndulatú daganatok esetébm is." 
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"A szúrós csodabogyó föld feletti részéből sür íí főzetet készitettek ví
zibetegségre, a tálcsa- vagy tányérvirág (Helianthus) decoctwuának forró 
gőzét a fülbe vezették fú/zúgás, nagyothallás uagy fülfájdalmak eselén A 
szurokfi1 néhány ágacskaját álmatlan kisgyennek pámája alá helyezték A 
gémeskutak favödrének zöldes bevorwtát, a 'hemyát', lázütötte hólyagok és 
sömör ellen alkalmazták, lapulevéllel (Petasites és T ussilago) cigányasszony
ok gyógykezelték a sebeket " 

"Természetes, hogy a Iamus pirítógyökere sem hiányzott a boszor
laínyokfegyvertárából Gumóját megresze/ve -vag-.; egyszerühben bicskával 
kaparga/va - ma is alkalmazzák az erdókönzyékiek bőrizgató szer gymuí11t és 
vétbőséget okozó tulajdonsága miatt helyr bmogatásm Kzs adagokban, főzet 
formájában még belsőleges adagolásáról is hallottam Javasasszonyok adogat
ták g-.;íiszíiszám vesepanaszokra a Tamus gydkérgumójának szárított resze
lékét. A pirító a Dráva-sik erdeiben is jócskán terem, de voltak, akik a Me
esekbe is elmentek érte, hogy 'tíZ körömmel kaparják-ássák ki' a szükséget 
csak azért, mert a hegyi pirítógyökeret hatékonyabbnak tartották." 

Baranyai Aurél rendszeresen Ílt ismetetterjesztő cikkeket a pécsi 
napilapban, a Dunántúli Naplóban A nadragulyáról "Belladonna" 
cÍinmel, 1982 okt 20-án publikált ítása anál szál, hogy a gyógyszer
ként is felhasznált A tropa belladonna hatóanyagai tégóta ismett bo
szorkányos kivonatok alkotórészei Nyáron érő, feltűnően fényes, 
fekete bogyóiszinte kinálják magukat Aki megeszi, súlyos mérgezési 
tűnetekkel kerüll1et kórházba, különösen a kisgyermekekre kell vi
gyázni, nehogy megegyék Eu ől szál a cikk, de a növény leÍI ásának 
egy részlete különösen érdemes az idézésre, hiszen jellemző egyéni 
hangvételére "A fekete ördögcseres211ye ránk vigyorog s meg sem látjuk 
mellette a felkiáltó jelet, a temrésbe még nem változott boszmkányvirágot, a 
gyanúsan ibolyabama, hosszúkás lélekharangot, kikandikáló porzónyelveivel 
Ibolyás-piszkosbama virág, núnt egy ápolatlan banya sok hónapja hmdott 
hálóinge Még seprőnyelet sem kell lwzzákepzelni, mert ime, ott van a 
belladonna sz!Ím képe1ren, amelyből, a levél hónaljából kihajtott De a gyer
meket m!Ír elbüvölte a bog-.;ó, amelynek, lám, még csizws csészealja is vmz, 
dtágú, zdld csillag képében Csak ki kell hmapni belőle az izgató bogyót, mint 
a szomszédos szederindán ringó Iramvas g-.;ümölcsöt Ebben a pillmwtbm1 
kellene megragadniafeléje nyúló gyermekkezet De ha a felnőtt sem ismen? 
Ha a gyermek társai sem? Vagy luz ő egyedúl van?" 

A kitagadott példák mind érzékeltetik az igazi gyógyszerészi 
szemléletet gyógyítani és megelőzni a mérgezést! Nevelni, felvilágo-
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sítani! S akik szerencsére ismerhettük, tudtuk, hogy nemcsak hivatá
sát szerette, hanem minden ana érdemes embertársát Kedves humo
ta, mélyen érző szíve, családszeretete szerenesés személyiséget teste
sített meg benne. Ezért marad ma is példakép és felejthetetlen pécsi 
gyógyszerész! 

(Részletesebb irodalom: SzABÖ L. GY 1983 Emlékezés Baranyai Attrélra Pécsi Műszaki 
Szemle 28/4: 24-25.; SZABÓ L GY 1982 Gyógynövénykutatás Dél-Dunántúlon Pécsi 
Műszaki Szemle 27 ji: 23-25; SzABÓ L Gv 2000 Pécs tudós gyógyszerészei. Pécsi 
Szemle Ill/3: 55-67) 
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BARANYAI AURÉL, 
A BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR KUTATÓJA ÉS 
A GYÓGYSZERÉSZ MÚL 1 SZEMÉLYES KÚTFŐJE, 

RÖGZÍTŐTE 

VARGHA DEZSŐ 

Baranyai Aw;él hosszú élete során személyesen átél te a patikus sors 
változásait Edesapja vidéki, csöppet sem könnyű élete mellett a 
gyógyszerészképzésben való részvételt, a falusi, a városi pályakez
dés!, majd az egyre jelentősebbé váló dél-dunántúli város patikustár
sadalmának tanulmányozását személyes pályája során végezhette, az 
államosítás után pedig szintén testközelből vethette össze a gyógy
szerész élet változásait Mivel szó szerint majdnem haláláig dolgozott 
rengeteg ismeretanyaggal rendelkezett, nem csoda hát, ha szakmai 
életútja, kutatásai, közéleti tevékenysége szigorú, de mégis derűs 
természete tekintélyt vívott ki magának hosszú évtizedekig mind az 
idősebb, núnd a fiatalabb nemzedékek sorában. Alakjának fölidézése 
ma is tiszteletet parancsol a közép- és az idős korúak sorában, ame
lyet jeleztek a születése centenáriwnán rendezett ernlékkonferencia 
tömött széksorai, tekintélyes előadógárdája 

Nem elégedvén meg a szakmai és közéleti siker ekkel, nemcsak a 
gyógynövények, a népi gyógyászat tanulmányozása terén jeleskedett, 
hanem a helyi gyógyszerészet történetének kutatására fölkereste a 
Baranya Megyei Levéltárat, a Janus Pannonius Múzeumot és a Bara
nya Megyei Könyvtárat (a mai Csorba Győző Megyei Könyvtárat) 
Az archív dokwnentwnok tanulmányozását már dr. Vörös Márton, 
illetve dr Szinkovich Márta igazgatósága alatt elkezdte A Baranya 
Megyei Levéltárban tanulmányozott forrásaira dr Szita László igaz
gatósága alatt a Baranyai Helytörténetírás sorozatában megjelent ta
nulmányaiban hivatkozott Elsőként a Baranya Megyei Levéltár év
könyvének 1972-es kötetében jelent meg tanulmánya "Baranya me
gye gyógyszerészeti ernlékeiből" címmel (Pécs, 1973. 203-229 .. p) Eb
ben a tanulmányában az általános gyógyszerészettörténeti áttekintés 
után neves pécsi gyógyszerészekről, gyógyszertárakról közöl adato
kat, dokumentumokat Baranyából és Pécsről Második dolgozala az 
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1974-1975 kötetben jelent meg, és a "Két öreg gyógyszertár Pécsett 
1696-1926" círnet viseli .. (Pécs, l 976 189-208 p) Itt a címben foglaltak 
szerint két gyógyszertár, a "Szerecsen" , illetve az "Arany Sas" 
gyógyszertárak történetét foglalja össze a jelzett korszakban Az 1976. 
kötet Mohács történetéről szól Az ekkor megjelent tanulmányában
"Annotált dokumentwnok és apró tudósítások Mohács egészségügyi 
állapotáról l 926-ig" (Pécs 1976 .. 393-416 p)- amegye életében jelentős 
szerepet játszó Duna-parti város egészségügy történetének miniien 
fellelhető adatát közli 1739-től a jelzett időpontig I anulmányait az 
alapos kutatómirnka, az adat- és fonásgazdagság jellemzi Megkerül
hetetienek tehát a jövő kutatói számára ebben a témakörben Ahogy · 
természettudományos ismeretei elmélyítéséhez, fölfrissítéséhez sűrűn 
fordult például kora neves helyi természettudósához, a ma is köztünk 
lévő dr .. Horvát Adolf Olivérhez, úgy a történeti vizsgálódásai alkal
mával kapcsolatba kerűlt olyan neves kutatókkal, levéltárosokkal, 
mint az azóta elhunyt Baranya Margit, Fáncsy József, Felter Antal, dr 
Kopasz Gábor, Madas József, Petrovich Ede, illetve a mai is élók kö
zül dr Bezerédy Győző, B. Horváth Csilla, Bmsy Károly, dr. Nagy 
Lajos, dr Rajczy Péter, dr. Romvár y Ferenc, I írnár György. A levéltá
ri publikációk fotóanyagát a levéltár mirnkatársa, Keresztény János 
készítette. Különösen elmélyült kapcsolat fűzte dr. Lárencz László 
gyógyszerész-történészhez és Szabó László Gy botanikus profesz
szarhoz 

Nagy gondot fordított ismeretei továbbadására, ezért rnind 
szakmai körökben, mind az érdeklődő hallgatóság előtt számos al
kalommal tartott tudományos- népszerűsítő előadást, jelentek meg a 
folyóiratokban, újságokban különféle témájú írásai, számtalan újság
és rádióriport alanya volt a népszer ú Aurél bácsi. (Ezek bibliográfiáját 
e kötet számára egyik fia, Baranyai Pál dolgozta föl.) 

A megszólalásainak bibliográfiáiban is jelzett kőszegi szakmai 
konferenciára készítette el "Lelépnek a magiszterek- Magyar gyógy
szerész életképek 1850-1950" címú összefoglalóját 1980 október 27-re, 
amelyet a Baranya Me gy ei I anács Gyógyszertári Központja képvise
letében olvasott föL Jelen sorok írója Rákóczi úti lakásán 1981 szep
tember ll-én készített vele hangfelvételt Ott is fölolvasta ezen írását 
(Ezen 2x90 percnyi hangkazetta jelenleg is a Baranya Megyei Levéltár 
hangarchívwnában található Róla két másolat készűlt Baranyai Pál 
és a család, illetve dr Lárencz László részére .. ) Mivel nemcsak nagy 
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forrásértékéről, hanem élményszerú sajátos stílusáról is tanúskodik 
ez az összeállítás, feltétlenül érdemes szó szerint idéznünk a róla 
szóló kötetben: 

"Az elmúlt évszázad magyar patikárnak belső életét, gyógyszeré
szeinek hangulatát, vezetők és alkalmazottak igazi, köznapi arcát 
ritkán idézte fel a kari történet A múlt lústóriása a kiemelkedő ese
mények, a haladás eredőinek, nagy mutatóinak leírását és magyará
zatát tartotta fő feladatának A közelmúlt kenyérkereső gyógyszeré
szeit jellemző vonások, a mindennapos tevékenység, a társadalmi 
különbségekben rejlő súrlódások, de a harmóniák is elsikkadtak az 
eddigi ábrázolásokban 

A lúvatalos okmányok, melyekre a történetírás támaszkodik, 
nem sokat árulnak el a szenvedélyekről A kutató könnyen abba a 
hibába esik, hogy elfelejti, mi a különbség az akkori és a mai élet 
alaphangulata között. Nem tudja beleélni magát hősei lelki ruházatá
ba s a száz évvel ezelőtti kedély szélességeit álmait sohasem érti 
meg, ha csak okiratokat tanulmányoz. 

A vetélkedés, a mások javai iránt való irigység, a bosszúvágy ke
gyetlen emberi hatóereje táplál sok olyan eseményt, melyet ma alig 
tudunk megérteni, még kevésbé megmagyarázni De ez is történelem 
Fénye élesebb talán, mint a dokumentumé, mely sok esetben nem is 
megtámadhatatlan. A szinfalak mögötti legbensőbb emberben szív is 
van és színek, szép és rút vonás, melyek együtt a tettek indítékát is 
meghatározzák Kmasabb kollégáink pedig ismerős egyéniségeket 
látnak majd abban az arcképcsamokban, melynek ablaktábláit most 
feltépjük 

Hadd derengjen fel az államosítás előtti évszázad magyar gyógy
szerész tájainak halványuló háttere két világháború köd-és füstfüg
gönye mögül." 

Az indító gondolatok után tér rá ana a leírásra, amelyet saját 
kézírásával a következőképp vezet be: "Ez a tanulmány két gyógy
szerész - apa és fia - élettörténelén át próbál személyes él.ménysoro
zatban hú képet festeni hazai gyógyszerészetünk még élénken ható 
emlékeiről. Az emlékek apám szóbeli közlésén kívül saját életem ke
serves- boldog emlékei, őszinték és frissek" 

Adjuk át tehát a szót a hazai gyógyszerészet kiemelkedő alakjá
nak, aki a hangfelvétel során - kirlönösen apja és családja sorsának 
ecsetelésekor -többször nem tudta visszatartani föltoluló érzeimeit 

' 
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meghatottságát, ezzel is emberibbé téve gondolatainak tartal.mát, 

mélységét: , , 
"Napjainkban, a szemünk láttára lépnek le a gyogyszertarak 

színpadáról a régi patikusok utolsó mohikánjai, akiknek gyökérszálai 
visszanyúlnak a klasszikus magisztériurnak östalajába Esetleg egye
temet sem végeztek, és az első világháborúig nem ismerték sem a 
fehér köpenyt, sem a pénztárgépet A porkapszulákat szájjal való 
befúvással nyitották ki Zsakettben, óriási bajusszal álltak állandóan a 
tárák mögött, és a közönség szeme előtt készítették mesebeli 
rnixturáikat, árulták a szerelemgerjesztő elefánttetírt és a tengeri gyík 
szárított farkát, sőt amuletteket, amik megvédtek a pestistől Most, 
hogy pályánk modem formáinak kialakulását szemléljúk, é:e~~ünk 
kell, hogy apáink, principálisaink és a régi professzorok elmúlasa~al, 
egy korszak végére értünk A magyarországi gyógyszertárak harrnmc 
évvel ezelőtt történt államosítása meggyorsította azt a folyamatot, 
amely ar1yagias szellemű világunkból humánus, közösségi útra visz 
A titokzatosság köde felszállt, a néhai nimbusz megkopott, de kinek 
hiányzik? A közönség széles rétegeiben fokozatosan kialakul egy 
emberileg mélyebb megbecsülés, ami a társadalmi mércén az orvosé
val egyenlő rar1got jelent Apám 108 évvel ezelőtt született Péc~et_t 
Atyja cseh muzsikusként érkezett a városba, ahol a ~enekar szerzode
ses tagja lett Anyja német zenés család leánya ütődmagávai volt 
fiútestvér az apám, akit a hat gimnáziumi osztály elvégzése utan az 
Irgal.masrend kebelére helyeztek, hogy ott gyógyszerészi diplomát 
szerezzen és majdan dísze és támogatója lehessen szegény szüleinek 
A négy gyakarnoki év alatt a rnizeriek majdnem valamennyi magyar 
rendházában múködött Még Szakaleán is, a morva határszélen, 
ahonnét mint kolduló barát Ausztriába is átjárt, hogy a falvak nép
ének kegyes adományait rendháza részére összegyűjtse A praxisévek 
végén gyakornaki vizsgával megszerezte a tirociniumot és a buda
pesti egyetemre került 24 éves korában abszolvált a millenium évé
ben 1896-ban Ekkor lett az öregem gyógyszerész-mestei és ekkor 
lépett ki hálátlanul a Rend kötelékéből azzal a balga reménnyel, hogy 
harnatosan meghódítja a világot, mert nemsokára saját patikája lesz, 
aranybánya Mindössze egy szerenesés házasság szükségeltetik hoz
zá, vagy miniszteri ptotekció 

Első állomása Kecskemét, Farkas Náci, akinél a korai felkelést és 
a gyermek kiszolgálását gyakmalhatta A piacténe tekintő officiná-
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ban mái hajnalban nyüzsgött a piaci meg a kofanépség Nagy a kelete 
a mzsolmnak, Hoffmann-cseppnek és Karrninativának, azaz: szíverő
sítőnek, amit kupicaszárn ott helyben nyakaltak a bővérű alföldi ma
gyar ok Vették-vitték a házi készítésű bajuszpödrőt, arniben az jelen
tette az egyedi furfangot, hogy kétféle színűt tartalmazott egy doboz
ban. A sárga és a barna színű rnasszát fele-fele arányban bravúms 
technikával úgy kellett a férndobozkába kenni, hogy a két szín ne 
rnás:zék ~9yrnásra Ilyet még a tiszaújlaki Rolykő sem produkált, 
pedrg az O pedrőét már Napóleon is (persze a harmadik) előszere
tettel használta Második vándor-állomás Szigetvár, a harmadik 
Zombor, a Végzet vámsa, rnert a közeli Kupuszinán, vagyis Bécsker
tesen feleségre lelt az apám Bizony nem a Dárius kisasszonyra, rnert 
a .k"";tor taní:ói gyermeke a szülői házból csak a fejér rnegyei Etyek 
kozseg patikaJa berletének óvadékát tudta előteremteni Ez lett volna 
az első lépcső a tulajdonosi trónhoz? 

Bizony nem, rnert tönkrementek É:s arnikor Kaudelka úrnak, az 
eszéki gyógyszertárosnak hirdetése megjelent a közlönyben, hogy 
horvát, magyar és német nyelvtudással okleveles segéd urat keres, 
Eszékre költöztek és a szokásosnál jóval nagyobb fizetésből rendezték 
adósságaikat, sőt 1903-ban egy ormánsági kisfaluba jogosítványt is 
nyert az apám. A patika felszerelésének költségeit Bayer Antal köl
csönözte karnatrnentesen. 

Sohasern tudtarn meg a nemes gesztus indítékai és valószínűnek 
tartom, hogy a jognyerésben is ugyanez a jótékony szellern tevékeny
kedett. 1904-ben már meg is nyílt a közel600 lakosú baranyai falucs
ka patikája, puritán berendezésseL Két szoba és egy keskeny kamra a 
vakolatlan parasztházban, ez volt az officina, szerkarnra és lakás 
s~íntere. Orvos? Az ország egyetlen süket orvosa Standard receptje a 
Prl~lae la~antes, numero triginta Tessék tehát megélni itt olyan 
gyo?ys~er~sznek, akinek csak ábrándjai vannak, de gyakorlati, gaz
dasagr er_zeke semrnr Szerencse még, hogy állatorvos is került a kö
zségbe és ettől kezdve kevesebb anyagi gondja lett az isten háta rnö
gött rnűködő magiszternek, hisz ha a Tehén megbetegedett, mégis 
csak patikár a szorult a nép. 

Keserves élet a törpe gyógyszertátél 
. A kistelepülésen eltöltött évtizedek alatt néha napszámra sem 

nyitották rá a patikaajtót a tekintetes úrra Csak ő volt tekintetes. A 
többi kaputost rektor-, doktor-, jegyző-, tiszteletes- stb úrnak titulál-
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ták A falu patikusa tehát ráért, bőven volt szabad ideje olvasókört 
lapítani, dalárdát szervezni Ő lett a karmester, színi előadások ren

~ezője, szereplöje, díszletezöje Még kocsi táblákat is festett Az elsö 
nemesített gyümölcsfákat ö mutatta be a falunak, rnely addig csak 
hosszú szilvát, párisalrnát, árpásköttét tudott A tekmtetes asszony 
sütni-fözni tanitotta az ázsiai menyecskéket, konyhakertjét maga mű
velte a Pusztakertben s a fekete-fehér szemú kukoricával, bácskai 
paptikával nevezetessé vált a környéken 

Így ballagott el negyven esztendő, s ezalatt egyetlenegyszer ~em 
mozdult ki a falujából a patikusok bocskoros nemese, a hom egesz
ségügy e végvári vitéze Gazdag, nagy falukban vastagon vághatták a 
rendet karunk kulákjai, mialatt a törpék külön gondokkal kuszkodtek 
a fennmaradásért Minden áldott nap egy-egy kérdöjel Hogyan lehet 
a kiadásokat rnérsékelni az étkezésnél a közszükségleti cikkek vásár
lásánál Hogyan lehet a kiadásokat mérsékelni az étkezés':él, a kö~
szükségleti cikkek vásárlásánál, hogyan lehet élelmiszert haztlag elo
állítani vagy csere útján megszerezni Igyekeztek életbe':' maradm! 
Megőrizni a függetlenség illúzióját az adósságba ke v e~ed;'s veszel y e 
nélkül. Röghöz kötöttségükben nem is tudták, hogy maskent rs lehet
ne, mert gondjaikat még megvitatni sem volt kivel. Közönyösek let
tek s az élet már csak a mát jelentette nekik 

Szinte észrevétlen jött el a nap, hogy én is színre léptem, mert 
1921-ben érettnek nyilvánítottak s két hónapi kötömrágás után el
döntöttem, hogy patikus leszek A szaklapi hirdetésre, hogy gyakar
nokot keresnek Vas megyébe, habozás nélkül megindultam Magyar
gencsre, kisgeszéni Szabó Tivadarhoz Kiderült, ~ogy nin:s gyakor~ 
nok tartási engedélye, de már elszántarn ma9am El hazulrol, lesz am1 
lesz! Nem akarok úgy járni, mint az apám Es lehorgonyoztam kcmo
kul rnil1elyt alkalom adódik, úgyis továbblépek innét, városi patiká~ 
ba. Az elsö hét után már magamra hagyott Tivadar bácsi és vadászrn 
ment azzal, hogy úgysem lesz dolgom Az orvos kötútra indult Este
felé hozzák csak haza, rendszerint kapatosan A hashajtó, köptetö, 
meg a vatta helyét és árát már ismerem, a nagyasszony a konyhában 
van és kisegít, ha megakadnék Jóformán patrkában szulettem, en ne 
tudnék magamon segíteni? Nem is csináltam baklövést, de megta
nultam célba lőni és kerékpározni a sohasem sáros vas1 utak kemeny 
homokján A házban zongora pengett, a házi kisasszonyt az elöneves 
mama maga tanította muzsikálni Mesevilágban éltem, dédelgettek 
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De a kutya dresszírozását, az órák, üvegcímkék és kerékpárok 
múzeumát egyszer csak mégis felváltotta Győr nádorvárosi gyógy
szertára, a praxisélet második stációja Itt asszonyuralom van, kasz
szába nyúlási előjoggal. Reggel hatkor ébresztőcsengő riaszt: le a pin·· 
cébe, fafűrészelési félóra a főnökkel. Ebéd: két hétig egyfolytában 
cukor borsó, de emellett sok ismeretlen szakmai gyakorlat, és ami fő, 
városi atmoszférában! 

I avasszal Budapest: gyakornaki tanfolyam A praxisidő igazolá
sánál baj van: hiányzik az első év bizonylata! Levél haza. Anyám ak
cióba lép Egy hét múlva itt a bizonyítvány, amely szerint az első 
gyakornaki évet Pécsett, az Arany Sasban töltöttem el és szargal
mammal meg voltak elégedve. Aláírások, pecsétek, főorvosi záradék 
A főorvos bácsi felesége szívesen fogadta a két pár csirkét, amivel 
édesanyám a közreműködést honmálta 

A gyakarnoki kurzus tanárai: Veszelszky, Száhlender, Andriska, 
Spergely, W eber és a többiek. Augustin Béla édesen huncut, csúfon
dáros mosolyával és frappáns hasonlataival valamennyi zöldfülűre 
maradandó hatást gyakorolt A tanfolyam első napjaiban megjelent 
az Aggteleki utcai tanteremben öt marcona tányérsapkás fiatalember 
Vezetőjük fokosával a padra vert: Zsidók, háha! Ez volt a numerus 
clausus első jele, mely az egyetemen néhányszor élesebben is meg
nyilvánult 

Az EGYETEM! Első év a bölcsészkaron, második az orvosin. Fel
dereng Mágócsy-Dietz Sándor és Jolánka képe, I uzson János (háló
ing, vasutas táska) és !"alik Piroska, Buchböck, Rybár, Konek, Méhely 
és Mauritz árnyai Es a második évben a legendás Winkler és 
Jakabházy mellett, Matolcsi, Schulek, Fridly, Ekkert és a többiek Pén
zem-semmi. Apám biztosítási kötvénye 3 ezer koronár ól, nem ér töb
bet egy szimpla gallér ár ánál. A falusi kispatika nem győzi a pesti élet 
finanszírozását Egyszer jött csak egy utazó kosárnyi elemózsia, meg 
a tandíj költségei. Szerencsére az Esterházy utcai klubhelyiség taka
rítása áhnenetileg megmentett az éhezéstől, mig étkezésem gondja 
"intézményesen" meg nem oldódott a hiéna-korszak, a medikus 
menza kegy-ebédei idején A hivatalos ebédidő végeztével hat test
vérrnénával együtt hallgatólagos engedélyt kaptunk az asztalokon 
hagyott kenyérdarabok elragadására és a bádogtányérokra fagyott 
gombócok gaszhonómiai analízisére É:s eljött a szinházi statiszta-éra, 
előbb a Nernzetiben, majd a Fővárosi Operettszinház deszkáin, végül 
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a szusztentálás I okod-altárón, a mesebeli terulj asztalkámmal Min
dig megjelent az őrangyal, hogy átsegítsen az akadály okon, a diplo
mavadászat tüskés terepén 

1925 szeptemberében friss oklevelemmel elinduihattam Kunma
darasra, ahol várt rám a Fehér Kígyó és Szilágyi Irrue, aki késöbb át
vette a budai I uru! Kötszergyárat és a Maclaus cég vezérképviseleiét 
Irrue bátyám a száz hold földjemellett egy házi specialitást is művelt, 
a fajmagyar epeszércseppet, a nagykunsági kisüsti lelket is megm?z
gató medicináját Eladásához nem kellett szakértelem, ahogyan az Ins 
krérnhez és szappanhoz, meg a kamillacukorhoz sem Hatalmas for
galmal bonyolítottunk le belőlük a tiszteletbeli kisegítők karának 
közreműködésével. Ezek a tiszteletbeli patikusok tizen voltak: jegy
zők, tanítók, földbil tokosok Piaci napok délelőttjein otthagyták 
munkahelyűket és a gyógyszertárban tevékenykedtek a házi készit
mények expediálásában, de a fiókok átfestésében, csomagolási tö
megmunkákban is, amit rájuk lehetett bízni Csinálták boldogan. 
Hogy közéjük cseppentem, egyenesen a fóvárosból, mint atléta és 
mint szinháztöltelék, még vígabban pezsgett az élet a Fehér Kigyó
ban Majd minden este közös vacsora, név- és szűlinapok, évfordulók 
derűs tiszteletére mi tizenketten ott voltunk, ahová a betyárbecsület 
hívott bennünket Este beültettük a kocsis t a segédszobába I udta, 
hol keressen, ha "neadjisten" éjszaka kellett a patika, de ilyesmile, 
hála az orvosi kollaborációnak, elvétve akadt csak példa A patika 
csak akkor vált vendéglátó üzemmé, ha nem voltunk vendégségbe 
híva A soros társasági tag fizette az ételek a másik az italok és szív
nivaló költségeit Két felnőtt juh vagy malactest volt ilyenkor felra
vatalozva pörkölt formájábcn, bubos kemencében sült malomkerék
nyi kun cipóval, a gyöngyösi bor mellé A hangulat emelkedésével 
került sor a pesti szinházak életbemutatóira, darabrészletekre, inti
mitásokra a legközvetlenebb interpretálásban, ahogyan előszedeget
tem őket halhatatlan emlékeim közüL 

A leventék atléta-tréningjein a kertek alatt súly-, diszkosz- és ge
relyhajigálásban okosítottam a madarasi legényeket Fújták is a patika 
előtt az indulót, hogy: 
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"A legszebbik patikáros gtjííjjék ki, 
három pakli pirosítót hozzék ki.' 
Három pakli pirosiló nem drága, 
három tüzes csókat kap a szájára " 

De harnaiOsan véget értek a mactarasi aranynapok, mert dicsősé
gem csúcsán levelet hozott a posta, Fridrich Sándor bérma apám rö
vid szövege csak ennyi: "Nem szeretek idegenekkel dolgozni. Gyere 
Pécsre hozzám. Válaszodat váram." És mentem Végre közel kerül
tem álmaimhoz, váwsba jutok, s talán saját vasalt nadrágarn is lesz 
egyszer. 

1926 január elsején kerültem Pécsre Fridrich Sándor szárnyai alá, 
23 éves koromban. Az első napon kulcsot kaptam, ezzel a Petőfi az 
enyém lett. Én meg az övé .. Két tára, három táramérleg, mögötte há
rom gyó9yszerész Pedig egy is elég lett volna normális fogalmak 
szerint Am itt, minálunk nem voltak normális fogalmak A pécsi 
"Petőfi" patika rezervátum volt, kihalásra ítélt biológiai egyedekkel, 
ahová berepülhetett minden didergő madárka Állástalan patikusok 
siratáfala és kikötője, szomjas garatok töltőállomása, vadászkaszinó 
és ha időm lenne, elmondanám, hogy még mi minden A "Gazda" a 
szakmai szellem tiszta forrása, a legifjabb nemzedék nevelője. Szíve
sen adták ide gyakarnokul gyermekeiket a szülők, mert úgy érezték, 
hogy ennek a misztikus és finom mesterségnek termékeny humusza 
és tudományos templomaami patikánk Olyan "praxik" nevelődtek 
itt, akik nélkül a mai magyar gyógyszerészet szegényebb lenne .. Az 
oktatás menet közben, szinte mellékesen folyt. Hogyan, nem tudom, 
de megmozdította bennem és a többi tanítványban is azt, ami csak élő 
példára mozdul: a pálya szeretetét és a szenvedő embert segítő hu
mánumot A "Gazda" félhosszú fehér köpenyben szemüveges tar 
fejével, ízig-vérig a gyakorlat papja, a magyar mustár és a férfi torta 
receptek szerkesztője. Lesújtó véleményt táplált azokról, akik nem 
tudták, hogy levesnek a marhalábszár való és, hogy a repülő galuskát 
tejföllel kell készíteni Saját kezűleg mixelte a főispán papjának a haj
kötője és szakállápoló rumpomádét, a sebésznek "szomorú szagos" 
nevezetű kölnívizünket. 

Nevesebb vendégeink között tartottuk számon Imre Józsefet a 
szemészt, Heim Pált a gyermekgyógyászt, Reuter Camillot, aki turista
és Neuber Ernőt, aki vadásztársa volt az öregnek A Nagypénteki 
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Ebédre a helyettes polgármester és a rendörkapitány jelent meg a 
patikában, olyan asztalhoz, melyet a püspök megirigyelt, a szentek 

pedig mélyen elítéltek volna. , . . . , , . . . , 
De száljunk inkább a JOdoform es karníonllatú munkatarsakrol, 

az ország legdúsabban dotált segédeiről Vécsey Géza bácsi az offici
nában recepmrázott A skót pmitánok e kései utóda, a Református 
Egyház presbitere, Amerikát járt, egyedül élő, t~karé~os a~gl~gé!_lY 
Jóságos lélek, hatalmas orr, szemüveg, harcsabaJUSZ es szmkeszold 
munkaköpeny Lajkása múzeum, szekrénye patika. A polcokon szaz 
doboz, rajtúk a címke: keménygallér, tarka ing, meleg alsó, törölkö~ő, 
zsebkendő és így tovább.. "A rend alapja az, hogy mmdent a helyere 
tegyünk vissza" alaptörvényét tőle tanultam De sokszor kelt velem 
versenvbe abeforduló beteg recipéjének megkaparintásáért! 

E;ri-Weigl Dezső, a laboratórium szuverén malkodója. Vérbeli 
szakférfiú, igazi magiszter. A meg nem alkuvó patikus pontosság 
mintaképe, aki vasárnap vagy szabad délutánján is bejött a gyógy
szertárba, hogy ellenőrizze a perkolátort: elfödi-e a kivonó folyad:k a 
dwgoszlopot és pontosan tizenhat csepp pottyan-e percenket a 
gyüjtő edénybe Ilyen kollégák árnyékában hamarosan raeszmelte~, 
hogy számomra itt nem nő fű Külön tár cá t kell kapnom, ame~y mar 
alakulgatrű is kezdett. Egy zselatin állományú alak lettem tehat, _egy 
íródeák-, titkár-, képviselő-, kézláb-, pohárnok-, hrbnd, akmek nmcs 
merev munkaköre, sem munkaideje, egy majdnem felelótlen pozíció 
Tehát számlákat írtam és verseket Ezen versekból tizenkilenc Sándor 
napra íródott Poharakat töltögettem és karikamrákat raj,zdgattam 
Komoly szerepet vállaltam a pécsi sportban es az aranyrfjusag sereg
szemléin: szini előadásokon, zsúrokon, táncvigalmakban és lenget
tem a Petőfi patika zászlaját Mindezek pénzügyi fedezetére alkot
mányos alap lapult Sándor bátyám zsebében 

Az írnivalók rám vártak Még a "Gazda" névaláírását is nekem 
kellett eszközölní, mert hites hamisitóvá nevelt, hogy ne kelljen fir
kálnía. Nem szerzett számlát, sem folyamodványt Ezeket rám bízta 
és nem mondom el senkinek, hogy mi volt a véleménye a hivatalos 
aktákról Megvetette a tollat, irtózott a betűtől, de a papírtól is, és 
buzgón kívánta, bárcsak ezer pengőbe kerülne minden ív belőle. Be
bizonyosodott, hogy szükség van ilyen magamfajta fullajtárra, mert a 
patika társadalmi színtér is volt egyben. A többi kilenc_ pécsi gyógy
szertárba összesen sem jár annyi nem-beteg, mrnt hozzank Az e1sza-
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kai ügyelet az ifjúság előjoga lett, és amint elcsendesedett az utca, a 
patika bezárt, vagyis egy szimpla kallantyú! ráfordítottunk az ajtóra 
Dolog nemigen akadt Kamarazenék és sportügyek fórumán alakult 
át a Majláth utca sarka. Apró panaszok rniatt restellték volna hábor
gatni a gyógyszer észt, amellett éjszakai pótdíj is létezett. 

Alispáni fizetést kaptam és jártam a világot Ha kifogytam a 
pénzből, pl Franciaországban valahol, könyörgésemre azonnal jött a 
gyorssegély és mellé a kurta szó: "Maradj csak ahol vagy Ide haza 
senki sem kívánesi rád: Sándor." Talán elég is ennyi a "Petőfi" patika 
vázlatához. 

Pécs városának érdekes gyógyszerészi portréiról csak néhány 
vonás: Keresztény János, nagyvonalú kuruzsló és még nagyobb vo
nalú emberbarát A Baranya Megyei Gyógyszerész Testület elnöke, a 
pápai Pro Ecclesia et Pontifice rendjel birtokosa és a szépnem tiszte
lője. 

Szigeti Frigyes, aki csukamájolaj csokoládéját amerikai lapokban 
is propagálta, házához járt a vívómester és a tornatanár A kartársi 
kenyér harco,k idején ő adta a legnagyobb árengedményt a gyógysze
r ek árából. Ugynökei a megye állatorvosait látogatták, hogy az oltó
anyagokat nála szerezzék be, nem bánják meg Fia Szegeden, az 
egyetemi évek alatt Kaas Szállóban lakott, mert a hónapos szobát 
primitívnek találta. Err ől megemlékezett Vondra Antal dr, a "Hir ne
ves gyógyszerészek" c munka szerzője 

Abrudbányai Rediger Ödön az arckrém-király, dalszövegíró és az 
unitárius püspök helyettese, és Geiger Kálmán, aki az "Arany Sas" 
gyógyszertár pincelaboratóriumában megalkotta a Mecseki Itókát, 
hogy mélabús medicinák helyett vidám italokkal gyógyítsa az ország 
kedélybetegeit Nála így múködtem négy évig, rnint "gyártásvezető 
italvegyész", de üzemének államosítása után visszatértem eredeti 
hivatásomhoz 1950-ben, hogymint a pécsi 10/1-es gyógyszertár ve
zetője szalgáljam az új arcú szacialista gyógyszerészetet" 

A hangfelvétel során a későbbiekben sor került rnind kutatásai, 
mind személyes emlékei kapcsán a város, és ezen belül a gyógyszeré
szet történetének fölidézésére az általa hallottak és átéltek alapján .. 
Pécsett a XIX-XX. század fordulóján, az első világháború alatt és a két 
világháború között általában baráti légkör uralkodott a gyógyszeré
szek, a gyógyszertárak között. Ezt nagyban erősítette az a tény, hogy 
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az első világégés idején minden szempontból megnehezült a gyogy
szertárak helyzete is, a fiatal gyógyszerészsegédeket pedig behívták 
katonának Az első világháborút követő antant-szerb megszállás el
lenséges légköre valóságos egységhontha tömörítette a szakmát és 
helyi képviselőit A város területének és népességének növekedésével 
nőtt a patikák száma is, és az eddigi "Szerecsen" és az "Arany Sas" 
patika mellett kilenoe, illetve tízte nőtt a gyógyszertátak száma A 
gyógyszertárak élén nagy gyógyszerész egyéniségek emelkedtek kl, 
ezek egyike volt a már emlitett Fridrich Sándor A ióla rajzolt képet 
azzal feltétlenül ki kell egészíteni, hogy gyógyszerésztudományának 
ptofán módon az elsö világhábmús katonai szolgálata alatt is hasznát 
látta mmyiban, hogy a betegek gyogyításán túl a meglevő hadtáp 
készletéból "harctéri ínyencségeket" készített Érdemeiert számos 
kitüntetést kapott, amelyről beszámoltak az akkori pecsi lapok, de a 
szerénysége mindig tiltotta, hogy ezt fölemlegesse kollégái és széles 

vevökör e előtt 
Kora másik nagy gyógyszerész-közéleti egyénisége Knesztény Já

nos volt Közmondásossá lett szúkebb pátriáján is túl terjedő magas
rendú szociális tevékenysége Etmek példájaként emlegették azt a 
tényt, hogy Imao Csuksíro japán középiskolai tanárt, az első japán
magyar szótár megalkotóját évekig vendégü! látta házában Piliczár 
Stefit pedig Bécsben és Párizsban képeztette ki előbb ipannúvésznek, 
és aki Rabindtanath Iagme Nobel-díjas indiai üó-költönek magyar
országi látogatása alkalmával személyesen mutatta be a iegszebb régi 
magyar táncokat (Ebbe a szociális érzékenységbe az is belefért, hogy 
sógorait saját gyógyszertárában alkalmazta, még a vármegyei tiszte
letbeli aljegyző sógmát is) Óriási pacientúrája volt az egész megyé
ben, a gyógyszerészeken kívúl az orvosoknak is legádázabb ellensége 
volt Nem csoda hát, hogy többszeir följelentették kuruzslás miatt, de 
ezeket az eljárásokat mindig megúszta és ez nem utolsósorban volt 
köszönhető a helyi viszonylatban számottevő kapcsolatJendszerének 

Rosszakarói még azzal is megvádolták - igaztalanul -, hogy sze
mélyesen járt házakhoz fogat húzni Jellemzei volt tekintélyét e, hogy 
ezt a városban sokan elhitték, és megnyugvással fogadták Jellegze
tes, mindig viselt fehér nyakkendőjében már kora reggel megjelent a 
piacon, hogy a kofákkal szakszerűerr alkudozva beszerezze rninda
zon friss ínyencségeket, amelyekkel széles körú vendégseregét ellátta 
Nagy ínyenc hírében állott Arról is nevezetes volt, hog:y amikor 
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megjelentek Európában az elsó francia gyártmányú hűtőgépek, 
mindjárt beszerzett egyet háztartása számára, az elsők között az or
szágban Ahogy Baranyai Aurél megjegyezte: "Hűtőgép nélkül Ke
resztény János elképzelhetetlen lett volna!" Nem is csoda, hogy a 
nagyméretú fridzsidernek szerte a városban csodájára jártak, már 
csak azért is, mivel a mindig aktuális finomságokon túl nem hiá
nyozhattak belőle a márkás italok sem 

Egy kis szőleje volt a mai "Susogó" Vendéglővel szemben Mivel 
azonban akkor még nem volt ana kút, kútásókkal ásatni kezdett 
egyet. A fm fangos mesteremberek itt is kihasználták jóhiszemúségét, 
és mivel fizetségüket már akkor is a kiásott mélyítés mélysége szerint 
kapták, az ellenőrzések előtt megnedvesítették a földet, így élesztct
ték újjá megbízójukban a reményt Bár szomszédait váltig bíztatta 
azzal, hogy ha neki lesz vize, akkor ők is kapnak majd, egy idö után 
Keresztény János is megunta a sikertelenséget, és elzavarta az egész 
szélhámos társaságot. Ettől függetlenül a szőlejében lévő kis háza 
nagy zarándokhelye volt a környékbelieknek és a városi polgároknak 
egyaránt, volt olyan is szép számmal, aki a potyaétel és ital reményé
ben szegődött a társaságába Környékbeli neves szőlősgazda és prés
háztulajdonos volt még az a Gál bácsi, akivel mindig versenyeztek a 
szólőtennesztésben és borkészítésben, sokszor heccelték is egymást, 
mivel a szólő és bor mellett mindketten nagy barátai voltak a szep 
nemnek is (Gál bácsi fia volt az a Gál Tibor, aki az államosítás után a 
Zsolnay gyár, vagy akkorinevén a Pécsi Porcelángyár igazgatója lett) 

Fridrich Sándorra visszatérve, azt jellemzésére még el kell mon
dani, hogy több fiatal gyógyszerészt segített az önállósodás útján 
Ilyen volt dr Vondra Antal, a Zólyom utca sarkán megnyílt "Szent 
Mór" patika tulajdonosa is Hasonlóan segitette Tróber Mártont, ami
kor először az akkor Petrezselyem, a mai Aradi Vértanúk útján meg
nyitotta gyógyszertárát (Ha azormaii anyagi segítségre volt szüksé
gük, még ana is képes volt, hogy egyik segédjét azonnal hozzájuk 
küldje a kért pénzzel ) 

"Csodabogárként" említették akkor az eredetileg egri illetóségű 
Wezgl Rezsát 

Mivel a már akkor is fontos adóbevallásnál nem volt hajlandó 
"megszépíteni" az igazságot, mint később kiderült, a városi hatósá
gok az ő jövedelméhez mérték a többi gyógyszerészét is adójuk ki
vetésében Csodálni való-e hát, hogy a többi kolléga előtt nem örven-
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dett nagy népszerúségnek? Ermek ellenére nem változtatott akkurá
tus természetén 

Bár gyógyszerészként Geiger KálnuÍimal együtt végeztek a pesti 
egyetemen, nem gyógyszerészként múködött Antikor első állomás
helyére, a Pest vármegyei Alsónémedibe, majd Pécsre került, elóbb 
egyik társával bérbe vették az "Ébert" patikát, majd az 1930-as évek
ben, az akkoriban nagy népszerűségnek örvendő ún filléres
gyorsvonatok indítása idején megalkotta a nem kevésbé híres Mecseki 
Itókát (A MÁV és a város ugyanis az idegenforgalom fellendítése 
érdekében kedvezményes áron szállította az utasokat az ídegenfor
aalmi szezonban városunk ba.) Saját dicsősége mellett azonban 
b 

gondja volt városa népszerűsítésére is .. Az akkori pécsi polgárok elő-
deik hosszú nemzedékein át örökölt jó tulajdonságai közé tartozott 
ugyanis az a gyakorlat, hogy antikor Pécsre költöztek, rövid idö 
múltán pécsivé is váltak, és rnindent megtettek új lakóhelyük fölvirá
goztatása érdekében Ezt tette beházasodása és családalapítás után 
Geiger Kálmán is 

Tevékenységének eredményeként elérte, hogy az idelátogatók 
útja a város nevezetességei, köztük elsősorban a székesegyház és a 
Zsolnay gyár megtekintését követően a Felsőmalom utca 25-ben lévő 
telepre, a Mecseki Itóka elóállítási és árusítási helyére vezetett Ellá
togatott ide jónéhány országos jelentőségli személy is, különösen a 
művészvilágból Baranyai Aurél, aki akkor már itt dolgozott a tulaj
donos munkatársaként, ezek közölt Kassák lajos látogatását emelte 
ki Antikor Geiger Kálmán raktárhelyiségben felállított terített asztal 
mellett megvendégelte a társaságot, Kassák pohárköszöntójében kü
lön kitért az italok mellé felszolgált virsli ntinóségének nagyszerűsé
gére Felhevülten ostorozta azokat, akik már akkor is a régi utcanevek 
megváltoztatásán gondolkodtak Erélyes szavakkal támadt neki a 
jelenlévő városi képviselőnek, követelve azt a gyakorlatot, hogy egy 
ilyen nagy múltú város régi utcaneveit ne változtassák meg, külön 
kiemelve a Petrezselyem és a Futurluk utcákat 

Az ene rendszeresített vendégkönyvbe dicsérő smokat írt peldá
ul a híres slágerszerzó, Zerkovitz Béla, a híres teniszező, Asbóth Jó
zsef, az operaház neves művészei, a helyi notabilitások Az üzem a 
második világháború idején is üzemelt, egy ideig azután is népszer ü 
maradt S hogy a szovjet tiszteket sem hagyta hidegen ez a neves ital, 
Baranyai Aurél a hangszalagon tett vallomásában így idézte fel: 
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(meghódította) " 
nak rninósítették 
készítrnényeiL " 

a megszállá seregek vezérkar át, akik szirnpatikus
a magyar ipart, rniután megkóstolták válogatott 

Geiger Kálmán jó szívére, adakozó kedvére jellernzó volt az a be
vett gyakorlat, hogy szerződésen felül rninden rnunkásának télen 
ingyen tüzelót vitetett ki a lakásá1a, disznóvágás idején, karácsonyi 
ajándékként pedig két, az üzem állományában lévő hentes az udva
ron v ág ta le és dolgozta fel a rnindenkinek járó egy-egy hízott disz
nót Ezt egészítette ki a dupla fizetés, a rnindcnkinek járó 5 liter bor és 
az l liter konyak Természetesen a húsvéti pulyka sem maradhatott 
el. A szovjet P'uancsnoksággal való jó viszonyt tükrözte az a tény, 
hogy a háború után maga Baranyai Aurél vitt ki Bécsbe egy katonai 
teherautónyi pécsi konyakot · 

Az interjúban a gyógyszerészi képesítés megszerzéséről, a pécsi 
patikák helyzetéról is beszélt Az akkori törvények szerirlt gyógysze
részi oklevelet csak az szerezhetett, aki egy évet az egyetem bölcsé
szeti, egyévet pedig az orvosi karán elvégzett és gyógyszerészi vizs
gát tett Külön kellett vizsgázni annak, aki emellé még önálló patika 
nyitására is jogosítványt akart szerezni. Ez utóbbihoz az illető hely
színen hatósági engedélyt is kellett szerezni, városban külön megje
lölve a rnúködési helyet Az önálló patika nyitásához magától ér tető
dően a megfelelő anyagiak biztosítására is szükség volt Ebből adó
dóan a patika szakmai főnöke egyben a tulajdonos is volt Szélsősége
sen említette név nélhil azt a patikatulajdonost, aki mindennap re<>
g~l kilenckor, a kaszinóba menvén, kiürítette a kasszát, ugyanezt tet~e 
delben azelőtt, rnielőtt ebédelni ment volna Ilyen esetben a FŐNÖK 
csupa nagy betúvel, rnig a beosztott csupa kicsivel volt az értékrend 
szirnbolikusan Ennek ellenpéldájaként visszatért a mindig lelkiisme
retes és szakmailag is elsőrangú Fridrich Sándor példáját, aki maga 
keverte ki a medicinát is, nem hagyta, hogy segítsenek neki az alkal
mazottak Idős korában sem vált meg élethivatásától, hiába kínáltak 
neki jutányos árat patikájáért, az állandó pihenés és a vadászat lehe
tősége sem vonzotta 

Nagyobb településeken, ktilönösen a városokban a patikanyitási 
engedélyt csak nagyon nehezen lehetett rnegszerezni, mivel az imént 
felsoroltakon túl a konkurencia erejével is számol.ni kellett Példaként 
hozta föl a Felsőmalom és az akkori Kossuth lajos utca sarkán lévő, 
késöbb elsőként államosított "Magyar Korona" patika születésének 
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körülményeit, amelynek nyitását 1864-ben hagyta jóvá az akkori vá
rosi tanács, és amelyért az országos hú ú Nendtvich Károly Vilmos ne
vú gyógyszerész fia folyamodott. Mivel azonban ugyanezért egy 
Kuncz Nándor nevű patikus is harcba szállt - kihasználván azt, hogy 
beházasodott egy gazdag pécsi virilista képviselő családjába -, 1862-
től rnindig rnegfellebbezte a különböző fórumok döntését, és csak 
akkor vonult vissza, arnikor már a királynál is elutasításra talált 

Jövedelmező volt ugyanis gyógyszertár tulajdonosnak lenni egy
egy nagyobb településen. A fönnmaradt régi recept tanúsága szerint 
ugyanis a gyógyszerész a rnedicina rninden alkotóelemét külön
külön fölszámolta, a rnunkafolyarnatok és a csomagolóanyagok fölso
rolásával együtt (Természetesen ezen hosszú számsor o~ végösszegei 
rnind-rnind a készítő patikus hasznát is tartalmazták) Erdemes volt 
tehát rnindent megtenni azért, hogy valaki megkapja a patikanyitási 
jogot Erről a Kuncz Nándor nevú gyógyszerészről- aki akkor a vá
rosházával szemben lévő, a Fő tér sarkán álló "Arany Sas" patika 
tulajdonosa volt - kutatta fel, hogy nála dolgozott egy évig segédként 
az eredetileg patikusi képesítésú, késóbb világhírú festövé érett Rippl
Rónai József. A kor szokása szerint sok fiatal gyógyszerész is azt az 
utat választotta, hogy pályája emelkedését elősegítendő, elvette a 
patikatulajdonos lányát, és így vált társtulajdonossá, később egyedüli 
tulajdonossá a győgyszertárban. Mivel Kuncz Nándor szívesen vette 
vol.na, hogy a fiatal, szép reményekre jogosítő patikus-segéd elvegye 
Erzsébet nevú lányát, Rippl-Rónai valósággal elmenekült Pécsről, 

visszamenvén Kaposvárra (Ezt a történetet maga Baranyai Aurél 
hallotta az akkor még éló Martyn Ferenc festőrnúvésztől, aki közis
merten közeli kapcsolatban állt Rippl-Rónaival Baranyai Aurél 
Rippl-Rónai édesapjának az ernlékiratait is olvasta, amely szerint ak
kor, arnikor hosszú és eredményes tanítői pályájának eredményeként 
maga a király túntette ki érdernkereszttel, határozta el, hogy gyerme
keiből úriembert nevel Ennek egyik első állomása lett volna Józsefnél 
a patikusi karrier egy Kaposvárhoz képest olyan nagyobb városban, 
rnint az 1780 őta szabad királyi rangot el.nyert Pécs.) 

Újabb kérdésre válaszolva a saját fiatalkori él.rnényeire tért visz
sza, megismertetvén az utókort a patikussegédek rnindennapi életé
vel. Mint tudvalévő, a fiatal, leendő gyógyszerésznek a ház asszonya 
vezetésével a házírnunkából is ki kellett vennie a részét. Győri gya-
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kornokoskodása alatt télen a pincében fát is kellett fűr észelnie, ame
lyet nem vett zokon, mivel ezt már odahaza is csinálta a kubikus 
munka mellett 

Újabb kérdés szólt a korabéli helyi gyógyszerspecialistákról. En
nek nagymestereként Szigeti Frigyest említette a Kossuth szabonal 
szemben. Ő szenvedélyes, saját hasznáért mindenre képes üzletember 
volt, hogy ügynökei mindenütt fölbukkantak a megyében, a pécsi 
üTI-székház elé embert állított, hogy minden kilépő markába nyomja 
a "Reményhez" gyógyszertár hirdetési céduláját A vevőkör megtar
tása érdekében ana is képes volt, hogy mindenkinek adjon vagy egy 
szappant vagy egy törülközőt Ő készítette azt a beszélő nevu "Ener
gin" csokoládét, amelynek olyan nagy reklámot csapott, hogy a helyi 
és a hazai lapok mellett az eruópai és az amerikai ujságokban is rek
lámoztatta Mivel harsány reklámkampánya szerint ez a csukamájo
lajjal dúsított csemege mindenkinek életerőt adott a csecsemőkortól 
az aggkor ig, először a keserű ízű hatóanyagat keverte a csokoládéba, 
majd rájött ana, hogy ezt nem is kell tenníe, elég, ha az emberi lélek
tanban bízik Mondanunk sem kell, ezt csak rövid ideig tudta meg
csinálni. 

I ragikus véget ért, ugyanis szintén gyógyszerész fiával és csa
ládjával együtt a vészkorszakban elhurcolták és a koncentrációs tá
borból nem tértek vissza 

A gyógyszertáraknak, elsősorban az állandó nyitvatartás és az 
éjjeli ügyelet miatt, de a konkurencia miatt is nyitva kellett tartani uk .. 
Ezért rá voltak kényszerítve ana, hogy külön társasági életet alakít
sanak ki Az ismerősi, a kapcsolati és a vevőkörből számosan keresték 
föl a patikatulajdonost a nap különböző szakaszában, ilyenkor nem 
csak a világpolitika, a helyi köz- és magánélet különböző eseményei 
kerültek szóba, hanem étel és ital is került az asztalra rendszeresen, a 
székek és a poharak, valamint "utánpótlás" hordása pedig mindig a 
legfiatalabb segéd feladata volt A fiatal patikusnemzedék így edző
dött 

A második világháború idején a fiatal gyógyszerészsegédeket 
behívták katonának, és mivel többé már nem tudták nyitva tartani az 
összes patikát emiatt, kénytelen volt a városi törvényhatóság éjszaká
ra városrészenként csak egy-egy gyógyszertár ügyeletét elrendelni, 
így alakult ki a ma is meglévő váltott ügyeleti rendszer .. Ez a hazai 
zsidóság számára oly drámai korszak Baranyai Aurélt és családját 
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Veszprémben találta A zsidóktól elvett gyógyszertárakat ki Iehetett 
igényelni, s a városi hatósághoz történő folyamodása után megkapta 
"Páduai Szent Antalhoz" elnevezésű gyógyszertár működtetési jogát 
A bakonyi várost akkor sokat bombázták a szövetségesek, sok nyu
gatra menekülő vonult át r ajta, és a készletfeltöltés is nagy nehézséget 
okozott Amikor azután a már nős Baranyai Aurél apósa Bécsben 
megbetegedett, gyorsan elhagyták a királynők városát Rövidesen 
visszatértek a mecsekalji városukba. 

A gyógyszertárak 1950-es államosítása az alkalmazottak életében 
hozott kedvező változást Ettől kezdve biztosítva lett az öregkori 
nyugdíj, az addigi létbizonytalanság helyett A patikatulajdonosok 
közül főként a kis patikák tulajdonosai jártak jól. Azelőtt ugyanis, 
főleg a falvakban, ha nyugdíjba akartak vonulni, nem mindig tudták 
megfelelő áron eladni. Példaként apja magyarnrecskei gyógyszertárát 
hozta föl, amelyen harmincegynéhány ezer koronáért tudott túladni 
annak idején Amíg azonban meg tudta ezt tenni, előbb bérbe adta. 
Szülei ezután hozzá költöztek Pécsre Ő látta el őket öreg kor ukra. 

Az államosítással eljött a kor szellemének megfelelő REND is A 
patikáknak napi elszámolást, időszaki és év végi leltárt kellett készí
teníük, rendszeressé vált a havonkénti termelési tanácskozás. Az ott 
dolgozó alkalmazottak piros és fekete pontot kaptak teljesítménytik 
után, eszerint értékelték munkájukat Baranyai Aurél az államosítás
kor a Mecseki Likőrüzemben dolgozott, mint gyártásvezető italve
gyész Jó sora volt, mivel azt tette, amit szeretett, ráadásul meg is volt 
fizetve és élvezte a már említett szociális kedvezmények sorát Ha
sonló sora volt, mint kezdő korában, a kunrnadarasi időszakában Az 
alföldi nagyközség már ekkor több rnínt tízezer lakost számlált, egy 
patikája volt, nagy tekintélynek örvendett a fiatal gyógyszerész úr, a 
fizetését sem tudta elkölteni Visszatérvén a pécsi évekre, elmondta, 
hogy az 1950-es államosítás után egy ideig még ott maradt a likőr
gyárban, ún. konzum rövid italokat készíteni .. A Mecseki Itóka néven 
ismett gyomorkeserű gyártását az államosított Zwack-gyár vette át 
Az első államosított gyógyszertárhoz, a "Magyar Koroná" -hoz át
ment vezetónek az "Arany Sas" addigi alkalmazottja, Gál Géza, és a 
helyére, az akkor már a Széchenyi téren, és a Perczel utca sarkán lévő 
intézménybement át gyógyszerésznek Itt érte a második államosítás. 
Ez ügy zajlott le, hogy két rosszul fésült fiatalember jött be, az egyik 
egy asztalossegéd, a másik meg egy bőrgyári munkás volt A hivata-
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Ios ú ás felmutatása után, azt követően, hogy megtudták, ki a főnök és 
ki a beosztott, rögvest megcserélték a szerepeket Így lett a patika 
vezetője Baranyai Aurél. Rövid idő múlva azonban a szemközti he
lyen, a Perczel és a Munkácsy utca sarkán nyitották meg amegye első 
szám ú gyógyszertár át, a 10 /l-est a mai helyén, és az ide átköltözött 
gyógyszerészek között Gál Géza lett a vezető. 

Baranyai Aurél itt vált méltán a szakma nagy öregjévé, olyan in
tézménnyé, aki méltán váltott ki tiszteletet mindazokban, akiknek 
volt szerencséjúk kapcsolatba kerülni véle. Jelen sarok írója attól 
kezdve ismerte, amióta kisgyerek korában édesanyja a Széchenyi téri 
"Nagy Patiká" -ba küldte medicináért Tekintélyt parancsoló szellemü 
és termetű, fehér köpenyes, ősz hajú bácsi volt, az elsőszámú gyógy
szerész, aki mindenkit egy pillanat alatt ellátott helyes tanácsokkal, 
legyen az kisgy~rmek vagy aggastyán, férfi vagy nő, kopott ruhájú 
vagy jó mód~ Igy szo}gálta 1926-tól kezdődően a pécsi egészség
ügyet, a "GYOGYSZERESZ SZAKMA" becsületét 

Ezen évtizedek alatt érett a gyógyfüvek, a népi gyógyászat és a 
gyógyszerészet-történet értőjévé, tudósává A már idézett hangfelvé
telen is rögzítette: a természetben szabadon föllelhető gyógynövé
nyekből - mint a kamilla, a hárs, a bodza -, valamint az ősi népi 
gyógymódokból és művelőikből indult ki A mézet, mint a természet 
ajándékát propagálta, fogyasztását mindenkinek javasolta a művi 
cukormázak helyett Az egyre inkább elidegenedett, művivé váló 
világ helyett a visszatérést kereste a természethez, a természeteshez, 
mind itthon, mind a nagyvilágban Olvasottsága átfogta a múltat és a 
jelent, a világ minden táját és az itthoni történéseket, ha saját szak
májáról volt szó Szívesen használt dél-amerikai, afrikai, indiai vagy 
távol-keleti példákat is. A régi népi gyágyászak példarnutalása után 
azt is észrevette azonban, hogy a civilizáció előrehaladtával itt is föl
lazulás következett be .. Éppen ezért a népi gyógymódokat alkalmazók 
között is már megkülönböztetett önzetlen, szociális indíttatásúakat 
illetve pénzért dolgozó kuruzslókat Ez utóbbiaknak a beteg gyó
gyulása csak mellékes volt Az, hogy a gyógynövények reneszánsza 
külföldön is tért hódít, mai francia példával bizonyította Az l 98 L évi 
kőszegi kongresszusról már száltunk Ezt megelőzően, 1981 májusá
ban részt vett a salgótarjáni nemzetközi gyógynövény kongresszuson 
is. Előadásának témájául a népgyógyászati gyógynövényeket vá
lasztotta. Elsőként dolgozta fel ilyen vonatkozásban azt a Kassai Kó-
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dexet, amelynek másolatát sikerült megszereznie a Pannonhalmi 
Bencés Apátságon keresztül Dél-Amerikából A kóclexben található 
adatokat "Középkori magyar inkvizíció" címmel jelentette meg egy 
dél-amerikai ferences atya 

A hazai gyógyszerészet kezdetét a Pécsváradi Bencés Apátság 
1015-ös alapító leveléhez kötötte, amelyben szó van fürdőszolgákról 
és az általuk alkalmazott gyógymódokrói Petrovich Edétől, a neves 
egyháztörténésztől és levéltárostól arról is tudomással bút, hogy II 
Ulászló korában már működött városunkban egy orvos-gyógysze
rész, akinek a király elengedte adóját a feljegyzések szerint A sze
mélyes megnyilatkozásoktól sem mentes hangfelvételen ettől a kortól 
kezdődően tekintette át a megye és a város gyógyszerészetének tör
ténetét Az újkor első orvos-gyógyszerészéről, a Ferencvárosból ide
származó Sipőcz Femrcró? emlékezett meg, aki megvette a "Szerecsen" 
patikát a Hölbling-családtól A Várostörténeti Múzeurnban megta
lálta azt a manuális!, amelybe ú ták a házi különlegességeket, az 
egyéni recepteket, amelyet bizalmasan kezeltek Ez különösen akkor 
volt értékes, ha a patika adás-vételénél az új tulajdonos meg tudta 
szerezni, és így a vevökörnek változatlan összetételben és ár ban tudta 
kiszolgáltatni az általuk megszakott medicinákat Ez történt Sipócz 
esetében is. Az akkori gyakorlat szerint az orvos-gyógyszerészek 
gyógyszereik alapanyagait három forrásból szerezték be Elsőként 
említette a vándor gyógyszerárusokat, akik azonban nem voltak 
megbízhatók, így a vevőnek szakképzettnek kellett lemue Második 
forrásként a költségesebb és körülményesebb külföldi, pl bécsi vagy 
bolognai beszerzés! nevezte meg Nagyon kellett ismerni a beszerzési 
helyeket, és jó kapcsolatokat kellett kialakítani ehhez. Például a két
ezer év óta már használt periáka nevű gyógyszert, amelyhez csak a 
velencei Silvestrini patikából lehetett hozzájutni. Harmadik lehetó
ségként a kolostorok jöttek számitásba A régi idők gyógyszerésze ún 
kézi gyógyszertárat is fenntartott, ez a gyakorlat különösen a kis köz
ségekben élt tovább Ez tette lehetövé a patikus hétvégi eltávozását, 
és az orvos ezekből adhatott ki a jelentkező betegeknek A Sipőcz 
patikához kötődött a roppant anyagias természetű Vernischek cseh 
származású gyógyszerész Neve sűrűn fölbukkant a korabeli jegyző
könyvekben ingatlan-, peres-, vagy egyéb közigazgatási ügyekben 

A ferences rendi szerzetesek házi patikájával állott állandó jog
vitában, a kezdődő szakmai kapcsolat után, a konkurencia miatt ezt 
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meg akarta szüntettetni ugyanis. 
A hatósági gyógyszerészek sorából a két Patkavicsot említette 

meg Az apa, Patkavics Boldizsár a vármegye tiszti fóorvosa volt Fia, 
Patkavics József (1784-1854) a város tiszti főorvosa, vagy ahogy akkor 
nevezték, fizikusa lett. Apja példáját követve tudományokkal is fog
lalkozott, a csillagászattal és a földtannat A mai Munkácsy u 5 .. sz. 
házban lakott É:Iete végére olyan tekintélyes vagyonra tett szert, 
hogy jótékony célra a városra hagyta Ebben segítette, hogy gazdagon 
nősült Ö szerkesztette a Magyar Földtani Intézetnek helybéli csilla
gászati és "legészeti" (nyelvújítási szó, a meteorológia helyett akarták 
hasznáh1i) jelentéseket Apa és fia az 1780-as évektől az 1850-es évek 
közepéig működött, meteorológiai jelentéseik en ől az időről marad
tak fönn Az első műszerekkel történő feljegyzés a Pressburger Zei
tungban jelent meg 1781. június 10-én. Német nyelven vezetett nap
lóját és diádurnát 1811-től 1846-ig írta. A sorozat húsz darabból áll, 
egy repertórium-kötettel kiegészítve. Patkavics Boldizsár ezen kivill 
tárgyalta a megye természeti és éghajlati viszonyait, képet adott köz
egészségügyének állapotáról. A frontátvonulás egészségügyi hatásai
ról ő emlékezett meg először. 1786-ban az alispán kérésére 158 
gyógynövényt sorolt föl. Baranyai Aurél a vármegyei és Pécs városi 
törvényhatósági iratok alapján főlkutatta a két Patkavics élettörténet
ét Patkavics József gyermektelenill hunyt el, 46 OOO forintnyi vagyo
nát a városra, értékes régi könyveket tartalmazó kónyvtárát a püspö
ki könyvtán a hagyta. Három évszázadot felölelő könyvtári jegyzéke 
a levéltárban található 

Gyógyszerész tudományának hasznát elsőként azok a patikába 
betérők látták, akiket ő szolgált ki .. Egyszer kiszámltotta, hogy abban 
a négy órában, amelyben a benyújtott receptekkel foglalkozott, kb 
ezer recept fordult meg a keze alatt Ez a gyógyszer specialítások 
osztálya volt, ahol a legnagyobb volt a tolongás Itt a legnagyobb a 
gyógyszerész felelőssége, ez az ún magisztrális tevékenység, amely
nek keretében killönleges, "testre szabott" gyógyszereket készítenek 
A másik a speciális tevékenység, ahol a gyári készítmények átadása 
történik A gyógyszerész szakértelem a recept értelmezésében, kiadá
sában, a tudnivalók föl.írásában és elmondásában rejlik Itt szerzett 
tekintélyt hosszú működésének gyümölcseként Baranyai Aurél a be
tegek és a szakma körében egyaránt Ezek alatt a néhány percek alatt 
támadtak a legjobb gondolatatai a gyógyszerész szakmáról és a bete-
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gek természetéről, n1idig is fájlal ta, hogy nem tudta ezeket lejegyezni 
senki Tréfásan gyóntatószéki szolgálathoz hasonlította ezt a tevé
kenységél E mindenki számára haszonnal bíró tevékenységére volt a 
legbüszkébb, azt remélte elcsukló hangon, hogy erről emlékeznek 
meg az emberek, ha ö már nem lesz az élők sorában 

Ez is a kutatómunka felé irányította, amelynek első állomása a 
levéltár volt Mind a fogadtatásról, mind a kiszolgálásról hálá~an 
emlékezett meg A levéltári adatokat füzetekbe jegyezte, amelynek 
földolgozását Madas József mindig is sürgette Ö is tisztában volt 
ezzel, ez volt kutató munkájának egyik hajtóereje Impulzív, ugya
nakkOI "lajhár-típusú" kutatónak mondta magát, akit megfontolt 
magányában egy-egy érdekes téma magával ragad. A másik beval
lottan az emberi hiúság, az a törekvés, hogy a kutató neve alatt jelen
jen meg minél több új tudományos eredmény Büszkeséggel töltötte 
el az a tény, hogy egy-egy ismeretlen adatot, összefüggést ő tárt föl, 
egyes arra érdemes személyeket ő ásott ki az idő sótéljéből 

Nem csoda tehát, ha jelen sarok írója an1ikor a Baranya Megyei 
Levéltárba került 1973-ban, az akkor még második emeleten lévő fo
lyosóvégi kutatótermet rendszeresen látogatók kőzül Baranyai A ur élt 
is a "Bölcs Öregek", az elsőszámú kutatók között tartotta nyilván Az 
évek során, a rendszeres kiszolgálások révén kapcsolatunk elmélyült, 
amely lehetövé tette a halála előtti hangfelvétel elkészültét, így az 
addig sehol sem közölt tények, személyes emlékek sorának rögzíté
sét, melynek tartalmát a krónikás most örömmel és tisztelettel teszi 
közzé. Relikviaként tarlja számon a már idézett levéltári évkönyvek 
nála lévő példányaiba beírt Baranyai Aurél-dedikációt: "Köszönettel 
a segítőkészségért" 

Amikor tehát a centenáriun1i konferenciát szerveztük kedves ba
rátommal, Szabó László Gy professzorral, hasonló gondolatok jártak 
a fejünkben: tisztelgés Baranyai Aurél emléke előtt! Nem is csalód
tunk Olyan sok volt barálja, ismerőse, kollégája jött el, hogy pótszé
keket kellett a terembe hozni Volt színpadi játszótársai közül 
Öhlmüller Miklós mellett Sugár Győzö is elmondta emlékeit (Bara
nyai Aurél neve az 2003 május 23-án rendezett dr.. Németl1 Antal 
/1903-1968/ emlékkonferencián is szóba került, an1ikor a neves, Pé
csett is múködó szinházi rendező által vezetett Pécsi Irodalmi Szin
padról volt szó.) Meghatott szavakkal emlékezett rá a Magyar Termé
szetbarát Szövetség helyi vezetője, Baronek Jenő A szövetség 2003. 
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január 14-én emléktúrát rendezett a Baranyai Aurél-évfordulón 
Faltysné Újvári Anna az emlékkonferenciát követően hetekintésre 
elhozta túrázó emlékeinek dokumentumait, amelyben szerepet ka
pott természetesen Baranyai Aurél is. Külön rajzban emlékezett meg 
a hírneves Cinke-tanyáról, amely hosszú évtizedek, még a húneves 
Mecsek Egyesület működése óta nevezetes helye volt a helyi termé
szetbarátoknak Baranyai Aurél kézúásai is fennmaradtak pL azokon 
a naptárakon, amelyek a helyi természetbarát eseményeket, észrevé
teleket rögzítették (Az újjáalakult Mecsek Egyesület évkönyvében 
en ől fia, Baranyai Pál emlékezett meg) Tevékenységi körének sok
rétúségét mutatta, hogy fiatalabb nemzedékek sora látta teniszezni 
hasonló korú társaival a Balokány-ligeti teniszpályákon, személyesen 
mutatva példát a testedzés fontosságáról. 

Örömmel vettünk részt emléktáblája szakmai előkészítésében is, 
amelyet szintén ebben az évben avattunk fől kedvenc tartózkodási 
helye, a Széchenyi téri "Nagy Patika" falán, a helyi gyógyszerész ka
mara jóvoltából 
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EGY GYÓGYSZERÉSZ A VÁROS KULTURÁLIS 
ÉLETÉBEN 

ÓHLMULLER MIKLÓS 

Első találkozásunk 1946-ban, a fogságból való hazaérkezésemkor tör
tént Gyógyászati alapanyagok ellátásával foglalkoztam, s ennek ré
vén voltam kapcsolatban a dél-dunántúli és pécsi gyógyszertár akkal, 

drogériákkal. 

Baranyai Auréllal így kezdődött ismeretségem, amely azokban 
az években elsősor ban a szükséges gyógyászati alapanyagok és ke
núkáliák beszerezhetőségéhez és folyamatos biztosításához kapcso

lódott 
Az ismeretség két területen vált barátsággá Az egyik a sport, a 

teniszpálya volt, ahol edzésen és versenyen egymás mellett vagy 
egymás ellen játszva küzdöttünk a jó eredményekért Az ezt követő 
értékeléseken, baráti beszélgetéseken feloldottan száltunk a hibákról 
is, amivel egy- egy pontot elveszítettünk A másik a színpad, a min
dent jelentő deszkák, ahol a szép és felemelő gondolatok szavakban a 
közönségnek történő interpretálás során neveh1ek, tanítanak és szó
rakoztatnak 

Az önmegvalósítás mindenkinél más-más formában jelenik meg. 
Van, aki a zenében tud feloldódni, van, akit a kórusban való éneklés 
elégít ki, és van, akit az irodalom, a versmondás, a költők és a költé
szet sokszínűsége, a balladák drámaisága, a társadalnú helyzet adta 
mindennapi események ellen vagy mellett való hitvallás, a történelini 
változások szomorú valósága vagy a tiszta érzés, szerelern költészete 
vonz, abban találja meg azt a megnyugvást, amely a mindennapok 
egyhangúságát fel tudja oldani, széppé tudja tenni. Az irodalomban 
és a költészetben ezt találta meg Baranyai Aurél, ez indította ana, 
hogy a Pécsi Irodaiini Színpad tagjaként szalgáljon olyan ügyet, 
amely saját és mások irodalnú igényének kielégítésén túl, mások 
szükségleteinek kielégítése mellett a város kulturális életének orszá
gosan elismert tényezője legyen 

79 



Az irodalmi színpaddal való kapcsolata 1955-ben kezdődött. Ezt 
egy lelkes, fáradhatatlan és tehetséges pedagógusnak, Hajnal Emő
nek köszönhette, aki hét iskola növendékeiből és tanáraiból kovácsolt 
együttesével, fittyet hányva a parányi színpad korlátolt lehetőségei
nek, a I örök Sándor által dramatizált forrnában a pécsi színpadra 
varázsolta a "grundot", Molnár Ferenc klasszikussá vált regényét, a 
"Pál Utcai Fiúk" -at Itt találkoztunk először a Baranyai névvel, de ő 
dr.. Baranyai Tivadar, aki a Hajnal Emő által vezetett Bajor Gizi Mű
vész Együttesnek Baranyai Auréllal együtt tagja volt 

Nem lenne igazságos és Baranyai Aurél tevékenységéről teljes 
képet adó, ha csak azt imám le húsz sorban, hogy mikor, hol és mi
lyen sikerrellépett közönség elé. A történethez hozzátartozik rnindaz, 
ami az irodalmi színpad megalakulásától a rnegszűnéséig összetar
totta azt a kis csapatot, amelynek tagjai rnínden ellenszolgáltatás nél
kül szabadidejüket arra áldozták, hogy az irodalmi rnűvek iránt ér
deklődőknek örömet szerezzenek, szórakoztatva, sok esetben tanítva 
őket az értékek felismerésében és megismerésében 

1957-ben fogalmazódott meg a gondolat Hajnal Emő középisko
lai tanárban, hogy a próza- és versrnondó versenyeken résztvevők 
közül kiválasztva a tehetséges és szépen beszélőke!, korra és nemre 
való tekintet nélkül összehozzon egy olyan együttest, amely közön
ség elé léphet színpadi rnűvek bemutatásával és a költészet megis
mertetése érdekében irodalmi estek rendezésével 

A kiválasztottak részére kemény rnunka következett ezután, 
rnert szigorú követelmény volt megtanulni beszélni úgy, hogy a ki
mondott szó az előadóterern legtávolabbi részén is érthető legyen 

A kis létszámú együttes nagy lelkesedéssel és szorgalornrnal ké
szült, rnert erre az évre két irodalmi est - Arany János és Ady Endre 
költészetének bemutatója, és egy vígjáték színpadra állítása - volt 
tervezve 

Bajor Gizi Művészegyüttes néven rnutatták be az első előadást, 
Niccoderni három felvonásos vígjátékát, a "I acskó" -t 

Már az első bemutató előadás megmutatta, hogy van jövője e 
nemes kezdeményezésnek, rnert három teltházas előadást eredmé
nyezett Nagy változást hozott az együttes életében az irodalmi szín
padok megalakulásának lehetősége, s így Budapesttel csaknem 
egyidőben kezdte meg rnűködését Pécsett a Hazafias Népfront Író
csopor~a és a III Irodalmi Szakosztálya Irodalmi Színpada Az íro-
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dalmi színpad alakulásáról röviden csak annyit, hogy a Bajor Gizi 
Művészegyüttes szervezetileg megvált a Városi Művelődési Háztól, 
és az "Irodalmi Színpad" keretében folytatta sikerekben gazdag sze
repléseit 

Az első bemutatkozás szornbaton és vasárnap az Arany János 
irodalmi est lett, amelynek két nap alatt 600 hallgatója volt A dicséret 
és elismerés hangján szálhatunk valarnennyi szerepiőröl Míndegyi
kük versrnondása élményt jelentett A tiszta, szabatos kiejtés, a versek 
átélése, pátosz nélküli nagyszerű erővel való előadása sokáig emléke
zetes marad azok számára ís, akik hallhatták Ugy gondoltuk akkor, 
nem korai a vélemény, ha azt rnondjuk, hogy az irodalmi színpadnak 
van jövője Pécsett Pécs eddig a zene városa volt Rernéltük, hogy az 
irodalmi színpad példája Pécset az előadó rnűvészet városává is teszi 
Így irt a sajtó a bemutatkozó díszelőadásról, és itt kell megemlíteni a 
hivatásos rnűvészekből álló Budapesti Irodalmi Színpad igazgatójá
nak üdvözlő táviratát amelyet a diszelőadás sikerét rnéltató sajtókri
tikák ismeretében küldött, üdvözölve az együttest, és annak vezető
jét A távirat igy szólt: 

"Hajnal Ernó müvészeti vezető 
Ifjúsági 5zínlzáz 
PÉCS 
A Pécsi Irodalmi 5zínpad díszelőadása alkalnuíból az irodaimr színpad 

vezetősége forró szeretettel údudzlr dnóket, és munkájuklroz nagyon sok si
ker t kívá n u nk 

5zendrő Ferenc igazgató" 

Ezt követte az Ady-est, rnelyről így irt a Dunántúli Napló: 

"A nyolwan éve sziiletett és immár 38 esztendéje Izaiott költő, az újból 
élő és makacs Izaiott Ady Endre szólt szombaton este a TIT Bmtók Klubját 
zsúfolásig megtöltő kózönséglzez " 

A bevezető előadást dr Makay Gusztáv budapesti irodalomtör
ténész tartotta. Az est vendége és előadója Bölöni György volt Az 
Élet és Irodalom alapító főszerkesztője a meghíváskor nem kérdezte, 
kivel-kikkel lép pódiurtua. Szívesen vállalta, rnínt rnondta a későbbi 
beszélgetés során, pedig 77 évesen már kevés ernber mozdul biztos 
szívesen Ö diófát jött ültetni, holott biztos lehetett berme, a termésből 
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neki már nem igen lesz része. Fodor József kísérte el a pécsi előadás
ra, aki hazatérve március 12-·én az Élet és Irodalomban számolt be 
erről az eseményrőL Ebből idézem: 

"Nem nzindennapz élményben volt része annak a felnőtt és ifjú, sokféle 
foglalkozású, rétegződesú közdnségnek, akz a Pécsi Iroda/nu Színpad március 
el5ején és másodikán megtartott Ady-előadássorozatában a komlói tágas kul
túrtermet, a pécsz Erkel-előadótennet, majd a Leőwey Klára Intézet nagy
termét zsúfolásig megtöltötte. Aminthogy nem mindennapi élmé11y volt 
mmdez a Pestről/etándult előadóknak sem 

Csak a lelkesedés képes (persze ha a tehetség sem hiányzik) arra, hogy 
oly különféle foglalkozású fiatalok úgy adjanak elő, oly nzértékben megmun
kált, minden fölösleges déklarációtólmentesen, leegyszerúsített, reális stílu
sú, nzinden árnyalatot pontosan kihozá múvészettel, ahogy ezek a versmon
dók csinálják 

Meg kell mondani -folytatom Fodor Józseffel -, hogy nem egy, gyakran 
bizony nagyon is kúlsőséges, nwdoros "fővárosi hivatásos" múvész is tanul
hatna hébe-hóba egy kis temzészetességet ezektől a pécsi előadóktól, akzk nem 
hivatásosak 

És hogykimilyen előadást produkált? Szerintem mind jó volt." 

Csillagosan szép napja volt ez tíz éves működésünknek A mű
vészetet szeretni, a művészetért dolgozni szép dolog és ingyen dol
gozni érte még szebb. Olyan szép, hogy erre már jelzőt sem talál az 
ember Ilyen gondolatok kergetőztek az agyamban, amikor baráti 
körben, társaságokban, szakmai és hivatalikörökben dicsérő, elisme
rő szavakat hallottam, a Pécsi Irodalmi Színpad előadásairól A sem
miből indultak A lakáson próbáltak, s ennek ellenére nagy tervek 
megvalósítása volt a cél az 1958-as programjukban. 

Az "Egtj év az itadalom szolgálatában" című összefoglaló értékelés 
megmutatta, hogy milyen fanatizmus és irodalomszeretet, energia és 
lemondás sztikséges ahhoz, hogy napi nyolc-tíz órai munka mellett 
készüljenek fel azokra az előadásokr a, amelyeknek bemutatását célul 
tűzték ki József Attila est, Puskin költészetét és Anyegin dramatizált 
változatát bemutató est, a pécsi rádióban húsz előadás és három 
hangjáték bemutatása, Szofoklész: "Antigoné" c drámájának bemu
tatója, versmondó és beszédművészeti kurzuson való közreműködés 
valósult meg az év folyamán 
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Külön elismerést kiváltó hatása volt a Puskin-estnek, amelyen az 
országban először mutatták be a világhírű költ~:' Any':'gin" círnú ver
ses regényének drámai változatát Hajnal Erno rgen otletes dramati
zálásában és rendezésében egy tenyérnyi dobogón, egy magnetofon 
és néhány kellék segítségéveL Ezt a produkciót a Budapestr Irodalmi 

Szinpad is átvette és bemutatta . .. .. 
E t k .. t" en felkeresték a város üzemelt, a kulteruleteket, ahol 

z ove o 'k ·t·· 
az irodalom nyelvén kívántak szólni az emberekhez Bemutatta .. e_ o 
szóval a helyi "Jelenkor" irodalmi és műveszeh folyouatban kozolt 
legsiken.iltebb alkotásokat _ . _ . . 

A Lélek idézése" címmel megszólaltatták azon u ok muvert, akrk 
PécsrőÍ' indultak eL Céljaik között szerepelt továbbá _a baranyar nem
zetiségek kulhirájának megjelenitése az irodalmi szmpadon, a b~ra-

ai településeken irodalmi stűdiók .létrehozása rendszeres tovabb
~rpzéssel, előadásokkal Ezeknek a fel_adatoknak ';'egvalós~tása má: 
sokkal könnyebb volt, mint az elismeres megszerzese, a lakasan vala 
próbálás, és a szinpadhoz jutás közti út megtétele. _. . . . 

Egy év eredményes munkájával eljutottak od~;g, ho~y ]~brl:umr 
előadásként bemutatták Szophoklész: "Antrgone crrr:u ~et resz~s 
tragédiáját A bemutatóról így írt Szente Ferenc a Dunantúh Naplo
ban: 

"Az ókoti gdrdg mitológia ködbe vesző alakjai támadnak fel újm, éslé~
nek a ma embere elé eleve11 hús és vér alakként elmondam sorsuk tanulsagat~ 
hitet tenni az örök emboi mellett, víuódva, elbukva keresni a t1szta eszmenyi 

~~· ··z.-A Pécsi Irodalmi Szinpnd nem választhatott 1•olna ]Ub! el.lllll musmmn 
alkalmasabb darabot az Antigonénál Nálunk félreérhetetlen, hogy nem a 
kötelező tisztelet lerovásáról, hanem az apostoli nnwkáról van szo _ _ " 

Kreon szerepében elzsmerés illeti Bmany~i Au rel!, akmek Jate~ t~l;'~,tt 
a m!íkedvelői színpad keretein Szépen zen~o lumg]~Val, ~:zlngos kzejteswl, 
mértéktartó mozdu/ataival felejthetetlen élmenyt nyujtott 

A bemutatóról dr Jabláczy László, a Népművészeti Intézet osz
tályvezetője jelentéséből az alábbiakat idézem: 

"Az előadás komoly iradal nu és míívészeti teljeslimény _volt,~ .':en~ezó 
és a szereplők valóban húek maradtak az 1101Úllmz szznpad ~elkltl~zesel~ltZ es 
szellemhez, nem akarnak színházat csinálni Igy nem zs utanozzak a s~mha-
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zat, nem élnek sablonokkal és színészi fogásokkal A fő szempont az volt, 
hogy a görög tragédia irodalmi értékeit és erkölcsi tanítását kifejezésre juttas
sák. 

Magas művészi foko t ez a játékstílus három szereplőnél ért el A Kreont 
alakító Baranyai Aurélnál, Horváth Erzsébet Antigonéjánál és Hajnal Ernő 
jósá nál. 

A Pécsi Irodaimr Színpad Antigoné előadása az öntevékeny művészcso
pmtok működésének helyes irányát példázza, amikor még egész estét betöltő 
színpadi mű előadásával is irodaimr műveltséget szalgáZ a közönség és a sze
replők felé 

Nagy érdeme, hogy az Antiganél két szereposztásban hozta ki, és ezzel 
megsokszorozta a görög tragédra iránt érdeklődák körét A szeteplóket nem 
sztár-szellemre és művészi rutmra neveli, lwnem ízlésüket fejleszti, múvelt
ségüket és tudásukat bővíti, érzésvilágukat és emberségüket mélyíti." 

A bemutatót még 11 teltházas előadás követte Ezeknek hatása 
egyre jobban növelte az irodalmi színpad előadásai iránti érdeklő
dést Sajnos, az akkori pécsi vezetés az Antigoné előadásának sikerét 
nem kívánatos konkurenciának mínősítette és ehhez csatlakozott a 
városi tanács mávelődési osztályvezetője is. Egy várost rangsorolni 
sok mínden alapján lehet, de ennek egyik igen jelentős tényezője, 
hogy milyen a kulturális élete Az irodalmi színpad a városnak egyik 
olyan műhelye volt, amellyel országos elismer tsége folytán méltán 
büszkélkedhetett.. Ezt azok a meghívott előadók fogalmazták meg 
írásaikban és kritikáikban, akik egy-egy irodalmi est vendégeként 
megtisztelték a Pécsi Irodalmi Színpadot és a pécsi közönséget. 

Ahhoz, hogy Baranyai Aurélnak a város irodalmi életében eltöl
tött tíz évét megismertessük, elkerüliletetlen az irodalmi színpad 
programjának és rangos előadóinak ismerete. 

A következő év fontosabb föllépései: a pécsi rádió "Három me
gye krónikája" című előadássorozata húsz folytatásban, a Jelenkor 
Irodalmi-est, az "Évszázadok Szerelme" című rendezvény, a Nagy
világ irodalmi estje Ez utóbbi előadója dr. Gyergyai Albert volt. A 
Himnusz a "Békéről" est, Bárdosi Némefu János pécsi költő szerzői 
estje, az Irodalmi Színpadok Országos Fesztiválja következett ezután, 
ahol míndkét alkalommal a Pécsi Irodalmi Színpad hozta el az első
nek járó díjat Ezek a sikerek mínd azt példázzák, hogy Baranyai Au
rél milyen színvonalon járult hozzá a város kulturális életének meg
ítéléséhez, társaival együtt. Hajnal Ernő távozása után dr. Nemerei 
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Éva irányította a színpad munkáját, majd a Pécsre került dr. Németh 
Antal vette át a csoport felkészítésének az irányítását. Az ő ve;zetése 
új színt hozott a színpad műsorválasztásában, m~k~dé~ébe~ Uj fel~
datok fogalmazódtak meg Addig szokatlan a szmjatszas Pecsett elo
ször látott formáját mutatta a felolvasó színpad beindítása. 

Egy dráma vagy tragédia bemutatása akkor .válik érthetővé a,z 
előadást látogató nagyközönség számára, ha megrsmen annak torte
neh részleteit. Ezt tükrözte dr .. Némefu Antal az "Elektra alakja a VI

lágirodalomban" című előadása, amely útrnutatóul szolgált Borne
missza Péter: "Elektra" című tragédiája bemutatója elé, amelyet a 
Kossufu Rádió is közvetített, és országosan is kedvező sajtókritikát 

kapott . . . . .. 
A Pécsi NemzetiSzínház múvészeti és az Irodalnu Szmpad tagJai 

oratóriumszerúen, díszletek és jelmezek nélkül, kéziratról olvasva 
adták elő Goethe hatalmas költői drámájának, a "Faust" -nak első ré
szét Idézet a kritikáből: 

" A mellékszereplők népes gárdája nagyfeladatot oldott meg Számos, 
jólmegformált foladatközril is elsősorban Baranyai Aur~lt, kel! en;Zrtenwzk, 
aki a Szellem és az Oteg Paraszt rövid szerepebeu kzvalo eloadonak hrzo
nyult" 

A bemutató, amely elismerést és érdeklődést váltott ki, számos 
előadás követte .. Ezek a következők voltak: 

-Goethe: "Faust" (második rész) 
-Carlo I en on: "A szabadság különös színjátéka" 
-Karel Capek drámái 
-"Bertold Brecht életműve" (versek, dalok, drámarészletek J 
- Ibsen: "Peer Gynt" 
E program felsorolása mutatja meg azt az irodalmi értéket,, ame

lyet a rendező a nemzeti színház mú vészei é~ ~z u odal;ru szrr.1pad 
tagjainak, köztük Baranyai Aurélnak tolmácsolasaban avaros kozon-

ségének adott , . " . 
Országos elismerést kiváltó előadás volt a masodrk ~yon Iro

dalmi Színpadok Fesztiválján bemutatott est, amelyen "Ket tragrkus 
sorsú költő a XX században" címmel Frederico Garcia Lorca és József 
Attila életútját mutattuk be költeményeiken keresztüL Az együttes jó 
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felkészültségét és múvészi előadását bizonyította a tény, hogy a Né -
hadsereg Kozponh Irszti Házába kaptunk meghívást P 

Egyetlen egy ,öntevékeny csoport sem volt, amely azzal dicse
kedhetett, hogy bedetes evet hirdetett meg előadásaira A Pécsi Iro
da::r Szmp~d ezt rs megvalósította, ezzel is bizonyítva programjai
na r~odalrm értékét, amelyet a közönsége elvárt tőle. 

:'.bben a c,soportban tevékenykedett Baranyai Aurél Itt érezte jól 
U:agat Itt valosult meg az az álma, amely az önnevelés kötelezettsé-
get kovetelte meg tőle, hogy azt másoknak tova' bb adh , h ' k , assa ugy, ogy 
szora oztatva tarutson és örömet szerezzen . 

Mindezt le kellett írnom, hogy az olvasó megismerje azt a kör-
nyezetet, amelyhez Baranyai Aurél kötődött azt a t 'k , 
amelynek ala ·á , , k . . __ ; eve enyseget, 

Pl n ~rze elhetik azt a sok rdot es energiát követelő ál-
dozatot, amelyet onzetlenül tesz valaki azért hogy szol T 
o~yan ne:nes ügyet, amely a javát és kulturáli; megítélésé~:J~::rl 
set szolgalJa 
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BARANYAI AURÉL (1903-1983) 
TUDOMÁNYOS, KÖZÉLETI ÉS 

ISMERETTERJESZTŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK 
BIBLIOGRÁFIÁJA 

BARANYAIPÁL 

KUIAIÁS 
-CIKKEK, DOLGOZATOK, TANULMÁNYOK-

Baranyai Aurélt nem csak a tára mögött álló, az orvosságot kiadó, 
vagy a laboratóriumban "mérget keverő" gyógyszerészként ismették 
Hazai és külföldi kapcsolatokra épülő kutató tevékenysége is jelentős 

I anulmányútjai során bejárta Baranya me gye minden zegét
zúgát, de a Mecseken kivül Nagyárpád, Sellye, Mohács és a Villányi 
hegység volt leggyakrabban az úti célja Felkereste az ország arboré
tumait és a Herbária telepeit Ellátogatott a Soproni, a Kőszegi hegy
ségbe és kedvelt őszi kirándulásai közé tartoztak - ha tehette a hor
dómcsások és a hulló szilva idején - a Balaton-felvidéki séták Bala
tonalmádiból, Füredról indult cimboráival nyugatra és mentek, amíg 
kedvük tartotta, amíg a lábuk bírta. De a Nyírség, a Zemplén és a 
Bükk sem maradt felderítetlenül A még múködő népgyógyászokat is 
felkereste, Pécsen kivül Bagotán, Szalántán, Mekényesen, Vajszlón, 
Solymáron és egyebütt vallatta őket A magyarmecskei "mohikáno
kat" gyermekkorából ismerte 

A pécsi szervezetek közül szaros kapcsolatban állt 
a Mecseki Erdőgazdasággal, 
a Baranya Megyei Minőségvizsgáló Intézettel (laborvizsgá
latok, közös túrák Kacskavics Miklóssal és társaival), 
a galenusi és a szakfelügyelői laboratóriummal, 
az egyetemi és a katonai gyógyszertán al, 
a POTE Közegészségtani Intézetével, 
az MI A Pécsi Akadémiai Bizottságával 

Holland és mongol homoktövis-magvakat szerzett és gyógyá
szati felhasználási lehetőségüket vizsgálta A telepítési kísérletre 
Józsefházán került sor 
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A galagonya szív-gyógyszörp gyártási teclmológiájának kidolgo
zását a nagykozári Virágzó Mgtsz szörpüzernében végezték Ennek 
eredménye lett Baranyai Aurél és drPuskás Ödön szabadalma: "Eljá
rás Crataegus szívgyógyszörp elöállítására" 

Vizsgálta, Szentlőrincen nagyüzemi kísérlethez telepítette a ba
ranyai karnillát és kidolgozta a nyers karnilla liofilezését 1965 .. szep
tember 16-án újítási javaslatot nyújtott be a HERBÁRIÁ-nak "A re
cens charnornillae flos pépjének liofilizáturna jobb hatásfokot ered
ményez" címrnel 

Sikeresen szerepelt a gyógynövényes, gyógyszerészettörténeti és 
környezetvédelmi pályázatokon. Kiemeit díjjal jutalmazták Pécs és 
környékének gyógynövényflórájáról készült dolgozatát és közel 300 
oldalas herbáriurnát 

Gyógynövénytelepítési kísérletet végzett spanyolpozdorral is 
Húsz év népgyógyászati gyűjtésének dokumentációját az MIA 

Népr aj zi Osztályán őrzik 
Országos szakmai kapcsolatai közül is felsorolak néhányat: 

Magyar Gyógyszerészeti Társaság (1966-tól volt rendes 
tagja); 

MGyi Gyógynövény- és Gyógyszerészettörténi Szakosz
tály (1975-ben/ -től rnindkettőnek vezetőségi tagja); 

MGy I Gyógynövény Szakosztály dél-dunántúli elnöke; 
a Magyar Kémikusok Egyesülete pécsi gyógyszerész

botanikus szakosztálynak vezetőségi, 
a Magyar Biológiai I ársaság Pécsi Csoportjának alapító 

tagja volt. 

Gyűjtőrnunkája során segítette a szegedi egyetern Gyógynö
vénytam Tanszékét és a növényélettani kutatókat (Tarnus communis).. 
I errnéseket gyűjtött a tápiószelei Agrobotanikai Intézet génbankja 
részére (Digitalis fenuginea és D lanata) 
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Viszonya volt 
a Gyógynövénykutató Intézettel, 
a tiszavasvári gyógynövényüzernrnel, 
a Kőbányai Gyógyszerárugyár Növénykémiai Osztályá

val, 

az OMMI-val (Országos Mezőgazdasági Minőségellenőr
ző Intézet), 

a Magyar Agrártudományi Egyesülettel, 
az Országos Erdészeti Egyesülettel (tagság 1964-től), 
az Egészségügyi Minisztériurrunal, 
az Erdei Mellékterrnék-feldolgozó Vállalattal 

Rendszeres kapcsolatban állt az akkor még a marosvásárhelyi 
egyetemen dolgozó Rácz Gábor professzorral, StuttSartban_ dr 
Joachim Langerfeldt-tel, a kieli Frolme professzorral es a nemet 

Gyógynövénykutató Társasággal . , , " . , 
Botanikai, etnabotanikai érdeklődése "rnellektermekekent na

nyult figyelme a természetvédelemre 1971-b~n és 72-ben, kés~íte~t 
dolgozalai sikeresen szerepeitek a Pécsi Akadermar Brzottsag palya
zatain. Bejáratos lett a Dél-dunántúli I errnészetvédelmi Hrvatalba. 
1970. február 2-án tagja lett a Baranyai Megyei Természetvédelmi 
Bizottságnak, majd a PAB természetvédelmi és növénytani rnunkabi-

zottságának is. . , . 
És ez még nem rninden Gyógyszerészettörténeti katatasokat rs 

végzett Rendszeres vendége volt a Baranyai Megyei Levéltárnak 
Sűrűn levelezett a Magyar Orvostörténeti T ár sasággal és Múzeurn
mal Megismerték a Janus Pannonius Múzem Új- és Legújabbkori 
I örténeti Osztályán Gyógyszerészettörténeti munkássága során ern
léket állított nemcsak Pécs, de egész Baranya rnegye tudós gyógysze
részeinek 

Baranyai Aurél a helyi és országos napilapokon, folyóiratokon és 
a hazai szakmai sajtón kivül a HGK Mitteilungen nyugat-német 
gyógynövénytermesztési tanácsadó szaklap m~gyar?rszági tudósítója 
volt Hagyatékában több tanulrnány-kezdernenyt es -vazl~tot talal
tunk, amelyeket az azóta elvetélt Baranyai Füves Könyv-be es a nyolc 
kötetesre tervezett Baranyai Almanach-ba szánt 

PUBLIKÁCIÓK-IANULMÁNYOK-DOLGOZAIOK 

1927 
"Mecseki mese" (vers)- Dunántúl, 1927 08. 14 

1930 
"Paplikás krumpli"- Dunántúl, 1930 03 09 
1931 
"Hála" (vers)- Dunántúl, 1931 0719 
1933 
"A mecsekisziién dala"- Dunántúl, 1933 04 16 
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1934 

"Péc~ s~ortváros- A pécsi sport új esztendeje elé"- Dunántúl 1934.01 14 
"A_pecst sísp?rt kar.~csonya"- Dunántúl, 1934 02 04 ' , 
"P~cs sportv~ros- Okölvivás"- Dunántúl, 1934 02.18 
"Pecs sportvaros-Itt a sportcsarnok!"- Dunántúl, 1934 02 25 

1956 

"Pécs város és környékének gyógynövényei" _ MGYI 'l - b d . 
díjazott dolgozat payazatra ea ott, kiemelten 

1959 

"Új színek az új FO-NO-ban"- Gyógyszerészet HI évf 5. (1959 05) 

1960 

"Gazdagabb gyógyn.. · · b . M " _ . . _o~e~y~ es _?~m abemutatot kellene rendezni" (A Dél-dunántúli 
A ez~gaz~a~agt KI~_lh~~s"es V~sar-ról írt kritika.)- Dunántúli Napló, 1960.08 24 

" gy gynovenyek JOVOJe - dtjazott pályázati dolgozat 1960 0512 

1963 

"Úszóiskola a Balokányban"- Dunántúli Napló, 196307 03 

1964 

"Gyógynövénykiállítás a Néprajzi Múzeumban"- Dunántúli Napló 1964.0819 
"Es megrs brzom bennük'" M Ifj. . ' · - agyar usag, 1964.07 (Csak részletet közölt) 

1967 

"Ein neuer ~eg ~UI Herstellung von Kamillen-Extrakten" - HGK M'tt 'l 
Pachblatt fur Her! -und Gewürzpflanzen- Anbau !967 /9 103-104 r er ungen-

(B.Aó a~- _1960-as 7~-~s ~vekben a "HGK Mitteilungen" című német 
1{ gynov_enyte_rmesztest tanacsadó szaklap magyarországi tudósítója volt.) 

" aranyat kamilla"- kutatási összefoglaló, 1967. 11.16. 

1969 

"B~r~n~ai kuru.zslók"- Herba Hungarica, 1969. 233-236 
"Vnagzrk a r;'aJ~mkos~or"- Dunántúli Napló, !969 05.29 
"Gyapja~ gy~szuvnag - Dunántúli Napló, 1969 0612 
"A krgyobor -Dunántúli Napló, 1969 07 08 
"Csodálatos paradicsomszár"- Dunántúli Napló, 1969 09.18 
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"A meg nem ingó aranyérmes" (Beköszöntő a Baranyai lvlézes Napokra)- Dunántúli 

Napló 196912 02 

1970 

"Egy kis farmako-historia" (A rózsaméz előirata)- Gyógyszerészeti Hú adó, 1970. 01 

"Homoktövis" -Gyógyszerészeti Híradó, 1970. Ol 
"Ágszedők" (vers)- Dunántúli Napló, !970 Ol ll 
"Daphne"- Dunántúli Napló, !970. 02 24 
"Szalántán, a faluvégen"- Dunántúli Napló, 1970 03 05 
"Tavasz?''- Dunántúli Napló, 1970 03. 21. 
"Orgia a I enkesen"- Dunántúli Napló, 1970. 05 07 
"Mihály remete"- Dunántúli Napló, 1970. 05. 28 
"A juhász" -Dunántúli Napló, !970 ll !9 

1971 

"Pécs-baranyai gondolatok a természetvédelem tavaszára"- a PAB teunészetvédel-
mi pályázatára beadott, díjazott dolgozat, 1971 03 24 

"Jozefin"- Dunántúli Napló, 1971. 05. 06 
"T evék a piacon"- Dunántúli Napló, 1971 07 29 
"Kávé"- Gyógyszerészeti Hú adó, 1971. 3-4 szám 
"Eladó egy boltban" (vers)- Dunántúli Napló, 1971 12 05 
"Pipa"- Dunántúli Napló, 1971 12 14 

1972 

"Abonens gyógyszerfalók"- Egészségügyi Dolgozó, 1972 05 03 
"Kis hegedű"- Dunántúli Napló, 1972 06.25 
"Hatalmas aranyvessző"- Dunántúli Napló, 197207 27 
"Népgyógyászati Ankét"- Dunántúli Napló, 197210.20 
"A népi gyógyászat és a kuruzslás"- Dunántúli Napló, 1972 10 21 
"Hová lettél praxivilág?"- Gyógyszerészet, XVI. évf !972. ll 29 
"Baranya megye gyógyszerészeti emlékeiből"- Ba1anyai Helytörténethás, 1972 

"Aranyvessző"- Gyógyszerészeti Híradó, 1972 2. szám 

1973 

"Mecskei mohikánok" - Dunántúli Napló, 1973 01 07 (nem mecseki, 

magyarmecskei!) 
"A pécsi Petőfi patika"- Dunántúli Napló, 1973 04 08 
"Gyógynövényes expedíció a Bükkben"- Gyógyszerészettölténeh Diárium Il évf 1 

1973. 04 
"Az Iliustrierter Apctheket Kalender 1973 ismertetése" - Gyógyszerészettörténetl 

Diárium ll éd 2, 1973 05 
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"Az V Országos Gyógynövény Konferencia T a tán - 1973 05. 30. - 06. 02." - Gyógy
szerészeti Híradó, 1973 3 szám, referendum 

"Látogatás Budakalászon, a magyar gyógynövénykutatás fellegvárában" - Gyógy
szerészeti Híradó, 1973 4. szám 

"A2 állam gyógyszertárai Baranyában"- BaranyaMegye Egészségügye, 1973 09 

1974 

"Ginseng- a növények királya"- Dunántúli Napló, 1974 02 18 
"Tanuljatok meg inni"- Dunántúli Napló, !974 07 20 
"Univerzál-recept"- Dunántúli Napló, 1974. 08 10 
"A homoktövis gyógyászati felhasználása, növénytani és kémiai jellemzése" - (társ-
szerző)- Gyógyszerészet, XVIII 1974 0817 

"A pécsiek nagypatikája"- BaranyaMegye Egészségügye, 1974 09 23 
"Az UNIVERSAL recept"- Gyógyszerészettörténeti Diárium III. évf 3 sz, 1974 ll 
"A pécsi Magyar Korona patika születése" - Gyógyszerészettörténeti Diárium, 

1974 11 
"A pécsi Fő utzai apothecaiius- Nendtvich Tamás Baranya nagy gyógyszerész- fia 

1782-1858."- Gyógyszerészettörténeti Diárium, 1974 11 
"Dr Salamon Béla (1904-1972)"- Gyógyszerészettörténeti Diárium, 1974. 11 
"A gyógyszerész segítőtársa egykor és most" - Gyógyszerészettörténeti Diárium, 

1974 11 

1975 

"ld egen néma" - Dunántúli Napló, 1975 02 Ol 
"A pécsi nagypatika" (vers)- Gyógyszerészet, XlX évf 1975.02 
"A gyógyszerészet 25 éve Baranyában" (Milyen legyen a jó gyógyszerész) -Dunán-

túli Napló, 1975 07 24 
"Mohácsi gyógyszertárak"- Gyógyszerészeti Hú adó, 1975 09 
"A Fekete Sas patikamúzeum"- Gyógyszerészeti Híradó, 1975 12 
"Két öreg gyógyszertár Pécsett, 1696-1926" ·-Baranyai Helytörténetírás 1974-75 

1976 

"Orvos a Dunánál"- Dunántúli Napló, 1976 10 21 
"Látásunk védelmében"- vezércikk- Vöröskeresztes Húadó, 1976 ll 21 
"Annotált dokumentumok és apró tudósítások Mohács egészségügyi állapotáról 

1926-ig"- Baranyai Helytörténetír ás, 1976 

1977 

"Thea"- Dunántúli Napló, 1977. Ol 10 
"A pécsi Szerecsen patika"- Új Tükör, 1977. Ol 29 
"Meddig élnek az illatok" -Dunántúli Napló, 1977. 08 ll 
"Diffenbachia, a némító nád"- Dunántúli Napló, 1977. 10 13 
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"Az Arany Sas sar kantyúja"- Dunántúli Napló, 1977 12 28 

1978 

"Bányász-tea"- Dunántúli Napló, 1978 05 25 
"Az első futball-labda" (A pécsi spmt gyermekkorából)- Dunántúli Napló, 1978 06 

22 
"Az Ormánság népének gyógynövényei"- Herba Hungarica, 1978 (17/3) 
"Adatok a pécsi gyógyszertárak államosításának időszakából" - Janus Palmonius 

Múzeum Évkönyve, 1978 (23) 
"Dr Hölbling Miksa (1811-1901)"- )anus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1978 

1979 

"A pirító gyökér" (Tamus communis)- Dunántúli Napló, 1979 02 04 
"Mecsek és környéke, 1979"- Dunántúli Napló, 1979 05 06 
"Szarvas-elégia"- Dunántúli Napló, 1979 09 09 
"Uszodák csillaga- Bárány István pályafutása"- Dunántúli Napló, 1979 09 14 

1980 

"Pécs gyógyszerészete 1950 előtt és után"- Baranya Meg; ei I aná cs, 1980 
"Egy sportvezető emlékezete- Dr Zsolt Zsigmond"- Dunántúli Napló, -!980 10. 22 
"Pécs gyógyszerészete 1950 után" -Janus Pannonius Múzeumnak leadott dolgozat, 

1980 03 31 

1981 

"Régi pécsi farsangak -l "-Dunántúli Napló, 1981 Ol 29 
"Régi pécsifarsangak-2 "-Dunántúli Napló, 1981 02 05 

1982 

"A csalán"- Dunántúli Napló, 1982 07 25 
"Belladonna"- Dunántúli Napló, 1982. 10 20 
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Posztumusz megjelent dolgozatok 

1985: "Lepkék és virágok gyűjtője, Nendtvich Tamás pécsi gyógyszerész" - Gyógy
szerészet, 1985. okt (XXIX évf) (Sajtó alá Szabó László Gy és Lárencz László ren
dezte.) 

2001: "A pécsi Littke-pezsgő regénye"- Pécsi Szemle, 2001. ősz (A dolgozat 1970-72-
ben készült) 

2003: "Pécs és környékének gyógynövényei ~ Egy gyógyszerész jegyzetei" ~ (Sajtó 
alatt) 

(A dolgozat 1956-ban készült) 

Dátum és/vagy megjelenési hely nélkül: 
Illóolajok (1966) 
Nézem a kisbangót (1980- A Dunántúli Napló nem közölte) 
Boldog ősz a Mecseken 
Természetes vitaminok (1965 02 l ) 
Bájitalok és babonák, varázsfüvek és herbateák 
Iheriak és Mithridatium, a mérgek ellenmérgeiről 
A nép gyógyszerésze és a népi gyógyászat 
Kolostorkertek 
A mérgezések és a gyógyszerész 
Új gondunk, a sugáveszedelem (1965) 
Korbács (leadva: 1977 08 15) 

PUBLIKÁCIÓK MEGJELENÉSI HEL Y SZERINI 

"DUNÁNTÚl" 

!927. 08. 14. 
1930 03 09 
!931. 07. 19 
1933 04 16 
!933 Ol 14 
!934 02 04 
1934 02 18 
1934.02.25. 

Mecseki mese (vers). 
Paprikás krumpli 
Hála (vers) 
A mecseki szirén dala 
Pécs sportváros-A pécsi sport öj esztendeje elé 
A pécsi sísport karácsonya. 
Pécs sportváros-Ökölvívás 
Pécs sportváros - Itt a sportcsarnok! 

"DUNÁNTÚli NAPlÓ" 

!960. 08. 24. 
1963 07 03 
1964 08. 19 
1969 05 29 
!969 06 12 
1969 07 08 
!969. 09. 18. 
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Gazdagabb gyógynövény- és gombabemutatót kellene rendezni. 
Úszóiskola a Balokányban 
Gyógynövénykiállítás a Néprajzi Múzeumban 
Virágzik a majomkosbor 
Gyapjas gyűszűvirág 
A kigyóbőr 
Csodálatos paradicsomszár. 

!969 12 02 
!970 Ol ll 
!970 02 24 
!970 03. 05 
!970 03. 21 
!970 05 07 
!970 05 28 
!970 ll 19 
1971 05 06 
!971 07 29 
1971 12 05 
1971 12 14 
!972 06 25 
!972 07 27 
!972 10. 20 
!972 10 21 
1973 Ol 07 
!973 04 os 
1974 02 18 
!97i 07 20 
!974 08 10 
!975 02 Ol 
1975 07 24 
!976 10 21 
1977. Ol 10 
1977 08.1 l 
19771013 
!977 12.28. 
1978 05 25 
1978 06 22 
1979 02 04 
1979. 05 06 
1979. 09 09 
1979 09 14 
1980 10 22 
1981 01 29 
1981 02 05 
1982 07 25 
!982. 10. 20. 

A meg nem ingó aranyérmes A Baranyai Mézes Napok 
Ágszedők (vers) 
Daphne 
Szalántán, a faluvégen 
Tavasz? 
Orgia a I enkesen 
Mihály remete 
A juhász 
Jozefin 
Tevék a piacon 
Eladó egy boltban (vers) 
Pipa 
Kis hEgedű 
Hatalmas aian) vessző 
Népgyógyászati Ankét 
A népi gyógyászat és a kuruzslás . 
A mecskei mohikánok (Nem mecseki, magyannecsket!) 
A pécsi Petőfi patika 
Gü15eng- a növények királya 
Tanuljatok meg inni 
Univerzál-recept 
Idegen néma 
A gyógyszerészet 25 éve Baranyában- Milyen legyen a jó gyógyszerész 
Orvos a Dw1ánál 
Thea 
Meddig élnek az illatok 
Diffenbachia, a némító nád 
Az Arany Sas sarkantyúja 
Bányász-tea 
Az első futball-labda. (A pécsi sport gyermekkorából) 
A pirító gyökér (T am us communis) 
Mecsek és környéke, 1979 
Szarvas-elégia 
Uszodák csillaga- Bárány István pályafutása 
Egy sportvezdő emlékEZE. te- Dr Zsolt Zsigmond 
Régi pécsi farsangok- 1 
Régi pécsi farsangak-2 
A csalán 

Belladonna. ·----- -------· 
"MAGYAR IFJÚSÁG' 

1964 07 És mégis bízom bem1Lik! (Csak egy részletét közölte a lap) 

"ÚJ TÜKÖR" 

1977 01 29 A pécsi .. ,Szerccscn·' patika 
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"VÖRÖSKERESZlES HÍRADÓ" 

1976 n 21 Látáswlk védelmében (vezércikk) 

"BARANYA MEGYE EGÉSZSÉGÜGYE" 

1973 09 
1974. 09 23 

Az állam gyógyszertárai Baranyában 
A pécsiek nagypatikája 

"EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓ" 

1972 05. 03 Abonens gyógyszerfalók 

BARANYAI HEl YIÖRIÉNEIÍRÁS" 
(A Baranya Megyei Levéltár évkönyve) 

1972 
1974-1975 
1976 

Baranyamegye gyógyszerészeti emlékeibőL (203-228 old) 
Két öreg gyógyszertár Pécsett 1696-1926. (189-208.old.) 
Annotált dokumentumok és apró tudósítások Mohács 
ellátásáróll926-ig (393-416. old) 

egészségügyi 

"JANUS P ANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE" 

1978 (23) 

"GYÓGYSZERÉSZET" 

Ill évf -1959. 05. 
XVL évf -1972. n 29 
XV!Il évf -1974. 08 17 

XIX. évf -1975 02 
XXIX évf-1985 10 

Dr.Hölbling Miksa (1811-1901) 
Adatok a pécsi gyógyszerészet államosításának időszakából 

Ü j színek az új FO-NO-ban. (Levél a Szerkesztőséghez-rovat) 
Hová lettél praxivilág? 
A homoktövis gyógyászati felhasználása, növénytani és 
kémiai jellemzése Társszerző: Szabó László Gy 
A pécsi nagypatika (vers) _ . . 
Lepkék és virágok gyűjtője, Nendtvich T am~s pecs1 ?Jó~yszeresz 
(Posthwnus- sajtó alá Szabó László Gy és Larencz Laszlo rendez

te) 

GYÓGYSZERÉSZEll HÍRADÓ" 
(A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Baranya megyei szervezetének közleményei) 

IV évf-1970. Ol 

IV. évf 3 -4. 1971 
Vl évf. 2 -1972 

Vll évf 3-1973 
Vll évf-4.-1973 

IX. évf 3.-4-1975 
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Egy kis fannako-história (A rózsaméz előira ta) 
Homoktövis 
Kávé 
Az aranyvessző. 
Könyvszemle 
Az V. Országos Gyógynövény Konferenda Tatán , 
Látogatás Budakalászon, a magyar gyógynövénykutatás fellegva
rában 
Mohácsi gyógyszertárak 
A Fekete Sas patikamúzewn 

"GYÓGYSZERÉSZE! TÖRIÉNE II DIÁRIUM" 

Gyógynövényes expedíció a Bükkben (32. old ) ll évf 1.(5)-1973 04 
Il. évf 2.(6)-1973. 05. 
lll évf 3.(11)-1974 ll 

Az ,,lllustrierter Apatheker Kalcnder-1973 'ismertetése (39 old) 
Az Universal-recept (ll. old) 
A gyóg} szerész segítőtársai E"g} kor és most. (21 old) 
A pécsi Magyar Korona patika születése (31 old) 
A pécsi Fö utzai apothecarius (Nendtvich Tamás Baran)a nag) 
gyógyszerész-fia, 1782-1858.) (lS. old.) 

"HERBA HUNGARICA" 

1969 
1978 (17/3) 

"PÉCS J SZEMLE" 
(Várostörténeti folyóirat) 

2001-ősz 

"HGK MIITE!l UN GEN" 

Dr Salamon Béla, 1904-1972 (104. old ) 

Baranyai kmuzslók (233-236 old ) 
Az Onnánság népénekgyógynövényei. (77-79 old) 

A pécsi L ittke-pezsgő regényt ("1972 - po:;ztumus) 

1967/9 Ein neucr W eg zur H erstcllung von Kamillen-Extrakkn 
(Baranyai Aurél az 1960-70-cs években a német gyógynövény
termesztési tanácsadó szaklap magyarországi tudósítója volt) 

FÓRUMOK- ELŐADÁSOK 

A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Szakosztály ainak, növénytani, 
természetvédelmi bizottságoknak vezetőségi tagjaként országos és 
helyi gyógynövény szimpóziumokon, gyógyszerészettörténeti kong
resszusokon, népgyógyászati ankétokon és várostörténeti konferenci
ákon tartott előadásain tette tudását közkinccsé. Tíz évig tanította a 
gyógyszerész-asszisztenseket, oktatott az Egészségügyi Szakiskolá
ban és számtalan ismeretterjesztő előadást tartott (TIT, MIESZ) mű
velődési otthonokban, ifjúsági és nyugdíjas klubokban, gyárakban, 
üzemekben, egészségügyi intézményekben Baranyai Aurélt jól is
merték az erdőjáró, az újságolvasó és a rádiót hallgató emberek. A 
szakmai folyóiratokban rendszeresen publikált, az újságok sűrűn 
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közölték ításait, a vele késztilt rádiótiportok és interjúk pedig meg
örökitették hangját is. Álljon itt néhány olyan országos rendezvény, 
ahol a pécsi gyógyszerészeket képviselte: 

·---------~-----------..... _ 1961 G ó ózium- Pécs, 1961. 05. 26-27. 
1968 Országos Gyógynövény Szimpózium- Szarvas, 1968. OB 27-28 

1970 Konferencia és a Fekete Sas patikamúzewn met,>nyitója- Székesfehérvár 
1971 Magyar Gyógyszerészeti Konferencia- Győr, 1971. 05 21 
1972 Magyar Gyógyszerészeti Társaság rendezvénye- Szeged, 1972 04 28 

Népgyógyászati Ankét- Pécs, PAB, 1972 10 28 
1973 Gyógynövény Szakosztály rendezvény(- Budakalász. 197.3 
1975 Magyar Gyógyszerészeti Társaság rendezvénye- Székesfehérvár, 1975 05 02. 

V. Országos Gyógynövény Konferenda- Tata, l 975. 05 30 -06. 02. 
MGy T Gyógynövény Szakosztály rendezvénye- Budakalász, 1975. ll. 21 

1976 Ili Magyar Gyógyszerészettörténeti Konferencia- Sopron, 1976. 08. 12-14 
1977 Országos Gyógynövény-Konfer(:!nda- Szombathely, 1977 05. 18-20 

Várostörténeti Konferencia- Pécs, 1977 10 27. 

Országos gyógynövény-ünnepség, Augustin-jubilewn - Budapest, Gyógynövény
kutató Intézet, 1977 12 15-16 

1980 APV Gyógynövény Konferencia- Pécs, Mecsek, 1980 05 22-27 
Magyar Gyógyszerészettörténeti Konfe1·enda- Kőszeg, 1980. 10 
II. Várostörténeti Konferencia- Pécs, 1980. ll 14 

198] Országos Gyógynövény Konferencia- Salgótarján, 1981 05 18-21 

1982 Magyar Orvostörténelmi fársaság Népi Orvoslás Szakosztályának "Ehwbotanika és 
gyógyszerkutatás" című tudományos tanácskozása- Pécs, PAB, 1982 10 22 (Bara
nyai Aurél: "Zárógondolatok'··.) --.. --.... - ... ~-.. -·---· 

ElŐADÁSOK 

----~--·---------~----~----~----------------------------------~~--------1959.03.26. "ú· színek az ú" FO-NO-ban"- Pécs 
1961 05 27 

196310 ll 
196702 06 
03 02. 
196808.29 
19681203 
1969 0415 

196910.16 
1971 0512 
19710521 
19711117 
19711118 
1972 02 16 
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"A gyógynövényügy Baranyában" -l Magyar Gyógynövény Szimpóziwn, Pécs 

'·Tíz éves a pécsiek nagypatikája" -Pécs. Gyógyszertár Központ 
"Biokémiai körkép utolsó évtizedünk farmakognóziai eredményeiról 1-rr·. 
-Pécs, Magyar Kémikusok Egyesillete gyógyszerész-biokémiku.o.; szakosztály 
"Baranyai kuruzslók' .. - Országos Gyógynövény Szimpózium, Szarvas 
Népgyógyászat Baranyában"- Kémiai Szakosztál y, Pécs, Bartók-Klub 

"A magyar refonnkorszak nagy kémikusa: Nedtvkh Tamás'· -Kémikusok 
Egyesillete, Pécs 

., Kuruzslók és a népi gyágyásza t -Szeged 
.. ,A gyakorló gyógyszerész és amodern farmakognózia -Pécs 
A Fő utzai Apothecarius" -Győr. 

,, Nendtvich Tamás'· -Pécs. Bm-i Gyógyszertár Központ 
A Fő utzai Apothccarius"- Pécs 

,.Nendtvid1 famás gyógyszerész. a természettudományok pécsi úttörője 
(1782-1858)' -Pécs. MTESZ 

"A né szerész" - Pécs, Né 

1973 05 25 
19731109 
1973 
1975 03 25 

]975 0704 
1976 08.14 

1977 05 18-

20. 
19771027 
]978 0323 

]9780630 
1980 09 04 
198010 27 

1981 0518-
21. 
!982 10 22 

!983 Ol 27 

RÁDIÓ 

Ankét ~, tto··rténet Budapest . . t · gyógyrszeresze 
Népgyagyasza cs . 'd l '-Pécs 

b · környezetve e em . 
A Mecsek és a aranyat . , . ti"ka]·ubileumi ürmcpseg 

-- ." Pecs 20 LVt.S pa · · Bizottság, A Tíz per egyes ose1 - . Pécsi Akadénua1 
,:Népi gyógymódok Baranyaban 

EtnobotanikaiKerekas~tal. . n' (1950-1975)-Pécs. ·- . . 
A gyógyszerészet 25 eve Ba~ anyaba ITI Magvar Gyógyszerészettortcneti 

' , · ti"kák 1795-1945 -Sopron, · · Mohacst pa 

Konferencia , .. . ei - Szombathely, Gyógynövény Kanfc-Az ormánsági nép gyogynoveny 

. t neh Konfc1 Encta r enem es után _ Pecs, Var os tm E • 
Pecs g)'O<JVSZeteszete 1950 elott d- 't' >k Mohács cgeszségugyt alla-

b) k · apro tu os1 as( 
Annotált dokwnentrnno es l d St Központ 

potaról l 926-tg'' - Mohacs, Muve ~ .: Bm-t Gyógyszertár Kozpont 
Semmelweis Ignác em1ekezcte - -:a ~áza -

:T ennészetvedelem"- Pc;s T ed~ ar ágyszereszt életképek 1850-19:::>0 
L l'pnek a magtszterek - Magy gy 

" .. e e , . , ~ rnovén r Kanfe-Koszeg 'b 11,. _ Salgótarján, Orszagos Gyog) ) Népgyógyászat Baranya a . 

. 0 vostörténehUl renc1a d . · · Bizottság a Magyar r 
Zárógondolatok - Pécsi Aka etm~; . k E'tnobotanika és gyógyszer-'r' - , .- Népi Orvoslás Szakaszta yana . 
arsasag . k ása , 

kutatás" c tudományo: tanacs oz . . Magyar Gyógyszerészeti Iársasag 
Visszatekintés' (Curncuhun) -dPc~s,tú~li Szen'ezetének ünnepi ülése. 

" · 5 k t'lya Dél- rman Gyógynövény za osz ~ 

(ElŐADÁSOK, INTER JÜK) 

, 1960-6.3 közötf a Magyar Rádió Pécsi Stúdió
irí/Jól sugri1 :ott nnisorole 

1%1.02 
1965 07 Ol 
1965 ll ll 

1969 03 18 
1970.08 17 
1971 04 06 
19710408 

1972.05 06 

1973 (?) 

1974 
1974.07.21. 

A kuruzslás és a gyógynövények'' 
Baranya megyei gyógynövények 
Mérgező növények . 
Üzenet a gyógyszerfaloknak , 

. · ok' MR Pecs Természetes VItanun - , , "" _ 
' .. k ő aggaszta gyogyszer Interjú az egyre nov t. v ' . . . 
tári forgalomról - MR. Ko:suth 
F ""ben fában. " - MR Pecs. , 
u, l'MRPecs 

Itt a tükör, nézzen be __ e. - _, " ·_ MR Pécs 

,G) ógyító növél~~~ek,~b~~~~a(~ felvét~l id ö-
T oros káposzta - · 

pon~a) , , . Mai vcndé-
' Az első pr axiév" - MR Pecs. 

günk '·' . .. - előadások az MR A természetvedclemrol 
Pécs stúdiójából 

Tanuljatok meg inni - MR Pécs 
"Az Univerzál-recep t MR. Petőfi. 
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1975 05.19 

197611 08 
197710 21 
1980 12.01 

1981 0118 
1983 .ül 08 

"Ritka mecseki gyógynövények" - MR Kos
suth: '·Például Pécs ' 
,A Mecsek növényvilága· - MR. Iskolarádió ., 
Mecseki ritkaságok"- MR Kossuth 

"A népgyógyászatról - !\.1R Kossuth: Tudo
mányos Magazin 
"A Szerecsen patika'''- MR. Pécs 
"Az evőbajnok" (,,.Baranyai gyerek vagyok·)_ 
MR Pécs. 

(Az utóbbi négy ismeretlen időpontban) 

"A pécsi IUKE fogalma· - MR Kossuth 
Riport a vonaton''- .MR Kossuth 

,,Reggeli patika-nyitás"- MR Kossuth 
"Zajártalom" MR. Pécs 

OKTATÁS 

1957-től 

1961 

196S 
1966 
1967 
1969.10.16 

!971 0512-14 24. 
1973.04 21 és 

OS.17. 
19740S 07 

l 9740SlO 

197S 04 23 
197604.26. 
1977 os 02 
1977 os 03 
1978 

1978 

1979.07.22. 
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Állandó, élő gyógynövénykiállítás a patikáb~-;----··----
Gombaismereti szaktanácsadás 

10 ~vig a gyó?J's~e~t~ri asszisztensi tanfolyamok fannakognoziai elő
adóJa, tanulmanyt kuandulásaik vezetője 
"A mérgezések és a gyógyszerész" -előadás-sorozat 
Alcímek- Gombamérgezések 
- Kígyómérgek 
- Kőrisbogár 
- Méhek és darazsak 
-Ételmérgezések 
- Méigező növények 
-t:. gyermekkoii alkvholmérgtzésE-kről 
"UJ gondunk: a sugárveszedelem' 
Előad~sok a gyógyszerészek továbbképző tanfolyamán 
Előadasok a gyógyszerészek továbbképző tanfolyamán 
.. ,Ku~uz~l~s és népies gyógyászat"- Gyógyszerész Szakcsoport Szemé-
szeb Khruka ' 

El,~adások a gyógyszerészek továbbképzö tanfolyamán 
"UJ utak a pharmakognoziában" - gyógyszerész továbbképző ta 1f _ 
Iyam 1 o 

.Mennyit lépett előre a legújab b kori farmakognózia -Pécs· E - .
ügyi Szakiskola I geszseg-

"~ ~~a~orló ~yógyszerész és amodern fannakognózia· -Pécsi Egés
zsegugyt Szakiskola 

'·Új u~ak a f~rmakognóziában -gyógyszerész-továbbképzés 
Hegyt beszed a Mecseken: vietnámi gyógyszerészeknek 
Hegy~ besz~d a Szársomlyón: szegedi gyógyszerész-hallgatóknak 
Hegyt beszed _a ~.ee se ken: szegedi gyógyszerész-hallgatóknak 
4 f~nn~kognoztru dolgo~at lektorálása a Rozsnyal Mátyás előadói 
errJekversenyen résztveve fiatal gyógyszerészek számára 
Vadon t:rmő gyógynövények Baranyában''' diákpályázat résztvevői

nek oktatasa. (PL Halasi Tibor) 
4 buszra való külföldi botanikus kalauzolása Horvát A. OlivérreL 

!980 

1982.09. 20. 

Hegyi beszéd a gyógyszerész továbbképz.és résztvévőinek tanulmányi 
kirándulásán 
"A gyogynövéJwek szerepe, jelentösége ., - Magyar Vöröskereszt. 

ISMEREITERJESZTÉS 

"í'%9D2.13. 

1969 
]971 02 26 

03.03 
197201 17 
01.24 
!973 os 07 

1974.03 04 
10 16 
10 31 
11.13 
1975 02 
17 
0317. 
ll 17 
ll. 24 
1977 
10 26 

1986 

!981 05 
os. 

SPORT 

"A kuruzslástól a modern orvostudomány-ig"- TIT.- Pécsszabolcsi Kultíirház. 
Gyógynövényeink"- TIT - Mecsekszabolcs 

. A gyógynövények ereje -TIT -lv1ÁV Üzletigazgatóság 
"Gyógyítás növényekkel -TIT -Zsolnay Magánosok Klubja 

Mecseki gyógynövényEk - MÁV REndelőintézet 
,Gyógynövények Baranyában"- TIT. -Zsolnay-gyár, sajtolóüzem 
, Gyógyteák készítése L.,- TIT -Zsolnay-gyár 
Gyógyteák készítése II -TIT -Zsolna) -gyár 

"Baranyai gyógynövények- házilag készített teák' -III - Steirunetz Miklós 
Művelödési Ház, Me gye u 20 
Baranya gyógyszerészeti Enliékeiből" ":' TIT - Nagyáipád 

,Gyógynövények' .. - TIT.- Zsolnay-gyár 
Kábítószerek"- Ili -Zsolnay-gyár 
Kábítószerek -III -Zsolnay-gyár 

, Kábítószerek·. - TI I -MÁV Igazgatóság 

,, Népgyógyászat és kuruzslás"- III -MÁV Igazgatóság 
, Baranya gyógynövények'·- TIT -MÁV Nyugdíjasok 
A kávé"- TIT -MÁV Nyugdíjasok. 

"A pécsi gyógyszerészEt 300 éve"- I~úsági Klub 
"A pécsi gyógyszn(szd története" - Dr Doklm Sándm Művclödl'si Ház, 
Bóbita-tcrem 
A gyógynövények -VOLÁN nyugdíjasok 
,Mérgcző gyógynövények"- VOLLÍ.,.N nyugdíjasok 
,.Népgyógyászat'·- VOLÁN nyugdíjasok 

·---------·-·----

Baranyai Aurélnak nem voltak átlagon felüli adottságai, nem lett baj
nok, rnint néhány társa, de a sport élete végéig elkísérte 

Hat éves koráig a fára-mászás és a magyarmecskei "puskapor os" 
gödreiben összegyűlő vízben való fürdés kielégítette mozgásigényét 
Az iskolai évek során a focizásnak már volt némi sportos jellege és 
mint kapus jó reflexekről árulkodott Egyetemistaként indult először 
mezei futóversenyen, majd már a PAC színeiben rövidebb távokra is 
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nevezték, és súlyt is lökött (Az 1920-as évek végén létezett 300 méte
res futószám is ) 

Ebben az időben impozáns keretek között, a városon keresztül 
haladó 10x400 méteres kegyeleti stafétával emlékeztek a halottakra.. 
"~ndulás :lőtt tiz perccel egy kürtös katonát szállító autó robogott 
vegrg az utvonalon, a startot pedig ágyúlövés jelezte. A temetőben, 
ahol a csapatok megkoszorúzták a hősök suemlékét, a város nobilitá
sai is megjelentek" A versenyen a sport- és leventeegyesületek, a 
középiskolák, a katonai és rendészeti alakulatok vettek részt 1926-
ban a PAC-A csapata diadalmaskodott a Csendőrség, a Pius Főgim
názium és a PSC előtt Baranyai Aurél is futott, a P AC-B csapatában 

1927 május 8-án a bőrgyári sporttelepen a Rácz Vilmos vándor
díjat a PEAC nyerte ugyan imponáló fölénnyel, de a tíz indu1ót felvo
nultató diszkoszvetésben a P AC-ot képviselő Baranyai Aurél győzött. 

Az atlétika mellett az úszás és a torna is érdekelte, sőt alapfokon 
~ vív~sb:m is jártasságat szerzett, de ez utóbbit csupán azért, hogy 
ertse es elvezhesse a csőrték zajos látványát (Pár bajról nem tudunk) 
Az úszásban - a futáshoz hasonlóan - a hosszabb távokat kedvelte 
Családunkban ő volt az első, aki átúszta a Balatant Szívesen tenisze
zett is. 

A vörös salakon elért eredményeinél látványosabbak a zöld asz
talnál aratott sikerei. 1928. április 28-tól1933 május 21-ig volt a Pécsi 
Atlétikai Club főtitkára, ezt követően a társadalmi, 1936-tól pedig a 
torna szakosztály elnöke. Vezetői feladatának tartotta általában a 
sport, de a már említetteken kívül a síelés, az ökölvívás és a birkózás 
népszerűsítését 

1934-től a D Ny Kerületi I orna Szövetség elnöki tisztét is viselte. 
1944-ben újraválasztották és ekkor a főtitkár az a Várkői Ferenc lett 
a]<it 1~41-ben sikerült Baranyai Aurélnak Pécsre csábítania. Rajta kí~ 
vu! meg Krshalas László és Vermes Péter voltak a legjobb pécsi tomá
szok 

A sportot és sportbarátokat népszerűsítette az az akciója is, 
m_elynek eredményeként IL díjat nyert az országos sportkarikatúra
palyázaton.. Modelljei Bárány István, Bodosi Mihály és Fogas (Pfeffer) 
János (Aladár?) voltak · 

~z ifjúkori közös élmények, a sportbaráti kapcsolatok egész élet
re szoltak, rnmt például Bárány Istvánnal, Bodosi Mihállyal, Csoko-
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nay Sándorral, Jillek Ernillel, Várkői Ferenccel, Vermes Péterrel, Zsolt 
(I rinn) Zsigmonddal és még folytathatnám , , . 

A Pécsről elkerült Báránnyal és Bodosrval halalarg levelezett Bá
rány Istvánt elkísérte franciaországi edzőtáborozására és néhány pá
rizsi versenyére is. (Az egyik Grand Prix alkalmával Buster Kaet~n es 
Harold Lloyd némafilrn-komédiáit nézve kapott Baranyar Amel ne
vetőgörcsöt Mentők kisérték ki a non stop m~ziból As~omszédos 
öltözőfülkék felirata, a Baranyai és Bárány nev megkulonboztetett 
kiejtése pedig a francia kabinosnak okozott gondot Marseillebe~ fu
tótudományának is hasznát vette, - idézi fel Bárány utolsó leveleben 
_ arnikor a fényképezés rniatt feldühödött szines bőrú kikötői rako
dómunkások elől menekült) 

V árkőiék az Is p itaalja utcában (Semmelweis u) laktak Gyakran 
jártak hozzájuk Baranyaiék gyerekestől A berendezésből csak egy 
bútorra emlékszem: a kerek dohányzóasztal üveglapJa alatt voltak 
Feri bácsi érmei (A viszontlátogatások során néha az egész tomász
válogatott Reif Emmy hu es főz~ét ette) 

A .Jillekék és Zsolték a közeliinkben, az Irányi Dániel téren la~
tak Két Jillek-gyereknek is volt Baranyai pajtása, osztálytársa A ha
ború után laktunk Vermes Péter Kálvária utcai kertes lakásában, míg 
vissza nem költözhettünk a Rákóczi ú h a. Az ifjabb Bodosival a 
PEAC-ban együtt sportolt egy Baranyai csemete, mint ahogy Vermes 
Hannával is 
Azt nem tudom, mennyire ismerte az 1932-es Los Angeles-i olimpián 
kétszer (lólengésben és talajon) győző Pelle István (1907-1986) tor
nászt, de álljon itt az a vers, amit Baranyai Aurél az ő dicsőségéről írt: 

Köszönjük Pelle István! 

Mikm minálunk déli napsütés van, 
oda aludni jár a Földgolyó; 
kőhomlokával ottan ér az égig 
ezernyi fényes felhőkmcoló 
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Odament el- éppen ötven éve 
egy apró ország néhány nagy fia; 
Hát ezek kik? Ezt kérdezte tőlük 
az aranykallós Kalifornia 

S ők megmutatták az egész világnak! 
Bámult a föld s az égnek fellegi, 
hogy győzni tudjon bajnok Pelle Pista, 
a fél karja is elég volt neki 

A zászló pedig ott kúszott a rúdon 
és lobogott a szélben, hogy felért: 
a piros és a zöld sz ín átölelte 
a napsugár ban repdeső fehér t 

A százezemyi nép meg állt vigyázzban: 
felsüt az Isten, áldd meg a magyart 
és visszazengte az idegen ország 
himnuszát az óceáni part 

Köszönjük Neked Pelle István azt, hogy 
a rejtett vágy valóra válhatott, 
hogy rádiónkra csillogó szemünkből 
az öröm könnye csordogálhatott 

Óh, több ez minden külpolitikánál 
és úr lesz idők s terek távolán, 

mert szent talizmán, hűsítő babét 
egy árva ország égő homlokán 

Pécs, 1982 szeptembe1 

(Negyvenhárom ismert verse közül ez az utolsó.) 

A közös spmtélményeken túl a hegyek, az erdő, a természet szeretete, 
a mozgás, a szabadság őrőme volt Baranyai Aurél és Csokonay Sán
dor kapcsolatának alapja A természe~árás nem sportággá, hanem 
életEmmává vált számára, a terosz pedig a társasági élet egyik fontos 
fórumává 
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Az 1950-es években tavasztól őszig szabad délutánjait a Balokány 
ligeti teniszpályákorr töltötte Ö társaival párost játszott, én eleinte 
csak labdát szedtem és tisztelettel néztem a nagyokat: Gulyás és 
Sikersky Pistát, Laczkó Palit, Molnár és Hirth Pistát, no meg a höl
gyeket: T amásy L iá t, Ernőházynét, Révész Ibolyát, Edenhoffer Panni t, 
Bajtainé Erzsébetet A teniszező orvosok-gyógyszerészek között 
Gyirnóthy-Wéber Béla és Nékám Károly, (utóbbi édesapjától kapott 
rózsafa-pipatömködéje volt B A-nak) az egészségügyiek többszörös 
országos páros bajnakai külön klasszist képviseltek 

Aki a Zsolnay vagy az Ótemető utcán a Balokány felé haladva 
azt a csatakiáltást hallotta: "Ez a báll!!!", biztos lehetett abban, hogy 
Baranyai Aurél már játszik Két pályán is kortársai vívták nemegy
szer ádáz csatáikat: Bajtai István és Dezső, Bokrétás András, 
Borsiczky Béla, Cholnoky László, Dulánszky Jenő, Lőcze János (vele a 
Mecseki-ben kollégák is voltak), Szellő Ferenc és még sokan mások 

A versenyzőkkel és a fiatalokkal Ugrósdy Jenő foglalkozott 
Arnikor Baranyai Aurél szögre akasztotta ütőjét, két fia koptatta 

tovább a salakot, a harmadik pedig lóra pattant 

Baranyai Aurél sporttémájú írásainak b ib liográfiá ja 

"Pécs sportváros-A pécsi sport új esztendeje elé· - Dtmántúl, 1934 01 14 
,. A pécsi sísport karácsonya"- Dnnántúl, 1934. 02. 04 
,, Pécs sportváros- Ökölvívás" -Dtmántúl, 1934. 02 18 . 
. Pécs sportváros -Itt a sportcsarnok!"- Dunántúl, 1934.02. 25 
"úszóiskola a Balokányban' -Dunántúli Napló, 1963.07 03 

Az első futball-labda- A pécsi sport gyermekkorából'- Dunántúli Napló, 1978 06. 22 
Uszodák csillaga- Bárány István pályafutása"- Dunántúli Napló, 1979. 09. 14 

"Egy sportvezető emlékezete- Dr Zsolt Zsigmond' - Dunántúli Napló, 1980 10 22 
,, Köszönjük, Pelle István!" (vers)- Pécs, 1982. 09 

Baranyai Aurél személyét érintő sporttémájú publikációk, újsághírek 

"'? PAC nyerte a kegyeleti stafétáf'- Dunántúl, 19261103 
, Ujoncverseny a Rácz Vilmos vándordíjért"- Dunántúl, 1927 05 10 
"A PAC atlétikai szakosztályának tagjai'- Dunántúl, 1928 04 06 

A PAC atlétikai szakosztálya. '· -Dunántúl, 1928 10.14 
"A PAC tisztújító közgyűlése" -Dunántúl, 1929 04 28. 
"A sportkarikatúra-pályázat végeredménye"- Sporthír lap, 1930 
.,Díjnyertes pécsi sportkarikatúra-rajzoló ,,. -Dunántúl, 1930 12 28 
"Fövárosi lapvElemény Baranyai Aurél pécsi rajzolóművészről' - Dunánhil, 1930 12.31 

A Pécsi Atlétikai Club 45-ik. évi tisztújító köz gyűlése"' -Dunántúl. 1931.0310 
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,A Pécsi Atlétikai Club tisztújító közg; ülése"- Dunántúl, 1933 05 23 
A Pécsi Atlétikai Club közgvűlése" -Dunántúl, 1934 02 23 

Schmidt László-Kollár Zoltán: "A Pécsi Atlétikai Club története" - kézirat Baranya Mcgyei 

Levéltár, Kézirattác 2168/1983 , , , _, 
Kászon József: "A sikerlista szép. a nevek fénylenek rajta- Veteran tornasz-találkozo -Du-
nántúli Napló. 1982 09 H . . __ _ . 
Vargha Dezső:,, FejE-zetek a Pécsi Atlétikai Club történE-téből' -Barany ru Muvelodes, 1983/1_ . 
CsE-mus Kálmán: A sportágak fejlődésc 1921-1944 között - Torna" - Baratl)a Monográfta: 
"Baranya megye testnevdés- és sporttörténete I kötet, 1867-1945' -Pécs, 1987 

AMAIÖRSZÍNJÁTSZÁS 

Baranyai Aurél korán felismerte, hogy "színház az egész világ" A 
szárnypróbálgatás időszakát a Dombóváron töltöt: évek J~:entettek A 
Királyi Katolikus Főgimnázium színi előadásam lepett eloszar avila
got jelentő deszkákra, de minden igyekezete ellenére nem neki, h:
nem egy olyan társának volt a legnagyobb közőnségsikere, aki a la
bait térdben hátrafelé (!) is tudta hajlítani 

A budapesti egyetemi tanulmányok idején még közelebb került a 
színház világához, de ennek már anyagi kényszere is volt A Nemzeh 
Színház Hevesi Sándor-rendezte Shakespeare-ciklusában, mint sta
tiszta odáig emelkedett, hogy neve megjelent a próbakiíráson és utá
na két betü, az i és az n - idegen néma .. A színházi szabó cinkosaként 
a legszebb jelmezeket és ezért az első sor ba szóló statisztaszerepeket 
kapta, mégis hütlen lett a Nemzetihez A nagyobb gázsiért Mpártolt a 
Fővárosi Operettszínházhoz, ahol a Pompadourban Fedak San "part
nereként" százhatvankétszer öltözőtt a gárda uniformisába. Ezekre az 
élményeire az "Idegen néma" cirnü írásában emlékezett 

A budapesti színházak kis "balettpatkányai" -nak és kóristárnak 
köszönhette csiszolt tánctudását, amit a pécsi társaságban kamatoz
tatott Az 1932-es farsangi szezonban a DEFHE-bálon, valamint az 
orvos és medikus táncestélyen nyitó pár voltak Stürzer Médivel a 
Pannóniában (DEFHE: Délvidéki Egyeterni és Főiskolai Hallgatók 
Egyesülete; székl1elyük a Mária és Mór utca sarkán, a Nőegylet épü
letének alagsorában volt) 

Pécsett kilépett az i n szerepkörből és a "Dunántül" színházi ro
vatában gyakran volt olvasható a neve 1927 december 14-én péld~ul 
így kommentálták - Rákosi Szidi vendégszereplése mell:tt - a _clll1-
szereplőt: " . A mükedvelők közül elsőnek Baranyar Aurelt ernirtjuk 
Az ő Kisfaludy Sándora elmélyedő, alaposan megjátszott alakítás és 
minden dicséretet megérdemel" 

107 



Az 1931 április 19-én megjelent tudósítás egy Herczeg Ferenc
jelenet sikeréről számol be: " Ennek a jelenetnek beszédes szerepét 
Baranyai Aurél gyógyszerész alakította teljes átéléssel és művészi 
rutinnal" 

"A férfi szereplők közüla két vetélkedő legényt Lieber László és 
Baranyai Aurél alakította a régi műkedvelők rutinjával, részletekig 
átélt jellemet formálva szerepükbőL Sok részük volt a siker ből" -adta 
hírül a Dunántúl l 934. szeptember 16-án megjelent, a Veronika círnű 
előadásról szóló beszámolójában 

legemlékezetesebb színpadi szerepeit 1958 és 1961 között kapta 
a Hajnal Ernő és Németh Antal rendezők által írányított Irodalmi 
Színpad és Felolvasó Színház előadásain Szente Ferenc ezt írta az 
Antigone bemutatóját követően: "Kreon szerepében elismerés illeti 
Baranyai A ur élt, akinek játéka túlnőtt a műkedvelői színpad kereteín. 
Szépen zengő hangjával, világos kiejtésével, mértéktartó mozdulatai
val felejthetetlen élményt nyújtott." Jablánczy László, a Népművelési 
Intézet igazgatója így írt jelentésében: ". Magas művészi foko t ez a 
játékstílus különösen három szereplőjénél ért el: a Kreont alakító Ba
ranyai Aurélnál, Horváth Erzsébet Antigonéjánál és Hajnal Ernő jó
sánál A három közűl is Baranyai Aurél alakítását kell kiemelni, aki
nek tökéletes szövegmondásával teljesen összhangba kerül kifejező 
művészi játéka, ami helyenként (így pl a jós átokmondásánál) föltét
lenül stilizáltabb és drámaibb volt a pesti előadás ezen helyénél . " 

Apropó! 
Volt egy dalszinházi "jelenete" is, mégpedig a bécsi operaház

ban, úgy 1935 táján Édesanyánkkal az Orosz Balett előadását cso
dálták A siker óriási volt, a szűnni nem akaró tapsvihar újabb és 
újabb ismétlést erőszakolt ki A művészeknek szinte már meghajolni 
sem maradt ereje, arnikor utolsó ráadásként a férfi szólótáncos- zene 
nélkül - a hattyú haldoklásának paródiáját !ejtette, vonaglotta el A 
pantomimból áradó humor az addig csak a többiekkellelkesen együtt 
tapsoló Baranyai Aurélból olyan egyre erősödő, harsány hahatát csalt 
ki, hogy - aki valaha hallotta baritonját, el tudja képzelni - a díszes 
közönség ültéből felállva, a szinpadnak hátat fordítva, a "hattyút" 
halni hagyva, őt nézte, hallgatta, rá volt kívánesi és végül együtt ne
vetett vele és tapsolt, tapsolt Édesanyánk legszívesebben elsüllyedt 
volna mellette, de Bécsben azóta sem volt az Operában ekkora sikere 
nézőnek 
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Muzikalitását, tehetségét leánya örökölte, aki már középiskolás 
korában "Nagymama" lett 

Baranyai Aurél színpadi szereplései és azok méltatása 

!917-21 
!923 

!924 

1927 

!931 

!934 

1948-49 

!958 

1959 

!959 

!960 

!960 

!96 

Iskolai szú1játszás Dombóváron. 
A budapesti Nemzeti.Színházban statiszta 
(Baranyai Aurél: '·idegen néma" -Dunántúli Napló, 1975 02 Ol } 
A Fővárosi Operettszínházban statiszta 
(Baranyai AU!'él: ,,Idegen néma' -Dunántúli Napló, 1975.02 Ol) 
A pécsi NőE-gylet színházi estje , _ . _ 
Kisfalud) Sándor: .Himf} dalai dmszm:.plőjc, süveges tánc RakostSztdivcl 
(Dtmántúl, 192712 !4) 
Délvidéki kult(u·est Pécsett Herczeg Ferenc tiszteletére 
HE.ICzeg F :"Meghívás a sváb búcsúra" cím ű jelmE-t főszcieplöje 
(Dunántúl, 19310419) 
Pécsett a néhai Asszonyi László emlékest , 
Ba bay József ,.Veronika" cím ű játékában az eg) ik vetélkedő lEgény szerepeben 
(Dunántúl, !934 0916) 
Pécs, Egyetem utcai iskola szülői mwlkaközösségé.nck színpadi előadása: , A 

piros bugyelláris' .. (Szelényi Pállal) 
Pécsi Nevelők Háza -Irodalmi Szú1pad 
Sophoklcs: Antigone cím ű twgédiájában Kreont alakította 
(Szente Ferenc: .. Az Irodahni Szinpad Antigone bemutatóján 
Dw1ántúli Napló, 1958 ) 
(Jablánczy László: Jclmtú; a Pécsi Irodalmi Színpad Antigone' t'iöadásáiól 
Budapest, 1958 ll 25.) 
Irodalmi Színpad 
A Jelenkor irodalmi estjének keretében .. _ _ . 
Goethe: Faust c drámájából Iészletet adott elő Horváth EIZsébetlcl az Hjusagl 

Színházban 
(1959.0111) 
A TIT irodalmi szakosztálya, a Pécsi Irodalmi Szú1pad és a Jelenkor 
, Csorba Gyöző szErzői est" ~jÉn a költő verst.iböl és műfordításaiból adott elö 
(19591115) 
Pécs Város Művelődési Háza 
"Év ezredek sztOrehne" irodalmi esten 
Vajda János: '· HarmiJK év után ' és 
Goethe: ., Mariulhadi elégia·' cím ű VEISEktót szavalta 
(1960 03 07) 
Pécs Város Művelődési Háza- Felolvasó Szúlház 
GEothE.: Faust' című drámai költunÉnyében a Szellem és az ÖlCg paraszt szete

pében 
(1960.11 21) 
(Mészáros Ferenc: 
házban" 

A kísérlet sikerült - Goetht. Faust-ja a váwsi művelődési 

Dtmántúli Napló, 1960 ... ) 
Pécs Város Művelőd~si Háza 
Goethe: Faust IL rész oratórium szcrű előadásán a "Kancellár és "Philemon 
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!961 

!961 

szerepében lépett színpadra 
(!96 . ) 

A 'Iff irodalmi szakosztálya, a Pécsi Irodalmi Színpad és a Jelenkor 
. Bárdosi NÉmeth János szerzői E.st"'-jén a költő Carmilla Hungaríca című kötetébŐl 
mondott verset a Bartók-klubban 
(1961 Ol 29 . .) 
Pécsi NevElők Háza - Irodalmi Szinpad 
"Himnusz n békéről" dm ű műsorában két szavalat: 
E Decham ps és Vörösmarty Mihály versei 
(1961 04 30.) 
Pécs Város MűvElődési Háza 
Németh Antal: .. ,B Braht élttnuívc c előadásának keretében 
"Galilei éh te" drámarészlet Galilei szerepében 
( 04. 28.) 

INTERJÜK- HÍREK, PUBLIKÁCIÓK, ELŐADÁSOK 
BARANYAIAURÉLRÓL 

B~r~yai A~~! neve már fiatal korában ismertté vált Pécsett Népsze
ruseget soknanyú érdeklődésének, rendkívüli kapcsolatteremtő ké
pességének és _nagyfokú szociális érzékenységének köszönhette. úgy 
tudott a patíkaba betérőkhöz szőlni, hogy azok megfeledkeztek be
tegségükről, a kollégái pedig mint a gyógyszerészi hivatás elismerte
tésének szószólójaként tisztelték 

Baranyai Aurél gyógyszerész volt, de életének egyes szakaszai
hoz mmdrg kapcsolódott valami egyéni, valami sajátos érdeklődési 
tertilet: a .színház, a rajzolás, a verselés, a sport fiatalabb éveit jelle
mezte, rrug a botanizálás, a népgyógyászat és a gyógyszerészettörté
net később kezdte érdekelni .. Az irodalom, a zene és a természet iránti 
vonzalma élete végéig megmaradt Ez tükröződik azokból a vele ké
szü~t i~t':rjúkból és. a személyét érintő hítadásokból, amelyeknek 
valoszmuleg nem hránytalan - listája most következik 

1929: A PAC tisztújító közgyűlése- Dunántúl, 1929 04 28. 
1930: Díjnyertes pécsi sportkarikatúra-rajzoló-Dunántúl 1930 12 28 
1930: Fővárosi lapvélemény Balanyai Aurél pécsi rajzolón;üvészről- Dunántúl 1930 12 31 
1931: A Pécsi Atlétikai Club 45, évi tisztújítóközgyűlése-Dunántúl 1931 03 Ío 
1931.: A Délvidéki kultúrest nagy sikere- Dunántúl_ 1931.04 19. ' 
1932: A Baranya bajtársi törzs táborozása- Dunántúl, 1932 06. 22. 
1939: A Pécsi Atlétikai Club tisztújító közgyűlése- Dunántúl, 1933. 05. 21 
1934: A Pécsi Atlétikai Club közgyűlése- Dunántúl, 193'!. 02 23 
1934: Asszonyi László emlékest- Dunántúl, 1934 09 16 
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1958: Szente Ferenc: Az Irodalmi Színpad Antigone bemutatóján- Dunántúli Napló, 1958 
1958: JabláncZ} László: JelentÉ.S a Pécsi hoctalmi Szú1pad Antigoné" előadásáról -BudapeSt, 

!958 n 25 
1959: Garay: A gyógyszerész (Élethívatások)- Dunántúli Napló, 1959.05 15 
Mészáros Fuenc: A kísérlet sikerült Goethe Faustja a városi müvdődési házban - Dunántúli 

Napló, 19 
1961: Évente 100 tnillió forintot ad a ntmzeti jövedelemhez a gyógynövén} gyűjtés és -tetmesz-

tés- Dunántúli Napló, 1961 05. 30 
1963: Mikor gyógyszer és mikor méreg ? - Otmántúli Napló, 1963. 04 15 
1965: Kitüntetett baranyai orvosok és gyógyszerészek- Dunántúli Napló, 1965 07 02 
1968: A bojtmjángyökénől- Népszabadság, 1968. 07 13. 
1969: Földessy: A mecskei patikus fia- Dunántúli Napló, 1969. 01 26 
1969: Tatár József: A Baranya megyébcn tennesztett kamillavirág vizsgálata- Herba Hungarica, 

1969 Tom 8. Nol-2 85-88. 
1972: Babics András: Baranyai helytörténetírás 1972.- Dunántúli Napló 
1972: Népgyógyászati Ankét- Dw1ántüli Napló, 1972 10.20 
1972: Főzet az ainuri tigiis csontjából- Intetjú az UnivErsitas-nak, 1972. 12 14 
1973: Népgyógyászati Ankét- Gyógyszerészettörténeti DIÁRIUM, 1973 májtL'> (li 3.) 
1974: Pécsváradon volt az első- Dunántúli Napló, 197!. 02. 13 
197!: Dénes Gizella: Megújult a pécsi Rókus- Új Ember, 1974 03. 03 
197!: Előkerült az Elixír eredeti receptje- Esti Hírlap, 1974. 03 30 
1974: Harminchárom betegség gyógyszere- Tolna megyei Népújság, 1974 04 04 
197'±: Ha jól fizet, használjon -Hétfői Hírek, 197!. 07. 15. 
1974: Készül a Kuruzslók Könyve- Délmagyarország, 1974 09 26 
1974: Halasi Mária: Népgyógyászok tudománya - Javasasszonyok, csontrakók, gyógyító embe

rek -Interjú a Magyar Hírlapnak, 1974 12 22 
1975: Halasi Mária: A mecseki népgyógyászok: Javasasszonyok, csontrakók, kuruzslók -

Amerikai Magyar Népszava, 1975 01. 10 
1975: Rab Ferenc: Patikában született- 50 év gyógyszerek között- Dtmántúli Napló, 1975 10 

29. 
1976: Szöllősy Kálmán: Ketazon- Dunántúli Napló, 1976 
1976: Hanninchárom betegség gyógyszere~ interjú a Képes Újságnak, 1976. 11. 12 
1977: B .Horváth Csilla: Baranyai helytörténetírás- Dtmántúli Napló, 197'7 02 27 
1977: T imár Györg}: Tanulmán) kötet jelent meg Mohács város tötténetéiől - Dunántúli Napló, 

1977 03 13 
1977: Baranyai Aurél kitüntctésc- Dw1ántúli Naplö, 1977 12 21 
1978: Zboray Bertala11: Baranyai Am él 75 éves- Gyógyszerészet XIl évf 1978 03 
1978: Iglói Zoltán: Legendás hírű elixír- Közé p kori eredetű g)ógyszcr receptje került napvilág-

ra- Délmagyarország, 1978 12.19 
1979: Iglói Zoltán: Legendás hírű elixir- Szolnok Mt.gyei Nf.plap, 1979 01 16 
1979: Antike Medizin -a Wochenpost cikke, 1979. 
1981: Baranyai Aurél gyógyszerész- a Baranya Mcgyei Levéltár hangfel vétele: 
Ripmte1 Vargha Dezső- Pécs, 1981 09 11 

1982: Szabó László G) : Gyógynövénykutatás a Dél-Dunántúlon- Pécsi Műszaki Szemlc, 1982 
1982: Kászon József: ,,Veterán'' tornásztalálkozó-A sikerlista szép, a nevek fén)lenek rajta-

Dunántüli Napló, 1982 09 li 
1983: Lombosi Jenő: 80 éves Barailya i Am él- Dunántúli Napló, 1983 01 10 
1983: Baranyai Aurél 80 é'\ es- Dunántúli Napló, 1983 01 11 
1983: Vargha Dezső: Fejezebek a Pécsi Atlétikai Club történetéből- Baraily ai Művtlödés 1983/1 
1983: Rezeptur für "Lebenselixier·' entdeckt- New;te Nachrichten- Daily News, 1983 02 15 
1983: lárencz László: 80 éves korában elhunyt Baranyai Aurél Augustin díjas gyógyszerész-

történész, etnabotanikus 
1983: Elhlmyt a gyógyfüvek pécsi tudósa- Dunántúli Napló, 1983. 03 
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1983: A gyógyfü\ ek tudósa\ olt- Tolna megyei Népújság, 1983 03 
1983: Szabó László Gy : EmléhzÉs Baran) ai Auréha- Pécsi Műsz.aki Szunlt:., 1983 
1985: Szabó László Gy: Baranyai Aurél (1903-1983)- Herba Hw1garica, 1985 Tom 21 N°1 
1985: Szabó Pál: 30 éves a szoöalista gyógyszerellátás Baranya megyében 
1987: Baranyamegye testnevelés-és sporttörténete-Baranya Monográfia, 1987 
1990:A Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület Baranyai Aurél, ifj Reuter Camillo és Zsolt 

Zsigmond tiszteletére rendezett emh=:külésén Lárencz László és Vargha Dezső előadása _ 
Pécsi Helyőrségi Klub, 1990 11 22 

1990: Sz. J: A közelmúlt jeles személyiségEire emlékeztEk - Em.lékülés a Helyőrségi Klubban _ 
Dunántüli Napló, 1990 ll 23 

1993: Faltysné Újvári Atma: Egyszer volt, hol nem volt- Távlat, 1993. november I évf 4. sz 
1994: Magyar Élehajzi Lexikon 1978-1991 A-Z 55 old -Akadémiai Kiadó, Budapest 1994 
1994:T egzes Ferenc: Hová tűnt a Mecseki G;ógyítóka' --Új Dunántúli Napló, 1994.11.10 
1995: Baronek Jenő: A baranyai szervez<:.tt turistaság természetjárás eseményeinek kronológiája 

1891-1995 
1995: Láre~cz László: A neves pécsi gyógyszerész: Baranyai Aurél (1903-1983)- Mecsek Egye

sület: Otórai beszélgetések Pécs, 1995. 12 27 
1996: Pécs- Baranya 100 éve a műszaki és tErmészettudományos folyamatok tükrében- Bara-

nya megyci MTESZ millecentenáriunU kiadványa 
1996: Vargha Dezső: A patikus fs az iskolaorvos- Új Dunántúli Napló, 1996 10 19 
2000: Szabó László Gy.: Pécs tudósgyógyszerészei-Pécsi Szt;.mle, 2000 ősz 
2000: Apák és fiúk-Magyar Rádió, Pécs, Kovács Imre riportja ifj Baranyai Auréllal 
2002: Szmodits László: Neves magyar gyógyszerészek I. -Budapest, 2002. (magánkiadás) 
2003 100 éve született Baranyai Aurél- Magyar Rádió, Pécs, hírek, 2003 Ol. 08 
2003: Baranyai Aurél emléktúra-Új Dw1ántúli Napló, 2003. Ol 11 
2003: A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség Baranyai Aurél- emlékt(uája a Vöröshegyre 

-Magyar Rádió, Pécs, lúrek, 2003. 01 12 
2003: 100 év: szilletett Baranyai Aurél - Magyar Rádió, Pécs, Kovács Miklós 60 perces riportja 

Baranyar Pállal, Baranyai Aurél és n Rcif Etnmy hangfelvételével, 2003 Ol 13 
2003: Baranyai Aurél -Remény Rádió, Pécs, Füzes János 30 perces riportja Vargha Dezsővel 

2003 Ol 23. ' 
2003: Baranyai Amél emlékezetc-Pécsi Hét, 2003 Ol 24 
2003: Baranyai Pál: 100 éve született BaranyaiAmél-Mecsek Egyesület Évkönyve 2002 
2003: Bebessi Károly: Baranyni Aurél emlékezete- Új Dunántúli Napló, 2003. 01 30 
2003:Baranyai Aurél-emlékülés-Pécsi I udományegyetem, 2003 01 30 

ELŐADÁSOK: 

Szalcsányi János: Gyógyszerészet és gyógyszerkutatás, 
Grabarits István: Gyógyszerészettörténeti kutatások Magyarországon, 
Szendr·ei Kálmán - Minku Em.il: Pécs és Szeged egy'ütlműködése a Mecsek flórájának 

fitokém.iai kutatásában 
S~abó László Gy~: Baranyai Aurél a baranyai népi gyógynövényismeret kutatója, 
Larencz László: Eletképek Baranyai Aurélról, a gyógyszerészettörténészről, 
Vargha Dezső: Baranyai Aurél, a Baranya Megyei Levéltár kutatója 
2003: Baranyai Aurél-emlékülés-Pécs TV, 2003. Ol. 30 
2003: Vargha DEzső: In Memoriam Baranyai Aurél- Pécsi Hét, 2003 Ol 31 

Nem azonosított dáhnmnal: 
B A aláírással, de nem Baranyai Aurél írta: Zöld orvoslás- Dunántúli Napló, vasárnapi 
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ELISMERÉSEK 

Baranyai Aurél nyolc évtizedes, izgalmas élete során számos elisme
résben, díjban és kitüntetésben részesült 

1930: Országos sportkarikatúra-pályázaton II.dij 
1956: A Magyar Gyógyszerészeti Társaság _,Kiemelt díj pálya1mmkáért (.Pécs város és kör-

nyékének gyógynövényei"- 300 lapos herbáriwrunal) 
1960: Díjazott pályázati dolgozat (,A gyógynövények jövője) 
1962: "Kiváló Dolgozó" 
1965: Egészségügyi miniszter: "Érdeme·s Gyógyszerész" (1965 07 Ol) 
1970: Egészségügyi miniszter: Az Egészségügy Kiváló Dolgozója .. · {1970 06 02.) 
1971: '·Arany., törzsgárdajelvény (197111.03.) 
1971: A Pécsi Akadémiai Bizottság természetvédelmi pályázatán Il díj ( Pécs-baranyai gondo-

latok a természetvédelem tavaszára") 
1972: "Kiváló Dolgozó" 
1972: PAB pályázati díj 
1975: Egészségügyi minisztcr: Dicséret (1975.06.17) 
1975: Baranya Megyei T ennészethar át Szövctség: Emléklap 
1975: Semmelweis Orvostudományi Egyetem Tanácsa: _,Arany díszoklevél (Budapest, Zene

akadémia) 
1977: Baranya megyei VB Egészségügyi Oszt: '·Baranya t!gészségért Doktor Sándor-plakett 

(!977 07 02) 
1977: Magyar Gyógyszerészeti Társaság:'· Augu .. c;tin- emlékérem·' 
1979: Magyar Agrártudományi Egyesület: Oklevél- az ISHS II Fűszer- és G; ágynövény Szim

pózium során végzett kiunelkedö tudományos tevékenys~géétt (1979 07 03) 

Nevét aMecseken forrás, Pécs főterén ez évtől kőtábla, emlékét váro
sunk polgárai a szívükben őrzik Hogy miért? Úgy gondolom, embe
ri-gyógyszerészi hitvallásáért, amit 1972-ben így fogalmazott meg: 

"Hivatássziget a patika, félig gyóntatószék. Akkor vagyok jó patikus, ha a 
kérelmezóben saját anyámat látom, gyennekemet vagy unokámat Öreg rán
cok könnycseppjein, angyalian bájos leányarcocskák mosolyán mérem le em
beri együttérzésem értékét, s ilyenkor elfelejtem, hogy néha gép vagyok A 
közönséggel bármi nem kannyű - hát még a beteg közönséggel.' Az idegszá
lak pedig fogyó anyagok Eimek dacára még a "11incs"-et is úgy kell megma
gyarázni, hogy ez a negatívum fél gyógyulás legyen A melegség, ami sze
medből árad, ami szamdban cseng, kis tüzhely legyen, amit az emberi lélek 
testvéri elektromassága táplál, s amit magaddal vihetsz, ahol sebek vannak 5 
ho/nincsenek?" 

113 



PRÓZA ÉS VERS 

PRÓZA 

Baranyai Aurél irodalmi érdeklődését édesapja és a színház hozta 
felszirue .. Különösen "Az ember tragécliájá" -nak próbái és előadásai a 
budapesti Nemzeti Színházban váltak számára meghatározó élmé
nyekké, de a görög szerzők és Shakespeare drámái, Petőfi versei és a 
francia költők művei is kedvencei közé tartoztak lakatlan szigetre 
bizonyára Madách művét vitte volna (könyvespolcain három példány 
is volt belőle, az egyik kék bőrkötésben), és még 75 évesen is legalább 
nyolcvan százalékát idézte. Az apostol-t és a A helység kalapácsá-t 
elejétől végéig kívülről tudta. Az átlagosnál nagyobb könyvtára mel
lett rendszeresen kölcsönzött is, és imponáló az a lista, ami utolsó 
éveiben az így olvasott művekből - feljegyzései alapján - összeállít
ható. Olyan hatással tudta közvetíteni a rímbe szedett sorokat, hogy 
legfiatalabb fiának még mindig fülébe cseng a János vitéz otthoni, 
dramatizált, egyszemélyes előadása (A János vitézzel csak a Jáky
gyerekeknek volt hasonló szerencséje, akiknek szobáját a nagypapa, 
Nikelszky Géza bácsi "képregénye" diszítette.) 

I örvényszerű volt, hogy Baranyai Aurél előbb-utóbb maga is 
megpróbálkozzon az írással Pesti, egyeterni éveiből nincs nyom 
Csak annyit tudunk, hogy az önfenntartás módozatai között szere
peltek az újságokban megjelenő rajzok és versikék, de nincs a család 
birtokában ezek közül egy sem. Az általunk ismert első nyomtatott, 
prózai írása huszonhét éves korában, a Dunántúl 1930. augusztus 9-i 
számában jelent meg "Paprikás krumpli" eimmel Irodalmi értékének 
megítélésére nem vállalkozom, de mint helytörténeti korkép is fi
gyelmet érdemlő 

Ezt "A mecsekiszirén dala" (Dunántúl, 1933.04.16.) és sportté
májú írásai követték, majd hosszú-hosszú szünet és csak 1956 után 
jelentkezett ismét prózával Ekkor a gyógyszerészeti hivatást, a 
gyógynövényeket, a népgyógyászatot, a gyógyszerészettörténetet és a 
természetet választotta témájáuL Szabó László Gy így jellemezte ezt 
a korszakát: "Baranyai Aurél természettudományos ismeretei és sajátos 
irodalmi stílusa műfajt teremtettek Nemcsak szakcikkeivel ismertette meg a 
szakirodalom tanulmányozóit tudása kis hányadával, hanem a helyi szaksaj
tó és napilapok útján rendszeresen közölt olyan irodalmi értékíi esszéket, 
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karcolatokat, melyekben a gyógynövények és az ember kapcsolata állt a kö~ 
zéppontban E cikkek megtanítják az ember t ~ ten~ész_et szereletén kí~ül a 
nép, a tudós dreg parasztasszonyok, kereskedok, banyaszak megbecsulesere, 
tiszteletére " 

Emléket állított a pécsi, baranyai gyógyszerészeknek, ré9i sport
társaknak, egykori pécsi farsangoknak, a littke-pezsgőnek, "Es mégrs 
bízom bennük!" cimű írásában pedig az ifjúságról mondott véle
ményt 

1970 és 1979 között született kilenc olyan írása, amelyek között 
van néhány remek Javaslom, olvassák el őket és válasszák ki Önök is 
a legjobban tetszőt a következókből: 

Tavasz? 
Jozefin 
T evék a piacon 
Pipa 
Kis hegedű 

Mecskei mohikánok 
I anuljatok meg inni! 
Idegennéma 
Szarvas-elégia 

A "Pipa" december közepén jelent meg. Nincs Magyarországon 
és a Délvidéken olyan dohánytermő vidék, ahonnan ne kapott volna 
Karácsonyra legalább egy köteg leveles szűzdohányt Futótűzként 
terjedt az írás híre 

VERSEK 

A családi archívum - a pár soros unokákhoz szólókon kívül -
negyvenkét versét őrzi. Ebből tizenkilenc címzettje Fridrich Sándor és 
a "Könyörgés Aszklépioszhoz" című ciklust alkotják (1926-1944) A 
Sándm-napi tizenkilencből az 1932-es Kairóban kelt, az 1941-es pedig 
sajnos hiányzik, de ez utóbbit talán pótolja "A 71. születésnapra" 

Reéh Györgyhöz öt vers szól, melyek köztil az 1930-ban kelt vi
dám köszöntő így hangzik: 

Paraszti rigmusok egy születésnapra, 
(Dallozni h löhd, arra.,hogy: ,,Kössétők mög az ugatós 

Nagypéntökön mosi holló a fijját, 
Nagypéntökön a vérömet ne szijják, 
Nagypéntökön hű\- ösebben süt a nap, 
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Régyuritú ntinden embör cibart kap(?) 

Ha én nagypéntökön születtem vóna, 
Ha éngöm uraina a T ettye róna, 
Ha érméköm régyörgy vóna a msöm, 
Bodzabogyót ttrmőnék a fődcmön~ 

Mélyen vágna födembe a boronna 
Oszt a fákru bodzalequár csorogna, 
Az utat mög epekővel raknátn ki. 
Igy töru1ék én, megláthatná akárki! 

Möggebenne ott a lernáji hidra, 
Mer csöpögne rullam a bronkovidra, 
Úgy kapánék a régyörgyi határba, 
Görbe orra, cilinderbe-gatyába 

l: Dehogy mijjen rafanátos egy embör! 
Büdösü firundcvandgult ki engöm: 
Sz ületésekor agóját rávötte, 
Hogy az ippen nagypéntökre kötötte 

H us t ötmi mög nagypéntökön nem Jöhet, 
Err ü mán a Her kopáter se töhet, 
Kosztmti hát nála sönki ma nem kap
Szöröncsére, vissza van még Szengyörgy nap!:/ 

1930, Négypéntök Aurélius 

(Reéh György halála után néhány évig még összejárt a Iettyén a 
társaság és megemlékezett a régi eimbor áról. Az iródeák szerepe ek
kor is Baranyai Aurélnak jutott) 

A névnapi rigmusok mellett született vers legénybúcsúra, érett
ségi találkozóra és újévre, de a patikár ól, a Mecsekről, töltőtt káposz
táról és sós kifliről, sportsikerről és a petúniákról is. 

Az ismert negyvenkettőből csupán az alábbi öt jelent meg 
nyomtatásban: 

- Mecseki mese (1927) 
- Hála'(l931) 
- "Ágszedők' (!970) 
-"Eladó egy boltban (1971) 
- A pécsi nagypatika'' (1975) 
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(És még négy vers, amelyeknek csak a címe ismert: 

- A kig)ókaliba ., 
-"Nyúzott fenyő, szegény" 
- Pénzes levelű lizinka'' 
-'·Élet a patikában"- 1983.) 

PRÓZAI ÍRÁSOK 

- ,Paprikás krumpJi· -Dunántúl, 1930.03.09 
-"A mecsekiszirén dala"- Dunántítl, 1933 04 16 
- .. ,Tavasz?''- Ormántúli Napló, 1970 03 21 
- .Jozefin"- Dw1ántúli Napló, 1971 OS 06 
-'·Tevék a piacon"- Dunántúli Napló, 1971 07 29 
- .,Pipa .. '- Dtmántúli Napló 1971 12 14 
- Kis hegedű" - Dunántúli Napló, 1972 06 25. 
- ,,Mecskei mohikánok' - Dw1ántúli Napló, 1973. Ol 07 
-,.Tanuljatok meg hmi -Dunántúli Napló, 1974 07 20 
- Idegen néma"- Dunántúli Napló, 1975. 02 01 
-,Szarvas-elégia· -Dunántúli Napló, 1979. 09 09 

(lásd még a "PUBLIKÁCIÓK' -at) 

VERSEK 

Fridrich Sándor hoz: 

- .Sándornapra -N26.0318 
- .Költóha volnék -19270318 
-,Köszöntés'' -1928 0318. 
- .A 7lszülctésnapra'· -1929 01 
- Sándor napja' - 1929 03 18 
-, Ümwp ,1 hajón -1930.03 18 

Gazdánmak" -1931 0318. 
Csak két szöt - Cairó, 1932 03 
Nincs irgalom! (El kell olvasni) -193.3 03 18 
Márciusi \asárnap' -1934.0318 
Több napfényt, Uram -1935 03 18 
Eg) iit~·cnötévcs pilu\akupcchcz '-19360318 
Neked van igazad''' -1937.03.18 
Kethe~ Gazdám' -1938.0318 
Húszé\keservein '-1lJ390318 
Egy kopasz korcsmároshoz' -19~0 0318 

. ? , .. -1941 0318 
Két Sándor·' -1942 03 18. 

- . .,ravasz lesz mégis"- 1443 03 l8 
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-"Lesz még kikelet -1944 0318 

Reéh Györgyhöz: 

-'·Bánatos vár úr.,~ 1929 
- . Szent György-nap a T ettyén -1929 
-"Amit a Réh Gyurinak nem szabad hallani" -1929 04.23 
-.,Paraszti rigmusok egy szilletésnapra" -1930 Nagypéntök 
- .. Ré Gyuri .. ' -1931 

Más alkalmakra: 

-"Béla Komámhoz''' -1926 06. 19. 
- Mecseki mese ., - Dnnántúl, 1927.08. 14 
-, Újesztendőre' (Radai Radák Iat:ának) -1928 Ol Ol 
-.Hála' -Dnnánhil,l931.07.19. 
-"A Felelős VE.zető" -1952 02 10 (BaJ: i Zsigmondhagyatékából) 

- "Ágszedők - Dunántúli Napló, 1970 01 11 
-"Eladó egy boltban"- Dtmántúli Napló, 1971 12 05 
-. Hozzád kiált a Vöröskereszt" -1972 10 01 
-. Tkp" (töltött káposzta) 
-"I eb'Tlap'· -érettségi találkozóra 
- ,A rendfőnök névnapjára" - (Gyimóthy Bélának) 
- "Mai pa ti ka" 
- .. ,A pécsi nagypatika· -Gyógyszerészet, 1975 02 
- ,,Sóskifli .. ' -1976 02 
-,,A sós kiflihez" -1976 02 
- Barangolásra bíztató botocska'· - 1977 
-, Petúniák, ti kedvesek'· -1978 07 19 
-. Köszönjük, Pelle István!·- 1982 09 (1932-ben a Los Angeles-i olimpián a 

magyarok hat aranyérmet nyertek Pelle István lólengésben és talajon is bajnok 
lett) 

IL RÉSZ 

TANULMÁNYOK 
BARANYAI AURÉL EMLÉKÉRE 



DR MÁRTONFI LÁSZLÓ (1903-1973) 
BARANYAIAURÉLERDÉLYI KORTÁRSA 

RÁCZGÁBOR 

Mártonfi László gyógyszerész professzorról kettős évfardulőn emlé
kezünk meg 100 éve született Szamosújváron 1903. január 2-án. 30 
évvel ezelőtt halt meg Marosvásár helyen, 1973. október 20-án 

Kolozsvárt az I Ferdinánd Király Egyetemen szerzett gyógysze
rész oklevelet (1927), majd gyógyszerész doktori címet (1931) szer
vetlen sók előállításának tárgykörében végzett kutatásai alapján Irá
nyítája Famfil professzor volt, tanársegédként is munkatársa volt a 
gyógyszerész kémiai tanszéken 

Országos versenyvizsgán szerezte meg gyógyszertár nyitásának 
jogát 1932-tól közel két évtizeden keresztül volt gyógyszerész saját, 
kolozsvári patikájában 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészi Egyetem az 
1948/ 49-es tanévben felkérte a gyógyszerész kémia oktatására és tan
székének megszervezésére. Újabb két évtized következett, amelynek 
során a gyógyszerészeti kar alapítóinak egyike úttörő tevékenységet 
fejtett ki Előző, kolozsvári egyetemí oktatói és gyakorló gyógyszeré
szi tapasztalata két szilárd pillért jelentett, ezekre támaszkodott tan
székvezető egyetemí tanári munkájában 

A négy éves gyógyszerész kémíai oktatás mellett elvállalta a 
gyógyszertári áruismeret (merceológia) oktatását is Ez a tantárgy 
hozzájárult az orvosképzéssel kezdettől fogva kialakult együttműkö
déshez (sebészeti, ortopédiai eszköztár, űn paramedicinális termékek 
részint klinikai, részint általános egészségi ellátást szolgáló szerek, 
segédeszközök) 

I udományos kutatói tevékenységében zsíros olajok minőségét 
vizsgálta, az eltarthatóságat befolyásoló tényezőket, felhasználható
ságukat befecskendésre szánt gyógyszerek előállítására Gyógyszer
anyagok, főleg alkaloidok kristálytani vizsgálata (míkrokrisztal
lográfia) mellett kidolgozta a kén és kéntartalmú gyógyszerek új 
meghatározási módszereit Kutatási eredményeit több gyógyszer
könyv átvette .. Jelentős szerepet vállalt a Román Gyógyszerkönyv VII 
és VIII kiadásának munkálataiban 
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Fontosnak tartotta az oktatást szolgáló egyetemi jegyzetek kiadá
sát, ezen a téren is élenjárt 

Következetessége, a legnemesebb értelemben vett oktatói szigo
ra, igényessége tiszteletet váltott ki mindannyiunkban Zárkózott 
egyéniség benyomását keltette. Emberi nagyságát naponta éreztük és 
értékeltük, arnikm azonos időpontban, pihenésképpen átjött tanszé
ktinkre egy kis eszmecserére, csevegésre 

Lépést tartott a szakmában végbemenő változásokkal, ebben je
lentős szerepet töltött be felesége, Pápai Zsófia gyógyszerész 

Iwdalom 

PÉTER H MÁRIA (1992): 120 éves a magyar ny elvű gyógyszerészképzÉs Erdélyben Gyógyszeré

szet 34 (12)' 757-763 

PÉTER H MÁRIA (2002): Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai Erdélyi Múzeum-
Egyesület, Kolozsvár, pp 1-548 

RÁCZGÁBOR (1973): Dr. Mártonfi László (1903-1973) Orvosi Szemle 19 (l): 397 

RÁCZ GÁBOR (1973): In rnernoriam Dr Mártonfi lászl ó Gyógyszerészet 18 (4}: 152 

Romániai Magyar Irodalmi lexikon Ill (1994}, Kriterion Kön)'\'kiadó, Bukarest 

SZABÖ lÁSZLO GY (2000): Pécs tudós t,ryógyszetészei Pécsi Szem le (öszi szám). pp 55-67 
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"NYMPHIS MEDICIS" 
GYÓGYFÜRDÓK PANNONIÁBAN 

KISS MAGDOLNA 

"Mivel (Gallienus császár) mindenféle kicsapongással töltötte az életét, a gátak vezé
rei, Respa, Veduw és Tharuaro hajókat szereztek, az Ellispontiacusi szaroson átkel
ve, áthajóztak Asiába. Ebben a provinciában sok várost felégettek, felgyújtották Dia
na leggazdagabb, Eplzesosban lévő templomát is ( .) A gátak tehát azzal a szeren
csével, amellyel Asia földjére léptek, zsákmánnyal, fegyverekkel megrakodva, újra 
átkeltek a Hellispontiacusi tengerszoroson, és útjuk során Troiát vagy lliumot dúl
ták fel, amely az agamemnóni háború óta még alig állt helyre, újra ellenséges kard 
pusztította el Asia után tehát Thracia is megismerte vad természetüket, mert az 
Ernus-hegy lábánál a tengerrel szomszédos Anchialus várost támadták meg, azt a 
várost, amit régen Sardanaphalus, a parthusok királya a tengerpartnál, az Emus 
lábánál alapított 

Azt mondják, hogy ott több napig maradtak, élvezve a termálvízíí fiir
dőket, amelyek 12 mérföldre1 vannak Anchialus városától, s tüzes forrásaik 
mélyéből bugyognak fel Az egész világ megszámlálhatatlan meleg fürdői 
közül ezek a legkiválóbbak és a legeredményesebben szalgálják a betegek 
gyógyulását " 

Imdanes, a gót történetirá az ókori fürdökultúrára vonatkozóan 
egy érdekes epizódot villant fel egyik fő művében a gó tok történetét 
elbeszélő Ge ticában 2 A fenti szövegrészletben 4 év eseményeiről 
emlékezik meg Gallienus uralma idején a gótok 267-ben Kis-Ázsiát, 
268-ban az Égeikurnot, 269-ben újra Kis-Ázsiát támadták meg. 
Gallienus utóda, II Claudius császár 269-ben N aissus-nál (Nis) nagy 
gyözelmet aratott felettük, majd újabb hadjárattal elkezdte a Balkánt 
megtisztogatni a barbáwktól, arniért is elnyerte a Gothicus (gótok 
legyőzője) címet A nyugalom azonban nem sokáig tartott a határnál, 
270-ben, kihasználva az uralmi vákuurnot, mely II. Claudius halála és 
Aurelianus trónra lépése között alakult ki, a götok Ihraciát rohanták 
le, és a fosztogatásokat ekkor összekapcsolták egy hosszabb gyógy-

1 Egy római mérföld: kb. 1,4-km, tehát a termálvizek kb. 17 km távolságra voltak a várostól 
2 Ezek azok a gótok. akiknek az utódai kb 100 évvEl késöbb (376-tól) nagy tömegben bt' fognak 
telepedni a Római Birodalom tartományaiba, köztük Pannoniába is. Get 107, 108, 109 Új ma
gyar fordítása: Kiss M 2002 
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vízkúrával. Bármilyen meglepő, a barbárok nemcsak értékes zsákmá
nyok reményében támadták meg a szövegben említett thraciai várost, 
Anclúalust, hanem a hévforr ás jótékony hatását is élvezni kívánták A 
gót nép története szempontjából lényegtelen kitérő, mégis a különös
sége miatt érdemes arra, hogy a benne leírtakat alaposabban meg
vizsgáljuk 3 

Talán túlzásnak tűnik, hogy Iordanes a gyógyfürdők megszám
lálhatatlan sokaságáról beszél, pedig nem jár messze az igazságtól. 
Kórtilbelül félszáz, régészetileg feltár t, illetve bizonyított gyógyhelyet 
ismerünk a Római Birodalom területéről, nem beszélve a csak gyallit
ható ilyen jellegű létesítményekrőL Pontos statisztikai adatokkal 
ugyan nem rendelkezünk a gyógyfürdők számáról, de a Birodalom 
két fővárosának a közfürdőjéről igen, amitáttekintve nem csodálható 
az eddig előkerült gyógyfürdők tekintélyes mennyisége Rómában az 
1-1,5 millió lakos számára a 4.. század folyamán 19 vízvezeték 
(aquaeductus), 15 szökőkút (Nymphaeum), 1352 kút biztosította az 
ivóvizet Ezek látták el vízzel a ll nagy közfürdőt (tnermae), és a 856 
kisebb közfürdőt, valamint a 144 nyilvános illernhelyet (lahina) .. Az 5. 
századi, kb 400000 fős Constantinopolisban ezzel szemben a vizellá
tásra 3 vízvezetéket, 4 ciszternát, 4 Nymphaeumot építettek kí 8 nagy 
közfürdő és 153 magánfürdő szolgált a tisztálkodásra Ez utóbbi város
sal összevetve a nem egészen egynegyedében feltárt Aquincum polgári 
települése meglehetősen fejlettnek tűnik az eddig előkerült 4 szabadon 
álló és egy magánházhoz csatlakozó fürdőjéve!.' 

A Római Birodalomban tehát, akárcsak manapság, ismerték és fel 
is használták a különféle vizek gyógyhatásait Ahogy az ókori poli
hisztor, az idősebb Plir1ius elmondja, ilyen különféle hőfokú és ásvá
nyi összetéteiti források "birodalom szerte igen bóségesen törnek elő" 
a föld mélyéből. Közülük a leghíresebbek a Baiae-nál, a campaniai 
tengernél fakadó kénes gyógyvizek voltak Plinius szerint hason1ó 
vizek "sehol nem rendelkeznek annyiféle gyógyerővel", mint itt' A 
kénes vizet az antikvitásban nagyra értékelték, ismervén a kén fer
tőtlenítő hatását A fürdésen kívül kenöcsök és tapaszak formájában 

~~PTE ÓkortörténEti Tanszék hallgatói munkaközösségével egy nagyobb lÉlEgzetű, a Réllnai 
Birodalom gy ógyfürdöit összefoglaló munka elkészítésén fámdozunk Most ebből t gy kis sze
let, mégpedig a Pannoniában feltételezhető gyógylétesítményEk kerülnek röviden bemutatásra 
~KISS M 1999 Városi ellátás, Fürdő 
s Plin Nat hist 31 4-5 
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is mvosoltak vele, de fontos szerepe volt em1ek az elemnek a szőlé, 
szet-borászatban is, ahol a tárolóedények fertőtlenitésére használták 6 

A víz latinul: aqua, többes számban: aquae, így azokat a települé
seket, amelyek gyógyforrásaikkal jeleskedtek, és ahol gyógyhatású 
fürdőket építettek ki, lényeges vonásukat hangsúlyozva, sokszm csak 
Aquae-nek nevezték el Ezt a hagyományt a későbbi korok emberei is 
folytatták, természetesen mindenkí az anyanyelvén Ezért hívja az 
angol az egykori római Aquae Sulist, amelynek termálfürdője bizo: 
nyos átalakítás után ma is üzemel, Bath-nak Hason1ó hagyományai 
vannak Németmszágban például Wiesbaden, Badenweiler, Baden
Baden fürdőinek A magyarok pedig a fürdőhelységeket gyakran a 
hévvíz (Hévíz), fürdő, füred (Balatonfüred) utónévvel illetik7 

A rómaiak szívesen építettek ki a tengerpart mellett is fürdőket, 
minthogy tudtak a tengervíznek valantint homokos partjának a 
gyógyhatásárát "A terrgervíz habja, bedörzsölve eltávolítja a szemölcsöt, 
nem különben a tengerpart homokja, kiváltképpen ha finom és naptól ragyo
gó; az orvoslásban az a szerepe, hogy a vízkórban vagy reumában szenuedő 
testét, ha ezzel befedik, kiszárítja " s Némelyik tengerparti hely elegáns 
üdülővárossá fejlődött a császárkor folyamán, ahol a birodalom leg
előkelőbbjei, kezdve a császárral, megfordultak Ilyen hírhedt, az 
ókori írók, költők munkáiban gyakran emlegetett tengerparti fürdő
hely volt Baiae, Nápoly közelében, vagy Canopus, Alexandria kör
nyékén' 

A gyógyfürdők kutatása nem túl egyszeru feladat, rnintl1ogy 
nem rninden mai fürdőhelynek van ókori hagyománya, az ókorban 
pedig nem minden gyógyhelyet neveztek Aquae-nek, továbbá nem 
minden helységnek, ahol rómaiakra utaló településnyomok jöttek 
napvilágra, ismerjük az akkori elnevezését 

A legkedvezőbb esetben, szisztematikus ásatáson előkerült és 
bizonyíthatóan gyógyvízzel múködtetett létesítményről kell, mmak a 
szerkezete alapján eldönteni, hogy egyszerú közfürdőről, vagy ter-

" A kénes víz jelentö~tgúöl az Jnlikvitásban H BL UMNm, SC! IVvHTI in: Pauly-Wissowil: 
Rcalencyclopadic der classischen Altertumsv,isscnschaft II Al (ln l) 801 
7 A legtöbb mai tumálfün.iönck van római \dg) még km<'i.bbi hag)omán)ai. az elnevezés 
azonban m0gsun szabad hob')' ml:.gtév(-_sszcn, mert nem mindcn B<Jdcn, Bad, vagy fürdő lltóVŰ 
hd y ség épült római<- lő.tmó1y~::kJc 
~ Plin. Nat hist 31 72 
1 Pl: Seneca: Erkölcsi ll;\ elek 51; Propertius I 11 
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máifürdőről van-e szó. Ez pedig egyáltalán nem könnyu, minthogy 
építészeti szempontból sokkal változatosabbak, mint a normál köz
fürdök Egy dolog azonban segítségünkre lehet Mindegyik gyágy
létesítmény visszavezethető egy alapvető szerkezeti elemre, egyetlen 
nagyobb méretli úszómedencére, ahová a gyógyvizet beengedték 

Ezek a medencék általában sekélyek, belsejükben ülőpadokat 
képeztek ki, a belépés megkönnyítése érdekében egyik oldalukon 
belépő padkát hagytak ki. Ez utóbbi egy igen ésszerű építészeti 
megoldás, hiszen a fürdőket reumás és egyéb mozgásszervi 
betegségben szenvedők látogatták a leggyakrabban A medencék 
előterét nem egy esetben díszes mazaikkal burkolták, melynek a 
dekoratív szerepen túl igen fontos gyakorlati funkciója is volt 
Galenosztól (129-199-ig), aki Marcus Aurelius és lucius Verus 
császárok "háziorvosa" volt, ismerjuk a rómaiak fürdésének egyik 
módszerét, ami abból állt, hogy a medencéből vett vízzel megöntözték 
magukat A mozaikburkolat tehát a medence állandóan kiloccsanó 
vizét fogta fel, és óvta a helyiség többi részét a nedvességtől A tengeri 
állatoktól és istenségektől nyüzsgő mozaikképek bizonyos pszichikai 
hatást is gyakoroltak a betegekre, vagy a csak egyszerűen kikap
csolódást keresőkre, azt a képzetet keltve, mintha a folyton változó 
tengernél tidillnénekiO I ermészetesen a mozaikot, mint díszítőhurko
latot a nem gyógyfür dőknél is nagyon szívesen alkalmazták 

Ezekhez, a kezdetben csak egy fürdőmedencével ellátott létesít
ményekhez az idők folyamán szinte mindenhol újabb kádakkal 
felszerelt szobákat és egyéb szaigáitató helyiségeket kapcsoltak 
Nemegyszer szinte a duplájára növelték a fürdő eredeti területét 
Minden fürdőépületnél azonban, akár gyógyászati célokat szolgált, 
akár tisztasági fürd ő volt, megépítettek bizonyos kötelező 
helyiségeket Ezeket a régészeti kutatás segítségével és ókori szerzők 
munkáiból a következőképpen lehet rekonstruálni a normál fürdök 
legegyszerubb szerkezetli, az úgynevezett sorfürdő típusánál 

"Azután következik az elég széles, liideg vrzú fiitd6szoba. mclynek két s.:emben 
lévó falállál egy-egy medence áll Elég tágasnk, 1ft fiirödvc azt luhctcd, hogy n 
tengerben Iribzeko/sz Szarosan llltilette a kL n 6-, az izzasztószoba, a fiird6 filtőszobtija, 
majd még két fzirdószoba mkríbb csinosak, Jlllnf fényú:ziíck Igen t"igyes megoldással 
kapcsolódik lw.zzájuk tglj medence, nmdyből a hulile Iiszó kilátliat a fLngerre Nem 

10 VV assen l'r~mgtmg 3 105 122 l 23; BRlll)!\ J l~ ]9~)3 163 C llu1thltol: ( \S-! lU lU NL llJ72 139 
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messze van a labdázóterem, ide még a legnagyobb hőség Idején is csak alkonyatkor súl 
be a nap " ll 

Közvetlen mellette n fiitőkmma, felhős napokon ez pótolja melegévela napfényt 
Inne!;' a kellemes és tágas öltözőbe jutunk, ezután következik a hideg VIZli helyiség, 
melyben nagy, árnyékos medence áll Ha tágasabb helyen és langyosabb, vizben 
óhajtunk fürödni, ott van az udvaron egy k1s tó, mellette kut, Itt lelwthet;u~ 
magunkat, ha már nagyou felhemiltunk A h1deg v12es teremhez csatlakozik a finda 
középső tenne, amelvbc jótékonyan beszit a napfény, de_ nem annytrn, m!nt ~ meleg 
vizes terembe, amelyet állandóan melegit Itt a Izarom medence lepcsozeteseu 
helyezkedik el, kettőre állandóan sli/ a uap, a harmadikra kevésbé, de 111 is mlágos van.
Az öltozőhely1ség felett van a több részre osztott és sokféle testgyakorlásra alkalmas 
labdázóterem ' 12 

A római fürdő nem volt azonos a mi időnkben elterjedt stran
dokkal, ahogy a szemelvényekből kiderül, mind szerkezetét, mind 
funkcióját tekintve különbözött tőlük. Minfhogy a bérházakban szmte 
egyáltalán nem, a magánházakban sem mindenhol rendeztek be 
fürdőszobát, a városi lakosság nyilvános fürdökbe járt, ezért a több
nyire zárt épületegyüttest inkább a mai tisztasági-, illetve gyógyffu
dőkkellehetne összevetni 

A szemelvények és a jelen tanulmányban látható l ábra segítségé
vel végigkövethetjük a fürdök legfontosabb szolgáltatóhelyiségeit A 
bejárathoz közel helyezték el a vetkőzőtermet az apodyteriumot (A) 
Ezt követte a frigidarium (F), a fűtetlen terem hideg vizű úszómeden
cével (u), amit itt a 2. század második felében épült aquincumi ú n 
Északi fürdőnél egy négyszögletes falfülkében helyeztek eL Ezután a 
látogató az apszissal bővített mérsékelt levegőjű terembe, a tepida
riurnba (I), ahol általában nem volt kád, majd ezen át a szintén 
apszisos meleg terembe caldariumba (C) jutott. Itt forróvíz gőzölgött -
jelen esetben egy szegletes falfülkében kiépített medencében (alveus: a) 
és egy apszisban elhelyezett íves kádban (labrurn: l) Ebben az utóbbi 
sekély építményben nem fürödtek, hanem csak locsolták magukat 
belőle. Végül a latrinát, az illemhelyet (L) kell még megemlíteni, amit 
az aquincumi fürdőnél az apodyteriumtól nyugatra helyeztek eL A 
meleg termeket a padozat alá vezetett meleg levegővel fűtötték 

A római fürdök építészeti és szerkezeti szempontból több 
csoportra oszthatók, és ezeken belül további számtalan variációban 

11 Plinius: Le\ elek II 17 
12 Pliniu_<;: Levelek V 6 
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fordulnak elő a helyi feltételekhez és a megrendelő igényéhez 
1gazodva A szelkezetük alapján történó felosztás attól függ, hogy a 
fürdőkben kötelezően meglévő különféle funkciójú termeket hogyan 
csoportosították, illetve milyen formában helyezték egymás mellé. Az 
l-es ábra a legegyszerűbb, úgynevezett sows kapcsolódású fürdó 
alaprajzát mutatja be. Ennél a szerkezetnél a szolgáltatóhelyiségeket az 
apodyteriumot, frigidariumot, tepidariumot és a caldariumot egy 
tengelyre fűzve smba rendezték Itt a fürdőben a mozgás, az oda
vissza út azonos termeken át tőrtént 

A korai császárkortól kezdve monumentálisra építették, és több 
luxussallátták el az ilyen típusú épületet Az előbb felsorolt kötelező 
helyiségek mellett egyéb funkciót ellátó termeket is kiépítettek, így 
például az l. ábrán látható épűletegyüttesnél a caldarium és a 
tepidarium között egy izzasztókamrát, más néven gőzfürdőt (I) és a 
frigidariumtól nyugatra egy izzasztóhe!yiséget, sudatoriumot (S), 
vagy1s "szaunát" alakitottak ki. Máshol megnövelték a tepidarium 
számát, illetve küzdőteret (palaesha) csatoltak az épülethez, ami 
többnyire a bejárat közelében helyezkedett el, ahol gyakran volt egy
egy nagyobb méretű szabadtéri úszómedence (natatio), valamint a 
testgyakmláshoz, labdázáshoz szükséges eszközök raktárai és 
személyzetí helyiségek foglalták el egy részét, illetve büfék Valamint a 
higiéniához kapcsolódó egyéb szaigáitató termek, kozmetikai 
szalonok, fodrászat, a monumentális fürdőkben étterem, könyvtár 1s 
üzemelt IJ 

A gyógyfürdőknél ezek a helyiségek kötelezően bővültek az 
or~osi szobával, ebből következik az a kézenfekvő feltételezés, hogy a 
gyogyaszatr eszközök előkerülése a fürdő gyógyjellegét bizonyítja .. Ez 
azonban mégsem ilyen egyértelmű Nem egy példa mutatja, hogy a 
n~rmal furdakben lS muködtek orvosok, sőt még operációt is 
vegeztek . A folyamatosan áramló forrásvíz, illetve a megfelelő 
csatornazas ugyams a fürdökben biztosította a legmegfelelőbb 
higiéniás körűlményeket 1 1 

rio.gyan_ zajlott az élet a fürdőkben? A zsúfoltság, a tolongás 
elker.~l~se, es nem utolsó sorban az egészség megőrzése végett a 
furdozesnek meg voltak a maga szabályai, szokásai, amit kötelezően 

13 BRODNFR 1983 118 KISS M. 1999. V clrosi t:llátás, Fürdő 
1:,o:vo~i E:~zkö:tök hi~_ltek c_lö P~: Tr-~er, WciJ~enburg, Xanttn fürdőiból Ezeket a létf;_síh11fnye
ket egy t. b kent nem targak gy ogyfui doknek Lásd KUNLL 1986 
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mindenki betartott Akik a ruhájukat levetették, azok a frigidariuman 
keresztül először a tepidariumba vonultak, ahol szaktatták magukat a 
melegebb levegőhöz, mert először a caldariumban vettek meleg 
fürdőt, vagy "szaunáztak" ugyanitt, hacsak nem állt rendelkezésre 
külön izzasztóhely Nem túl sok idő után visszatértek a frigidarium
ba, áhol hideg vízzel lemosták magukat, vagy úsztak - amennyiben 
épült a fürdő mellé a nyitott medencében (natatio-ban)15 Itt már 
hosszabban elidőztek, részben azért, hogy az előbb említett szolgálta~ 
tásokat élvezzék, részben, hogy a társasági életnek, sportnak, 
játéknak hódoljanak 

A gyógyfürdőknél csák annyiban módosult az előbb vázolt kép, 
hogy a fürdőt elsősor ban betegek, vagy legalábbis olyanok keresték 
fel, akik speciális bánásmódot igényeltek Egyértelmű, hogy ők csak 
bizonyos előúások betartásával élvezhették a viz jótékony hatását A 
saját érdekükben érdemes volt megszívlelniük Galenosz orvosi 
tanácsait 

"A belépés után először a forró gőzfürdőben (caldarium) tdőzzenek, nta]d lépjenek be 
a melegvizes medencébe, ezután merüljenek a hidegvizes medencébe, végül 
dörzsoljék le magukról a verítéket A fürdő első aktusa arra szolgál, ltoglj az egész 
testet felhevítve , a bőrt [elpuhí tsa, hop; amzt az ósszegJ;zljtött, azt kihacsássa A 
második aktus viszont arra, hogy a kiszáradt test a nedvességet pótolja, a harmadik 
lépés, a hideg fürdő, hO!JlJ az egész test lehűl]ön, a pórusok bezáruljmzak, és 
visszanyerje erejét. A negyedik végül, ha az izzadiságat nem távolítják el, kiteszik 
magukat a megfázás veszélyének. Takarják be a beteget, aki az első teremben 
meztelen, mzelőtt továbbvisztk a következó'be, alwl lulvösebb van A középső 

teremben (tepidarium), ami nemcsak azért középső, mert középült van, Izanem mert 
a lzőfoka zs közepes, legJ;en készenlétben folvékony olaj, hogy a beteget rögtön be 
tudják kenni. Ezután menjenek a harmadik terembe, ahol lépjenek be a melegvizes 
kádba, magát a három termet csak átjárónak használják A levegő legyen kellemes és 
megfelelően párás nlinden terenzben A nzelegvizben csak rövid ideig maradjon, ne 
locsolja túl magát, ahogy az egyébként szokásban van Majd vigyék ki a beteget, és 
mártsák meg az egész testét a hideg viZben .. 16 

Galenosz és páciensei a forró gázfürdőre esküdtek, amivel 
elsősorban a köszvényt orvosolták Véleményükkel nem voltak 
egyedül. A kénes termálvíz gyógyhatását már a Krisztus előtti 

időszakban élő orvosok is felfedezték és előszeretettel alkalmazták, 

15 Wasserversorgung 3 109 
l o Galenosz: De methodo medendi ll v ö BRÖDNER 1983. 177-178 
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veltik szemben azonban ellentétes orvosi vélemények is elterjedtek 
Antonius Musa Kr e 23-ban nem kisebb embert kezelt, mint 
Augustus császárt, akinek a máj és epebántalmait hidegvizes boroga
tással elmulasztotta. Hatására sokan elpártoltak Baiae kénes meleg 
fürdőjétől és a hideg vizű gyógyforrásokat látogatták, bár tisztában 
voltak azzal, hogy ezek inkább gyomor és idegi panaszok kezelésére 
alkalmasak, rniként ezt Horatiusnál olvashatjuk 

Musánk, 
JÓ Antonzusunk, Baiaet nem ajánlja nekem, s így 
rám haragítja, midőn rendelmég tél derekán is 
fürdőt, vadhideget Vádol Bazae.: oda/zagytam 
kénes hévvizei t, mirtuszberkét, noha- mondják-
még a makacs kárt zs k11izik sajgó i11ainkból; 
féltékeny, ha mi Clusium és Gabii vagy egyéb tá; 
;éghzdeg árja alatt lzzit;rik le fe;zínk meg gyormzmk " '' 

Maga Augustus császár azonban egyszerre többféle vízkúrát 
alkalmazott, aszerint, hogy rnilyen betegségtől kívánt megszabadulni. 

"Bal csipőizülete, combja és lábszára nem volt olyan erős, mint a jobb, s ezét t 
né/za bicegett is; a lzomok- és nádr iszapfürdők azonban helyreállitották egészsé
gél .gondosan zigyelt magára, mindenekelőtt zígy, hogy rrtkaságszámbn ment, Ira 
megfürdött (gyakrabban kenette ugyanis magát) Aztán tz'íz mellett rzzasztotta, 
majd langyos vagy napon melegített vízzellocsoltatta a testét; de valahányszor ide
gei gyóg~;ítására sós tengeri fzírdát, vagy albulaz kénesfiírdőt kellett vennie, elegen
dőnek tartotta, Iza fakádban. zilve, kezét, lábát felváltva nzazgatta" 18 

Marcus Aurelius császár pedig, aki a quadokkal, markoman
nokkal vívott háborúk idején, 166-180 között gyakran időzött 
Pam1oniában és 180-ban Vindabonában halt meg, előszeretettelláto
gatta e tartomány gyógyfürdőit Ugyanis gyomor-, és mellkasi pana
szai voltak, szédült és vért köpött Js 

Akár gyógy-, akár 
eszközöket, fürdőszereket 

17 Lásd Horatius Ep 115. 2-9. 
IS Suetonius: Augustus 80., 82 

tisztaságfürdőt vett valaki, 
ugyanúgy használnia kellett 

bizonyos 
Egy kis 

19 Marc. Aurel I 17,20, \·Ö: DEMANDT 1997117 és Med Pan Az uralkodók betegségeiröl és 
kEzelésükről a példákat még sorolhatnánk a csás7..áréletrajzokból, de erre itt most helyhiány 
miatt nincs lehetőségünk. Lásd a témáról még DEMANDT 1997 108-123 
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üvegedényben tartották a testápoláshoz szükséges balzsamot, amit a 
leúások szerint fürdőzés előtt és után is nagyon egészségesnek 
tartottak Az olaj eltávolítására vagy törölközőt, vagy bronzból készült 
strigilist, egy hajlított végű vakarót használtak Mivel a rómaiak a mai 
értelemben vett szappant nem ismerték, helyette agyagos földke
verékkel kenték be magukat, amit viszont a sima víz nem vitt le, ekkor 
szintén a vakarót alkalmazták, illetve az ízzadtságot ugyancsak ezzel 
dörzsölték le magukról, úgy allogy Martialis az alábbi epigiam
májában ajánlja Ehhez a művelethez azonban legalább egy segítőre 
sztikség volt, aki lehetett a kísérő rabszolga, vagy a fürdő masszírozó 
személyzete A Hadrianusról szóló vidám történetből megtudjuk, hogy 
a császár rnilyen megoldást javasolt azoknak, akik pénztelenségtik 
rniatt az előbb ernlitettek egyikét sem tudták megfizetni A vakarókat 
általában karikára fűzve vitték magukkal a fürdőkbe. 

"Strigiles, Pergamon adta Kapard le a tested görbe vasával 
5 akkor kallós nem nyúvi el úgy a ru/rád" zo 

"Gyakran fürdött közfiirdóve11, akár a többr ve11déggel elvegyülve is; egz; rlyen 
alkalomhoz füződrk sokat emlegetett fürdábeli tréfája Egz; izbe11 tudniillik egy 
katonakorából ismert veteráma lett figyelmes, aki hátát és egyéb testrészeit a falhoz 
dörzsölgette, nzirefaggatórafogta az illet St, nziért vakartat;a magát a nuírvánnyal, s 
mikor meghallotta, hogy azért tesz így, mert nincs rabszolgája, nyomban ajándékozott 
neki nélrá11y rabszolgát és eltartásukra még pénzt zs Másnap már több zdős férfi zs 
odadörgölőzött afallwz, hogy haso11ló jótékonyságot csikarjanak kz a császártól, ezeket 
azonban magához hívatta, és rájuk parancsolt, vakarja csak egyik a másikat " 21 

Ismeretes volt a rómaiak előtt az illóolajokkal, illatos gyógy
nővényekkel illatosított fürdő nyugtató és gyógyító hatása, sőt néhány 
császár, vagy gazdagságát fitogtató ember az illatszerek használatát 
túlzásba vitte, ahogy ezt az idősebb Plinius rosszallóan megjegyzi: 

" Hallottunk olyanról zs, akr Jzirdőjének falát húrtette be zllatszerrel. Calzgula 
császár pedzg fürdájének vizvezetékét zllatoslttatta, ezt tette később Nera egzJzk 
rabszolgája zs, hog~; ne tzinjék ríg~;, nuntha ez csupá11 a császárok kiváltsága lenne 
Nem tudjuk egykönnyen megmondani, hogy mikor jutott el hozzánk az illatszerek 

20 A kallós a ruhák tisztitását végezte, Martialis XI 51 
21 Historia Augusta: HadrianLL'> 17,5-7 
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használatának szakása 
illatszert kevernek, "22 

De ma már, Herkulesre', olyanok is van1111k, akrk italukba is 

' 
Sok település életét felpezsdítette a gyógyfürdő vonzereje, ami 

szállodák, fogadák, vendéglők és különféle szórakozóhelyek 
építésére ösztönözte az élelmes üzletembereket, rniként manapság, és 
a terület gyógy-üdülőhellyé alakult Pannoniában mindezidáig csak 
egy, kifejezetten gyógyhelynek épült települést sikerült feltárni és 
megfelelően bemutatni: Aquae lasae-ról van szó (a mai Varazdinske
Ioplice)," amely a maga korában csaknem olyan ismert lehetett, mint 
a már emlitett Baiae. 

Hogy egy ókori fürdőhely életéről fogalmunk legyen, érdemes 
megnézni, rniként mutalja be egy-két egykorú szerző ez utóbbi hír
hedt települést 

CYNIHJA BAJAE-BAN (részletek) 

"Cynthia, hogyha a vig Baiaet odahagyva kzrándulsz, 
Sziklás partra, ahol Hercules útja futott, 
Vagy mikor arrafelé kószál sz, hol az isteni tenger 
Százalakú táncát !ejti Misenum alatt: 
Gondolsz rám? gondolsz a sok éjszaka sok gyönyörére? 

Vaf{1; ki szakitott már valakr ölelő da/aimból' 
Cy~thia, elszakított egy hazug, új szerelern? 

Es jobb volna az is, ha mulatva magányos öbölben 
Egymagad úszkálnál a hasadó vizeken 
Mint hogymost elegáns strandon heverészve az aljas 
Hizelgésrefigyelsz, mely telezsongja füled 

HnSJ;d elhál Baiaet mielőbb, haSJ;d; kérlek, a romlást, 
Sok szerelemnek adott már temetőt az a part! 
Pusztulj el, Baiae, becsíilet csapdája, kerítő' 
Pusztulj el, szerelern gyilkosa, ég tüze rád'" u 

"Vannak helyek, amelyeket a bölcs vagy a bölcsességre törekvő ember elkerzil, 
mert nem t~rfja összeegyeztethetőnek a jó erkölcsökkel. Például aki a magányt keresi, 
soha:em v~laszfja Ca~wpust . Bazae - pedig a búnök tanyája lett: itt éli világát 
rgazan az elvezethajhaszas, mmtha valami helyi kiváltság engedélyezné Amilyen 

22 ld Plinius: A természet históriája Xlli l , 4. 5 
23 Lásd a térképmellékletet jelen tanulmánvban 
24 Propertius l ll. ford Szabó Lőrinc · 
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kevéssé szívesen laknék hóhérok között, éppúgy kocsmatöltelékek közölt sem Nézzem 
a partan tántorgó részegeket, a bárkákon dőzsölő társaságokat, a zenekarok dallamai
tól visszhangzó öblöt, s a szinte fékeveszett élvezethajhászás többi, nemcsak vétkes, 
hanem egyenesen botrányos megnyilvánulását? Mi szükség volna rá . ? Gon
dalod, hagy Cato valaha is hajlandó lett volna itt lakni egy tóparti nyaralóban hogy 
szárnlálgassa az arra e/hajókázó feslett asszonyokat, az ezerféle tarkaszíníi bárkát és 
az öböl vizén szerte úszkáló koszorúka!, s hallgassa a gajdoló lumpak éjszakai zene
bonáját? 5 aki férfi a talpán, nem inkább azt választja-e, hogy inkább a kürtjel, 
semmint zeneszó verje fel álmából? "25 

"Ezek után Hadrianus Baiaeba utazott, Rómában hagyva Antoninus!, hogy zn
tézze a birodalom ügyeit Mivel állapota semmit sem javult, magához hívatta 
Antoninust, s az ő jelenlétébenitalt nteg ott, Baiaebmz, "26 

"Anyját, Mamaeát (Alexander Severus császár) olyannyira tisztelte, hogy 
Rómában a Palotában külön lakosztályakat építtetett neki, rnelyeket róla nevezett 
el Baiae környékén is palotát erneltetett neki, rnedencével; ennek mind a mai napig 
Mamaea-palota a hivatalos neve Ugyancsak Baiae környékén naSJJSZerz1 középtilele
ket építtetett rokonai tiszteletére, meg csodálatos medencéket ásatott, oda vezetve a 
tenger vizét". 27 

Baiae hírnevét az alapozta meg, hogy ötvözte a kénes gyógyhely 
és a tengerparti üdülő sajátosságait Maguk a császárok is itt 
kezeltették magukat, fényűző palotákat építtettek, növelve ezzel a 
hely fényét Az uralkodókat követték az előkelők kisebb-nagyobb 
nyaralóikkal Hasonlónak kell tehát elképzelnünk Baiae-t, rnint a mai 
divatos fürdőhelyeket Mindkét nembeli fiatalság kötetlenebbül 
találkozott itt egymással Kirándulásokat szerveztek, vitorlásokkal 
siklottak a vízen, vagy úsztak a tengerben és utána a parton heve
részve, sütkéreztek a napon. Az éjszakákat pedig gyakran átmulatták 
Közben új szerelmek lobbantak lángra, régiek kihűltek Baiae a 
császárkor folyamán nem véletlenüllett a léha élvezetek és a bűnök 
tanyája a kortársak szemében 

' 
A gyógyfürdőket kutatóknak azonban nincs rnindig olyan 

szerencséjük, hogy a termál, és gyógyvizekben is gazdag helyeken 
megtalálják a feltételezhető római gyógyfürdő nyomait Ha pedig 
előkerül valarnilyen ókori fürdőépület az még kmánt sem biztos, 

25 Seneca: Ep 51, 2-4;12, a szemelvény Maróti Egon fordítása 
21> Historia Augusta: Hadrianus 25 
2' Historia Augusta: XXVI 
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hogy magán viseli a termálfürdő jellegzetességeit Milyen lehetáségei 
vannak ilyenkor a kutatásnak? 

A szó szelint éitelmezhető fonás, a kérdéses területen előtörő, 
gyógyerejű víz, valamint az, hogy a rómaiak felhasználták ivásra, 
fürdésre. Mi bizonyítja ez utóbbit? Elsősorban a fonásfoglalás és 
vízvezeték-maradványok A víz elvezetése a római korban is vízfog
lalással kezdődött, azaz a fonásoknál fonásházakat, vízfolyosókat 
építettek ki, hogy a vízet megóvják a bepiszkolódástól A fonásvizet 
vagy egyszerűen facölöpös kalodába zárták, vagy téglából, kőből 

kiépített, domborművekkel díszített kútbáz medencéjébe gyűjtötték, és 
innen juttatták csatorna és vízvezeték segítségével a városba 

Bizonyított továbbá, hogy a rómaiak elsősor ban a gyógyvizek 
fölé emelt kútházakban oltárokat is állítottak a gyógyvizek istenségei
nek Aesculapiusnak, Hygieianak, Apollonak, Síronanak stb, illetve a 
Nympháknak, akiket mindig a vizekhez társítottak A gyógyfoiiások 
és az ezek táplálta fürdök tehát egyúttal szentélykörzeteknek is 
tekinthetőek A korai antikvitásban a gyógyfürdő és a kultuszhely 
ugyanis egy fogalmat takart, mert a rituális fürdőket, mint tisztító
szertartásokat a templomok, vagy szentélyek mellett végezték 
Később azonban némelyik fürdőhely, nűnt például az előbb említett 
Baiae is, elvilágiasodott28 

(Feltételezett) gyógyfiirdó'k Pannoniában 

Magyarmszág nemcsak igen gazdag gyógy- és termálvizekben, ha
nem ez utóbbiak általában melegebbek, és kisebb mélységből nyer
hetők ki, nűnt Európa más részén található gyógyhatású vizek Egy 
1999-ben kiadott, a dél-alföldi gyógyfürdők fejlesztésével foglalkozó 
mUIIka szerint hazánkban 135 gyógyfonás és 118 olyan település ta
lálható, amelyek gyógyfürdőik nűatt figyelemre méltóak29 Önkénte
lenül felvetődik a kérdés, hogy az ilyen bőségesen fakadó fonásokat, 
főleg a kénes vizeket, melyeknek a jelenlétéről már a szaguk árulko
dik, kmábbi korok emberei, így például a fürdőkultúrájukról híres 
rómaiak ismerték és hasznosították-e Pannoniában is? 

28 V ö: HAJNOCZ11974 65; I3RODNER 1983 163, Wasserversorgung 3 105 126-7; KISS M 1999 
Városi E.·llátás, Vízvezeték; KÁDÁR 1999. 71 
29 AL BEL-UNK 1999 40, 52-3, egy 2002-cs felmérés 850 db 30 'C-nál mclegebb hévlzkutat szá
molt össze http:/ /W\VYI·.mgte hu/04szakmai_anyagok/balneo.hbn 
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A mai Dunántúl, Auszhia keleti része és a volt Jugoszlávia északi 
területe Pannonia néven vált római provinciává Meghódítása 
Augustus császár elképzelései alapján indult a Kr. uJ század elején. 
Az igazgatás megkönnyítése céljából a 2 században 2 részre osztot
ták: Pannonia Superím és Pannonia Inferior, majd a 4 században 
ezeket tovább bontva alakult ki négy részpwvincia új elnevezésekkel 
és tartományi székhelyekkel: Pannonia Prima, - Savia, -· Valeria, -
Secunda Az 5. század első felében a terület még biztosan a Római 
Birodalom közigazgatása alatt állt 30 

Hogy a rómaiak ismerték az e tartományban fakadó gyógyvízek 
nagy részét, illetve fürdőhelyeket is kiépítettek azok szomszédságá
ban, a régészeti leleteken kívül - vagy azok híján - mindezekrőlleg

jobban a feliratos emlékek árulkodnak 
A hivatalos gyógyító istenek Aesculapius és Hygieia voltak 

Mellettük a feliratokon harmadikként megjelent Apollo, gyakran 
együtt tisztelve a kelta Grannus gyógyító istenséggel, Apollo Gran
nus névveL Szintén a gyógyulást segítő isteni erők közé tartozott 
Bona Fortuna a JóSzerencse. 31 

A gyógyításhoz, illetve a gyógyfonásokhoz kapcsolódott a 
Nympha-kultusz32 A Nymphák, mint Zeusz leányai a rnitológiában 
alacsonyabb rendű, hosszú életú, de halandó természeti istenségek 
közé tartoztak Gyakran egy-egy Nymphát saját megkülönböztető 
névvel (pl. Achelois, Iuturna) egy bizonyos vízhez, vagy helyhez tár
sítottak és ajándékokkal kedveskedtek neki A gyógyító fonásoknál a 
részükre állitott feliratokon azonban együtt tisztelték őket, a nevük 
ugyanis többes számban fordul elő: "Nymphls- a Nympháknak" 

Az adatok tanúsága szerint már az l. század elején, szinte a hó
dításokkal egyidőben nemcsak katonai létesítmények készültek, ha
nem letették az első gyógyvizes medencék alapjait is (Aquae lasae) 
Ezen nincs semnű csodálkoznivaló, ha a fürdök fontosságát ismerjük 
a rómaiak életében 

I A Bmostyán-út menti nyomok 
l. 33 Balf: 

:m Újabb összefoglalások a tartományról: PRK és PHA 
31 KÁDÁR 1997 71 
32 V ö: BARKOCZJ 1944-51 30,31, 32 
33 A helységek mellc:tti arab számok a térképmdléklctcn feltüntetett számokkal egyeznek meg 
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A római korban a Pannonián átfutó kereskedelmi főútvonalnak, 
a Borostyánkő útnak, mely É-D-i irányban Európán áthaladva az Ad
riai és a Balti-tengert kötötte össze, egyik városától, Scarbantiától, a 
mai Soprontól nem messze fekvő fürdőhely A mai gyógyfürdőt el
látó kénes források a rómaiak számára is ismertek voltak Amodern 
fürdő kiépítése során korábbi, római fürdőre utaló nyomok kerültek 
napvilágra. Az ivásra szolgáló ásványvizű források vizének össze
gyűjtésére pedig kivájt fatörzsból fonásfoglalást is készítettek e terü
let ókori lakói, mely szintén előkerült római kisleletekkel - köztük 
Marcus Aurelius korára keltezhető ér emmel- együtt" 

* 
II A pannoniai limes (a biwdalom határa) katonai létesítményeiból és 

környékének településeiről származó nyomok 

2 Baden 

Wientől, a római Vindabona legióstáborától és polgári településétől 
délre fekvő helység ma gyógyfürdőként működik3s A Wienerwald 
keleti lejtőjén előtörő kénes fonásokat, mellyel sikenel gyógyítanak 
reumát, a rómaiak is kedvelték Ezt bizonyílja például Vindobonábál 
illetve a közeléból előkerült két feliratos emlék: egy Apollónak és a 
Nympháknak, illetve egy csak a Nympháknak szóló ajánlással" 

3 .. Carnuntum 
Az l század közepén kialakult város, Traianus uralma alatt a 

megosztott Pannania nyugati felének, Pannania Superior-nak a tar
tományi székhelye lett Virágkorát a 3, 4 század elején élte, 308-ban 
császártalálkozót is szerveztek itt, majd a 4 század végén indult ha
nyatlásnak Petronell és Bad Deutsch-Altenburg (a mai gyógyfürdő
hely) között egy legiós tábor, a polgári település pedig Petraneliben 
épült ki. A Pfaffenberg hegy lábánál fakadó jódos-kénes hévfonások 
gyógyhatását bizonyítottan már a rómaiak is kihasználták A magán
fürdőket nem számítva eddig 5 fürdőlétesítmény került elő a 
Carnuntum területén végzett ásatásokon. Ismerjük a legio kórházát, 4 
orvosról és egy állatorvosról van tudomásunk a feliratok alapján. úgy 
tűnik az mvosláshoz használt gyógynövényeket a kórház 

:>!BEL! .A 1900 164166 
15 Vindobona-ról újabban: KANDLER-VHTER.S 1986 177-18fi 
''Cll III 4 556, 4563 
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(valetudinarium) udvarán termelték Előkerült egy Aesculapius szabor 
és több oltár Fortunának, Nympháknak szóló dedikációval A római 
kor emlékeit a fürdőhelyen lévő múzeum újabb kiállítása mutalja be. 37 

4 .. !Gs-Igmánd 
A Brigetio táborától (lásd a Komárom-Szőnynél) DK-re fekvő 

igmándi település gyógyvizét Hadrianus ideje óta bizonyítottan ivás
ra és fürdésre is használták a település és a környék lakói .. Egy L 
Attius Macro, Pannania Supetiar katonai parancsnoka (legatus 
Augusti), aki e császár idején 134-ben volt consul, itt szentelt egy ol
tárt a Nympháknak M. Septimíus Valentinus egy másik katonai 
elöljáró, mégpedig Brigetio-ból, a Jó Szerenesének köszönte meg a víz 
jótékony hatását 38 

5 Komárom-Szőny 
A mai város strandfürdője gyógyhatású kénes termálvízzel mű

ködik. Ó-Szőny község helyén terült el a római kori Brigetio legiós
tábora, amelynek P annonia védelmében kulcs szerepe volt a Kr. u. l 
század elejétől az 5 sz .. elejéig 39 Az erődítményt külőnböző problé
mák míatt csak nagy vonalakban tudták a régészek behatárolni, és 
építményeiről részben sikerült információt szerezniük A tábortól 
keletre fekvő polgári település a 3 .. század második felében elérte a 
colonia, a városoknak járó legmagasabb rangot 40 A város szerkezeté
nek és épületeinek kutatása ugyancsak nehézségekbe ütközik, mínt
hogy a mai Szőny ráépültH Igen nagy a valószinűsége mégis, hogy 
Brigetio-t a tartomány egyik - pl Carnuntumhoz és Aquincumhoz 
hasonlóan- jelentős gyógyhelyeként is számon tarthaljuk A település 
lakói ismerték - úgy tűnik már a római hódítás előtt - a környék 
gyógyvizeit, amelyekkel nyilván gyógyfürdőt, esetleg többet is mű
ködtettek, bár ezek létezéséről csak közvetett bizonyítékaink vannak 

37 KANDLER-VETTERS 1986: 202-230.; 2003 febr és márc. között Sopronban állitották ki a carnunhuni 
orvosi emlékeket. Med. Pan; Cll lll 4396-98, 4422, !423 
~ ClLIII 4356,4 355 
39 V!SY 1994.40-41 
"'PHA, 32-33 
4-l BARKÓCZ!l944-51 
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a/ Régészeti leletek: 
Aquaeductus: A település vízvezetékének egy részét feltárták A 

víz a mai I a táró l agyagcsövekben részben föld alatt, részben föld 
felett cölöpökre ill gátakra fektetve érkezett A tábortól délre egy 
épületból több száz kiló ólom került elő, ami egy vízelosztó állomás 
jelenlétére utal, ahonnan ólomcsöveken szállították a vizet a tábortól 
a polgári települések felé .. " 

Fürdő: A vízvezeték irányábóllehetett következtetni arra, hogy a 
legióstábor területén, É-on a praetoriumnál (a parancsnoki épület) 
épült ki. !3 

b/ Ókori szerzők: 
Ammianus Marcellinus történetirá elmondása szerint 375-ben I 

Valentirrianus császár itt fogadta a quadok követeit Azok a területü
kön jogtalanul végzett erődépítkezések miatt emeltek panaszt, ami a 
császárt kihozta a sodrából és tárgyalás közben agyvérzést kapott. A 
tárgyalást megelőzően a Pannoniát ért quad és szarmata támadások 
miatt kitört a pestisjárvány, ezért a helyi orvosokat szerencsétlenségé
re maga a császár küldte el különbözö járványsújtotta helyekre Így 
csak nagy sokára kerítettek egy orvost, aki már nem tudott segíteni 
rajta, és hosszú haláltusa után meghalt ll Brigetioban, mint a szemel
vényból és a régészeti leletekből szintén kiderül, sok orvos praktizált 
a 4. század végén Nyilván ők állítottak nemcsak domborművet, ha
nem szabrot is Aesculapiusnak a gyógyítás istenének 1s 

c/ Feliratos emlékek: 
A feliratok szerint két gyógyító istenpáros Hygieia és Apolló 

Gr annus a tábortól délre egy oszlopcsarnokos szentélyt kapott. 16 

Több oltárkő került elö ezenkívül a gyógyvíz istenségeinek, a 
Nympháknak szóló dedikációvat" 

6 Tata: 

Gyógyforrás, Brigetiót is ellátta vízzel. A település jelentöségét 
mutatja, hogy a római limes-út két helyen is, Ács-Vaspusztánál és 

+2 PHA32-33, PRK 216, VISY 1989 55-56 
+J VISY 1989 55 

++ Ammianus: 30 5 , 6 
+5 KÁDÁR 1997 71 

.Jo A feliratok közölve: BORl-lY 1989 3 75, és 3. 76 

+; BARKÓCZ!l944--51 30. 31 Két fElirat, közölve: BORHY 1989 182-183 

138 

Almásfüzitőnél leágazott és a mai Tatáig vezetett A környékén római 
temetkezések kerültek elö, anyaguk a Kuny Domokos Múzeumban 
látható 48 

7 Dunaalmás: 
Határában két római katonai őrtorony került elő, egyik 

Almásneszmély-Dunaalmáson, a másik Neszmélytől kelette a 
Tekeres pataknáL 49 A római kortól ismert volt gyógyítónak tartott, és 
ma is használatban lévő hőforrása .. L Attius Macro legatus Augusti (a 
legio parancsnoka) állított oltárt itt a Nympháknak 50 

8. Crumerum: 
A mai Nyergesújfalu, ahol római katonai tábor nyomai kerültek 

elő - meglehetősen szétdúlt állapotban -, így a belső épíhnényeiről 
viszonylag kevés információt lehetett szerezni. I öbb tény azonban azt 
sugallja, hogy itt is számolhatunk a római korban gyógyfürdő 

létezéséveL Egyrészt Dunaalmás szomszédsága, másrészt egy a 
"Nymphis Medicis" (a gyógyító Nympháknak) szentelt oltár, valamint 
egy Neptunusnak és a Nympháknak ajánlott feliratos emlék, melyböl 
kiderül, hogy Marcus Aurelius császár gyógyulásáért hálából állittatta 
az isteneknek51 

9. Aquincum: 
Az 1-2 .. századtól lakott település, mint Pannania Inferior fővárosa 

124-ben először municipium, majd 194-ben colonia rangra emelkedett 
A város természeti adottságait, ásványvizeit, illetve a Gellért-hegy 
lábánál fakadó melegvizú forrásait már ekkor kiaknázták52 Aquincum 
nemcsak mint a provinciarész központja, hanem mint fürdőhely is 
jelentössé vált A város kb. 25 hektár területte terjedt ki, fal vette körül, 
10-12000 fős lakosságat számlált53 Vizvezetéke az 1 /2.. század 
fordulóján készült, majd a 3 .. században többször javították, és egészen 
a 4 századig használatban volt A mai Római fürdő területéről 

~ VISY 1989. kivehető térképmelléklE.t 
+9 VISY 1989 61 
so Cll III. 1107. vö: BARKOCZI 1944-51. 30 
51 VISY 1989 63 A feliratok közölve: Cll Ill 10595, és Cll UI. 3662 
52 A hegy természeti adottságairól, illetve az ezzel összefüggésben kialakult kultuszhely szere
péről: legújabban TóTH 2003 
53 Das römische Budapest 1986 59 I af ll 
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szállította, facölöpös kalodákba zárt és terrakotta tartályokban felfogott 
14 gyógyfonás vizét a polgárvároson keresztül a katonai táborba A 
fonásszentélynél csaknem minden fonás szájánál kőoltár feküdt, 
melyeket az "örökké csörgedező Forrásoknak", Nympháknak, illetve a 
gyógyító isteneknek: Aesculapiusnak, Apollo Grannusnak, Hygieianak 
ajánlottak Egy magát az istennőt ábrázoló szabor fejtöredéke pedig a 
tábor közeléből a Dunából került elő A feliratok és a régészeti leletek 
orvosok működéséről is tanúskodnak s• 

A polgárváros területén 5 eltérő típusú fürdőt találtak, feltehető 
azonban, hogy szinte minden lakónegyed rendelkezett a városban saját 
fürdővel A 2-3. számú ábrán látható valamíkor a 3. század elején 
készült épület a kettős fürdő típusához tartozik, alaprajza mindezidáig 
egyedülálló Pannoníában. Az előcsarnokból kétfelé ágaztak a 
szolgáltató helyiségek egymás tükör képeként, és így a nők és a férfiak 
egyszene tudtak fürdení. Ez egy igen ügyes megoldásnak tíinik, mível 
a nők a férfiakkal általában nem fürödtek együtt, hanem azoktól eltérő 
időben, délelőtt 11-12 óráig látogathatták a fürdőlétesítményeket, így 
most mindkét nem hosszabb ideig élvezhette a fürdő szolgáltatásait 
Az aquincumi épületnél egy, a központba helyezett téglalap alakú, 1,35 
m mély úszómedence (natatío: N) két oldalán sorakozott a dupla frigi
darium (F), tepidarium (I) és caldarium (C).. Minthogy ezt a központi 
részt képezték ki a leggondosabban, azt sejteti, hogy gyógyfürdőről 
vanszó .. ss 

III Belső pannoniaz nyomok 

a/ A Balaton északi vidéke 
A Balaton felvidéken sorakozó római villák, melyek Hévíz, Ta

polca és Balatonfüred, tehát a ma híres gyógyhelyek közelében sűrű
södnek, azt mutatják, hogy nemcsak a Balaton jelentett vonzerőt a 
pihenésre vágyó rómaiaknak, hanem e helyek gyógyvizeinek áldásos 
hatását is élvezní kívánták 

10. Hévíz 
A Keszthelytől északra lévő fürdőhely 33-35 fokos, radioaktív 

kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos, kénes és szénsavas 

5~ lásd pl. CIL III 10462, 3489, 3:113, Das römische Budapest 1986 PHA 45 
55 HAJNÓCZI1974 74-77; PHA 51 
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gyógyvízéről nevezetes. Ahogy a környékén kiépült római villák, 
temetkezések és feliratok (pl. oltárkő Iuppiternek) bizonyítják, a ró
maiak gyógyulásuk érdekében szintén felhasználták a forrás jótékony 
hatását 56 

ll Iapoka 
A mai gyógyhely környékről pL Szentbékkálla, Lesencetomaj 

előkerült feliratos emlékek utalnak rómaiak jelenlétére 57 A terület 
kalcium-magnéziumkloridos szulfátos vize tehát ismert lehetett 
előttük 

12 Kékkút 
A kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos ásványvizéről is

mert település lakoltságát és a viz felhasználását a római korban egy, 
a 4. században épült villa, több oltárkő, egyiken a Nympháknak szóló 
felirat, bizonyítják Nyilván ezzel a vízzellátták el a Kékkút vonzás
körzetében kialakult más helységeket (pL Köveskál, Zánka, Salföld 
is), ahonnan szintén ismerünk feliratos emlékeket. 58 

13. Balatonfüred 
A híres fürdőhely szénsavas radioaktív, földes, kalciumot, lítiu

mot és egyéb nyomelemeket tartalmazó savanyúvízre épült A forrást 
már a rómaiak is használták Az itt előkerült római fürdő, az alapraj
za szerint nagy valószínűséggel gyógyfürdő volt Három helyiségből 
állt, a központi négyzetes térnél helyeztek el egy nagyméretű szögle
tes kádat'9 

b/ Baranya megye: 
14. Harkány, 15 .. Siklós, 16. Kistapolca: 
Római fürdőt többet is feltártak a megyében, melyek általában 

egy-egy villához, városi épülethez kapcsolódtak Az azonban eddig 
nem bizonyított, hogy közülük bármelyik is kifejezetten gyógyfürdő-

Só Pl Ol III ·!124-27, A Hévíz környéki településekhez lásd még: PHA térkép a hátsó boritó 
belső oldalán Keszthelyhez összefoglalóan: PRK 231, PHA 95-96 
Si Pl ClL 111.4128-9 l n 39.; PHA térkép a hátsó borító belső oldalán, és 88-95 
"ClL III 4133., 10899,10901-2,4138,4130, 4134; PRK 231 
59 fHOMAS 1964. 21 Abb. 5 vö: HAJNÓCZ!1974 68 22 
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nek épült60 Háwm kénes meleg forrás ugyanakkor már régóta isme
retes innen, a tapolcai (Kistapolca) a siklósi és közülük a legnevezete
sebb, a harkányi6I Több jel utal arra- régészeti leletek, illetve felirat
ok adatai -,hogy már a rómaiak is építettek ki gyógyfürdőket a kö
zelükben, illetve ismerték ezeket a vizeket 

Harkányról eddig csupán egyetlen római lelet, Gordianus császár 
(238-244) viminaciumi veretű bwnzérme került elő62 A forrást ismer
hették az ókoriak, de nem állíthatjuk teljes bizonyossággal, hogy a 
mai helységben meglelepedtek volna .. Viszont a kutatás során egy 
jelentősebb római út nyomaira is bukkantak ezen a területen, amely 
Villány, Nagyharsány, Siklós helységeken át, talán Harkányt is be
kapcsolva haladt nyugat felé. Villányból szórvány római leleteket 
ismerünk Nagyharsányban egy nagyméretű oszlopcsarnokos villa, 
melyhez egy, a 2./3. századra keltezhető fürdőszárny csatlakozott, 
került feltárásra Siklósan római temetkezés nyomai jöttek napvilág
ra. Máriagyűd határában pedig egy mélyszántás alkalmával nagy 
terjedelmű római település pusztult eL Az ókori úttól délre elhelyez
kedő, szintén kénes fürdőjéről nevezetes Kistapolca községből római 
érmek ismertek 63 l'v1indezekből az tűrűk ki, hogy a rómaiak bár hasz
nálták a kérdéses gyógyvizeket, de ezektől egy bizonyos távolságra 
kellemesebb fekvésú, kiesebb helyeken telepedtek le, illetve építettek 
ki fürdőhelyeket Hasonló jelenséget figyelhetünk meg itt, mint pél
dául Brigetio esetében, amit a tatai források láttak el ivó- és termál
vízzeL A római mérnökök számára ugyanis nem okozott semmi gon
dot, ha az ivóvizet távolabbi helyekről kellett eljuttatni egy bizonyos 
helységbe 

c/ A Dráván tüli terűlet 
17 Aqua Viva, 18. Aquae lasae, 19. Aquae Balizae 
Az ásványos fonásokban és kénes hévvizekben meglehetősen 

gazdag terűleten ahogy az ókori Aquae nevek mutatják 3 gyógyfür
dőhely ismert a római időszakból Közülük Aquae Iasae (a mai 
Varazdinske-Toplice) a legjobban kutatott Ez a település és Aqua 

oo Egy korábbi összefoglaló a megye kutatá::;áról: FúLEP-BURGER 1979; újabb adatok: PHA 96-

105 
ol HAAS 1845. 8.,14,333-34 
o2 JPM-Adattár: 265/7'7. közölve Arcl1Ért 1893 181 Az érem a Magyar Nemzeti Múzemnba 
került 
6> FülEP-BURGER 1979 293-294' 303 
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Viva (Varazdin) az nasos emlékek tanúsága szerint a BoiOstyán-út 
egyik fontos állomáshelyének Poetovionak a territóriumához tarto
zott Egy, a Nympháknak szentelt oltár ugyarüs arról számol be, hogy 
Poetovio város lakóinak megbízásából 161-169 között, a markoman
nokkal, szarmatákkal folytatott háborük idején a helytartó folytatott 
építkezéseket Aquae Iasae fürdőjénél. 61 Aquae Iasae monumentális, 
oszlopcsarnokos kénes fürdőlétesítményét tipikus gyógyfürdőnek 
tekinthetjük Az építése már az első század elejétől, Pannorűa ~eg
hódításával szinte egyidőben megkezdődött, de csak a 2 .. század vé
gére nyerte el végleges formáját és kiterjedését, ami szinte duplája lett 
az eredetinek A gyógyhely igen fontos szerepet játszott a tartomány 
hadseregének az életében. Katonai parancsnokok, helytartók és csa
ládtagjaik, előkelő személyek, köztük nyilván a császáwk is itt ke
restek gyógyulást, vagy felüdülést Egy feliratból kiderül például, 
hogy a Poetavio-ban állomásozó legio tribunusa itt kezeltette magát6s 
Egy másik feliratos emlék szerint Nagy Constantinus a leégett fürdőt 
"oszlopcsarnokokkal és mindenféle ékességekkel az eredeti formájára 
állíttatta helyre" A település és a fürdőkomplexum a 4 század végén 
pusztult el véglegesen 66 

A mai Daruvár helyén épűlt Aquae Balizae városát, melynek vá
wsfalát feltárták, a 2. század közepén alapították a rómaiak Területé
ről több felirat került elő. Ismerünk továbbá egy nem helyben talált 
feliratos követ, ahol a város neve olvasható. Az a római lovas katona 
akinek a sírkövet az örökösei állították, ugyanis ezen a vidéken, "ad 
Aquas Balizas" született 67 
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l ábra Aquincum, Északi fürdő (Hajnóczi 1974 2. ábra) 

-c:L~M d-
·---- 7 

2-3 ábra Aquincum, a kettős fürdő rekonstrukciós rajza és alaprajza. (PHA 51 és 
Hajnóczi 1974 3 ábra) 

l 

T érképmelléklet P annonia (feltételezett) gyógyfürdői 

l. Balf 
2 Baden 
3 Carnuntum 
4 Kis-Igmánd 
5 Komárom-Szőny 
6 Tata 
7 Dunaalmás 

8 Crumerum 
9 Aquincum 
10 Hévíz 
ll Tapolca 
12 Kékkút 
13. Balatonfüred 
14. Harkány 

15. Siklós 
16 Kistapolca 
17. Aqua Viva 
18 Aquae Iasae 
I 9. Aquae Balizae 



KÖZEGÉSZSÉGÜGY ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY 
SZERVEZETIÉSSZE~ÉLYIKAPCSOLATA 

BARANYÁBAN 1696-1848 KÖZÖTT 

PERLAKI EMIL és MAJOROS TIBOR 

A két diszciplína, orvoslás és közegészségügy, illetve állatgyógyászat 
és állategészségügy a napi tevékenységekben - közös gyökereink 
ellenére is - már jelentősen eltávolodott egymástól, ma már alapvető
en különbözik a két tevékenység tárgya és célja Míg a humán gyó
gyászat célja elsődlegeserr az emberi élet jobbá, egészségesebbé tétele, 
addig az állatorvoslás feladata a társadalmi méretekben is nagyon 
jelentős anyagi értékek védelme Ma már a két tevékenységi kör és 
napi gyakorlat első sorban az anthropozoonosisok- állahól emberre 
és emberről állaha átterjedő fertőző betegségek -, illetve az élelmezés 
egészségügy bizonyos kérdésein keresztül kapcsolódik csupán össze. 

Az európai orvoslás és orvostudomány története 2500 éves, az 
ókori Hellaszig nyúlik vissza Az állatorvoslás és a modern állat-or
vostudomány múltja ehhez képest nagyon szerény Első önálló in
tézményét a francia lyoni "Állatorvosi Akadérniát" csak 1762-ben 
alapította XV Károly francia király. Ugyanakkor pontosan ismertek 
azok az okok, amelyek ezt a gyorsan polgárosodó francia társadalom 
számára szükségessé tették Az egyik ok hadászati, a másik nemzet
gazdasági Az előbbi a hadsereg számára egészséges és megfelelő 
mennyiségü lóállomány biztosítása, a másik a nemzeti vagyon jelen
tős részét képező állatállomány egészségvédelme 

Felmerülhet a kérdés, ha szervezett állatorvos-képzés 1762 előtt 
nem is létezett, kik lehettek a középkorban az állatokat gyógyító 
szakemberek, létezhettek-e egyáltalán ilyenek? Ugyanis elképzelhe
tetlen, hogy arnikor egyes állatfajoknak (ló, kutya, vadászmadarak) 
óriási kultusza volt a társdalom felső rétegeiben, nem foglalkoztak 
volna kedvenc háziállataik gyógyíttatásával. 

Úgy gondoljuk, hogy erre a kérdésre az autentikus választ prof 
Nádaskay Béla adja meg, aki a Magyar Királyi Állatorvosi Főiskola 
1900/1901-es tanévnyitó beszédében mondta erről a következőket: 
"Abból a körülményből, hogy a XV-XVI századi könyvekben, me
lyekben gyógyszereket írnak le korabeli orvosok, melyek közt kene
tek, állati testrészek vannak részletesen felsorolva, talán szabad ana 
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következtetnünk, hogy az állatok testének feldarabolásával szaksze
rűerr foglalkoztak V alószinű tehát, hogy voltak közöttük állatgyó
gyászattal is foglalkozó egyének, de sajnos a képzettségüket, végzett
ségüket illetően a homályban kell tapogatóznunk" 1 I ehát ~z állatorv_os 
képzés megindulása előtt csak korabeli orvosok foglalkozhattak allatorvos las
sal.. Ezt látszik alátámasztaní például Mária I erézia 1773-as királyi 
rendelete, rniszerint szükség esetén állatok hulláit kell felhasználni a 
nagyszombati orvoskaron a boncoláshoz. Végül a kérdés egyszerű 
logikai alapon is megközelíthető, adott korban az orvos volt az 
egyetlen olyan természettudományos képzettségű és végzettségű 

"szakember", aki a kérdéssel valarnilyen szinten egyáltalán foglal
kozhatott 

Előljáróban néhány szót az 1686 előtti időszak ir ott orvostörténeti 
fonásanyagáról, ami Baranyában gyakorlatilag alig létezik Néhány 
töredék, utalás van csupán Az említett időszakból összesen három 
pécsi-baranyai orvos neve ismert, munkájukról viszont semmi. sem 
Ismert viszont egy Jeirás 1402-ből, ahol az orvos neve maradt rsme
retlen. Röviden a lényeg: László fia Lukács, pécsi egyházmegyei kispap 
egyik társát játék közben késsel- nem szándékosan- megsebesítette Mzvel a 
sérül t karja nagyon megdagadt és fájdalmai voltak, orvoshoz fordultak Az 
orvos 4-5 köpöly! tett a sérülésre A megismételt gyógykezelés ellenére a 12 
napon elhunyt Emiatt Lukácsot az egyluizból kiközösítették, aki ezt követőe;r 
panaszávalfelmentésért egyenesen Rómdhoz fordult. ~zek után ;x Borz~ac 
pápa 1402 február 24-én levélben utasitotta Alsam Balmtot, a pecsz puspok
ség kormányzóját az ilyenkor szokásos egyházjogi eljárás lefolyta/ásáról Az 
eset egyértelműen bizonyítja pécsi orvos tevékenységéP 

Baranyából járványos állat-megbetegedés (keleti marhavész J leg
korábbi írÁsos említése 1600 január ll-i keletű. A fonás Carillo csá
szári zsoldoskapitány 1599 .. decemberi sellyei portyájáról szóló jelen
téséből származik (egyetlen mondat erejéig): "Gravior fuit am1us 
praesertim animalibus, e quibus bonam partem rwbis pestis depasta estn, 
azaz "kiváltképpen nehéz év ez az állatoknak, amelyeknek jó részét a 
pestis megpróbálta (érintette)" J Ezt követően megközelítőleg 100 
évig nincsen írásos anyag megyebeli járványos ember-, és állat
megbetegedésről, azon egyszerű oknál fogva, hogy írásos anyag 1s 
alig van 

Az 1696-ra lassan újjászerveződő vármegyei közigazgatás irásos 
anyagáből fennmaradt töredékek már nyújtanak némi tájékoztatást 
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erre nézve Ezekből és más forrásokből is tudható, hogy az 1676 utáni 
folyamatos háborús időszak emberi-, és állatjárványai Baranyát sem 
kímélték Mivel a megye keleti részén haladt át a Buda-Fehérvár
Bátaszék-Mohács-Eszék hadfelvonulási útvonal, járványok szenl
pontjából elsődleges ez a terülehész volt érintett Az állandó hábo
rúskodás folyamatos közigazgatási káoszt teremtett, így még azokat a 
hagyományos járványelfojtó intézkedéseket sem lehetett alkalmazni, 
amelyek a hódoltsághoz nem tartozó kírályi Magyarország területén 
bizonyos hatékonysággal még felhasználhatőak voltak 

A tárgyalt időszak kezdetén már dúlt minden idők talán legna
gyobb együttes humán pestis és egyidejű inarhavész járványa, amely 
Baranya vármegye terűletét endénűás jelleggel csak 1695 után érte el 
1700 november 20-án Lipót császár szakatlan keménységű rendeletet 
bocsát ki, amely általában a járványszabályok megszegői ellen véde
kezve - eddig meglehetősen szakatlan módon -, egyes esetekben még 
halálbüntetést is kílátásba helyez. Ez sem segített, mert I ernesi Bán
ságból behutcolt űjabb megbetegedések a járványoknak folyamatos 
utánpótlást jelentettekszinte az ország egész területén 

1696-tól már működött orvos és sebész Baranyában, valószínűleg 
több is .. 1697-től állt megyei alkalmazásban Slirvius Rupert (Ru pertus 
Slirvius), akinek jelentős szerepe volt az első, 1703-as pestisjárvány 
kívédésében4 Évi fizetése 150 Ft volt, anű például Lendvay Mátyás 
alispán évi 500 forintjához képest eléggé kevés, de valamivel több, 
mint a korabeli 75 forintos főbírói (főszolgabíró) javadalmazás Fo
lyamatos alkalmazásának ellenhnondani látszik egy későbbi 1701-es 
ügyirat, amely Csáktornyáról származó fizikus alkalmazását említi, 
évi 200 Ft fizetéssel, de név említése nélküJ.S 1710-ben viszont már 
bizonyosan egy másik orvosdoktor, Joseph de Minzenriedt (más for
rásból Jozef Minzenried) irányította, elsősorban a humán pestis ellen, 
a vármegyei védekezést6 Az első helyi írásos nyom a marhavészről 
(lues pecorum) ugyancsak 1711-es, amelyben a kírályi kancellária 
felszólítja a vármegyét "az utak mentén dögölve heverő marhák . a 
légfertőztetés veszélye miatt elássanak" 7 A megyei válaszból a 
megbetegedés helyszíne (a dél-baranyai Kapács és Szöllős) is kide
rillnek8 ("Pestis in Szöllős et Kapács grassantis") Ugyanerről a jár
ványról ir gróf Széchenyi György a kírályi kancelláriáról báró 
Ebergényi Lászlónak, részletesen kífejtve, hogy a marhavészt "rác 
marhákkal hurcolták be a déi-Dunántúlra, így Baranyába is" 9 Érde-
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kes forrás ugyanerről az a két magyar nyelvű magánlevél, anűt So
mogyi Ferenc tiszttartó írt 1712 elején özvegy Batthyány Ádámné, 
Shattmann Eleonótának jószág dolgában Az első levélben - többek 
közt - ezt írja "Az Dög Ellen Kellemes Asszonyom Elleget orvoslom 
az Szegin Emberek Marháit, Kinek Háznál az orvosság, Kinek nem" 
A másikban ugyanerről "az Szarvas marhák Igen Betegesketnek, 
azon Pestis Ellen Való Porral Kit Exelletiat Nikem Köldet Valla sok 
Beteg Marhának Segítetem az jobbagyak Közet" w Ennek is ellent
mond nénűleg egy másik levélváltás, amelyben Eleonóra özvegy csá
szárné kérdésére, hogy "marhavészjárvány nyomdoka létezik-é a 
megyében már a járvány teljes megszünte jelentetett fel" a baranyai 
válaszban 

Valójában teljesen bizonyos, hogy az emberi pestis megbetegedé
sek Pécsett és Baranyában 1714-ig eltartottak Ugyanakkor a helyi 
védekezés "eredményes" volt, mert Pécsett ősszesen 76 bizonyított 
pestises haláleset volt az országosan 400 ezerrel szemben. Minzen
riedt doktor alkalmazása 1714-ben anyagi okok nűatt megszűnt, mert 
évi 200 forintnyi fizetését többszöri sűrgetésre sem kapta meg ("me
gyei orvosnak kérelme, hogy határozatilag megállapított fuzetése 
folyóvá tétessék ... az adózó nép tehetetlensége nűatt. megtagadta
tott") A járványköltségek miatt súlyosan eladósodott város és megye 
bizonyosan tett kísérleteket másik orvosdoktor szerződtetésére, de 
egy ideig eredménytelenüln Ezér t áhneneti jelleggel Majzen Ernőt 
alkalmazták vármegyei sebésznek (chirurgus comitatensis) évi csak 
150 Ft fizetéssel. Egy másik ügyirat szerint ekkor már múködött Pé
csett másik sebész is, Anrath Frigyes, akít a vármegye a járvány ide
jén tett "hasznos fáradozásaiért ... élte végéig minden adózási és köz
terhektől felmentetik" 12 Az bizonyos, hogy az 1714-ig terjedő jár
ványidőszakban a núndenkori megyei fizikus - már csak egyszerűen 
időhiány nűatt sem - foglalkozhatott sokat az állat megbetegedések
kel (erre utaló írásos nyom nincs) 

Időközben a császári és királyi kormányzalot az egyidőben fo
lyamatosan zajló emberi pestis megbetegedések és marhavész jár
vány arra ösztönözték, hogy a korábban helyi jellegű és kevésé ösz
szehangolt védekezést egységes rendszerben próbálja megvalósítani 
A koncepció abból indul ki, hogy a járványok vagy délről, a balkáni 
régióból, vagy Oláhországból (Valachia) jutnak be Erdélyen keresztúl 
Magyarországra és innen veszélyeztetik az örökös tartományokat. 
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Ennek jegyében jelent meg 1709. december 27-én I József császári 
rendelete a járványvédelmi vonalak (líneák) felállításáról. 
Ezt a meglehetősen önző megoldást nem nagyon következetesen egé
szen a század végéig próbálták alkalmazni. (Pécs és Baranya még 
éppen az első vonalon belül volt ) A változatlan fenyegetések miatt 
1712-ben már V. Károly rendelete tiltja meg ismételten 
marhák és lovak (!) bevitelét Magyarországról az örökös 
tar tom á nyakba Ez a látszólagos következetlenség, hogy ti. a lova
kat is a marhavész kategóriába sorolták, két dolgot jelenthet Egy tá
gabb értelemben vett járványmegjelölést, illetve azt, hogy nem is pró
bálták kutatni a betegség okát, eredetét 

Az 1714-1738 közötti időszakban arról nincs adat, hogy a dél
dunántúli régióban bármiféle jelentősebb járványos állatmegbete
gedés pusztított volna, ez a negyed évszázados békésnek mondható 
időszak jól szaigáita a baranyai állatállomány mennyiségi és minősé
gi gyarapodását Rögtön felmerül a kérdés, milyen létszámú és fajta 
összetétel ű lehetett a kor a beli állatállomány? Sajnos a kér d és első 
felére a fennmaradt adatok alapján adekvát válasz nem adható, mivel 
a XVIII. században készült állatösszeírások számai teljesen megbíz
hatatlanok Az adatok valódiságával annak idején még az elrendelő 
Királyi Kancellária, illetve késöbb a Helytartótanács sem volt -
egyébként teljesen jogosan - megelégedve. Ezt két dolog bizonyítja, 
az állatszámok hihetetlenül kicsik és az egymást követő összeírások 
számai nem konzisztensek Az ok nyilvánvaló, nemesember állatait 
nem lehetett összeírni, a jobbágy pedig mindent megtett, hogy adózá
si okból eltitkolhassa barmait 

A korból Mohács állattartása jól ismert Az itteni állattartás el
sődleges helye a sziget volt, mint különösen alkalmas hely az állatok 
elrejtésére. Reálisabb számokat akkor kapunk, ha egy félteikes job
bágy átlagos állatlétszámát- ami 3 öreg ló, 4 csikó, l esikös kanca, 6 
öreg sertés, 4 böjti malac, 2 hízó- összevetjük a 354 mohácsi háztartás 
számával Ezek az 1761 évi ún regnicoláris conscriptio számai 

Ami a fajtaösszetételt illeti, szarosan kapcsolódik a megyében élő 
három nagyobb népcsoporthoz A magyar lakosság sok marhát tar
tott, mert elsődlegesen inkább az ökröt használták igavonásra, keve
sebb lovat és sertést tartottak A német telepesek fő igavonója a ló 
volt, sertés és marha tartásuk közepes mértékű. A rác (délszláv) la-
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kosságnál a juh-, és a kecsketartás volt meghatározó Egyébként a 
me gye lakossága 1730 körül már 85-88 ezer fő. 

A magyar királyi helytartótanács 1723-1790 között 51 egész
ségügyi tárgyú és ebből is 21 kizárólagosan állategész
ségügyi tárgyú országos Izatáskörű rendeletet jelentetett 
me g . A század legnagyobb közigazgatási ellentmondása, hogy a 
consilium rendeletek özönét hozza, amikor a gyakorlati végre
hajtáshoz sem megfelelő szakember, sem közigazgatási 
szervezet nem is létezik A császári és királyi közigazgatás min
dezt csak 1750 táján kezdi egyáltalán felismerni, de még újabb évtize
deknek kell eltelnie ahhoz, mig tényleges lépéseket tesz ennek a le
hetetlen helyzetnek a felszámolására Az első lépés e felé az egész
ségügyi bizottságok (commissio sanitatis) felállítása 1738-ban, ame
lyeknek minden szinten (HI, vármegyék, szabad királyi városok) 
meg kellett alakulniuk (orvos taggal kötelezően) Sajnálatosan a bi
zottság első konkrét baranyai említése csak 1802-1803-ból került elő, 
az egészség dolgában "rendelt Deputátio" néven 

Jellemző, hogy az 1730-ban megjelent első általános egészségügyi 
tárgyú rendelet a marhavész-járvánnyal kapcsolatos teendők me!lett 
egyben a humán pestis elfojtását is szabályazza 13 Ez a magyar állat
egészségügy első, valóban szakmai tárgyú rendelete (csak összehasonlítás
képp elmondható, hogy az első egészségügyi tárgyú rendelkezés I 
Ferdinánd 1555. évi "Ordo Politiae" királyi rendelete, amely kötelező 
utasítás orvosok, gyógyszerészek, céhek, sőt orvosi honoráriumok 
vonatkozásában is). Az 1790-ig terjedő időszak legfontosabb rendel
kezése az 1770-ben megjelenő általános egészségügyi szabályzat 
(Generale normatívum in Re sanitatis) rendelet 

Baranyában megyei fizikus alkalmazására ismét csak 1733-ban 
került sor Ekkor sajátságos megoldásként, és bizonyára költségkí
mélő céllal, gróf Nesselrode püspök javaslatára, aki Tolnamegye fő
ispánja is, a két vármegye közösen alkalmazott fizikust Litter János 
orvosdoktor személyében Valószinűleg alig egy évig, mert 1734-ben 
már Ludovinszky Vencel a baranyai főorvos, aki évi 200 Ft díjazásért 
töltötte be ezt a posztot Minderre nagy szükség is volt, mert 1737 
végén kezdődik ismét- az újabb balkáni háború kapcsán- a második 
nagy humán pestis- és egyidejűleg marhavész-járványa szinte az 
egész országban Az Oláhországból (Hunyad megye) behurcolt jár
vány először 1739 februárjában Mohácson, majd áprilisban Pécs kör-
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nyékén jelentkezett, szinte egyidőben mindkét megbetegedés vonat
kozásában A város és a megye a védekezéshez a bécsi leophil 
Hackner "járványorvost" és két segédjét is felfogadta, ismét eredmé
nyesen, mert az országosan 310 ezer halálesettel szemben Pécsett csak 
89 (!) volt a bizonyított pestises halálesetek száma A marhavész 
ezúttal a megye állatállományának nyugat-déli részeit alig érintette, 
de a védekezésre a humán pestisjárvány elsődlegessége miatt, igazán 
sok lehetőség nem lehetett Horváth Dániel baranyai alispán 1740. 
március 22-én -már a járvány lezajlása után -jelentette a Helytartó
tanácsnak, hogy "az ő területén sem hatalmasodott volna el a járvány, 
ha a köznép a zárlattól való félelmében el nem tagadta volna a végső
kig a (mindkét) betegség eseteit"'' 

1745-ben a megyei közgyűlés a székesfehérvári Bully Jakabot 
(Jacobus Bully) választotta megyei fizikussá, változatlanul csak évi 
200 Ft javadalmazással A feladatai már pontosan ismertek, az emberi 
és állati járványvédelem mellett körutak a megyében a betegek keze
lésére, a sebész céh felszabadulóinak évenkénti vizsgáztatása és l 757-
től már a gyógyszertár ellenőrzés is Emellett alig hihető, hogy más 
kérdésekkel időhiány miatt egyáltalán foglalkozhatott A HT a szá
zadforduló relatíve járványmentes időszakában sem veszi le napi
rendről a marhavész kérdését, rendeletek sokaságát bocsá~a ki 
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Csak kettőt említve a sok közül: 
-egy 1754 december 10-i keltezésű, comes Georgius Erdődy alá
írású ügyiratll melléklete az első "Norma (Szabályozás)", amely 
kilenc pontban foglalja össze a marhavésszel kapcsolatos legfon
tosabb teendőket Ebben az időben már a kiválóan képzett orvos, 
Gerhard van Swieten a consilium és a királynő egészségügyi ta
nácsadója, akinek később elévülhetetlen szerepe van a magyar 
egyetemi orvosképzés megteremtésében; 
- egy másik, időben ezt követő 1762 évi március 1-i ügyirat írja 
elő kötelezően - járványidőszaktól függetlenül - a lues 
pecorunuól számszerű jelentés (in iisdem húormationibus nume
rus Pecorum) adását, határidőként az aktuális hónapot 
(currentibus mensibus), illetve az előző év elejéről január végét, 
február elejét adja meg jelentési határnapnak A kézzel irt leirat 
hátoldalán van az ún tabelláris jelentés vázlata, rovatai megye, 
hónap, marha, aprómarha, nyáj, az eredeti ok és baj minősége, kór 
beosztása a rendszerbe 

Általában tényként elmondható, hogy a megyei adminisztráció 
fenti jelentési kötelezettségének tartalmilag csapnivaló Ininőségben és 
meglehetősen rendszertelenül is tett eleget Elkövették azt a hibát, 
hogy az aktuális jelentésről - talán tartalékassági okokból - egyálta
lán nem készítettek tartalmi másolatot, a legtöbb esetben ezért a je
lentések csak ún felzete van meg a jelenlegi iratanyagban Ezt persze 
a consilium is mindig észrevette, rendszeresen küldözgette is az ezzel 
kapcsolatos ledorongoló hangvételű észrevételeit De miután a me
gyék döntő többségénél hasonló volt a helyzet, a baranyai adminiszt
ráció az egésznek nem tulajdonított túlzottan nagy jelentőséget Még 
a jelentésformánál maradva, a számszerű jelentés végleges formáját 
csak egy későbbi, 1770 .. július 9-i határozattal nyerte el, melynek 
hangzatos címe "Tabella Pecorum et Pecudum Aegrotantium, recon
valescentium et que interietunt in Regno Hungariae et Croatiae pro 
Anno .... ", itt az elhullási végső szám három részre bontandó, úgy
mint marha, aprómarha és ló Beküldendő havonta és már összesítve 
félévenként is 

Nézzük meg, hogyan történhetett az aktuális megyei jelentés 
összeállítása! A járási szaigabírók jelentéseit amegye egyszerűen ösz
szesitette és azt küldte fel Pozsonyba. Persze, mindig csak azt tudta 
összesíteni, amit maga is kapott Közismert, hogy egy jelentő rend
szer akkor működik jól, ha minden eleme funkcionál, itt pedig a leg
alsó szinttel volt a baj. A községi elöljáróknak, bíróknak kellett volna 
jelenteni azt, ami saját falujükban történt A jobbágynak azonban nem 
volt érdeke az elhullások, megbetegedések jelentése még járványok 
esetén sem, mert az elrendelt korlátozó intézkedések csak tovább 
rontottak a helyzelén ( vásártilalom stb), ezért amíg tehették, mindent 
eltitkoltak, a gyógyítás sikerében pedig - teljes joggal - nem bíztak 
Ugyanez volt a helyzet a humán megbetegedésekkel is, az esetenkénti 
drákói rendszabályok és fenyegetés ellenére is. Egy példa a sok ha
sonló közül: Siklósról jelenti Boda Imre főszolgabhó 1770-ben: csak mm
háknál októberben 4 községben volt megbetegedés, el is hullott mintegy 108 
db, ok, a Dráva árvize okozta a bajt, mert a tél elmúltával a takarmányt 
mmd elvitte, sajnos. "Nem használták az előírt szereket, lwnem a szájukat 
ecetbe dörzsölt hagymával mosták.. hogy ennek va7 mily /wtása lesz, ki-ki 
majd meglátja "Boda uram féléves jelentésében, ahol külön rubrikája van az 
ökrdknek, telleneknek, tinóknak, borjaknak, sőt lovaknak, juhoknak és disz
nóknak is, luhetetlen számot jelent, "elesett" minddsszesen 1471 db, ebből a 
zöme 1357 db a marha Magyarázata "jóllehet az összes falusi bírót nem 
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egyszer bíztattam, hogy az állatok számbavételét nekem küldjék fel. eddig 
elmaradtak, hogy én nzt a kegyes királyi akaratnak megfolelően a vánueg~;ék
nek továbbfthassam. annyi adat hiányzik ahhoz. Hog~; mib t, vajjo11 lehet 
tudni vagy azért, mert az ügyben semmi olyat nem remélnek, amitől javu
lás lenne. bármiképp is van, ez nem az én bíínonz" A többi járási jelentés 
is hasonló ér ték ú, így nem lehet meglepetés, hogy a Helytartótanács 
megrója a megyét a gyatra jelentések rrúatt A már idézett 1770 évi 
jelentés a betegség okának a marháknál "a tüdő eliomlását és az epe 
megdagadását" tartja, valarrúnt azt, hogy a belső részekben "össze
csomósodott föld találtatott" Bizonyos, hogy az utóbbi megállapítás 
is alapja lehetett a keleti marhavész "az százrétü pacal kiszáradása" 
néven történő gyakori említésének Tanulságos az alkalmazott kora
beli therápia leírás is, "égetett sót összekevernek és a beteg állatnak 
adják, hogy nya!ogassa, avagy ecettel megtört hagymát töltenek a 
beteg szájába" Egyenként a keleti marlwvész előfordulásáról 1769-lg nem 
törté11t konkrét említés 

Az 1770-es évek hozták meg az áttérést az orvosképzés teniletén, 
a császári kormányzat belátta, a türhetetlenül alacsony színvonalú 
magyarországi egészségúgy "állapotján" javítani csak magyar orvos
képzés beindításávallehet Ezért is volt teljesen eredménytelen Mária 
I er é zia húsz évvel korábbi rendelete, amelyben mínden vármegyét 
"jól képzett orvos" alkalmazására kötelezte. Ha akartak volna, általá
ban azért nem tudtak, mert az országban alig volt orvos .. Baranya 
megye helyzete mínden vonatkozásban átlag feletti, itt múködik or
vos (valószír1úleg több is) és számos sebész, van gyógyszertár (1696-
tól) és a korábbi pécsi xenochidium (szegényház) 1731-től már kórház 
(ispotály). Az orvosképzés megindulása azért is nagyon fontos, me rt 
a kormányzat az állatorvos képzést először szintén az orvoskaron 
belül-mint állatgyógyászati tanszék- kívánja beindítani. Rendkívüli 
jelentősége volt a lakosság ellátása szempontjából a nagyszombati 
karon az orvosképzés után egy évvel, már 1771-ben kezdődő sebész
képzésnek (chirurgus examinatus) is 

Baranyában Bully Jakab megyei fizikus 1769-ben lemondott hi
vataláról 27 éves szaigálat után Érdemei elismeréséül évi 100 Ft 
nyugdíjat szavazott meg számára a vármegye, amit 1774-ben bekö
vetkezett haláláig meg is kapott. Hivatali utódjának a már korábban 
is Pécsett élő dr lgnatz Queissart választották meg, aki ezt követően 
hasonló I olna me gy ei megbízásáróllemondott 16 
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A már korábban tervezett állatorvosképzés egy lógyógyítási kur
zussal indult (seu Artem equorum curatorium) .. Kezdési időpontja 
1766. december 1. A tervezett két tanéves négy féléves képzés mínden 
érdeklődő "civilnek és katonának ajánltatik" hangsúlyozva, hogy a 
képzés alapjául a francia királyi akadémián már bevált elvek szolgál
nak 

Az 1770-es évektől megszaporodnak a lóösszeírási dokumentu
mok, legtöbbször nem önálló úgyiratként, hanem azok mellékletei
ként, változatos címeken, mínt norma (szabályozás), contractus (ki
mutatás), commutatio (feljegyzés) stb Céljuk elsődlegesen nem e
gészségügyi, hanem katonai. Rovatai: marmagasság, felszereltség, 
darabszám, vemhes, nem vemhes, ezek valójában a hadsereg számára 
végzett összeírást sejtetnek, a háttérben bizonyára már az utolsó oszt
rák-török háború előkészületei állnak Adatai, akárcsak a tabelláris 
kimutalások számai, hihetetlenill alacsonyak, például: lofuárd kö
zségben (21 porta) egyetlen embernek volt csak hadrafogható lova! 

1777-től beindul a bécsi állatorvos képzés, ez már igazi "cursus 
generale", amelynek elvégzése és az Ars veterínariae vizsga letétele 
állatorvosi diplomát jelent Szervezője prof Johannes Wolstein, aki 
ekkor már a consilium állategészségügyi tanácsadója is egyben. Te
vékenységének áldásos eredménye, hogy már 1781-től jelentösen ki
bővül az állarrúgazgatás által szabályozott, illetve nyilvántartott fer
tőző állatbetegségek köre .. Melyek is ezek? Az 1781. április 5-én 2118 
számon kiadott HI rendelet! 7 foglalkozott először a népegészségügyi 
szempontból kiemelkedő jelentőségű veszettségget ll oldalas szín
vonalas leírása a bécsi baron Anton von Störck munkája Itt említendő 
meg, lwg~; az első konkrét veszettségleírás (ebdüh) Baranyában 1798-ból 
származik 

Az 1781-es év (május 21) termése még az a leirat, amely először 
foglalkozik két lóbetegségge!, ezek korabeli nevén a lovak bőrfér ge és 
a lótakonykór (malleus), illetve a kosz vagy rüh (ló rühösség). A há
rom héttel késöbb kiadott leirat a juhok betegségeiről - benne himlő, 
rú11, vízhólyag, distomatosis, kergeség, köröm-, és szájfájás - teszi 
teljessé a kört A sort végül a szintén még 1781 évi "Állatbetegségek, 
állatjárványok, törvényhatósági fizikusok és állatorvosok" címú 
consiliáiis leirat zárja, szerzője természetesen szintén a már említett 
Johannes Wolstein. 
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II József uralkodásának évtizede alatt a vánhegyei ugyiratok 
hangneme megváltozik, tárgyilagosabbak, egységesek és természete
sen német nyelvúek A korábbi kedélyeskedő, laza hangnenmek egy 
időre vége Az erőszakos germanizáció érezteti hatását Il József em
lékezetes mondatát, miszerint: "aki nem akar alkalmazkodni vagy 
segítségtil lenni, annak nyitva áll az ajtó a kancelláriától kezdve az 
utolsó vármegyei emberig", illő volt komolyan venni minden érin
tettnek. Baranya vármegye már 1777-től vármegyei sebészt (chirurgus 
comitatensis) is alkalmaz a megyei főorvos (physicus prirnarius) 
mellett Feladata elsődlegeserr a főorvos tehermentesítése, a megyé
ben dolgozó sebészek folyamatos ellenőrzése Dr. Ignatz Queissar 
1782-ben elhúnyt, utódjának a megyei közgyúlés dr. Balthasar 
Patkovitsot (Patkovits Boldizsár) választotta meg 6 az első megyei 
főorvos, akinek személyéről és mU!íkásságáról már nagyon sokat 
tudU!ík. Patkovits Boldizsár az egyetemen még nem tett Ars 
vetetinariae vizsgát, később már, mint megyei fizikus kapott ez alól 
felmentést Állatgyógyászat iránti érdeklődése jó közepesnek mond
ható, fő érdeklődési területe a gyógynövények és egyes közegészség
ügyi kérdésekiS 

Egy 1782 évi jelentést, amelyet még dr Queissar készített, már 
három vármegyei alkalmazású járási sebészről tett említést, akik l 9 

Josephus Boros Szt Lőrinc (Bükkösd), 
Carolus Büttner (Siklós), 
Jacobus Bauer (Mohács, Somber g) 

Az 1750. évi újabb létszámjelentés már összesen 44 sebészt említ20 
Baranyában Persze, ez a szám csalóka, mert a 17 harmadosztályúnak 
(classis tertia) Ininősített sebész egyszerú borbély lehet és a másod
osztályúnak (classis secunda) Ininősített 16 főnek is kétséges bármi
féle komoly orvosi tudása Csak és kizárólag a prima classis Ininősítés 
jelenthet hivatalos képesítést (chirurgus examinatus). Köztük van 
természetesen a három vármegyei alkalmazott, a többiek engedélye
zett magángyakorlatot folytatnak 

Korszakos jelentőségú az ún. Pátkovits-jelentés (Descriptio), 
amely 1785-1786-ban gróf Széchenyi Ferencnek, a pécsi Államigaz
gatási Kerület Főigazgatójának az utasítására készült Ebben a megyei 
fizikusnak összesen 27 feltett kér dés1 e kellett válaszolnia, de ebből 
csupán három érinti a mi területúrrket Ezek: 10 .. Van-e marhavész?, 
ll. leginkább hol?, 12 Mi az oka? .. A lakonikus rövidségú kérdésekre 
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a főorvos óvatos, mondhatni diplomatikus válaszokat adott. I ar talmi 
lényegét érdemes pontosan idézni: 

"- Állatvész szokott-e előfordulni az utóbbi években? 
Nem halálos, avagy kevesebb állatelhullással járó be

tegségek fordultak elő itt az utóbbi években, azóta a hat év óta, 
arnióta a megyében vagyok, egyszer volt ragályos betegség a 
marhák között, a juhok között pedig kétszer. 

Mely állatok betegsége fordul elő? 
A szarvasmarhák betegsége és a disznók betegségei. 
Hol leginkább? 
Nem volt állandó helyen, mégis a mondott állatvész 

Siklós mezővárosában for dult elő 
Mi volt az oka? 
Az okok között említhető az, hogy a legelőkön hiány 

volt friss vízben, ugyanakkor a pocsolyában volt víz (és az állatok 
azt itták), más ok, hogy abból a vízből ittak, amiben a kendert áz
tatták, hogy a rostjai szétmálljanak, továbbá, hogy a folyók, pata
kok kiöntése után a legelő felázott, macsaras lett, más ok a széná
ban való szükség, további okok is vannak, amit még nem találtam 
meg A juhokról azt jelentették, hogy azok már hetedik éve 
pusztulnak." 
Röviden ennyi a három válasz I ele van ellentmondásokkal, a 

válaszok között alig van logikai kapcsolat, Patkovits Boldizsár t még
sem lehet mindezért hibáztatni .. Valójában a megyei főmvos feladatai 
olyan sokirányúak és időigényesek voltak, hogy az állatjárványokra
exhém esetektől eltekintve - egyszerűen ideje sem volt Másrészt az 
is igaz, hogy II József uralkodásának egy évtizede kivételesen jár
ványmentes időszak volt humán és állat vonatkozásában egyaránt 

Még 1786-ban megjelent az "Instructio officiosa" című rendelet, 
amely a lehetséges anthropozoonosisokra hívja fel a figyelmet, mert 
"az állatjárványok és a lehetséges emberi megbetegedésekről" szól 
Szó szerint: "mert az állatok közölti járványok a lakosság egészségél is ve
szélyeztetik Ezért az egészségnek legközönségesebb állapotjára nézve 
kell vigyázniok (ti .. az orvosoknak) a ragadozó nyavalyákra, a marhák 
dögéra s mindazon előadandó állapotokra, melyek valamiképp a le
vegő égnek tisztátalansága és az eledeleknek egészségtelen volta rni
att betegségeket okozhatnak" Az idézet második része egyértelműen 
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bizonyítja, hogy 1786-ban mindez megfelelő oktani ismetetek híján 
csak a sejtés, nem a tudományosság színtjén mozgott 21 

II József elhatámzása nyomán a consilium 1787 febmát 6-i ten
delete intézkedik a pesti mvoskamn állatgyógyászati tanszék szerve
zéséről A megbízást Wolstein tanítványa, Tolnay Sándor kapja na
gyon szerény anyagi és tárgyi feltételek mellett Az első időszakban -
1851-ig - három különböző képzési szint létezett Az orvostanhall
gatók a VII félévben kötelező tárgyként hallgatták az állatjárványtant 
(cursus epizootiae). A négy féléves fakultatíve választható állatgyó
gyászati képzés az Ars vetetinariae vizsga letétele után állatmvasi 
oklevelet biztosított Így az mvostanhallgató már okleveles állatmvos 
lehetett az orvosi studium befejezése előtt. Az alsóbbszintű cmsus 
hippiatriae képzés időtartama 2x5 hónap volt, a végzettség a későbbi 
gyógykovácsi szintnek felelt meg. A képzés megindulása után már 
megjelent 1788. december 30-án a consilium rendelete, amely a me
gyei sebészek számára alkalmazási feltételként írta elő az állatgyó
gyászati vizsga letételét, és ehhez anyagi támogatást- elszámolható 1 
Ft napidíj - adott 22 Ezt még kiegészítette az a további rendelkezés, 
amely a vármegyéket kötelezte a vizsgázott sebészek részére 29 Ft és 
54 krajcár kifizetésére állatgyógyászati műszerek beszerzéséhez. A 
vizsgakötelezettséggel kapcsolatos változásokat már tűkrözi az 1791. 
évi egészségügyi létszámjelentés.23 Eszerint 1787 óta már hárman 
abszolválták az állatgyógyászati vizsgát A negyedik vizsgával ren
delkező személy 1785-ben még nem volt Baranyában és az Ars 
vetetinariae vizsgát Bécsben, Wolsteinnél tette le Így nagy valószíníí
séggel elmondható, hogy Ignatzius Boros hegyháti seborvos volt 
az első okleveles baranyai állatorvos Már ezt megelőzően a 
baranyai sebészek átvehették Pécsett 1791 augusztus 9-én 
"Petmvszky Zsigmond vice-Alipány úrtól" azokat a "sebészeti inst
rumentumokat", amelyeket a rendelet kötelezően előírt A balkáni 
háború ismét beindította 1788-1790-ben a baranyai állatbetegségeket 
A megyében ismét vannak szórványos marhavész megbetegedések, a 
katonai lóállományokban gyakori a takonykór és a ruhmegbetegedés. 
A játványos állat megbetegedések száma 1792-től az ekkm még nem 
meghatámzó jelentőségű sertésvésszel (sertéspestis, lues setigerorum) 
bővül, de hatanyai jelentkezésére még a következő fél évszázadban 
sincsen adat 
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A II József halála utáni időszak visszatérést jelent minden vonat
kozásban a hagyományos állapotokhoz. Megszűnik a megyerendszer 
korábbi fenyegetettsége, visszatér a korábbi servus hmrűllius stílus. 

1792 januártól Batanyában közepes kiterjedésű marhavészjár
vány kezdődik, elsősorban amegye keleti és északi területeit érintve 
A fennmaradt leírások közül jellemző a Rátz-Mecske községben tör
téntek ismertetése. zs A kétoldalas jelentés szerzője Kardos Antal hida
si szalgabíró A bevezetőben elpanaszolja, hogy egyedül kellett át
rándulnia a községbe, mert a districtuális borbélyra - így nevezték a 
járási sebészt-fél nap hasztalanul várakoztam volna. A fertőzés fm
rásául Bács megyei vásárról hozott ökör bizonyult, amely "ötödnapra 
meg is döglött" A helybeliek a legelőn a "sörtvésektől felzavartatott 
sáros vizet gondolták a baj igazi okának" A szalgabíró a következő 
járványelfojtó intézkedéseket tette: "a legelőn a sörtvések járását a 
marháéktól eltisztítatta, a beteg marháktól az egészségeseket eltiltat
ta, az egész falut strázsákkal bezáratta" Időközben aMohácsról átjött 
Ohnesmg nevezetű bmbély megkezdte a betegek kezelését Félhető 
azonban, "nehogy tovább tetjedjen, ha a baj útja foganatosabb orvos
ságokkal el nem nyomattatik" A járvány két és fél évig is eltartott, 
egészen 1794. júniusáig, a megye településeinek kb negyedét érintve, 
a leírások szerint az érintett állományokban átlagosan 75-80%-os 
veszteséget okozva A marhavész országos kártétele és a védekezés 
költségei tetemes kárt okoztak az ország gazdaságának Az egyetlen 
megoldást az állatforgalom általános ellenőrizhetőségében látták a 
korabeli szakemberek is, nem véletlen tehát, hogy az 1790-es évektől 
mindinkább előtérbe került a marhalevél (passzus) kérdése. 

Az egészségügyi személyzetben újabb változások történtek 1793-
ban .. Az az évi létszámjelentés Carotus Büttnert pmto-chirurgusnak 
említi, ami nem chirurgus comitatensis (megyei sebész), hanem va
lami más, lehet egy időszakos vagy tiszteletbeli cím. Más fonások 
Antonius Madarászt (Madarász Antal) említik megyei sebészként, 
ami csak 1791 március 26. után lehetséges, mert nevezett eddig az 
időpontig I o !na me gy ében dolgozott hasonló beosztásban. Az bizo
nyos, hogy Patkovits Boldizsár betegsége miatt maga kérte másodfi
zikus alkalmazását Az 1803 áptilis 12-i ügyirat említi először a me
gyei főorvos alkalmazásának megszűnését, az aláíró Cziret Antal 
orvosdoktor, megyei másodfizikus, akinek a megyei egészségűgyi 
igazgatásban majd fél évszázados szerep jut26 A fenti időpontot tá-
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masztja alá, egy szintén ez évi má·us 2-i fefe - . 
vármegye archiváriusa, Kisfaludi Jen·á . ~ gyzes: amely szermt a 
Paulus Balassi (Balassi Pál) úr számá J ~d~z u~ v~megyei frzrkus, 
halála után nála deponált seb, ti ra a a Ja a at ovrts frzrkus úr 

· esze mstumentumokat 'tv- 1· ehsmervény ellenében. 27 M" t, p k . . _ ' ezen a e te r 
jelentkezése 1797-ből szárma~kan , a: ovrts- Boldrzsar utolsó írásos 
zen ld.. th ., . ' ezer ma mar dokumentálisan nehe-

e on eto, kr volt ténylegesen 1797-1803 k. ··u ... 
Az egészsé d 1 - · · ozo a megyer frzrkus .. 

tud , 't , g _o gaban rendelt "Deputátionak"28 a működésérő] 
osr a varrnegyenek 1806 t b -

bizottság két alap t' f sz~p-em ereben beterjesztett ügyirat A 
"azon Kegyes Re~~e~és o~~~~sagu d~logban foglalt állást, úgymint 

nyavalák eltávoztatására, akár E:~~re:~:~t'::ah ::~y a r_agad~zó 
valami Kórnyűállás magát e]"' dn _ ar a etegsege er ant 
B' , · 0 a a, azt az AU Ispány s 1 
no Uraknak bé jelenteni köteleztessen" Tovább, , . v~gy zo ga 

Püspök é~ Generális Vicarus Urakat arra meg kér~ ·;gft _a t ;;yehlmes 
a Lelki Fasztorokat is na bb h , e oz a a, ogy 
lés Tevésére intse" A má~ro .al!am~~sag alkalmatossápával felen
szerint az ú a megyebeh Rendes Orvos Ur jelentése 
találta~ánakg~ nevezett Al s T saJó orvosok most is nagyobb számban 
ki írtassanak ~!?n e~; veszedelmes Emberek egy szer végképpen 
"minden kertil tb l. O rmeg~e ~ebeléből ki űzessenek" Továbbá 

e e r rvos szamara a szúks- S . , 
rdelem (ti. a vármegyéről J ki eszközöltetne';g1\o~:~:~:::gvalóh ~n-

es magyarsággal fogalmazott szöve k k- - . ne ez-
p roblémáJ. árak · , g a 01 et, talan legjelentősebb 

eresr a megoldast Az 1 -- · d lf' . 
betegedés _ legyen az akár emb . . e s~, ~ . er ele Járványos meg-
lakossági ellenállás ami el k ~ 1' aka~ _alla ti - kapcsán jelentkező 
ket vé ·y l ' - eve u arcrartelte a hatósági intézkedése-

'" g~o rg e tagadvan a betegség esetit" 
A masrk generális gond k l'k . 

vékenysége, amely rontotta a az u:u:~i o 'J~va:~sszon~ok kiterjedt te
eredmén.yeit A kérés ve' .. 1. g_ . gyogyrtas arnugy rs szerény 

gu rs arra n anyu! ho . 
zettség hivatalos ellenőrzése ka , . - ' . gy a varrnegye a vég-
szűrje a" I saJó és Ál orvosokat" pcsan - un drploma bemutatás - ki-

H -ogy az Al és T saJó orvosok elle . f ll' , . . 
volt, azt igazolni látszik a péc . b b ,

1 
ru be, epes mennyrre mdokolt 

, . . sr or e y-se esz céh szám c 
veteh jegyzőkönyve az 1805_1815 közö .. ., " .. _os mester,el-
céhhez felvett szemé! van k . tti rdokbol Koztúk hét olyan 
voslás diplomás mesiere" ' a me] :l~ "sebeszet, sz illészet és az állator-
L megje o es szerepel Köztük csak 

oosz Antal, aki szerepel mint J·árási (Küll O ) b egy ~an, 
rvos a aranyar egesz-
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ségúgyben, a többiek teljesen ismeretlenek maradnak, semmiféle ki
mutatásban, nyilvántartásban soha nem szerepeinek 

Az "álorvosok" elleni tiltakozás tehát nem csak a javasasszo
nyok, kuruzslók elleni fellépést jelentette a XIX század első felében, 
hanem annál sokkal többet Például a borbély szó közel sem azonos a 
mai fogalommal, mert például az 179'1 évi műszerfelvételi jegyző
könyvön Schletzer Antal siklósi vizsgázott járási sebész aláírása alatt 
is szerepel "Siklósi Kertiletnek Borbéllya". Ugyanígy használta Kar~ 
dos Antal hidasi szalgabíró - minden pejoratív mellékzönge nélkül
korábban idézett jelentésében a "Dishictuális Borbély" kifejezést Az 
ellenhnondás alapvetően a diploma szó korabeli értelmezésében le
het Ha valaki orvosegyetemet végzett, vagy ott sebészvizsgát tett, 
semmi köze nem lehetne a céhhez, viszont ha ott tett mestervizsgát, 
miértlennediplornás? 

A megyei egészségügyi szervezetben újabb változások történnek 
Egy 1809. évi, egyébként teljesen érdektelen ügyirat aláírója "Antoni-
us Pleiner physicus or dinarius cornitatensis" szerint Balassi főorvos 
már nincs a megyében. A végleges változás 1810-ben történt, arnikor 
Czirer Antal addigi másod-főorvost választotta meg a közgyűlés me
gyei fizikusnak, a helyére dr. Patkovits József került Ez a személyi 
helyzet ezt követően 1831-ig változatlan. Patkovits József a korábbi 
főorvos fia, az első olyan a baranyai orvosok - nem sebészek között
akinek állatgyógyászati vizsgája is van, amelyet Bécsben, 1807-ben 
abszolvált Ekkor említ egy ügyirat 1810-ben igazi magánorvost a 
megyében (med .. D.. Sigvar t, Görcsöny) 1810-ben egy öt év óta húzó
dó ügy is befejeződik, a vármegye nagy nehezen hozzájárul, hogy a 
járási (kúll) orvosok számára "az Új bontó-Vágó Seb Orvos Eszközök 
bé-szerzése megtörténhessen" 

Az egészség tárgyában rendelt "Deputációnak" hamarosan ko
moly tennivalója támadt A megye szinte egész területén 1808-1810-
ben jelentkező sporadikus febr is nervasum ( idegláz J járvány megold
hatatlan feladat elé állította a korabeli egészségügyi hatóságokat A 
lakosság ellenállása olyan mértékü volt - az egyébként eredményte
len intézkedésekkel szemben -, hogy a vármegye eddig példátlan 
módon megbizott (politicus cornissarius) kirendelésére kényszerült 
Ignatzius Mitterbrecher személyében Minden próbálkozás ellenére 
csak Pécs környékén a "ragadozó nyavalában" kb 800 ember halt 
meg 
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A consilium 1815. évi augusztus 1-i leirata először állapít meg 
szöveges jelentési kötelezettséget a tabelláris jelentés mellékleteként 
Ennek része kellett legyen a barmok állapotáról szóló rész, felölelve 
az október 31-től november l-ig terjedő egy éves időszakot De egy
séges formája csak 1842-töl alakult ki, arnikm ezt a részt már a "me
gyei baromorv os" írta 

Az 1810-es évek jellemző állatbetegségei elsősorban a rendkívüli 
módon elterjedt lórühösség és a veszettség. Ez utóbbi érthető módon 
az időnként előfmduló emberi halálesetek míatt élénken foglalkoz
tatta a korabeli orvosokat és a közvéleményt Se szeri se száma a te
rápiás próbálkozásoknak, amelyek oki ismeretek híján eleve kudarcra 
voltak ítélve 29 Számos HI leirat ajánl csodaszereket, elrendeli azok 
kipróbálását, véleményt kér az eredményről stb 

. A gyógyszeres próbálkozások mellett léteztek sebészeli jellegü 
javallatok rs Jellemző módon ezek beterjesztője egy Lalich nevű hm
vátországi "néptanító", akinek személye nem igazán volt meggyőző 
garanera a srkerre. Egyébként az eljárás a XVII századi űn Brera
módszer, lényege a nyelv alatti vena ranina felvágása. A császári és 
királyi kormányzat a közvélemény nyomására pedig valóban min
dent megtett ez ügyben, még a dolog nyilvánvaló reménytelensége 
ellenére is. Kegydijat, kittintetéseket adományozott sarlatán feltalá
lóknak, akik között volt hírlapú ó, nyugdíjas katonatiszt, gazdálkodó, 
pap, csak- jellemző módon- orvos nem nagyon akadt 

Más jellegü próbálkozás, de a veszettséggel kapcsolatos Kováts 
Mihály medicus doctm levele a vármegyéhez 1819 .. szeptember 10-én 
A jó üzleti érzékű mvostudor a vice-alispánhoz intézett alázatos kö
nyörgésében hirdető táblákat ajánl megvételre, amelyeken a veszett
séggel kapcsolatos "tanítások" láthatók, me ly ek később a pestísre 
vonatkozó tanításokkat fognak "kiegészíttetni" Jellemző módon 
Cziter főorvos felkérésére adott véleményében nem javasolta "ezen 
táblák" megvételét sem 

Az 1820-as évek elejétől elhúzódó, országos kiterjedésű marha
vész járvány k:'zdő~ik, amely jelentéktelen megszakításokkal 1841-ig 
eltart Az orszagot ert veszteségek és anyagi kár óriási, ez alól Bara
nya kivétel,_ mert a n:egyében a 30-as évek közepét kivéve, amely egy 
kisebb Jarvanyos rdoszak, csak sporadikus megbetegedések varrnak 
~azok sem míndig). Nehezen megítélhető ma már, hogy ez amegye 
alta! folyamatosan eletbe léptetett járványvédelmi intézkedéseknek -
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elsődlegesen a folyamí átkelők lezárása, vásártilalom- köszönhető-e, 

vagy egyszerűen a szerenesének Se szeri se száma ismét "az százrétű 
pacal veszedelmes gyulladásával" (ez a marhapestis) kapcsolatos 
consiliáris utasításoknak, észrevételeknek Ebben az időben már km
rekt jelzőrendszer müködik Baranya és a szomszéd megvék - Verőce, 

Somogy, I o !na, Pest-Solt, Bá ts között -·, így a szomszéd régiók jár
ványhelyzete kb egy hetes késéssel már ismert volt, amí jelentőse~ 
megkönnyítette a védekezést Ismeretes azon szakközegek neve, akik 
közreműködtek a járványelfojtásban, mert fennmaradt Status (1831 
címen - "Personali Physicorum et Chirurgmum districtalium" a fő
orvosi kimutatás'o) .. Ebből látható, hogy 1815 óta a teljes állomány 
kicserélődött, egy-két személy kivételével. A felsmolásból nem tisz
tázható, hogy ekkor Pécsváradon működött-e járási sebész A harma
dik csoportba a vizsgázott, de nem vármegyei alkalrnazásű sebészek 
tartoztak, a járási sebészek valarnennyien rendelkeztek "Ars veterina
riae" vizsgával, amely változatlanul alkalmazási felvétel volt Ezt 
követően rnondott le Patkovits József rnásodfizikusi státusáról, rnert 
1831 novernber 11-én Pécs szabad kitályi város főorvosának megvá
lasztották Bizonyára könnyű szívvel tette ezt, rnert bár Czirer és 
Patkovits közeli rokonok is voltak, a kettejük között kialakult feszült 
viszony már régóta kizárta a jó rnunkakapcsolat lehetóségét A köz
gyűlés másodfizikusnak ezt követően Henrnan (Uray) János orvos
doktort választotta meg. 

Az 1830-as években ismét számos fonás utal azokra az ellenté
tekre, amelyek a laikus gyógyíták és a diplomás orvosok-sebészek 
között szinte nap mint nap keletkeztek Ez a helyzet, bár kissé hihe
tetlen, alig változott akár az 50-100 évvel korábbi állapotokl1oz ké
pest A laikusok "segítségét" a nép még törnegesen vette igénybe, 
volt is jelentgetés bőségesen 1832-ben a vármegyei orvosok együtt 
írtak a rnegyének "bűbájosok, álorvosok" címrnel felterjesztést Az 
Országh Imre pécsi szalgabíró vezette vizsgálat avval a summás 
eredménnyel zárult, míszerint "bűbájosok pedig nincsenek, de az 
orvosi himpellér ek gyógyítása tilalrnaztatik" 31 Ám az orvosok között 
is voltak ellentétek, ezt bizonyítja egy 1834. évi HI leitat Ebben ana 
utasítják a vármegyét - szinte bizonyosan egy baranyai bejelentés 
kapcsán - "hogy a Bolly mezővárosban négy éve praktizáló Pósa or
vost, aki eddig megtagadta az engedelmességet a Megvei Fő Orvosok 
eránt, oklevelének bemutatására intsék s ha azt rövid időn teljesíteni 
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megtagadná, azonnal őt minden utóbbi orvosi gyakorlattól eltiltsák" 
Itt ismét visszaköszön az a jogilag tisztázatlan helyzet, ami a diploma 
kötelező bemutatásával kapcsolatban már a századfordulón is fen
nállt Pósa uradalmi orvos csak ezt használta ki, háta mögött érezvén 
nagy hatalmú munkaadóját 

Egy 1838 évi április 22-i ügyirat közli, hogy Cserny János baromorvos 
diplomáját a vármegyének bemutatta Ha hihetünk a korabeli adminisztráci
ónak, mindenképpen Cserny János kollégánk az első igazi baranyai 
b a r om o r v o 5 (á ll a t o r v o 5) Személyével kezdődött meg a me gyeven az 
állategészségügy és egészségügy szervezeti és 5Zemélyi különválásának még 
nagyon hosszú folyamata 12 

Az 1830-as évek végén sem szűnő marhavész-járvány miatt egész 
országrészeket érintő korlátozó intézkedések, a fejlődő reformkori 
gazdaságot akadályozó állandó vészhelyzet miatt nyilvánvalóvá vált, 
hogy hagyományos (aspecifikus) védekezési módszerekkel ezt a 
helyzetet megoldani nem lehet Bizonyos gyakor lati tapasztalatok 
alapján, de természetesen még mindenféle oktani tudományos rneg
alapozottság nélkül, felrnerült a veszélyeztetett szarvasmarha állo
mányok oltásának (fert anyag átvitel) lehetősége Ennek gyakorlati 
példáját szolgáltathatta a Jenner-féle himlőoltás gyermekeknél (1798), 
amelyet a magyar orvosok is ekkor már 20 éve alkalmaztak. A kísér
leteket egymástól függetlenül az 1830-as években Ziamái Vilmos or
szágos főállatorvos, és Havas Ignác tolnai főorvos folytatták kb ha
sonló eredménnyel 

A consilium ezeket 1839-ben megküldte a rnegyéknek, vélemé
nyüket kérve esetleges ezzel kapcsolatos javaslataikról és saját ta
pasztalataikról. A baranyai válasz ismert, rnert gyakorlatilag semmi
lyen Mindennek hátterében az. akkor már koros Czirer Antal főorvos 
állt 33 Véleménye szerint oltással ott szabad csak kísérletezni, ahol 
"csekély ítéletern szerént hasznos lehet oly helységekben, amelyek
ben a marhavész már úgy elterjedt" Ehelyett a közgyűlésnek saját 
gyógykezelési rnetódusát ajánlja, amelyet - rnint szerényen megje
gyez- saját nagyon eredményes tevékenysége során alakított ki 38 év 
folyamán Érdemes leírni, miből is állt ez a nagyon eredményes 
egyedi gyógymód: 

l) Érvágás 
2.) Vízgyógymód 
3.) Salétromos só per os (szájon át) 
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4.) Sós, fokhagyrnás, fenyőmagos vízzel való lemosás 
5) Lóistállóba állitás (talán el.killönítés) 
6.) Vasas sósavany, amit Zala rnegyei főorvos baráljától 

tanult el 
Hogy ez a gyógymód rnennyire volt eredményes, azt éppen a fő

orvos 1839 évi jelentésének egyetlen számával lehet érzékeltetni, 
Pal.konya községben 509 beteg marhából 469 esett el, a többi még be
teg. Ennyit a gyógymód eredményességéről! Czirer Antal egyszerűeiÍ 
nem értette, mi a különbség a profilaktikus "ojtás" és a gyógykezelés közölt 
Ez azért is rnegdöbbentő, mert nemesi folyamodványában éppen arra 
hivatkozik, hogy fáradhatatlan munkál.kodásával a himlőoltás "kis
dedek ezreinek életét óvta meg" 1840 .. március 12-i beadványában 
Cserny János baromorvos "esedezik, hogy a megyében egy rendes 
baromorvosi hivatal fel állítván, azon hivatalban felfogadtassék". A 
kérést "közgyúlés elfogadván, azt támogatólag terjesztette a consili
um elé" .. A "hivatal" természetesen állást jelentett a korabeli szóhasz
nálatban, ami végül 1841 május hónapban valósult meg. A rnegyei 
baromorvosi hivatal tevékenysége a továbbiakban pontosan nyomon 
követhető. Cserny először kérelmet intézett a megyéhez, hogy a 
Loosz Antal járás-orvosnál deponált állatorvosi műszereket megkap
hassa 34 A véleményező főorvos ismét aszokásos pozitív választ adta, 
miszerint "új eszközök beszerzését mindenképpen ellenezni lehetne", 
ugyanakkor a meglévő eszközök átadhatók a baromorvosnak, hiszen 
"a jövőben az előforduló műtétekre tenni egyedül a baromorvos kö
telessége leend", illetve "amúgy is a főorvos i hivatalnak alárendelve 
lészen". A többi szükséges eszköz beszerzése még évekíg húzódott és 
végleges elintézést csak 1845-ben nyert. 

A baranyai állatmegbetegedések köre az 1840-es években tovább 
bővült, a takonykór endémiás előfordulása mellett jelentkezik a máj
mételykór (distornatosis) és a köröm-, és szájfájás is. Már egy 1842 
évi leirat úgy rendelkezik, hogy "A lovaknál egy idő óta egyre gyak
rabban mutatkozó takony nyavalya miatt ... a fenn álló legfelsőbb 
óvakodási rendszabályokat szigorúan jelentsék" A megbetegedés 
folyamatosan veszélyeztette a pécsváradi katonai lóállományt is, 
ezért a HI a vármegyét "lovak elkülönitéséből szükséges beteg istálló 
építésére" kötelezte, ami némi késedelernrnel 1844-ben meg is történt 
U ray János másodfőorvos 1844-45 évi jelentésében részletesen ír erről 
"ezen átaljában veszélyes baj a vásárok alkalmával hozatott me-

167 



gyénkbe ezért az állatorvosnak szarosabb kötelességü! méltóztassák 
tenni a közreműködést Cserny megyei állatorvos úrnak a baranya
vári ragály által részint valódi taknyos, részint gyanús lovak gyógyí
tásában és a veszélyes ragály kiirtásában tanúsított fáradhatatlan 
szorgalmáért a szegény adózó nép nevében köszönetemet nyilváníta
nám" Uray főorvos és Cserny kőzött már ekkor korrekt, ~ondhatni 
kollegiális viszony alakult ki és ez később is megmaradt 35 Az 1840-es 
évek jelentéseit a megyei másodfőorvos állította össze, abba Cserny 
jelentését átrnásolták, vagy egyszerűen mellé csatolták Mindegyik
ben szerepel a honi sorvasztó mételykór - rachetia icterica vermin
tosa -, mert az évtized rendkívül csapadékos időjárása ezt elósegítet
te, elsősorban a dél-baranyai tájakon (Ormánság) 

1845 augusztusában Pécsett rendezték meg "a magyar orvosok és 
természetvizsgálók VI vándor gyűlését", amelyre két baranyai orvos 
is részben saját költségén helytörténeti kiadványt jelentetett meg Az 
érdekesebb Hőlbling Miksa tiszteletbeli főorvos "Baranya vármegyé
nek orvosr helyira ta" cirnű kiadványa, amelyben a polihisztor stílus
ban irogató szerző szinte mindenről beszámol, ami csak eszébe jut 
Az állatorvosokról írt egy mondata szó szerint: "Megyei állatorvos, a 
katonait kivéve, egy van, kívüle a nevezett orvosi személyzet köztil 
még hat egyén bír baromorvosi oklevelet". Pécsett azonfelül három 
baromorvos kovács (Kurschmiede) is van A függelék "A barmok 
kórjairól" cirnű részben felsorolja a fontosabb kórisméket Herrman 
(U ray) János "Megyei Orvosi Eljárás" címrnel jelentetett meg egy 92 
oldalas könyvecskét, itt természetesen az "eljárás" kifejezés a korban 
még nem használatos szervezet szót jelenti Uray az orvosi ellátást 
végző személyeket az alábbiak szerint csoportosítja: orvos, szemész, 
sebész, fogász, bába, baromorvos, gyógyszerész Sajnos, ez a csopor
tosítás a kor felfogását jól tükrözi, mert nélkülözi azt a felismerést, 
hogy a XIX. század közepén az állategészségügyi kérdések megoldá
sá~oz önálló, hatékonyan működő szervezehe lenne szükség A 
szettagolt rrtagyar közigazgatás ezért sem tudott hatékonyan fellépni 
a kor mezőgazdaságát megbénító marhapestis (keleti marhavész) 
ellen 

Egyesek, Ziamái Vilmos és az őt 1844-ben követő Heitzmann 
Márton országos főállatorvosok ezt már felismerték, de nem döntési, 
csak tanácsadói szerephez juthattak Ziamái Vilmos 1849-ben a köz
egészségügyi tanács tagjaként felterjesztést intézett Kossuth Lajoshoz, 
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amelyben racionális érvekkel alátámasztva kérte a kormányzót egy 
önálló országos állategészségűgyi szervezet létrehozására, mondván, 
az nem lehet, hogy "az átalakulás ezen időszakában is ezen ügy . 
hozzá nem értő emberorvosok gyárnsága alatt nyögjön" A politikai
hatalmi változások természetesen lehetetlenné tették egyelőre még az 
átszervezést 

1847. februárjában Czirer Antal elhunyt, a megyei közgyűlés 
Herrman (U ray) Jánost választotta meg megyei főorvosnak, helyettes 
főorvos Hölbling Miksa addigi tiszteletbeli főorvos lett Ezt követően 
került sor Cserny János javadalmazásának rendezésére is. Végül kb 
egy éves levelezgetés után a consilium hozzájárult az állatorvosi na
pidíj jelentős megemeléséhez, de fizetése változatlanul a járási orvo
sokéval megegyező évi 300 Ft maradt továbbra is. Az 1847-1848. évi 
ún. évnegyedes jelentésekben előforduló jelentősebb állati megbete
gedések a következők: szarvasmarhák között láb- és szájfájás, a lovak 
és birkák közt a kosz(rüh) uralkodott, szórványos tűdő-, és béllob 
(tűdő- és bélgyulladás), forró tályogos lázban (takonykór) sok ló el
hullott, nátha, kehe és állkapesi mirigydaganat (actinomycosis) ész
leltetett, szórványképp lovak közőtt csorvás bajok, szarvasmarhák 
közt lépfene és puffadás, sertések között a torokgyík fordult elő. 

A magyar királyi közigazgatás 1696-1848 közötti lassú fejlődése 
ezen időszak végéig csak arra volt elegendő, hogy az állategészség
ügy első kezdeményei - még a közegészségügyön belül - léttejöjje
nek Ahhoz, hogy ez a folyamat teljessé váljon és egy valóban füg
getlen országos szervezet léttejöhessen, alapvető társadalmi, gazda
sági fejlődésnek és még 52 évnek kellett eltelnie 

Összegzés 

Általánosan elfogadott, bár nehezen bizonyítható tény, hogy Eu
rópában 1762-ig csak orvosok foglalkozhattak állatorvoslással és jár
ványvédelemmel Az egyetemi szintű állatorvosképzés először Fran
ciaországban kezdődött 1762-ben (Lyon, Francia Királyi Állatorvosi 
Akadémia), minderre Magyarországon 25 évvel később került sor 
(Pest, 1787) 

Eddig az időpontig a kormányzat rendeleteinek a végrehajtására 
az állatjárvány-védelemben nem volt megfelelő képzettségű szakem
ber 1781-ig a rendeletek tárgya kizárólag a keleti marhavésszel (lues 
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pecorum) kapcsolatos védekezés, csak ezután jelennek meg más jár
ványos állatmegbetegedéssei kapcsolatos rendelkezések (rtihösség, 
ragadós száj- és körömfájás, takonykór stb} 1787-ben a kormányzat 
először írja elő kötelezően az állatgyógyászati vizsga letételét a me
gyei alkalmazású orvosok-sebészek számára. Baranya megyében 
1791-ben már négy ilyen szakember dolgozik Amegye 1841-től al
kalmaz külön megyei állatorvost, de egy önálló állategészségúgyi 
sze r vezet létrejöttéhez 1848 után még 52 évnek kell eltelnie. 

(das Viehpest = lues pecorum =keleti marhavész) 
(die Druse =takonykór) 
(die Raude =rühösség) 
(die Maul w1d Klauen.<;euche =ragadós száj,- és körömfájás) 
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SCHUSTER JÁNOS, EGY PÉCSI SZÜLETÉSŰ TUDÓS 

RAYMANJÁNOS 

A pesti egyetem orvosdoktma és vegytantanára, a magyar vegyészeti 
szaknyelv egyik első megalkotója, korának érdekes és sokoldalú tu
dósa Pécsett szúletett Mivel az egyes életírások szúletési helyét és 
időpontját is másképpen adták meg, ezért az egyetlen hitelesnek te
kinthető forrást kellett megkeresni, a pécsi matrikulát E szerint Joan
nes Nepomuk Schuster 1777. május 4-én szúletett Pécsett 

"Apja Schuster fános pékmester jómódú pécsi polgár volt, hiszen 
1779-ben a Király utcában házhelyet vásárolt a hajdani törők épúlet
nél Ez az ingatlan a mai Király utca- Mór utca- János utca által ha
tárolt jókora saroktelek volt, Király utca 23-25. számon. Itt még abban 
az évben emeletes házat építettek, amelynek egy részét már a pék
mestei özvegye, Keller Anna 1796-ban egy árverésen adott el, majd a 
megmaradt, még mindig tekintélyes házrésztől1798-ban vált meg 

Schuster János életrajzaiban helyenként fános Konstantin, vagy 
már magyar változatban fános Szilárd néven is szerepeL Mint láljuk 
ezt a második nevet nem a keresztségben kapta 1 

Mivel munkásságáról is ellentmondóak a leírások, megkíséreljUk 
a tudós életútját a fellelhető mozaikdarabokból összerakni 

Ifjúságáról igen keveset tudunk Elemi- és középiskoláit Pécsett 
végezte A jezsuiták volt girnnáziuma igazán jó alapokat adott a ké
sőbb sokoldalú tudós számára. Egyesek szerint 1794-96 között jogot 
tanult Pécsett, mások szerint Pesten. Pécsi fiatalember esetében in
kább valószinű, hogy az akkor működő Pécsi Királyi Jogakadémián 
folytatta tanulmányait és Pesten az orvosi fakultásra iratkozott be, 
Inivel arra Pécsett nem volt lehetősége .. 2 1796-1800 között a pesti 
egyetemen tanulta az orvostudományokat és 1802 március 16-án 
orvosdoktorrá avatták 

Az egyetemi tanár 

Még orvostanhallgató volt, arnikor Winteri Jakab (Steyr, Ausztria 
1739. április 15. - Pest, 1809 november 23.) az akkori pesti egyetem 
vegytan és növénytan tanára maga mellé vette asszisztensnek Az 
értelmes, szorgalmas fiatalember munkájában is sokat segített, hiszen 
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1802. február 10-én már tanársegéd lett 200 forint fizetéssel. Nagy 
kitüntetés volt számára, hogy 1804-ben egy évig tanulmányúton ké
pezhette magát Németországban, de közben hosszabb időt töltött 
Bécsben is. Berlinben Klaproth előadásait hallgatta és laboratóriumá
ban is dolgozott mellette, miközben sokat tanult Arról is vannak 
adatok hogy Gehlen kutatómunkájában is részt vett 3 

Visszatérte után 1806 május 27-től 1808.. szeptember 16-ig 
Winteri megbízása alapján a gyógyszerészek korrepetitora volt a 
pesti egyetemen 1808 tavaszán pedig az egyetem Párizsba küldte a 
kémia legújabb eredményeinek és fejlődésének tanulmányozására. 
Lavoisier (1743-1794) már nem élt ekkor, de Berthelot (1748-1822), 
Guyon de Morveau (1737-1816), Ihénard (1777-1857), Vauquelin 
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(1763-1829) még igen, akikkel találkozhatott és munkásságukkal 
megismerkedhetelt 

Ebben az évben Moger Károly halálával (1808 március 8 . .) meg
üresedett Kolozsváron a lyceum kémia-mineralógia és metallurgia 
tanári állása, amelyet megpályázott, az állást megkapta és 1808. 
szeptember 26-án kinevezték Kolozsvárra. Itt érte a pesti egyetemre is 
benyújtott pályázatának sikere Ugyanis ott az orvosi karon 
Schönbauer József halálával megüresedett természetrajz tanári állást 
is elnyerte, amelyre 1808 december 20-án rendes professzorrá ne
vezték ki Érthetően ezt az állást tartotta meg ·1 

Egyetemi müködését ekkor rövid időre megszakította a napóleo
ni háború. A nemesi felkelésben mint katonaorvos vett részt, miköz
ben tífusz! kapott és súlyos beteg volt Visszatérve az egyetemre, a 
kémia és botanika tanszék professzorának Winteri Jakabnak megbe
tegedése miatt, annak munkakörét vette át, sőt az orvosi kar termé
szettudományi gyűjteményének a rendezését is elvállalta. Winteri 
1809. november 23-án bekövetkezett halála után az egyetem kisérletet 
tett a két szak szétválasztására, amely rövidesen meg is történt és 
Schuster 1811-től már csak a kémia tanszék professzora volt Ekkor 
emelték fel az addig féléves kémia oktatás idejét két félévre az egye
temen Ezzel egy időben, volt tanársegéd társa Kitaibel Pál (Nagy
marton, 1757 .. február 3.- Pest, 1817 december 13.) a botanika tanszé
ket kapta meg. De Kitaibel gyakran utazott és utolsó éveiben sokat 
betegeskedett, ezért a botanika tanszéken Schuster gyakran helyette
sítette, szinte valamennyi botanikai előadást ő tartotta meg Kitaibelt 
1815-ben nyugdíjazták, ezután Schuster látta el újra a szétválasztott 
két tanszék tanári feladatait 1816. február 13-ig, amikor kinevezték 
HaberJe Károlyt (Erfurt, 1764. február 11.- Pest, 1832 június l) a bo
tanika tanszékre és ezzel a kettősség végleg megszúnt A két tantárgy 
oktatása akkoriban Pesten, a Királyi Magyar Universitáson így ala
kult: "az Orvos és Fő Chirurgiai I udományok első esztendei hallga
tóknak Botanika minden nap 7-kor I I Schuster Supp által önnön 
Könyve és linneus systemája szerint, a II esztendeieknek Chemia 
minden nap ll-kor I. L Schuster Prof által Jaquin K szerint " A 
gyógyszerész hallgatók a botanika és kémia előadásokra az orvostan
hallgatókkal együtt jártak I ehát amíg Sch us ter a növénytant is elő
adta, naponta reggel 7-től, kora délutánig szinte megállás nélkül ta
nított 
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De a tudós orvost nem csak a kémia és botanika területén foglal
koztatta az egyetem, hanem időnként más felapatokkal is megbizták, 
szinte valamennyi tanszékre őt hivták helyettesnek Ezt ékesen bizo
nyitja, hogy 1817-ben Bene Ferencnek (Mindszent, 1775 .. október 12 .. -
Pest, 1858 .. jülius 2.) a törvényszéki orvostan tanárának megbetegedé
sekor Schustert kivánták helyettesül kinevezni, de szerencsére meg
gyógyult és így valószínűleg csak kinevezés nélkül helyettesítette 
betegsége alatt .. 1823-ban az elméleti orvostan tanáraként is szóba jött 
a neve, ahová végül Bugát Pált (Gyöngyös, 1793. április 12- Pest, 
1865 .. július 9 ) nevezték ki 

Az egyetem munkájában mínt vezető is részt vett 1811-13 között 
dékán, 1821-22-ben az egyetem kormányzója volt A magyar tudós 
társaság 1831 február 17-én tartott ülésén "L Schuster János orvos 
Dr .. és kir .. Professor t, a magyar chemiai műszavak nagy érdemü szer
zőjét" 23 vokssal 2 ellenében rendes tagnak ajánlotta a természettu
dományi osztály a "N Mélt Igazgató Tanácsnak" és február 20-án az 
akadémia rendes tagja lett. Ö volt az első vegyész a Magyar Tudo
mányos Akadémián .. (A második színtén pécsi, Nendtvich Károly lett 
1845-ben !) 5 

1831-ben az országban és Pesten is kolera járvány dühöngött 
Schuster ekkor ismét mínt orvos is működött és tevékenyerr részt vett 
a járvány leküzdésében 

Hivatalosan Jacquín: Lehrbuch der Chemie címti munkája képezte 
előadásaínak alapját A gyógyszerészek részére Green: Grundriss der 
Chemie volt számára engedélyezve .. Bár ezek nem tartoztak a korszak 
legújabb kémiai munkái közé .. Természetesen mínt tanár azt tanított, 
amit akart, ellenőrizni aligha lehetett Mínt vegytantanár Berzelius 
nézeteit követte, amelyek akkor Európában általánosan elfogadottak 
voltak Igaz szemére vetették Schusternek - természetesen másfél 
század eltelte után-, hogy nem alkalmazta a vegyi képleteket, csak a 
régi aikérnista jelekkel rótta tele papírjait Pedig tudjuk, hogy ezek 
sem egyik napról a másikra hódították meg a világot, Berzilius is tu
lajdonképpen 1818-ban tette közzé ene vonatkozó javaslatait Viszont 
olyan hévvel és lelkesedéssel adott elő, hogy azok nem csak az egye
temi hallgatók figyeimét kötötték le .. Sokoldalú, adomákkal is fűsze
rezett előadásai olyan érdekesek és tanulságosak voltak, hogy rendes 
hallgatóm kívül a művelt közönség is szívesen látogatta azokat Vég
zett szakemberek, vidéki tanárok vették a fáradságot, hogy Pesten 
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járván egy -egy előadására beüljenek Ez pedig még ma is kiváló, söt 
irigylésre méltó teljesítménynek tekinthető 

Munkássága 

A nagytudású és népszerű professzor nem ragadt le soha egy 
témánáL A kémia és botanika mellett, mínt láttuk orvostudományi 
ismereteire is lehetett építeni, akár oktatóként az egyetemen, de akkoi 
ishamint gyakorló orvosra volt szükség A történelem is érdekelte és 
német nyelven írt verseit is kedvelték kortársai. 

Bugát Pál "élő enciklopédiának, járó-kelő könyvtámak" nevezte 
Pedig az utókor elég könnyedén elintézte működését azzal, hogy 
semmi mélyrehatót nem hozott létre. A magyar vegyészet arckép
csarnokában is az olvasható, hogy szinte semmit sem alkotott! A ké
miai nevek és szakkifejezések megmagyarosítására vonatkozó tőrek
véseit is szívesen tartják többen egy öregedő tudós játékos elfoglalt
ságának 

Pedig Schuster világlátott, képzett vegyész volt Winted Jakab 
tanítványa és tanársegédje. Volt professzoráról is tartja magát az a 
vélekedés, hogy spekulatív elmélete a Hogiszton továbbfejlesztésére 
vakvágányra vezetett Winteri is jól felkészült és kísérletezökedvű 
tanár volt, aki ismerte az akkori európai tudomány legújabb fejlemé
nyeit is. Sőt azt a bátorságot is vette magának, hogy rámutasson 
Lavoisier elméletének egyes hibáira. A kémiatörténet is sokáig azt 
vallotta, hogy szembeszállt Lavoisier nézeteivel és a flogisztont hir
dette Pedig Winteri erről maga így írt: már 1782-ben elsőként hagy
tam el a németek és angolok által hevesen védelmezett flogisztont 
Inkább azt érdemes megjegyezni, hogy már 1790-es években, ha nem 
is egykönnyen követhető, de a mai elektrokémiai szemlélethez ha
sonló rendszert alakitott ki 

Tehát Schuster ebben a közegben dolgozott, előbb mint tanárse
géd, professzorának munkatársa és őszinte tisztelője, majd a tanszé
ken utóda Winteri munkáinak kiadásában is hathatósan közreműkö
dött Bár újabb kémiai elem felfedezésének dicsősége nem fűződik 
nevéhez, mint rajta kivül még igazán sok-sok ezer, egyébként kiváló 
egyetemi tanámak! De tanártársa, a botanikus Kitaibel Pál a tellur 
felfedezésében jelentősen közreműködött, Schuster pedig vegytanta
nár létére ilyen babért nem tudott felmutatni. Talán éppen ebből 
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adódhatott az indokolatlanul nagyobb, és látványos eredményt kívá
nő rnércére állitása és elvárás a professzortóL Ugyanis mai ismerete
ink szerint a pesti Kitaibel és Klaproth berlini vegyész egymástól füg
getlenül fedezték fel az új kémiai elemet, rnit sem tudva az őket meg
előző Müller Ferenc (Nagyszeben, 1740 július l -Bécs, 1825 október 
12.) erdélyi bányatanácsos rnunkájáról, akinek elsőbbségét végül 
mindketten elismer ték 

Viszont Schuster szinte éjjel nappal tanított Három évtizeden át 
oktatta a kérniát és gyakran a botanikát a pesti orvosoknak és gyógy
szerészeknek Volt aki kifogásolta, hogy nem, vagy kevésszámú kí
sérletet rnutatott be előadásain Nos ehhez annyit érdemes hozzáten
ni, hogy a kortárs feljegyzése szerint az akkori egyetern kémiai labo
ratóriuma "egy konyhából állt, rnelyhez egy szertárnak használt elő
szoba vezetett s rnely más oldaláról egy legfeljebb harminc ülőhelyet 
magába foglaló tanszaba nyílt "6 

Bár kidolgozott néhány vegyi preparátum készitésre rnódszert, 
például az "aranynáhiurnklorid" (feltehetően nárturntehakloroaurát) 
elöállítására, amely akkoriban kedvelt gyógyszer is volt Sal auri di 
Gozzi néven Vas kimutatásra törők gubacsat használt Sósav előállí
tásra is dolgozott ki egy rnódszert Kimutatta a benzoésavat a gyer
mek és a tehén vizeletében. Foglalkozott a szornolnoki cernentvízzel, 
a bihari nyers aszfalttal és a szabadszállási sziksóval 

Szárnos ásványvíz elemzéséről is vannak adatok A balatonfüre
di, harkányi, soproni, kobersdorfi, a budapesti Király forrás, a pesti 
Hideg vasas forrás vizét elemezte Vizsgálatainak eredményeit ter
mészetesen túlhaladta az idő, ma már nem állják meg a helyüket 7 

A rendszerető tanár rászorította hallgatóit a pontasságra és a 
szakkifejezések használatára .. A gyógyszerészeknél bevezette és elő
irta a záróvizsgához tartozó irásos beszámolót Ezeken nem csak el
fogadta, hanern szorgalrnazta is a magyar nyelv használatát Erről a 
kortárs így emlékezett meg: " . .A száműzött magyar nyelv felvételét 
Schuster nemcsak hévvel sürgette, hanern abban rnunkás volt Már 
1826-ban a magisterum tételkor egy gyógyszerész magyarul érteke
zett szóban és írásban. 1827-ben is egy, de 1828-ban már tizenhárom 
és 1830-ban tizennégy, s így tovább " s Az Orvosi I ár ban erről töb
bek közt ez olvasható: " .már ötvennél több cherniai s jobbára egy
szersmind gyógyszertestnek bírjuk leírását, a tudománynak legüjabb 
álláspontja szerint A rnűszavakat Prof Schuster rnélyenható nyelv-
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búvári szernének, éles elméjének s találékonyságának köszönjük 
Közlenők ezen terminológia kulcsát olvasóinkkat ha elóttünk tudva 
nem volna, hogy maga a tisztelt szerzó szándékozik azt közzé tenni. 
Ezen értekezések új jelei nyelvünk képzékenységének, s azon re
ménységgel bíztatják az orvosi közönséget, hogy azon idő már nem 
igen távol van, melyben nyelvünk idegen vegyítékeiből kivetkezvén s 
e helyett tulajdon rnéhéből szaporadván s gazdagodván a tudo:ná
nyoknak is mindenkép eleget fog tenni " 9 Aligha kell ehhez bánnit is 
hozzáfüzni. 

A sokat betegeskedő ernber az egyeterni oktatás mellett maga is 
irt tanulmányokat De legalább olyan fontos szerepet játszott mun
kásságában más tudósok írásainak fordítása és kiadása. Kiadta előd
jének Winteri Jakabnak két rnunkáját és Kitaibel betegsége rniatt an
nak félbemaradt Magyarország hidrográfiáját 

Megjegyezték néhányan nem rninden gúny nélkül, hogy magya
rul rosszul beszélt és mégis a rnúszavak rnegrnagyarosítására adta 
fejét A reformkorban a latin írásbeliségről átvezehÜ a magyana a 
rnúvelt közönséget nemzeti feladat volt Ahogy az irodalmi nyelv 
magyarosítása során a nyelvújítás ontotta az azóta már régen elfelej
tett, ma csak rnegrnosolyogtató szavakat, mégis ez a nyelvújítási kor
szak tererntette meg a magyar irodalmi nyelvet és ennek egy szelete 
volt a kémiai rnűnyelv, a maga hibáival, esetlenségeivel, egyes szavak 
megmar adásával, mások elfeledésével Azzal együtt, hogy az elemek 
és vegyületek nevére felépített rendszerét néhány évtized rnúlva az 
utókor tudós kollégáinak lejárató gúnyolódása megbirktatta, hogy 
átvezesse a kémiai nyelvet a nemzetközi nevezéktanra 

Bugát Pál az orvosi és kémiai szakterület nyelvújítója tulajdon
képpen a Schuster féle rendszer lényeges elemeit vette át és fejlesz
tette tovább. Bugáhól pedig Toldy Ferenc azt írta, hogy az egyetlen 
férfi, aki sugallatszerú fellépésével reforrnálta meg a természettudo
mányok nyelvét és örök időkre megteremtette a szabatos, világos, 
könnyű és elegáns nyelvi előadás feltételeit Eljárásához pedig 
Schuster János adott lendületet, rnivel látta hogy annak "szerencsés 
kísérletei egy magyar vegytani rnünyelv feltalálásával" rnilyen úrt 
töltenek ki. IO Méltatói szerint Schuster ezt sehol, soha írásban nem 
kőzölte, csak tanítványai révén vált ismertté .. De ez aligha pontos, ha 
figyelembe vesszük, hogy az általa 1829-ben szer kesztett gyógyszerek 
árszabásában (Budai Taxa) lévő magyar nyelvú megnevezések között 
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számos új magyar kémiai kifejezést találhatunk Ez a nyelvezet ké
pezte az alapját a gyógyszerészek vizsgadolgozatainak is. Tehát elő
adásain tanította azokat Igazán nem minden egyetemi tanár előadása 
kerül kinyomtatásra, a hallgatók révén mégis közkinccsé válik, lega
lábbis azok körében, akikre tartozik Ezt igazolja akadémiai tagságá
nak indokolása is, ahol a kémiai nyelv megteremtését tekintették a 
legfőbb érvnek I ehát előttük sem volt ismeretlen 

A kémiai elnevezéseknek ez a rendszere volt használatban évti
zedeken át több- kevesebb változtatássaL VégülSzily Kálmán a Ter
mészettudományi Társulat titkára, a Nyelvtudományi Társulat meg
alapítója adta meg a kegyelemdöfést és igyekezett a kémiai műnyelv 
emlékét is kiirtani. n 

Szily fellépése előtt is többen életképtelennek ítélték ezt a mű
nyelvet, de felhagyását nemzetellenes tettnek vélve, nem változtattak 
rajta. Szily kissé magas lóról hirdetett, gúnytól sem mentes lekezelő 
ellenvéleményének elhangzása után a kémiai műnyelv használata 
meg is akadt és áttértek a nemzetközi megnevezésekre. A lépés he
lyességének csak az volt a szépséghibája, hogy a műnyelv alkotóit 
igyekezett lejáratni. Azt írta Schuster nem is tudott magyarul. A szó
faragcsálás az öregedő tanár szórakozása volt, nem akarta őket a 
nyilvánosság piacára vinni, elég volt neki, ha maga és egy-két meg
hitt tanítványa gyönyörködött bennük 

Ez így nyilván túl egyoldalú és aligha pontos. Dr Török József 
Schuster volt tanítványa egy írásában védelmébe vette Schuster és 
Bugát nyelvújítási munkáját Szily Kálmán túl szigorűnak tartott bí
rálata miatt .. Schusterről elismerte, hogy nem volt gyakorlati készsége 
a magyar nyelvben, de volt egy egyetemi tanárt megillető általános 
nyelvismerete és nyelvtani műveltsége, aki e mellett rajongásig sze
rette a magyar nyelvet és ezért fogyatkozásai ellenére is tisztessége
sebb volt azoknál, akik magyar létükre nem így tettek Megemlítette, 
hogy az akkori egyetemi katedrákon alig volt magyar, valódi magyar 
nyelvérzékket Hiszen még a harmincas évekig szinte nem is volt 
szükségük a magyar nyelvtudásr al' 

Az egyetemi oktatás nyelve ugyanúgy latin volt, mint a közigaz
gatás és az országgyűlés nyelve is. Bár történtek lépések az egyetemi 
oktatás nyelvének magyaná tételére, de ez sok nehézséggel, megtor
panással és félsikerrel járt, gyakorlatilag teljesen csak a kiegyezés 
után valósult meg 
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Schuster halála után Sangaletti Ede lett a tanszékert utóda, akit 
Bene Ferenc mutatott be ékes latin nyelven elmondott beszédével 
Erről egy volt hallgató a sajtóban így számolt be: "remény és kétségek 
közt léptem a terembe, hol a halhatatlan Schuster fejtegeté az első 
magyar vegytani műszókat Én nem tudám magyar egyetemen va
gyok-e? Fájt, hogy még árnyéka sem érintetett a nemzeti iránynak, 
melyet a nemzet minden ~tézetétől követel s fájt, hogy Schusterről 
nem mondatott egyéb el, mint hogy ő is vegytanár volt S a magyar 
vegytan körüli minden fáradozásai s az út melyet követője számára a 
nemzet méltánylata közt kijelölt - mindez mint nem lévő teljesen 
mellőztetett"B 

Nem tartjuk feladatunknak a nyelvújítás és a magyar műszaki 
nyelv megteremtésének részleteibe bonyolódni De annyi feltétlen ide 
kívánkozik még és az idézett fonások is ezt igazolják, hogy az iroda
lomban a nemzeti nyelv megteremtését létező szükséglet hozta léh e 
Ez először a szépirodalom területén valósult meg, majd a századfor
duló után a természettudományok területére is kiterjedt Schuster 
elődeitől Nyulas Ferenctől és Kováts Mihálytól vett át egyes szavakat 
és egy külön logikus rendszert épített fel. 14 Ezt fejlesztették tovább 
Bugát Pál, Irinyi János, majd Nendtvich Károly, amelyet ősszefogla
lóan kémiai műnyelvnek neveztek el. A nemzetközi kifejezések visz
szahelyezése a kémiai nyelvbe már csak jóval a kiegyezés után, Ihan 
Károly egyetemi és irodalmi munkásságának eredményeként fejező
dött be. Tehát egy hosszú félszázados folyamat része volt Schuster 
fellépése az összes latin, görög erederu kémiai kifejezés megmagyaro
sítására, amely végül is nem túl sok eredményt hozott A század vé
gére már kevés kivételtől eltekintve visszatértek a nemzetközi elne
vezések használatához I alán csak példaként említjük meg, hogy a 
mindenki által jól ismert higany kémiai elem, amely a korábbi latin 
szóhasználatban merkurius volt és amelyet korábban magyarul kén
esőnek neveztek, a nyelvújítás során nyerte el a híg anyagból szár
maztatott mai nevét I ehát ebben az esetben a sokat szidalmazott 
nyelvújítás mégis nyomot hagyott, ma is így nevezzük azt a folyé
kony fémet, amely a nemzetközi nyelvben hydrargirumként ismert 
(hydrargyros görögül ezüstvizet jelent) De ezt a nyelvújítási emléket 
őrizzük a már kevésbé használt, de ismert horgany szavunkban is.rs 
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Irodalmi alkotásai 

I öbb kézirata is megmaradt, amelyeket az Akadémia őriz De 
csaknem valamennyi dokumentum különböző könyvek, cikkek kivo
natait tartalmazza és ezekkel kapcsolatos jegyzetek a botanika, geoló-· 
gia, kémia és orvostudomány területéről Önálló kutatásokra vonat
kozó irások nincsenek közöttük 

Az eddig azonosítható irodalmi munkái a következők voltak: 

L Historia physiologie. 1797 MI A kézirattár a. 
2 De ar te obstetrica. 1798 .. MIA kézirattára 
3 Prolegomena materiae medicinae Év n. MTA kézirattára. 
4 .. Lob der Musik (Kantate) .. Text von August Gottlieb Meisner .. 

Pest, 180L Druck Patzko 
5. Geschichte der Stadt Pesth Gedruckt 1806 Ausgegeben 1815. 

Pesth bei K A Hartleben Ebben ismertette Fischer Dániel hajdani 
röpiratát 1730-ból, amelyben magyar tudós társaság megalapítását 
sz or g alm az ta. 

6 I errrrinologia botanica. Budae, 1808. 118 old. (Ismét N. 
Annalen der Literatur 1809. 164 oldal, majd egy javított kiadás ugya
nott 1815 . .) 

7 Dissertatio de saccari soccedaneis. Lübeck "Oekonom Lexi
kon" 2 .. kötet, 1812. 

8. Breton, Illyrien und Dalmatien oder Sitten, Gebüiuche und 
Irachten der Illyrer und Dalmatier und ihrer Nachbarn. Aus dem 
Französischen von Janus Pannonius. (?) Pest, 1816. Második kiadás u 
ott 1830 

9 Egy Magyarnak Észrevételei a Marcel de Serres Austriai biro
dalomban utazásieránt Tudományos Gyűjtemény 1817 V köt. 118-
139. A francia szerző ú tieirásának Magyarországot érintő részét veszi 
bonckés alá Bebizonyítva, hogy a neves utazó nálunk soha sem járt 
és forrásait is rosszul válogatta, de még azt is hibásan idézi. 

10 .. P Orfila's Rettungsverfahren bei Vergiftungen und dem 
Scheintode, nebst Mitteln zur Erkennung der Gifte, der verfálschten 
W eine und zur Unterscheidung des wirklichen vom Scheintode. Aus 
dem Französischen übersetzt und rrrit einer Rettungsapotheke 
vermellit Pesth, Hartlebens Verlag. 1819 .. 181 p. 

U De opio Pestini, 1819 .. 312lap (Név nélkül). 
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12 A méreggel megétetettek és látszatos halálban lévők meg
mentése. Bővítette Schuster János, Ford: Szabó József Kassán, 1821 
166 p 

13. Faliczkay Mihály- Haberle Konstantin Károly- Schuster Já-
nos: A hajka ártalmáróL Buda, 1825. 

14. De iodo. Pestini, 1827. 58 lap (Név nélkül). 
15 De fen o .. Pestini, 1829 90 lap. (Név nélkül) 
16. Gyógyszerek árszabása Magyar országra és a hozzá kaptsalt 

tartományokra alkalmaztatva. Budae, 1829. A könyv három nyelven, 
latinul, németül és magyarul közli a gyógyszerek neveit és készíté
sükkel kapcsolatos tudnivalókat A magyar műszavak nagy részét 
köszönhetjük Schusternek írja az Orvosi Tár (1831). A Iaxát Schuster 
névtelenül kiadott munkájának tekintik 

17 Gyógyszeres értekezések, mellyeket a K M Tudományos 
Mindenességben Tek Schuster János Kir Oktató vezérlése alatt a 
magyar nevendék gyógyszeresek kiszabott készítményeik előállítása
kor közönségesen (nyilván) elmondtak 1829-ben. Pest, 1829 .. 8adrész 
174lap 

Második kötet, 1830-ban. Pest, 1830. Nagy nyolcadrét alakú, 234 
p A kötetekben a gyógyszerész hallgatók vizsgadolgozalai szerepel
nek16 Ebből talán megemlítjük Sipőcz Ferencz: a' gyantátsavról 
(succínicum) és a' kénsavas vasaesről (sulfas ferrosi) írt dolgozatát, 
mivel Sipőcz Ferenc gyógyszerész, patika nyithatási jogot 1852-ben 
kapott Pécsetti7 

18. Kleiner chenrischer Apparat Pestini, 1830 Erről az írásáról 
annyi található az Orvosi Tár-ban (1831), hogy 1830. június l-én egy 
általa feltalált, különböző kémiai munkákr a alkalmas, igen olcsó kézi 
készülék leírása. 

19. A keletindiai cholera Orvosi Tár. 1831. I köt. 34-60 és 99-117 
A Magyarországon is dühöngő nagy kolerajárvány rrriatt ebben az 
évben különböző szerzőktől több ismertetés és a gyógyítására, meg
előzésre vonatkozó írás is látott napvilágot az Orvosi Tár-ban 

20 Jacob Joseph Wínterl's Darstellung der vier Bestandtheile der 
anorganischen Natur Eine Uruarbeitung des ersten Iheiles seiner 
Prolusionen und Accesionen Aus dem Latinischen übersetzt Jena bei 
Friedr. Frommann. 1804 528 p. Korábban már említettük, hogy 
Winteri Jakab latin nyelvű kéziratait németre fordította és kiadta 
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21 System der dualistischen Chemie des Professor Jak Jos 

W interi. 
Berlin in der Fröhlichschen Buchhandlung 1807.. 2 kötetben 510 

és 320 old .. Érdekes, hogy a legtöbb bibliográfia nem tudott mit kez
deni a dualisztikus kémiával és ezért egyszerűen analitische Chemie
nek keresztelte át ezt a munkát 

22 .. Pauli Kitaibel M D Prof Chemiae ac Botanieae ad Reg Scient 
Univ. H ung Hydrographica Hungariae Premissa autoris vita, edidit 
Joannes Schuster M D Prof Chemiae ad R Scient Univ. Hung 
Pestini 1829 2 kötetben Az L 316, a 2. 408 p. Ebben a kötetben meg
írta Kitaibel életrajzát (Vita Pauli Kitaibel Medicinae Doctoris, 
Professor Chemiae et Botanicae) és valamennyi nyomtatásban meg
jelent művét is összegyűjtötte (Catalogus impressorum Kitaibeli) I 
köt Ez a kötet annak köszönhette megjelenését, hogy a Helytartó 
Tanács megbizására és szorgalmazására összegyűjtötte és sajtó alá 
rendezte Kitaibal Pál kéziratban maradt munkáját a magyarországi 
ásványvizek elemzéséről 

23 Vita Pauli Kitaibel Medicinae Doctoris, Professoris Chemiae 
et Botanicae, Horti botanici Praefecti in Regia Scientiarum 
Universitate Hungarica. Pestini, 1829 I ypis IN I rattner 52 p. I ulai
donképpen különlenyomat Kitaibel Hidrográfiájából, amelyet 
Schuster adott kL Legújabb, kétnyelvű kiadása Magyar László And
rás magyar fordításával, a JPTE TTK Növénytani Tanszék és Botani
kus Kert gondozásában (szerk Stirling János) Quinque Ecclesiae -
Pécs, 2000 

24 .. Kurzer Bericht A budapesti Nyár utcai fürdő története 
Schuster János, Beer János Nep és Sadler József szakvéleményével 

25 Kurzer Bericht über dir Bestandtheile des einfachen 
eisenhaltigen Mineralwassers in der Bade-Astalt zu Pesth, in der 
Iheresienstadt, Sommergasse Pest, 1839 Gedruckt mit Jos. 
Beirnel' schen Schriften. "Különféle értekezések idegen s több nagy 
munkák álnevek alatt" olvasható irodalmi tevékenységéről még az 
Orvosi Tár-ban (1831). Tehát a felsorolás egyáltalán nem teljes. 

Ezek után aligha kell különösképpen bizonygatni Schuster sok
oldalú érdeklődését, széleskörű ismereteit és tudományos munkássá
gának sokszínűségét Igaz nem fedezett fel új kémiai elemet, csupán 
több mínt harmínc évig tanított. Munkásságának eredményét a kö
vetkező generáció teljesítménye igazolta Kiemelkedő érdemének 
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tartjuk Kitaibel Hydrographiájának a kíadását, amelyben Kitaibel 
évtizedek alatt összegyűlt adatait, feljegyzéseit rakta rendbe, de tisz
teletben tartva a szerzöt, nem nyúlt az eredeti szöveghez és magának 
semmit nem tulajdonított benne, csak a már említett kiegészítésekkel 
élt 

A Schuster-alapítvány 

Schuster János 1838 .. május 19-én halt meg Pesten. Sajnos több bi
ográfiában ez is hibásan, 1839 évvel szerepel. 

Az akkoriban Pozsonyban megjelenő, de országos lapnak szá
mító »Hírnök« Nekrológja így emlékezett rá: "Pesten május 19-én 
reggeli öt órakor halt meg dr Schuster János m kír egyetembéli 
chemia professora, az orvosi kar másod öregbike, egykori nagys 
rector 's a magyar tudós társaság rendes tagja, huzamos tüdőbajra 
hirtelen beállott tüdőbénulásból, érdemekkel díszlő élete 61dik évé
ben Az elhúnyt mínt tanító, író és mínt ember a legtiszteletesbek 
közzé tartozott 'sa magyar literatura egyenesen az ó szerenesés fára
dozásainak köszönheti, hogy a chémia 's gyógyszerészet magyarul 
megszálalhat Egyetemi díszjelekkel ékes koporsóját tíz tanítványa 
vivé vállain egész a nagyhíd utczáig 's ismét a váczi gáton végig a 
sírhelyig S követék azt nagy számban ünnepélyes menetben hallga
tói, tisztelő társai, az egyetems académía tagjai s Buda és Pest majd 
valamennyi orvosa. Egyetem s académia beszédekkel ülendi a nagy
ét demű férjfi emlékezetét" rs 

Halála után emlékére Bugát Pál gyűjtést kezdeményezett, amely 
igen sikeres volt Ebből a pénzből állították fel a süemlékét, amelyhez 
Ferenczy István szobrászmúvész készítette el Schuster márvány mell
szobrát 19 

A megmaradt, még mÍ!1dig jelentékeny pénzösszegből alapít
ványt hoztak létre, amelybőlrészben pályadíjakat túztek ki meghatá
rozott kémiai kutatási témák kidolgozására, részben eThunyt orvosok 
és gyógyszerészek szorgalmas gyermekeinek továbbtanulását támo
gatták Ezeket hívták "Schuster árvák"-nak 2o 

Az alapítvány érzékeltetésére álljon itt annyi, hogy a kamata 
1868-1873 között 1417 forintra rúgott, az alapítványi tőke 1887-ben 
már 60 905 forint volt 2 ' Az alapítványi díjakra nyilvános pályázatokat 
ütak ki Igy 1841-ben 50 pengő forintot túztek ki az alábbi feladatra: 
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A Csolnoki és Pécsváradi barnakő s a Bánátban található ruszbergi 
fekete kőszén vegytanilag vizsgáltassanak meg minden viszonylat
ban "22 Talán érdemes megjegyezni, hogy a felkért birálök közölt 
Nendtvich Károly nevét olvashatjuk 23 

Az említett mellszobrán kívül néhány grafikai arcképe maradt 
Feltehetően a legkorábbi az a me tsz et, amely az Orvosi I ár-ban 1833-
ban jelent meg. Ezt többször jól-rosszul átmásoltak publikáció céljai
raJ± 

A hajdani egyetemi tanár irodalmi munkáit, a természettudo
mányban, különösen a kémiában bekövetkezett gyors változások 
hamar elfeledtették Emlékét csak a kémiai münyelv megteremtésénél 
folytatott munkássága őrzi, néha rosszalló felhangokkal A Schuster 
alapítvány viszont még sokáig adott lehetőséget a kémiai tudomá
nyok fejlesztését elősegítő pályamúvek díjazására Ugyanígy a 
"Schuster árvák" taníttatása is megőrizte nevét Sajnos ma már a fele
dés homályába vesztek mind munkái, mind nyelvújítási erőfeszítései, 
de még a nevét viselö alapítvány is 
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Jegyzetek 

1 Baranya Megyei Levéltár Copia Matricula Babtisatorium ab anne 1760 ad 1789 Vala
mint MADA:->j()L.St:r: Pt:·cs-bd\·áws tdkei és házai. Adatgyüjtcmén) Péc~, '1978 3·-1-7 
A Magyar Lexikon lHS.! szcrint 1777 m6jus 7-én született Pécsett, ez szerepel a 
legújabb Magyar Életmjzi L~Cxihmban is A Mag) ar Irodalmi Lexikon és a Tenné
szdtudomJnyi Lexikon mq; sem említi Viszont jANrSJTS G: ~d~.;)· <H or~osok arc
képd Mcdicina 1990 könyvecske szerint Bécsb.:n szLÜetctt Erdch:!s modon J C 
Pl ll ~CCNLX1!W Biographisch- Litcrarisches Handw(irterbuch . cím ű munkában lévő 
éktrajza, (magyar vonatkozásai megtalálhatók T ermészcttudományi Közlöny 1871 
:ll:Jl-NlJ) hibátlan Továbbá az is, hogy Dr CONSTANT VON WURTZBACJ-1 
Biographisches Lexikonban 1876 248 old felsorolt néhány május -l-ét és néhány 
május 7-cl közlö német és magyar iwdaJmat, mert nt:'ki feltűnt a kétféle sz ületésnap 
A Konstantin névr öl talán azt szükségl'S mcj.,rjLg) czni, hog)' élt t. gy kOI társa, 
Schustu Konstantin (Szakolca 1817 július 31 - Vác;~1899 jülius 23.) v<ki piispök 
T aJán ez a magyarázata a szokatlan. inkább utólagosnak tekinthetö névadásnak 

A jezsuita rend feloszlatása után a volt gimn<'tziumukban még hosszú ideig a jezsuita 
:;zellem élt tov<.í.bb. nc1g) j<'tból ekkor járhatott Sch w; ter iskolába RAJ LZ\ PETER: A Pé
csi Nag\· L1jos Ginmázium története 1687-1948. Jn: A 300 éves Pécsi Nagy lajos 
Gimnázium Jubileumi Évkönyve 1687-1987 Pécs 1987 19-22 Sajnos a Baranya Me
gyei Levéltárban a pécsi iskolaévekre nem sikertUt adatot találni Dr KOF'l'SÁN'd 
KAROL Y: A pécsi jogakadémia múltja és jelene Pécs 1897. művébt:.n is azt olvashat~ 
juk, hogy a Győrből1785-ben Pécsre helyt:.zett, majd 1802-ig itt működö akadémiá
ról nincsenek iratok PAUL ER T!VA\JAR: A budapestim kir Tud Egyetem története 
I köt 3 füz Bp 1885 370-371 

l 
l 
í 
j 

l 

1 
l 
l 

3 Hdmich Martin Klaproth (17±3 ~ 1817) német gyóg) szerÉsz a berlini cg) ctem első ké
mia pwfesszora Több elem felfedezője 1787 kálium, 1789 cirkónium és az urán, 
1803-ban a cérium De része '"olt a stronömn, a titán és a tellm felfedezésében is 
Adolf Ferdinánd Gehlen gyógyszerész, Klaproth mellett dolgozott és Halléban 
kénliát tanitott Kiadta a, Neuen allgemeine Jownals der Chemie ., (1803-5), majd a 
,.Journals für Chemie w1d Physik' (1806-10) folyóiratokat és a . Rcpertorium fiir die 
Pharmac:ie·'-t. A GelUens JownaJ·'-ok nemzetközileg is elismert folyóiratnak szá
mítottak 

4
" Sajnos itt is némi zavar támad a különböző feldolgozásokban Schönbauer Józst:.f 1807 

dec 27-én halt meg. SZABADVÁRI F.- SZÓKEFAL \·Y NACl' Z: A kémia története Ma· 
gyarországon Akadémia K Bp 1973 104 oldalán viszont Schönbauer Vince szere
pel De Vince, Sch József fia volt és 1830 aug 27-én halt meg, tehát József halála 
volt az események elindítója, amely után a Helytartó Tanács rendeletére 1808. febr 
3-án pályázatot írtak ki a pesti egyetem természetrajzi tanári állás betöltésére A 
pályázók voltak Sdmster János orvos doktor, aki már 1802 óta egyetemi tanársc:géd, 
Reisinger János orvos és sebész doktor, adjunktus, Schönbauer Vince orvos doktor 
(az dhunyt fia) a váci sikeh1éma intézet orvosa és Geneisich Sámuellöcsi. tisztior
vos Köz lU ük Sch us tcr nyert 1808. dec. 20-án történt kinevezésseL Egyesek szcrint a 
kolozsvári állást el sem foglalta Ha tényleg szept 26-án kinevezték, aligha képzel
hEtő el, hogy a kinevezés birtokában Pesten várakozott, hátha a másik pályázata is 
nyer, hiszen azt csak 1808 dec 20-án adták ki Tehát a kérdéses hónapokat valószí
nűbb hogy Kolozsváron is töltötte és csak a pesti kinevuése után téit vissza a föv,-í
rosba Emellett szál az is, hogy az Orvosi Tár 1831 évi ll köt 80-82 szednt: utóbbi 
hivatalába csak 1809 febr. 9-én lépett be. 

Y· ElőlépÉsek és mt:.gtiszteltetések. Orvosi Tát 1831 l köt 188 
6 TOLDY FERENC: Irodalmi beszédei II. 437. 
;·' SZATHMÁRY L,~sztó: Mag) ar VegyészEti MúzEUm Dokumentációs Gyűjteményfbtn ör

zött kézirat D Gy Sz 19 766 Megismerésére Fábián Éva vegyészmémök, muzeoló
gus szívcs köZieműködésével volt lehetőségem Önzellen sEgítségét EZ úton is 
megköszönöm. 

s·· Hírnök. Pozsony 1838 jüni. 11 3 
9 '' Orvosi Tár 1831. I köt 73~76 
10 ·ToLDY FERENC: A magym nem?Cti irodalom töiténttt.. A lEgrégibb időktól a jelen korig 

1864-1865 Szépirodalmi Könyvkiadó 1987 276-277 
11 'SZIL\ KÁLMÁN: A tcnné~ztltudományi műnyelvről a magyar irodalomban Tenné

szeHudományi Közlöny, 1879. 329-313 
12 Dr TöRÖK J<)ZSEI: Apologia Schustcr János és Bugát Pál mellett T crmészettudományi 

Közlöny. 1880 :l21-n5 A mm1kíban nagy vonalald1an az alábbiak olvashatók: 
Schuster és Bugát működl.sl:t a 183ll-as fvek \ iszonyaiba visszahe1yezw kell meg
ítélni Köziudomású hogy akkor még a tudományok hazai tanintézetcinkben latin 
nyElven adattak clö, latinul h ták a tankönyveket, egyetuni jE-g)· Zeteket A Magya1 
Tudományos Akadémia kiállásával kudödött a latin viss;_avonulása, dc sokan azt 
vallották hog)' a mag} a1 ny dv nincsen mmyira kimüvelve, hogy azon tudományo
kat leheb1e elöadni Az egyetuni tanáJok között akkoriban Horváth lstvánon és Bu
gát Pálon kívül nem is volt más sz ületett magyar Bugát nélkül nem lcheh1c mag) a
ru! orvostudományt elöadni Viszont a vegytani műsz.avak alkotása Sch us ter és 
Kulcsá1 táJsaságában máJ sikertek·n volt Tehát .az akkmi viszonyok kén) szerítö 
hatahna ',nem pedig a szótawgási viszketegség indította Scilustert és Bugátot, hogy 
műszavak alkotásával foglalkozzanak NE fdedjük Kazinczy bíztatását: , A magyar 
szó. ha rossz is, jobb rnint az idegen. A korcs szavak csak addig látszanak rossznak 
míg meg nem szokja őket az EmbEr." 

LV· Nekérdky aláírással Pesti Hírlap 1842 okt 13 722 
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1 ~ NYUl!\S Fl::RENC Erdély Ország orvos vizeknek bontásáról Kolosvár, 1800 Majd 
KOVA TS M!J-IALY: Chémia Vdb') természettitka Buda 1807 Az E-lső ma_g)ar ny elvű 
veg) tani munkák. amel) ekben már megkezdődött a kémja magyaná tett:!!:, amely
hez új sza\ akat is kellett gy ártani 

1
" Dr SZOKEFAI \l NAGYZotT ÁN: A kémiai elemek és néhány fontos \ cgyiill't eine\· ezése 

17'i5-1872. Magyar Vegyészet-i Múzeum Közleményei. Kiadja a Nehézvcg) ipari 
Kutató Intézet és Magyar Vq;yészcti Múzetun Bp 1968 és SZABAD\ AR\ FERENL: 
A~ clc~1ek ll) omában G~_ndolat Bp 1961 Kémiai nC\ ek Sc.huster-Bugát féle XIX 
szazad1 ,.mag)cHításai Osszcg) űjtöttc RÁIX"x.:'Z\ GYUL!\ gyógyszerész (Kézirat) 
L.'irencz László gyógyszerész kutatónak tartozom érte köszönettel 

It Az alábbi gyógyszerész szakdolgozatról van tudomástmk: RONKOVKS PÁl: A 
?<üdan~ról (sti_bium) ÉS dárdan) készítményekröi FRANTZ GIÖRGY: A hamany 
1bolatrol (Hydnodas potassae. KJ) és fojtó savnak ( HNO:,) tisztáltatásáról BERNÁTH 
]ÖZSEI: A hamany vasany kékleh·öl (cyanun:tum kalü furatum) és zászpadékról 
(\·eratrina) DECRÉ IGNÁCZ: A ptlrósavról (+ boradc) ts bmkösavról (+tart). ElTEl 
fi~IDRJK: A jalappadtkról (ialappina) ~-s haman) zöldletről (chloridum kalii) ENGEJ 
Jozsrr: A langról (alcohol) és az égttő hamagról (lixiva pura, KOH) fElGEl 
ZS!CMOND: A fojtósavas ezüstagról ( nitras argcntici, AgNO;} és a kén .. 'i<lvas rézagas 
hug}agról (sulfas cuprici ammoniacalis) GÁlliK SAMUEJ.: A hamiany iblatról (KJ) 
és a tömény sósdvról (+ muriatic concentr.) HOt·l'BI\UER lCNÁCZ: Az ércz-ktrmesröl 
és az iblógyúlat-savacsos hamagról (hydriodis kalii) LAJOS FERJ:NCZ: A borsadékról 
(pipuina) é.s a narancsszínű kéngyulat-savas dárdacsról (sulfur aur antim) MASSA 
A!..OYS!US: A kéns<n as kcseragról (sulfas mah>ncsiae) és az elégedett (így!) sóskasa
\ ib ha magról (kali oxdlicmn ncutrum) Pn LER KARO! Y: A kénsavas kinadékról 
(sulfas chininac) és a kéklögyulatsavról (+ hydrcx:) anicum) PiNTÉR ]OLSEF: A 
vasanykékl<:tröl ~qanun:tum feni) és a fojtósavas higacsról (nitras hydJ<:Hg)'rosi) 
B~~OKI ~os ~A!tm Y: A _higany dözöldletröl (protochloridum hydrarg} ri) És a 
fojtosav_:ol (+ '.:1tnc.). TAMASSIK ISTVAN: A nadragulyadékról (atropina) és a higany 
kettedzoldietrol (deutochloridum hydrmgyri) ARY GYöRGY: A tiszta 
h~nytató_dékról ( emetina pura) és a tiszta folyó hugyagról (anunonia pma liquida) 
BOH~ ]ANOS: Az E.'C~d tgenyröl (acther aceticus) Cs a maró szikagról (natrum 
caustiCmn) EmEL ]ANUS: A borkősavról (+ tartaric) és mészany kénetröl 
(Sulfun.otu:n calicü) EISMANN ]ÖZSEF: A zöldlögyulatsavas súlyagról (murias 
b~ryt,lL},. es szu~myasztdékröl (morphia) GOCLY K/\1{01 Y: Az arany szikany 
zoldlt:tml_ (~1londum a~ri natronatum) és a kettt'd fé1jc1gsavas hamagról (bi
arsem~ls bh) KUK ANDRAS: A borkösavas szikhamagrol (taJ tr as lixivae ct sodac) és 
az altojtósavas bátragn)J (subnitras bismuthi) LÁNCL )ÖZSH: Az eczcbm·as 
szmmyasztdékröl (acctas morphinac) és a szénsavas vasagröl (carbonas ferrici) 
MENESDOR!'ER ]ÁNOS: A kénsavas rézagos hugyagról (cuprum <lmmoniacum) és a 
borkösavas dárdacsos hamagröl (taitras lixivae stibiatus) RADUBKZKY ANDRAS: A 
tisztatömény eczetsavról (+ acctic. purum) és égetett kcseragröl (magnesia ustLJ) 
~HRODI:R ]OZ..SEr: A tiszta tömény kénsavról ( + sulfuric concentr pm um) és u bor
kosavas hamagról (tartras kali) S!PÖCZ FEHENCZ: A gyantürsavró] (+ suo.:inkum) és 
a kénsavas vasacsról (su!fas fcrrosi) STOLMANN KÁH.OL Y: A szoríld.ékról 
(stryclmina} és a fdkénsavas hamagröl (Supcrsulfas kali) TERNAJCÖ Jc'1Z..-;Efo: A 
villósavról (+ phosphorinun) és a tisztat-imagról (a Iumina pm a) T OMCSIK LAJOS: A 
kétH.'.genyről (ae ther sulfuricus) és az égető hamagról (kali causticum) 

17 Baranya Mcgyei Le\ él tár Pécs város tanácsának iratai 1656/1852 
18

' Hírnök _Pozsony 1838. május 28 1 oldal Hasonló szöwgű a Figyt.lmezö az eg)cte
mes literatúra körében" 1838 máj 29 355 old megjelent nekrológjd is. Valamint : 
Par_enta~o, q~a Joannis N/cpomuceni/ Schuster comiam Lhimiae prof ct r sc 
Uruvers1tata t1s H rectoris emiriti memorimn recolit J. Reisinger die 2! Mai 1838 
Pestini 1838 Typis Irattner Karolyinis (Emlékbeszéd Schustcr .féí.nosról) 

19 A tudós emlékérc Bugát Pál indított gyűjtÉst az Orvosi Tár 1839 dec 8 És a Pesthel 
Tagthiatt 1&!0 aug 1 számai közvetítésével Ferencz} István 300 pengőforintért 
készítette el a mcllszobrot n.L.-;kicai márványból A sikeres munkával "az ábrázolt
nak rút arcvonásait lehetőleg nemE-sítE-Ut a művész, de azÉrt a formák 
jellemzetcsségét föl nem áldozta" olvasható MELLER SIMON: Ferenczy István élete és 
művt.i Magyar Tört Társ kiadása Bp 1905. 262 Egyfbként a szobor korábban a 
Nemzeti Múzeumban volt, újabban a Nemzeti Ga1€ria őrzi 

20" A Schuster ál:vák támogatására 1000 forintot fordítottak Ezt a jelentős díjat azok a 8-12 
éves korú gyermekek nyerték el vallási hovatartozástól függetlenül, akiknek atyja 
orvos, vagy gyógyszerész volt Aki magyarul tudott, a tudományt, vagy művészetet 
választotta hivatásául és jó tanulmányi elömenetele mellett erkölcsös életet élt A díj 
félévenként 25 forintot jelentett és hat éven át folyósították Hírnök Pozsony 18-14 
márc 14 220 

21" Természettudományi Közlöny. 1888 85 
12· Pesti Hírlap 18-!1 Nyárelő 12.395 
23'- Hírnök Pozsony. 1842 febr 28 
W' Az arckép az Orvosi Tár 3. évf (1833) 10 kötet címoldalán jelent meg Felirata szcrint 

a rajzotegy Iorsd1 nevű művési készítette és a nyomtatáshoz ametszetet Schmidt 
János A metszetről később több különböző színvonalú grafika is készült publikáci
ók számára Talán enől rajzolta meg arcmását egy Enning nE-vű művész, amelyet 
szintén Schmidt János litografált Reprodukdója: JANTSITS GABRIEU A: Magyar or
vosok arcképei Medicina. Bp. 1990 46 Már a mai korban készült a Várpalotai Ve
gyészeti Múzeum megbízásából Dobos Lajos festöművész rajza. Lásd: A magya1 
vegyészet arcképcsarnoka Magyar Vegyészeti Múzeum kiadása Bp 1970 50 
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A PÉCSI SZERECSEN PATIKA 

ROMV ÁRY FERENC 

A pécsi múzeumpatika létiehozásával jelentős kultúrtörténeti érték
kel gazdagodott a város A helyi szóhasználatban mindmáig Sipőcz
ként emlegetett Szerecsen patika addig is látványosságszámba ment 
1990-ben a felújított műemlékpatika patikamúzeurni részleggel bő
vült, amely a város és amegye gyógyszertörténetét mutatja be .. Sajnos 
elmentek azok a tudós patikáriusok, akik itt szorgos kutató- és gyűj
tőmunkát végeztek Szerencsére az utódokban eleven még a hagyo
mánytisztelet, a múlt megbecsülése Olyan mesterség ez, ahol apáról 
fiúra szállt a hivatástudat, öröklődött maga a patika Családi dinasz
tiák teremtettek jogfolytonosságot, a Hölbling, a Nendtvich, a Sipőcz, 
a Salamon, a Jobst, a Nékám és a Baranyai család volt köztiltik a leg
nevesebb 

A múzeum létesítésének előzményeként két dolgot kell megem
lítenünk. Az egyik az államosítást követő események 1953-ban $ala
mon Béla, akit a szigetvári patikájából kiúzetvén Pécsre helyeztek, a 
Sipőcz patika ősi berendezési tárgyait részben bemenekitette a Janus 
Pannonius Múzeumba, ezzel megakadályozta azok elkallódását, 
megsemmisülését A patika-múzeum magvát a Salamon Béla által 
megmentett, a pécsi múzeumban megőrzött emlékanyag képezi Ő 
maga történeti kutatásokat is végzett és publikált e témakörben. Eb
ben nemes társra lelt a gyógyszerész Baranyai Aurélban, valamint a 
neves helytörténész Petrovich Edében és Madas Józsefben A múze
um történeti megalapozottsága így elsődlegesen az ő nevükhöz köt
hető 

A Szerecsen múzeumpatika és az egykori irgalmas-rendi Gránát
alma patika létesítését a védettségi jogkört gyakorló Semmelweis Or
vostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, az 1970-es évek kezde
tétől szorgalmazta, az akkori föigazgató, Antall József és helyettese 
Vida Mária szakfelügyelő személyében Megvalósítását a Baranya 
Megyei Gyógyszertári Központ igazgatójának, Kőhegyi Imrénének 
köszönhetjük, aki 1990-ben egy azon napon nyitotta meg a felújított 
két műemlékpatikát A Szerecsen nearokokó és az irgalmasok XVl 
Lajos stílusú bútorzatát Répay Gábor gyógyszerész-bútorrestaurátor 
Vida Mária föigazgatóval és Szigetváry Ferenccet a kőszegi patika-
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múzeumok igazgatójával és rendezőjével konzultálva restaurálta A 
Szerecsen múzeum-patika kiállítással bővült, melyet jómagam, mű
vés~ettörténész-muzeológusként Brandtner Ottóné gyógyszerész, a 
patika Jelenlegi vezetőjének közreműködésével együtt szerveztük és 
rendeztuk be Bejártuk úgymond Ioronyát-Baranyát, a város és a 
megye valamennyi gyógyszertárát és az utolsó előtti pillanatban, a 
privatizáció előtt begyújtöttük az egyébként használaton kívüli rnu
zeális értékeket 

Pécsi gyógyszerészeti múzeum létesítésének ötlete azonban már 
közel két évtizeddel korábban, a hetvenes évek elején vetődött fel, oly 
formán, hogy a Sipőcz-patikában legyen kialakítva egy történeti be
mutató múzeurni részleg, a patika-berendezés rendbehozatala után, 
némi belső szerkezeti áhendezést követően Az ötlet nyilvánvalóan 
szakmabeliektől, elsősorban Antall Józseftől, az országos szakmúze
um föigazgatójától és helyi segítőitől, így nem utolsó sorban Baranyai 
Auréltól származott A megyei fenntartású múzeum valamennyi po
zitív kezdeményezésének legfőbb támogatója, I akács Gyula tanács
elnök helyettes maga is szívügyének tekintette, hogy a terv valóra 
váljon Megbízott azzal, hogy készítsek tervet és mérjem fel a lehető
ségeket Mindenben segítőkész partner volt ebben Szabó Pál, a Bara
nya megyei Gyógyszertári Központ megbecsült, nagy tiszteletnek 
örvendő igazgatója Rám az a feladat hárult, hogy mérjem fel a leen
dó kiállítás számba vehető és rendelkezésre álló tárgyi anyagát A 
Gyógyszertári Központ Lánc utcai raktára valóságos kincsesbányá
nak brzonyult Az államosított patikákból begyűjtött, használaton 
kívüli, sok esetben százvalahány éves eszközök, gépek, szerszámok, 
egyedi edények és különböző anyagokból készült tégelyek oly nagy 
gazdagságban őrzödtek meg, hogy biztosítattilak látszott a már a 
Janus Pannonius múzeumban lévő anyaggalegyütt a patika-múzeum 
kialakíthatósága. 

Azonban a kölcsönös egyetértés és jó szándék ellenére az érde
kelt felek közti tárgyalások végtil is megfeneklettek Az okot mint 
mindig, most is az anyagi fedezet körüli viták, valamint a korabeli 
szabályozók kötöttségeiből fakadó nehézségek szolgáltatták A me
gye ugyanis a költségek Gyógyszertári Központra történő átllárításá
val akarta a múzeumot megvalósítani A jogosnak tetsző érv az volt, 
hogy egy funkcionáló gyógyszertárhoz kapcsolódik a kiállítás, és a 
fenntartás továbbra is a Gyógyszertári Központ feladata marad, tehát 
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a költségeket is ott kell előteremteni A Gyógyszertári Központ a mú
zeum megvalósításának költségeit viszont a megyére igyekezett há
rítani, mondván ez csak kiegészítő, nem rendeltetésszerű szolgáltatás. 
Emlékezetem szerint ennek költsége összességében másfélmillió fo
rintot tett volna ki. Az akkori pénzügyi szabályozókat ismerve az a 
vélemény fogalmazható meg ma már, hogy mindkét félnek igaza 
volt A múzeum megvalósulása azonban évtizedes csúszást szenve
dett Időközben egy múzeurni belső rendelkezés értelmében, hivat
kozva nagyfokú múzeurni leterheltségenue - Csontváry Múzeum 
létrehozása, a Vasarely Múzeum körüli teendők, Modern Magyar 
Képtár fejlesztése, "múzeum-utca" kialakítása, kisplasztikai biennálé, 
kerámia biennálé - mást bíztak meg a tárgyalási-taktikai fázisban 
lévő patikamúzeum körüli tevékenységgel. Sajnos ezt követően, en
nek személyi konzekvenciájaként, ennek folyományaként a patika
múzeum gyűjteményét érintő végzetesnek mondható mulasztás tör
tént Az 'ej ráérünk arra még' gyakorlatának megfelelőerr az anyag 
múzeumba történő beszállítása nem történt meg idejében, így a tár
gyalások megszakadása után már nem volt rá lehetőség, no meg 
szándék A történet ismert, a Lánc utcai raktár megszűnt, az épületet 
lebontották és a benne lévő anyag jó részének nyoma veszett. Erry
nyit úgy érzem el kellett mondanom a közvetlen előzményekrőL 

Zárójelben álljon itt egy aktualizáló gondolatsor: Ugyanis önálló 
pécsi múzeuma okán, Csontváry tartós pécsi jeleniéte kapcsán érde
mesnek tartom megemlíteni, hogy Baranyai Aurél édesapja, Baranyai 
József is abban az eszéki gyógyszertárban volt kezdő éveiben alkal
mazásban, ahol négy-öt évtizeddel korábban bizonyos Kosztka Mi
hály Tivadar kezdte meg gyógyszerész-gyakarnoki munkáját Ismert 
tény továbbá, Csontvár y gyógyszerkönyvet is írt későbbi állomáshe
lyén, Léván Csontváry a Nógrád megyei Gács községben nyitotta 
meg önálló patikáját Logikusnak tűnik, hogy a közeli Alsóeszter
gályon élt Kubányi lajos gyógyszerész, a kor elismert akadémikus 
festője a nyolcvanas években az akadémiai felkészülés - München, 
Karlsruhe, Düsseldorf, Párízs- előtt, feltételezések szerint festészettel 
kapcsolatos stúdiumokat is adott a festészet iránt akkor már véglege
sen elkötelezett kollégának 

Mielőtt azonban rátérnék e két létesítmény bemutatására, egy kis 
múltba tekintő tájékozódás helyénvaló itt és most Hisz a kezdetek 
ködbevesző messzesége majd egy évezredet ölel át És a pécsi patikák 
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históriája egyúttal a város, sőt tágabb értelemben az ország történeté
nek is szerves része, annak egy sajátos nézőpontbóllátott szelete 

Az első polgári gyógyszertár Európában a 13 században Ragu
sában a mai Dubrovnikban létesült Hazánkban ez idő tájt főként a 
szerz~tes-rendek működtette ispotályok kapcsán említődnek ún há
zi-patikák, melyek főként a közeli füvészkertekből nyertek gyógyító 
szereket Pécsváradon az 1015-ben Szent István által alapított bencés 
ispotályos monostorban patika, armarium pigmentorium is volt s a 
közelben gyógynövénykert Pécsett 1181 és 1532 között múködött a 
Szent Bertalamól, majd 1393-tól az Árpád-házi Szent Erzsébetről el
nevezett ispotály, melynek ugyancsak volt házi-patikája Egy 1293-as 
oklevél szerint egy Katha nevú orvos "gyógyszerek" készítésével és 
kiadásával is foglalkozott 1333-tól tevékenykedett Pécsett Petrus 
Apatekarius és 1371-73 között itt élt a híres "magister Zerechen", 
Nagy lajos királyunk "udvari patikáriusa" 1489-ben Jakab pécsi pol
gár a Szent Bertalan templomnak ajándékozta két patikából és egy 
malomból álló birtokát 1505-ben még egy másik apatéka is működött 
a városban. 

A török hódoltság idejéből nincs adatunk patika létezéséról Ba
ranyában A 17. századi Magyarországon ismindössze 27 működött. 
Házi patikák, patikaládák és felvidéki vándor "olejkárok" gyógyfűvei 
pótolták a hiányt Pécsett 1690 körül a szerzetesrendek- jezsuiták és 
ferencesek- létesítettek házi patikát 1697-ben Seitz Nepomuk János 
alapította az első nyilvános apotékát Szerecsen néven (ad Aethiopem, 
zum Mohren), melyet Kretschmeyer patikáros vezetett Az 1704-es 
rácdúlás után azonban Seitz felszámolta patikáját és hazatelepült 
szülővárosába, Zágrábba. 1712-ben újabb városi apatéka létesült Pé
csett Első bérlője az a Gruber Mihály, aki korábban a pécsváradi ben
cés monostor patikáriusa volt Ez 1714-ben Mal1oth Frigyes tulajdo
nába került, ő már korábban is szállított gyógyszereket a városi ispo
tály számára. 1718-ban patikáját lau! Jánosnak adta ei 1727-től az új 
tulajdonos Wernischek Ágoston, aki egyidejűleg a ferencesek házi
patikáját is vezette. 1763-ban ez utóbbibeolvadt a nyilvános patikába 
Ezt 1767-ben az eszéki Hölbling György 12 ezer forintért vette meg 
házzal és füvészkerttel együtt 1788-ban létesült, másodikként Pécsett, 
a városháza épületében az Arany Sas patika, melynek 1806-tól 
Nendtvich Tamás neves kérnikus-botanikus volt a vezetője Ennek 
jogutódja a szomszédos Lóránt palotában lévő és a közelmúltban 
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modernizált "nagy-patika", amely már visszakapta régi, Arany Sas 
elnevezését Az 1796-ban megnyílt irgalmas-rendi Gránátalma patika 
időrendben a harmadik volt Pécsett 

A Szerecsen patikának 1818-ban Hölbling Ignác, majd 1848-ban 
Hölbling József lett a tulajdonosa Sipőcz Fer ene 1851-ben 14 500 fo
r intért vette meg a patikát, majd később az épületet is. 1857-től az új 
tulajdonos Sipőcz István lett. A Schlauch-féle kétemeletes sarokház 
földszintjén 1897-ben nyílt meg a ma ismert Sipőcz-patika, mely 
egyébként itt, ezen a helyen már 1764 óta működik 

Korábban a szomszédos (jelenleg) Jókai utca 2 .. sz épület helyén 
állott a patikus háza. 1899-től Frank-Fánagy Sándor vő, majd 1926-tól 
Jónás Géza unoka vő lett a patika vezetője Az államosításra 1950-ben 
került sor.1990-ben Pécs és Baranya vármegye gyógyszertörténeti 
kiállításával kiegésztilve nyílt meg itt a múzeum-patika A neo roko
kó officina patikaként működik, az Apáca utcai oldalon lévő két 
csatlakozó helyiség új berendezésével a történeti bemutatás céljait 
szolgálja. A negyedik helyiség, az űn magisztrális, az egykori labo
ratóriumi berendezéssel mintegy kiegészíti az officinál 

A bejárat a múzeum-patikába az éptilet sarokrészén nyílik A 
belső tér rombusz alaprajzú A melegbama bútorzat virágmintás ke
rámia betétlapjai a Zsolnay gyárban készültek, Iniként a külső hom
lokzaton, a bejárat feletti Szerecsen fülkeszabor és a két táraasztal 
által közrefogott kerámia ivókút és figurája Mindkettőt Zsolnay 
Gyula mintázta .. Az 1897-ben készült bútorzat a pécsi Hoffmann Kár
oly és az ugyancsak pécsi Wilheim Ferenc munkája A bejárati ajtó 
fölött ismeretlen pécsi festő: Sipőcz Ferenc portréja látható. A bejá
rattal szemközti üveges ajtó felett díszesen faragott keretezésben óra, 
legfelül peclig festett díszedény THERIAC ANDROMAC felirattaL A 
faragott, neo rokokó bútorzat beépített állványzatának nyitott polcai
ra részben az eredeti Sipőcz-féle edényzet került Ezt kiegészítik a 
különböző helyekről származó folyadék- és porüvegek, porcelán- és 
fatégelyek A kiállítás tárgyi és írásos anyaga a Janus Pannonius Mú
zeum, a Baranya Megyei Gyógyszertári Központ és a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum, a Kőszegi Patikamúzeum, a National pénz
tárgép pedig a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum tulajdona. 

Belépve a patika-múzeumba, balról Nendtvich Tamás 1850 táján 
készült portréja tűnik fel elsőnek (Taray I eréz hiteles másolata). 
Szemben vele Salamon Gyula és felesége eredeti olaj portréja, szintén 
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a múlt század ötvenes éveiből A közbülső falon Pécs sz kir város 
1864-es és Baranya vármegye 1941-es térképén a város és a megye 
gyógyszertárait tűntettük fel az alapítás évszámával, az eredeti elne
vezésekkeL Egyébként a megyében az 1795-ös siklósi Szentlélek, az 
1808-as szigetvári Magyar Korona, az 1832-es pécsváradi Szenthá
romság és az 1838-as bólyi Szentháromság patika követte időrend
ben A felső mezőben neves gyógyszerészek, mint Sipőcz Ferenc 
(1830 és 1843), Salamon Gyula (1838), Sipőcz István (1859), Kubov!ch 
István (1862), Salamon Jenő (1899), Jobst Kázmér (1914), Miovácz Im
re (1917), Baranyai Aurél (1925) és Salamon Béla (1927) pergamen 
diplomái függenek 

Lent alacsony posztamensen, valamint az ablakban márvány-, 
szerpentin-, réz-, és vasmozsarak, tinctura- és herbáriumprés, drog
vágó és óriás pilulagép látható. 

A bejárattól jobbra lévő vitrinben az állati-, növényi-, ásványi 
eredetű gyógyszerekre történik tárgyi utalás, valamint gyári készít
ményekre és gyógyszer-különlegességekre Sajátos múlt századi pati
kaszer volt például a többnyire könyv-formájú dobozban tárolt, kis 
üvegcséket tartalmazó űn. homeopatha, vagyis hasonszenvi házi
gyógyszertár A herbáriunílapok mellett enílítendő az 1772-ből szár
mazó bécsi füvészkönyv, JA Scopoli: Flora Carneolica-ja. A vitrin 
tetején gyógyfüves faclobazok láthatók 

Az ablak melletti sarokvitrinben a mérés eszközei Mérlegek a 18-
19 szazadból - kézi-, pénzváltó- és tizedes mérlegek, valamint egy 
Aesculap-alakos táramérleg; súlyok, különböző font- és latsorozatok, 
kilós (tizedes) rendszerű súlyok; ón mérőedények, ún. mensurák A 
vitrin tetején 18. századi vörösréz csőrös kiöntö edény Két lépcső 
vezet a második helyiségbe Balra sarokvitrinben gyógyászati segéd
eszközök Fent Weber Tarlós Károly múlt századi olajfestrnénye: A 
pécsi közkórház 1714-1862 között, felirattal. Előtte két iparművészeti 
remek, 18 századi spanyol csőrös-füles betegitató edény Az egyik 
csíkozott, folyatott tejüvegből, a másik üvegrátét díszítéssei készült (a 
volt Pekár gyűjteményből) Az 1687-es nagyenyedi kiadású Pápai 
Páriz Ferenc: Az orvoslás mesterségéről c munkája és egy 1867-es 
pécsi "Balassa-féle gyomor thea" recept Réz inhaláló készülék, irri
gátorok, 18 századi ezüst érvágó csipesz, kankófecskendő, klistély, 
azaz "allövetbeöntő", reumagyógyító eszköz, golyófogó csipesz, és 
múlt századi injekciós készlet, az ún Pr avaz-fecskendő 
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A smban következő két - fali és sarok - tárlóban gyógyszerké
szítés eszközei találhatók Oly gazdagság mutatkozik funkcionális 
egyszerűségük ellenére is a különböző pilulamozsarak és dörzscsé
szék formai megjelenésében, továbbá anyagukban - bronz, réz, vas, 
porcelán, szerpentin, üveg -, hogy ennek a két és fél évszázados fo
lyamatnak a bemutatása ilyen mennyiségben is kívánatosnak mutat
kozott. Külön említendő egy 1644-es évszámmal ellátott bronz mo
zsár, és egy kordokumentum értékű első világháborús "Kriegs 
Morser" és egy 1914-es évszámú porcelán mozsár. Három könyvet is 
kiállítottunk, melyek a Szerecsen patikával együtt öröklődtek tulaj
donostól tulajdonosra. A rézkarcokkal gazdagon illusztrált 
Dispensatoriuru Medico Pharmacevticum Pragense 1739-ből, a 
Pharmacopoea Wirtenbergica 1741-ből és a latin-német nyelvű 
Lexicon Pharmacevtico Chymicvm 1713-bóL A saroktárolóban 18-19 
századi vörösréz nyeles főzők és serpenyők, infundáló edény, azaz 
vízmelegítő, vízfürdő, gyógyszerfőzet-készítő kanna, gőzfejlesztő 
készülék, 19 .. sz. eleji gőzfazék, ún Papin fazék, sterilező doboz és 
szárítószekrény látható. Említést érdemel az 1768-tól vezetett Szere
csen-manuális, azaz előitat-gyűjtemény 

Az átjáróval szemközti fali tárlóban állványedények, porcelán-, 
fajansz-, kőcserép-, fém- és tejüveg tégelyek, por- és folyadéküvegek 
gazdag sora a 17 századtól napjainkig. Az officina-, laboratóriumi és 
raktári tárolóedények egy-egy nevesebb patika számára egyedileg is 
készülhettek, festve, csiszolva, kartussal, emblémával és citnerrel, 
olykor figurális festéssel Jelenetek díszítik a pozsonyi Erzsébet apá
cák kórház patikájának 18 század közepéből származó nagyméretű 
üvegert a Pekár gyűjteményből 

A vitrin két oldalán Aesculapius, ill. Hygieia fadombormű, a 
mohácsi IL Lajos Kitály gyógyszertár bejárati ajtajának cégérei a 19 
század közepéből A vitrin tetején cukorkatartó üvegek sorakoznak 

Az ablak melletti sarokvitrinben a gyógyszerkiadás eszközei Re
ceptek és árjegyzékek (Magyar Korona, 1864), potosztó ágyuk, pilu
lagépek és poradagolók, ostyatöltök és ostyazárók, pasztillaszaggató, 
receptűrai kanalak és a gyógycukorka készítés eszközei; továbbá 
gyógyszeres üvegek, tubusok, papírtégelyek rendszerint emblémával 
és dugópuhítók Sipőcz-féle szódásüvegek Sipőcz ugyanís elsőként 
gyártott szikvizet a 70-es évektől Pécsett, kraklés üvegek és Seidlitz-
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poharak Egy négynyelvű latin, magyar, német, szlovák, I axa 
Pharmacevtica a 18. századból 

Visszafelé kanyarodva, az ablaktól jobbra lévő fali tárlóban a 
gyógyszervizsgálat eszközeit találhatjuk Mikroszkópot és analitikai 
metszetkönyvet, analitikai mérleget, drogismeteti rajzfűzetet 1912-
ből, fajsúly~érőket és Wulfe palackokat, valamint zöld és fehér szinú 
görebeket, desztilláló lombikokat A tárló tetején 17-18 .. századr s~:'~.s 
üveg és nagy üveglombik áll. A kirakati posztamensen tubustolto, 
pilulagép és tinctura prések sorakoznak . . . 

Az egykor volt laboratóriumban a könyvszekrény polcarn regr 
könyvek, rníg a falon 18-19 .. századi sárga- és vörösréz, nyeles tapasz
főző kanalak és fa pisztilusok 

Az Istenes Szent János alapította Irgalmas rend Gránátalma elne
vezésú kórházpatikáját 1796-ban létesítette Pécsett. Az első rendházat 
1696-ban alapították Pozsonyban. Kórházaik működtek Szepesváral
ján, Egerben, Pápán, Iemesvárott, Kismartonban, Nagyváradon, 
Szakolcán, Vácott, Pécsett a kapucinusok templomát (épült 1727-35 
között) kapták meg. Letelepedésük elősegítője Krautsack János 
György pécsi tímármester volt, adománya révén A kórház bővítését 
a később Bécsbe települt pécsi Szentmiklóssy János bőrgyáros 1859-
ben kelt végrendelete tette lehetövé, aki itt ifjú vándorlegény korában 
gondos ápolásban részesült A rend reáljogú, azaz örökölhető patik~
jában a gyógyszert az ablakon keresztül árusították Az offlerna beJa
ra ta a rendház folyosójáról nyílt Utcára nyíló ajtó csak 1930-ban ké
sztilt 

Az Irgalmas rend patikája jelenlegi helyén 1950-ig múködött 
Diófa borítású bútorzata a 18 sz végén készült XVI Lajos stílusban, 
melynek különlegessége az állványzatokat függőlegesen tagoló 
pilaszterek fejezetét díszítő stilizált gránátalma, nyitott gyümölcsével 
A színvonalas enteriőr csehsüveg boltozatának íveiben 1989-ben 
gyógynövény-ábrázolások kerültek elő: az irgalmasok gránátalma 
szimbóluma, a csattanó maszlag a gyógyszerészetet jelképező kígyós 
kehellyel, a gyűszűvirág és a mákvirág gubójával 

A falkép restaurálást végző Fekete Judit és Bleicher András a 
homlokzati részen megsemmisült freskók helyére- grazi analégiára -
ökörfakkór át és orvosi zsályát festett A gránátalma a görögök termé
kenység jelképe, a középkorban Mária erényeit és irgalmát szimboli
zálta s így vált aztán az Irgalmas rend emblémájává A berendezés 40 
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évi hányattatás után került vissza eredeti helyére, s ha kissé hiányos 
is, az ország egyik legértékesebb műemlékpatikája 

Utószó gyanánt 

A Szerecsen múzeum-patika jövője bizonytalan, sorsa kiszámit
hatatlan A mindenkori bérlő hozzáállásától függ a fennmaradása A 
gyógyszertár jelenlegi bérlőjének, dr. Brantner Ottónénak szívügye a 
múzeum, melyet anyagi áldozatvállalás árán is fenntartja. A város 
bérleti-díj kompenzációval járulhat hozzá a fennmaradáshoz. A mú
zeum fejlesztése azonban teljesen megoldatlan .. Mondhatnám úgyis, 
hogy felügyelete ugyan van a múzeumnak, gazdája azonban nincs .. 
1990 óta egyetlen tárggyal nem gyarapodott, vagyis zárt gyűjtemény, 
de csak addig, amíg a letétbe adó szervek a bizonytalanságat érzékel
ve vissza nem kérik a kölcsönbe adott tárgyakat Ha azt látják, hogy 
kritikus helyzet van kialakulóban, ezt bizonnyal meg is teszik. Élő 
müzeum esetében a gyarapodás természetes folyamat, és köztudott, 
kereskedelmi forgalomban, valamint néhai gyógyszerészek örökösei
nek tulajdonában számos olyan mobilizálható tárgy van, amely gaz
dagithatná a gyűjteményt Amig azonban Pécs városának nincs 
önálló múzeumi szervezete, amíg a Várostörténeti Múzeumnak is a 
megye a fenntartója, az érdekek nem mindig haladnak párhuzamos 
irány mentén A döntési helyzetben lévők, a csupán csak a túlélési 
szándék vezérelte állásban lévők, mai divatos szóhasználattal ún. 
megélhetési tisztségviselők - az elmúlt 12 év erre az ékes bizonyíték-
nem érzik át ennek a súlyát és ha úgy adódik, múzeumbezáráshoz is 
buzgón asszisztálnak Legyen példa, egyúttal memento erre a kilenc
venes évek elején tollvonással megszüntetett és szétszórt anyagú Me
cseki Bányászati Múzeum szomorú története 

Amig lehetséges, tekintsék hát meg a Szerecsen patikát, a múze-
um-patikában lévő patika-múzeumot · 

196 

VILÁGHÍRŰ GYÓGYSZERÉSZ FESTŐINK 
EMLÉKEZETE ÉRMEKEN 

SULE TAMÁS 

Az egészségügy sok nagy művészt adott Magyarországnak A teljes
ség igénye nélkül: az orvosok köztil Németh László irodalmunk, 
Medgyessy Ferenc szobrászatunk kiemelkedő alakja volt Gyógysze
részeink közill I ömörkény István és Örkény István ítóként, mig 
Csontváry Kosztka Tivadar és Rippl-Rónai József festőként lettek halha
tatlanak Ez utóbbiak emlékezetét idézzük most fel a numizmatika 
segítségéve!. 

Annak, hogy megemlékezésünk alanyául pont őket választottuk, 
három oka is van: L Eredetileg gyógyszerészek voltak és mindkette
jüknek van pécsi vonatkozása 2 Sok müvész - köztük igen jelesek is 
- mintázott róluk érmet 3 .. A jelenításalapját képező előadás azon a 
gyógyszerészettörténeti tanácskozáson hangzott el, melyet Baranya 
és Pécs hítes patikáriusának, Baranyai Aurélnak a tiszteletére ren
deztek 

A két festő-óriás életét és életművét könyvtámyi irodalom tár
gyalja, mig a velük kapcsolatos gazdag éremmüvészeti emlékekkel 
csupán riéhány cikk foglalkozik (2, 8, 9, 12). Ezért az életrajzi és mű
vészettörténeti vonatkozásokat csak annyiban emlitjük, amennyiben 
a "tér ben és időben" történő beillesztéshez és a numizmatikai emlé
kek tárgyalásához szükségesek 

Csontváry Kosztka Tivadar 

Az életében és utána is sokáig mellőzött, de ma már méltán világhírű 
festőmuvész 150 éve, 1853. július 5-én Kisszebenben született A gim
názium után apja kereskedőnek adta, de ő később kitanulta a gyógy
szerészetet Előbb Iglón és Eszéken, majd Gácson - itt mát saját 
gyógyszertárában- volt patikus 

Mint önéletirásából ismeretes, első rajzát 27 éves korában az iglói 
patika előtt egy vénypapírra készítette az ott álldogáló ökrösszekér
ről. Ekkor jelentkezett az egész további életét meghatározó, festői 

elhivatottságát sugalló hallucinációja, amely szerint ő lesz "a világ 
legnagyobb napút festője, nagyobb Raffaelnél" És ő hitt a belső 
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hangnak, mert ettől kezdve tudatosan készült a művészi pályára. Így 
irt erről: "ihlettség és akaraterő a szárnyaim". Később nyilvánvalóvá 
vált tudathasadása (schizofrerűa), arrű befolyásolta zserűális festésze
tét is. Részben ezzel magyarázható és ennek ismeretében érthető meg 
oly jellegzetes szín- és formavilága, figuráinak lelki torzulást sugalló 
arckifejezése .. Mínt Németh Lajos (5) írja: "A psychosis a tudat nor
mális gátlásait szünteti meg és ezzel a tudattalan dominánsai szűrés 
nélkill kerülnek a felszínre. Ezért hasonlóan az álomhoz, burjánzób
ban jelentkeznek a szirnbolikus képzetek is .. C sontvárynál a mítosz
ból, a folklór ból ismert szirnbolikus motívumok képi valósággá vál
tak művészetében sajá tos, mágikus világképtől konkrét formát nyer
ve." A természet ábrázolása sem szokványos nála .. Sajátos eszme- és 
jelképrendszerében külőnleges helyet foglaltak el a növények és az 
állatok Kedvelt fájáról ezt írja: "A cédrus bőlcselő Lakhelye a te
remtő magány tája, az idea szülőhelye Alakja a mindenség tökéletes
ségének kifejezője, környezete kultikus cselekmények színhelye". Ez a 
különös esztétikájú, élőhelyén is bizonyos rrűsztikummal övezett fa 
más festők képein is feltűnik, de egynél sem olyan meghatározó mo
tívum, mint Csontvárynál (ll) Állatábrázolásairól Zombori (13) így 
vélekedik: "korai képeinek egy része, úgy is mondhatnánk, hogy ál
latportrék Később is gyakoriak festményein és rajzain az állatok, s 
bár nem kapnak ilyen hangsúlyos szerepet, ott vannak, a tájtól elvá
laszthatatlanok és szimbolikus szerepük gyakran kétségbevonhatat
lan." Persze nem betegsége, hanem zserűális tehetsége tette korunk 
egyik kiemelkedő festőjévé Mint Pertorini (6) megállapítja: " .... a kó
r os tünetek az alkotás minden mozzanatában szerepet játszanak, de 
azt nem akadályozzák, csak alakitják" A hányatott sorsú zserűális 
müvész 1919-ben a budapesti Szt János Kórházban halt meg Sajná
latos módon kórrajza elveszett, csak egy anyakönyvi bejegyzés ma
radt róla 

Nagy festönk ernlékét korábban csupán néhány érem (Borsos 
Miklós, Kis Nam Ar1drás, Kis Kovács Gyula és egy ismeretlen művész 
alkotásai) és az 1977-ben kibocsátott ezüst 200 formtos ernlékpénz 
(Garányi Józsefmunkája) őrizte .. Mamárminden idők magyar nagyjai 
között első helyre került a róluk készített ernlékérmek számát tekint
ve, ugyanis 1984-ben tisztelgésként gérűusza előtt a pécsi Csontváry 
Múzeum - ahol életművének közele fele és fő műveinek 4/5-e talál
ható- érem-pályázatot hirdetett. 
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A kiírók: a Magyar Népköztársaság Müvészeti Alapja, a Baranya 
Megyei Tanács Múvelödési Osztálya és a Csontváry Múzeum. A mé
retet maximum 15 cm-ben szabták meg, míg lehetséges anyagként a 
fémet, a fát és a plexit jelölték meg Sokszorosítás esetén maximum 10 
db készülhetett A pályázatra meghívót kapott aki a_z addigi nyolc 
pécsi Kisplasztikai Biennálén, illetve a négy soproni Erem Biennálén 
részt vett, továbbá a MIKISZ Dél-Dunántúli Szervezetének tagjai A 
díjazás 15 000-10 000-5 OOO Ft volt. A beérkezett alkotásokat 3 tagú 
zsűri bírálta el. 

A pályázatra a beadási dátunűg (1984 július 15 . .) 48 múvész 112 
érmet küldött be .. Ezek a múzeum előcsarnokában állandó kiállításon 
voltak láthatók Csontváry gyógyszerészi oklevele, írásos művei, kiál
lítási katalógusai és a róla szóló fontosabb monográfiák társaságában 
Ugyancsak itt helyezték el Gerlóczy Gedeon (1895-1975) építész szob
rát, aki- az ismert történet szerint- 1919-ben megvásároita és ezzel 
megmentette a pusztulásra ítélt, semmire sem becsillt Csontváry ké
peket Egész életében a festő elismertetésén fáradozott és tevékenyerr 
közreműködött az 1973-ban megnyílt Csontváry Múzeum létrehozá
sában (7). A pályázaton az alábbi művészek vettek részt: 

Bokros László 
Budahelyi Tibor (dijazott) 
Czinder Antal 
Cseh István 
Cséri Lajos 
Csiby Mihály 
Csoma Gergely 
Csúcs Ferenc 
Duray I ibm 
Sz Egyed Emma 
Farkas Ádám 
Fischer György 
Gábor Móric 
Gál Andi ás 
Gera Katalin 
Hadik Gyula" 
Herczeg Klára 
H uber András 
Illyés Antal (dijazott) 
Kalmár János 
Kákanyi István 
Kenéz László 

Kiss György 
Klicsu Lajos 
Kubisch János 
Léderer I amás 
Lóránt Zsuzsa 
Miró Eszter 
Mladonyiczky Béla 
Nagy István János 
Ócsai János 
Osváth Mária 
Pató Róza 
Pálffy Katalin 
Pál-János Ervin 
Renner Kálmán 
Sebestyén Sándor 
Soltra Elemér 
Szabó Béla 
Szanyi Péter (díjazott) 
Ifj. Szlávics László 
Szunyogh László 
N Szűcs llona 
Tóth Endre 
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Varga Géza 
Varga Géza Ferenc 

Várnagy Ildikó 
Záhorzik Nándor 

Érdekes megfigyelni az érmeken, hogy a művészek közül, kit rni 
ragadott meg a nagy festő életmúvéből. Legtöbben a híres "Önarc
kép" alapján mintázták a művész porhéját, de sokan külön kihang
súlyozták a "lélek tükrének" is nevezett nagy szemeit, amint az 
szembetűnően látható Czinder Antal érmén és Fischer Györglj plakett
jén (1., 2 ábra) Mások legismertebb műveit, illetve azok részleteit 
választották alkotásuk fő témájául I alán nem meglepő, hogy a kivá
lasztott motívumok zöme a kóros lelki folyamatot tükröző ábrázolás. 
Illyés Antal háromtagú díjazott érem-sorozatán a porhé mellett a 
hortobágyi hídon, a magányos cédruson és a "Panaszfal" torz alak
jain kívül egy-egy jellemző Csontváry idézet ("Mi a fő motívum a 
pusztán", "Ismerem az utat, amerre mennem kell", "A világot túl
szárnyaltam") is utal a festő személyiségére (3., 4, 5 .. ábra) Szanyi 
Péter ugyancsak díjazott sorozatából kiemeljük a "Magyarok bejöve
tele", vagy "Apotheosis"-nak is nevezett kép részletét ábrázoló érmet, 
melyen Árpád vezér helyett Csontvár y zsakettben ül, gúnyosan visz
szanéző tevéje hátán és vezeti "népét", beteg lelkének furcsa, szedett
vedett seregét (6. ábra) Lóránt Zsuzsa alkotásainak témáját a "Mária 
kútja Názáretben" és a "Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben" c 
festményeknek ugyancsak pathologiás ember- és állatábrázolást mu
tató részletei képezik: a "Mária a kútnál" círnű 115x82 mm-es és a 
"Scharf Móric a panaszfal.nál" című 105x85 mm-es sztnes (festett) 
piakettek fából készültek (7., 8. ábra) 

Akadt olyan művész is, aki nonfiguratív ábrázolással, illetve az 
éleírnűtől elvonatkoztatott szimbólumokkal kívánta Csontváry mű
vészetének lényegét kifejezni. Ezek közé tartozik Budahelyi Tibor, aki 
ugyancsak díjat nyert "Csontváry és én" círnű, 6 darabból álló soro
zatával, melyen párhuzamos, időnként elhajló vonalak, illetve körök, 
majd festő-palettát formázó alakzatok segítségével próbálta kifejezni 
mondandóját. Érmeinek anyaga sem szokványos, hiszen króm, sárga
réz, vörös réz, hőkezelt acél, felületkezelt öntöttvas, barnított acél és 
fa kombinációiból készültek Meglepő módon a pályázaton a pécsi 
művészek közül csak Soltra Elemér vett részt, aki három figyelemre
méltóan szép éremmel gazdagította a kiállítás anyagát 
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2. ábra 
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Korábban a lenyűgöző Csontvár y festmények mellett az éremkiállítás 
megtekintése is élménnyé avatta a múzeunű látogatást, de sajnos né
hány évvel ezelőtt az egyedülálló nagyságú érem kollekció raktárba 
(?) került, így belőle jelenleg egyetlen darab sem látható 

I ermészetesen a húsz éve lezajlott pályázat után is készülhettek 
Csontváry érmek, de biztosan csak kettőről van tudomásunk Az 
egyiket, egy 100 mm-es, egyoldalas öntött bronzérmet Kubászova Ta
mara Budapesten élő kutatóorvos-szobrászművész mintázta az "ön
arckép" alapján, míg a másik alkotója ismeretlen. Ez utóbbi kb 
llOxllO mm nagyságú, négyzethez közelálló, de szabálytalan alakú 
plakett bal oldalán három fa (cédrus), jobb oldalán pedig a fák ágai 
alatt a festő szembenéző porhéja látható. Anyaga szürke fém 
(spiáter?), hátlapja üreges. 

7. ábra 
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8. ábra 

9 ábra 
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10. ábra 

ll ábra 
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Rippl-Rónai József 

A posztimpresszionizmus legjelentősebb magyar képviselője 1861-
ben Kaposváron született 1876-ban kimaradt a gimnáziumból és 
gyógyszerészgyakornok lett a kaposvári Arany Oroszlán patikában 
1879-ben beiratkozott Budapesten az egyetemre, ahol 1881-ben 
gyógyszerészmesteri oklevelet kapott Megjegyezzük, hogy záróvizs
gájának végleges osztályzata elégséges volt ugyan, de ennek nyi~át 
abban kereshe~ük, hogy soha nem akart gyógyszerész lenni, ez apja 
kívánsága volt Így irt erről "Ernlékezéseim" címü kötetében: "I anító 
volt az édesapám, aki sokszor hangoztatta, ha tízszer születnék is a 
világr a mindig tanító kívánna lenni, én viszont festő lennék rnínd a 
tízszer, ha tízszer születnék a világra "(4) Ezután rövid ideig ismét az 
Arany Oroszlánban dolgozott, majd házitanító lett Zichy Ödönéknél 
Szurdon 1884-ben Münchenbe utazott festészetet tanulní Innen 
1887-ben Párizsba ment, ahol Munkácsynál tanult, majd a Nobis mű
vészcsoport tagja lett .. 1896-ban Andrássy Tivadar megbízta buda
pesti palotája ebédlőjének megtervezésével, melynek részeként a pécsi 
Zsolnay Gyárban tervezte és készíttette el az ide szánt fajanszokat 
Ezeken kívül is alkotott a pécsi Gyárnak szecessziós vázákat, tálakat 
Egyik levelében egyebek mellett a következőket ítta szüleinek: "Du .. 5 
óra felé betoppantam Zsolnayhoz Pécsett Egész egy ház erdő az ő 
gyára, csudálatosan szép. 900 munkás (4-gyel kezdte) és az öreg 
alchirnísta kinézésű gazda fiával kitüntető fogadtatásban részesítettek 
- megmutatták hamarosan a gyár nevezetességeinek egy kis ré
szét Zsolnayéknál háltam és másnap folytattuk a nézegetést, míg 
végre én elkezdtem dolgozni az ő legnagyobb bámulatukra és gyö
nyörüségükre, megcsináltam néhány müdarabot és aztán elmentünk 
ebédelni. - hercegi módon. Megajándékoztak nemcsak meleg érdek
lődésükket barátságukkal, tiszteletükkel, hanem tényleg megajándé
koztak több drb gyönyörűbbnél gyönyörűbb edényekkel - ügy ve
szem észre, hogy azt szeretnék, hogy én dirigáljam náluk a művészi 
dolgokat "(10) 
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1902-ben tért haza végleg Magyarországra .. Ettől kezdve Kapos
váron az ún. Róma viliában élt és dolgozott, de Budapesten is volt 
egy múterem lakása, ahol általában a teleket tőltötte. 1927-ben Buda
pesten halt meg. 

É:rempályázat híján Rippl-Rónairól ,.mindössze" kilenc érem ké
szült, de az alkoták terén nagy nevekben itt sincs hiány 

A sorban az első minden bizonnyal Szentesy Géza egyoldalas, 96 
mm-es öntött bronz porhé-ér me, amely 1927-ben, azaz a festő halálá
nak évében készült Medgyessy Ferenc az orvosbóllett - egyesek sze
r int a legnagyobb, mások szerint az egyik legnagyobb- magyar szab
rász 1912-től gyakori vendége volt a kaposvári Rippl háznak és a há
zigazda mellszobrát is megnúntázta (10) Nagyméretű (170 mm) egy
oldalas Rippl érmének készítési dátumát nem ismerjük Lehet, hogy 
még életében, _de valószínűbb, hogy csak halála után örökítette meg 
festő barátját Erdekessége, hogy az ábrázolt neve nem, csak az alkotó 
szignója szerepel rajta Csúcs Ferenc érmének apropója a festő halálá
nak 20. évfordulója volt A portré az 1924-ben festett híres vörös
sapkás önarckép után készült A hátlapon villámmal átütött Pegazus 
jelképezi, hogy az alkotó már csak képeiben él tovább. (9., 10 ábra) 
Mikus Sándor 1948-ban mintázta meg a 78 mm-es, kétoldalas öntött 
bronz érmét, amely a hátlap feliratának tanúsága szerint a Rippl
Rónai Társaság megbízásából készült Borsos Miklós 1961-ben alkotta 
meg egyoldalas, 90 mm-es öntött bronz érmét, amelyen a Rippl-Rónai 
Díj körirat olvasható. 1968-ban készült Nagy István János 125 mm-es 
egyoldalas portré érme .. 

1977-ben adta ki a Magyar Nemzeti Bank azt a ,.festő sor" -nak 
nevezett 6 darab, 200 Ft névértékű ezüst emlékpénzt, amelyeken a 
korábban már említett Csontváryn kivül Rippl-Rónai is helyet kapott, 
de ő nem porhéjával, hanem egyik leghíresebb képének, a ,.Nő kalit
kával" címűnek másával szerepel Csfkszentmihályi Róbert alkotásán 
, 1993-ban Kaposváron tartotta XXIII Vándorgyűlését a Magyar 
Eremgyújtők Egyesülete Erre az alkalorrua készült Tóth Sándor 42,5 
mm-es ezüstből és bronzból vert érme, melynek előlapján a festő 
porhéja, hátlapján pedig az életében otthonául szolgáló, ma múzeu
mának helyet adó Róma villa látható (Az érmek kivitelezését Szabó 
Géza szegedi ötvös mester éremverdéjében végezték) 

Utoljára, de nem utolsósorban Palotás József 90 mm-es, egyoldalas 
bronz érmét mutatjuk be, mely a ,.Rippl-Rónai és Lazarin az utolsó 
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időkben" néven ismert fénykép alapján ábrázolja az idős múvészt A 
porhé által szabadon hagyott felületet gazdag növényi ornamentika 
tölti ki, szecessziós jelleget kölcsönözve a karakteres alkotásnak (11. 
ábra) 

A medicinain nummis" témaköt iránt esetleg érdeklődök ked-
" 

véért említjük meg, hogy a Huszár-Varannai (3) és a Csoma (l) kata-
lógusok a kezdetektől 1994-ig hozzávetőlegesen 4 OOO érem adatát 
közlik, de sajnos a fentebb tárgyalt Csontváry és Rippl-Rónai érmek
nek csak töredéke lelhető fel bennük, aminek az a legfőbb oka, hogy a 
pécsi Csontváry pályázat anyagának numizmatikai katalogizálása 
még nem történt meg. Reméljük, hogy ami késik, az nem múlik! 

Befejezésként Weöres Sándornak azt a versét idézzük, melyet a 
Gerlóczy képgyűjtemény elhelyezése alkalmából írt: 

,.Örvendj, Pécs! Csontváry hatalmas vásznai eztán 
Múzeumod mélyén keltenek áhitatot 
Gyúl a zarándoknép ter eden, ha csodálni kívánja 
Mária kútját és ősrege cédrusait 
Így hág Pécs a világ tetejére, hol isteni Etna, 
Szebb a valóságná~, mennyet emelve honol" 

Természetesen Kaposvár ,.müzeumának mélyén" a Rippl-Rónai 
vásznak ugyancsak méltán keltenek áhítatot! 
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III. RÉSZ 

BARANYAI AURÉL ÉLETE KÉPEKEN 



1 ábra Baranyai Amél13 évesen (1916) 

213 



2 ábra Családi kép 1921 b"] - o ' Magyannacskén (balról a második B . ar anyai Aurél) 

4 ábra. Baranyai Aurél Párizsban, a Hotel des lnvalides előtt, 1930 körül 
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3. ábra. A "Petőfi- ·k " pati a munkatársai 1926-ból (balról· . .. . 
Sandor, Baranyai Aurél V. G,· Weigl Dezso, Fndrich 

. , ecsey eza) 

5 ábra Baranyai Aurél fehér köpenyben a Petőfi-patikában, 1930 körül 
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6. ábra Baranyai Aurél Alexandriában (1932-ből) 

7 ábra PAC (Pécsi Atléta Club) jelvényes portré 1932-ből 
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8. ábra T eniszezök között a Rodonay utcai teniszpály án, 1933-ból (balról a negyedik 
Baranyai Aurél) 
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9 ábra. Vőlegény portré 1934-ből 
10 ábra Esküvői kép Hadresben (Ausztria), 1934 október 21-én 
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ll. ábra Baranyai Aurél és Fridrich Sándm 1940-ben a Petőfi-patika tárájánál 
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13 ábra Szabó Zoltán egészségügyi miniszter 1970-ben átadja Baranyai Aurélnak az 
"Egészségügy Kiváló Dolgozója" kitüntetést 

14 ábra Baranyai Aurél otthonában rágyújtapipára (1982) 
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16 ábra Baranyai Aurél gyógyszerészsegédi bizonyítványa 
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17 ábra Baranyai Aurél munkáltatói bizonyítványa (1926-1944) 
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