
DÉL-DUNÁNTÚL NEVES 
GYÓGYSZERÉSZEI 

Pécs. 2014 



Szerkesztők: 

LÁRENCZ LÁSZLÓ 

SZABÓ LASZLÓ Gr. 

Technikai szerkesztő: 
KERESE GYÖRGY 

Lektor: 
SZMODITS LASZLÓ 

Szerzők: 

BARANYAI PAL 

BOGNfÍR TIBOR 

BOTZLAJOS 

DELI JÓZSEF 

GEIGER KALMAN 

KERESE GYÖRGY 

KóCZIAN ZOLTf\N GERGELY 

LARENCZ LASZLÓ 

/VIA\ER l<LfÍRA 

IVIISETA ILDIKÓ 

IVIOLNfÍR BÉLA 

IVIOLIVAR PÉTER 

PÉTER H. IVIARIA 

RÉPA\' GABOR 

STAMPF GYÖRG\' 

SZABÓ LASZLÓ Gr. 
SZMODITS LASZLÓ 

TREBBIN ÁGOST 

VARSZEGI LfÍSZLÓ 

Minden gyógyszerész emlékére, 
akik hivatásukat becsii/ette/ teljesítették! 



Tartalomjegyzék 

ELÖSZÓ .................................................................................................................. 9 

BEVEZETÉS .......................................................................................................... 11 

ABAY NEMES GYULA .......................................................................................... 15 

AUBER LÁSZLÓ ................................................................................................... 19 

BARANYAI AURÉL ............................................................................................... 21 

BARI ZslGMOND .................................................................................................. 35 

BRANTNER ANTAL .............................................................................................. 39 

CHOLNOKY LÁSZLÓ ............................................................................................ 47 

DA VID M. FERENC:. .............................................................................................. 59 

FRIDRICH SANDOR .............................................................................................. 63 

GARA !STVAN ...................................................................................................... 67 

GEIGER KALMAN ................................................................................................. 69 

.IOBST KAZMFR ... . ................................................. 87 

KENDERES JA NOS ................................................................................................ 91 

KERBOLT KORNÉL. .............................................................................................. 93 

KERES E !STV AN ··································································································· 95 

KORITSANSZKY ÜTTÓ ....................................................................................... 105 

KóCZIAN GÉZA ................................................................................................. 109 

MISET•\ JANOS ................................................................................................... 137 

MOZSONYI SANDOR .......................................................................................... 139 

NENDTVICH TAMÁS .......................................................................................... 147 

PILLICH CS•\LÁD ................................................................................................ 151 

RAcz GAsoR ..................................................................................................... 159 

RÉPA y LAJOS .................................................................................................... 165 

RIPPL-RÓN•\I JÖZSEF ......................................................................................... 171 

SALAMON BÉLA································································································ 175 

SZABOLCS (PICHLER) JÓZSEF ............................................................................ l 79 

VONDRA ANTAL ................................................................................................ 181 

7 



Előszó 

Megtisztelő számomra, hogy a neves dél-dunántúli gyógyszerészekről szóló, 
monográfikus munka elején örömömet az előszóban fejezhetem ki. Köszönet 
illeti elsősorban a Szerzőket, a Szerkesztőket és minden közreműködőt, akik 
nagy lelkesedéssel gyűjtötték össze szűkebb hazánk jeles gyógyszerészettörténe
ti értékeit, főként olyan egyéniségeket, akik példaképül szolgálhatnak a mai 
olvasónak, elsősorban a fiatalabb gyógyszerészeknek, gyógyszerkutatóknak és 
történészeknek. 

Több mint 10 év telt el, amióta Szolcsányi János akadémikus vezetésével 
létrejött az önálló Gyógyszerésztudományi Szak a Pécsi Tudományegyetem 
Altalános Orvostudományi Karán belül. Az áldozatos úttörő munka alapkövét a 
hozzáértő gyógyszerész, orvos, vegyész és biológus oktatók letették. Küszöbön 
áll az önálló Gyógyszerésztudományi Kar létrehozása. 

Kettős öröm tölt el, amikor az előszót írhatom. Mint az Altalános Orvostu
dományi Kar dékánja arra buzdítottam az év elején megalakult és a Gyógyszeré
szeti Intézeten belül működő gyógyszerészettörténeti csoportot, hogy érdemes 
lenne jellemezni Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy és Tolna megyék) példamuta
tó gyógyszerész egyéniségeinek életpályáját. Lám, a javaslat megvalósult. Az 
öröm másik oka személyes jellegű. Édesapám és leányom is gyógyszerész. Sze
retik hivatásukat és ezzel számomra is erőt adnak. 

Kívánom, hogy a tisztelt Olvasó az összegező munkát ne tekintse végle
gesnek. Sok kiváló gyógyszerész teljesít áldozatos munkát a „végvárakon", a 
hálózati gyógyszerellátás területén vagy klinikákon, kórházakban, orvos
biológiai laboratóriumokban. A most jellemzett egyéniségek a szakterület tör
ténetének sajátos korszakát képviselik. Legyen a most végzett oktató- és kuta
tómunkánk méltó a régiekéhez és újabb példaadás a jövő generációinak! 

Pécs, 2013. október 3 l. 

Dr. Miseta Attila 
egyeten1i tanár 

Altalános Orvostudományi Kar dékánja 
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Bevezetés 

Több mint 10 éve alakult meg a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudo
mányi Karán belül a Gyógyszerésztudományi Szak. Az idén a Gyógyszerészeti 
Intézet és Központi Klinikai Gyógyszertár keretében létrehoztuk a Gyógyszeré
szettörténeti Csoportot. 

Az első intézeti megbeszélésen Miseta Attila egyetemi tanár, dékán felve
tette annak lehetőségét, hogy a Dél-Dunántúl neves gyógyszerészeiről érdemes 
lenne könyvet megjelentetni. A buzdítás erőt adott ahhoz az elhatározáshoz. 
hogy nyomban munkához kezdjünk, hiszen Pécsett, Baranya megyében és szom
szédos megyéinkben számos neves elődünk tevékenykedett. A lelkes és önzetlen 
munkát végző szerzőknek sikerült rövidebb-hosszabb tanulmányokat írni példás 
gyógyszerész elődeinkről. 

Szándékosan ügyeltünk arra, hogy a szerkesztés során 111eghagyjuk a szerzők 
egyéni látásmódját, fogalmazási stílusát. Vannak olyan tanulmányok, amelyek or
szágot behálózó gyógyszerész-dinasztia történetét összegezik, de több helyen a meg
lévő és többségében újabb adatokkal kibővített ismereteket közöljük. 

A lista lehetne gazdagabb is. A válogatás fő szempontjának tartottuk a ki
emelkedő alkotó egyéniségeket, a tudományos munkásságot, az értékmentő ak
tivitást és a családi példaadást. 80 év feletti gyógyszerész méltatására is sor kerül 
összeállításunkban. 

Köszönjük lektorunknak, Szmodits Lászlónak, hogy sok esetben hozzájárult 
kibővített adatainak közléséhez. Nagy segítséget jelentett, hogy a szerzőként is 
közremlíködő Kerese György programozó informatikus vállalta a technikai szer
kesztést. Külön köszönet érte! 

Hálánkat fejezzük ki Miseta Attila dékán úrnak, hogy lehetővé tette a gyűj
teményes kötet kiadását! 

Pécs, 201.3. október 31. 

Szerkesztők 

11 



Neves gyógyszerészek 



Abay Nemes Gyula 
dísz111agyarban 

Abay Nemes Gyula 

DR. ABA\" NEMES GYULA eredeti neve Szikszói Tóth 
Gyula. Dunaföldváron született 1876. szeptember 4-
én, Pakson hunyt el 1952. július 7-én. 

Még gyermek volt, amikor édesapja, Tóth Jó
zsef meghalt, s öt Abay Nemes Ferenc földbirtokos 
nevelte, aki örökbe fogadta, és nevére vette, így 
1896-tól az Abay Nemes Gyula nevet viselte. 

Középiskolai tanulmányait magánúton, Bony
hádon, Kaposváron, Budapesten és Vácott végezte 
és itt is érettségizett. Gyógyszerész gyakornok lett 
Siófokon. A Budapesti Egyetemen 1899-ben ka
pott gyógyszerészi oklevelet, majd Kolozsvárott 
doktorált 1911-ben kémia és növénytan tárgykör
ből. Tanulmányainak költségeit önmaga teremtette 
elő, támogatást senkitől sem kapott. Gyógysze
részként először Siófokon dolgozott a 'Szentlélek' 
gyógyszertárban. 1901-től több helyen bérelt 
gyógyszertárat, így Budapesten, Nyírbogdányban, 
Nagyatádon, Perlakon, Vittercen és 

Nagydiószegen. Paksra 1914-ben került, ahol 1925-töl saját gyógyszertára lett 
'Remény' elnevezéssel. 

Paks közéletének is tevékeny résztvevője volt: a ka
tolikus iskolaszék, a paksi Vöröskereszt, a Kaszinó vá
lasztmányi tagjaként tevékenykedett. Egy korabeli ké
peslap tanúsága szeri!ll 1927-ben az ő kezdeményezésére 
és szervezésében valósult meg, hogy a Paksi Polgári Kör 
a Szeniczey-kúria falán emléktáblán örökítette meg Deák 
Ferenc paksi látogatásait. 

1920 és 1924 között a Gyógyszerészi Értesítő fő

1-\bay 1Ye111cs Gyula 
pecsérjc 

munkatársa lett. Ertékelte a neves hazai és külföldi gyógyszerészek emlékét, 
közülük is kiemelten Kazay Endre tevékenységét. 

Gyakran és szívesen írt. Irodalmi miíveltsége kiemelkedő volt. Például érte
kezést készített Shakespeare és lbsen clrá111áinak orvos és gyógyszerész szereplő
iről. Kutatta a jezsuita és az irgalmas rendi patikák történetét. 1924-ben jelem 
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meg a „Jezsuita gyógyszertárak és gyógyszerészek Magyarországon" című ta
nulmánya. Verseit, rajzait, cikkeit megtalálhatjuk a Mezőföldi Hírlapban, a 
Keszthely újságban, a Szekszárd és Vidéke újságban, a Tolna megyei Közlöny
ben, a Tolna vármegye lapban és a Közérdek lapban. Munkatársa volt a Tolna 
Megyei Újságnak, tudósítója volt a Budapesti Hírlapnak. 

Gyógyszertárvezető volt a paksi évek után 1932-től Nagykőrösön, 1935-től 
pedig Miskén, a 'Szent Szilveszter' gyógyszertárban. 1938-ban Budapesten tele
pedett le, az 'Irgalmas Szeretet' gyógyszertár tulajdonosaként. Károly fiát is a 
gyógyszerészi pályára nevelte. 

Pakson a volt lakóházán emléktáblát helyeztek el, a paksi temetőben kis sír
ja gondozott. 

Abay Nemes Ferenc saját fia, Abay Nemes Oszkár sokszoros magyar úszó
bajnok, az 1936-os berlini olimpián a bronzérmes 4x200 méteres gyorsváltó 
tagja volt. 1997-ben Pécsett versenyuszodát neveztek el híres olimpikonról, aki 
gyermekkorában Pakson, a Dunában ismerkedett meg az úszással. 

Legfontosabb közleményei 

• Néhány szó a „Pszichologiá"-hoz !., II. Gyógyszerészi Szemle 1918. !II„ VII. 
o Báró Eötvös Lóránd. Gyógyszerészi Szemle 1918. VII. 
o Than halálának 10 éves évfordulója. Gyógyszerészi Szemle 1918. VII. 
• özv. K. daróczy Daróczy Tamásné. Tolnamegye és Közérdek 1918. 
• Újabban felkapott népies gyógyszerekről. Gyógyszerészi Hetilap 1918. 
• Néhány szó hypothézisekről. Gyógyszerészi Szemle 1919. Ill. 
• Adatok, Shakespeare. Gyógyszerészi Értesítő 1921. 442. 
o A munkaidőről. Gyógyszerészi Értesítő 1921. 330. 
o Goethe gyógyszerész ismerősei. Gyógyszerészi Értesítő 1921. 810. 
• Kazay Endre. Gyógyszerészi Értesítő 1923. 218. 
o Néhány szó az új szerkesztőhöz. Gyógyszerészi Értesítő 1923. 456. 
o Jezsuita gyógyszerészet Magyarországon. Gyógyszerészi Értesítő 1924. 5„ 

8„ 9. szám 
o A fejlődésképesség és a gyógyszerészet. Gyógyszerészi Értesítő 1925, 18„ 

19. szám 
• Megemlékezés Lamaire gyógyszerészről. Gyógyszerészi Értesítő 1925. 7. 

szám 
• Niertit Béla (1857-1925). Gyógyszerészi Értesítő 1925. 11. szám 
• Szemelvények a budapesti gyógyszertárakból a budapesti drogériák életébe. 

Gyógyszerészi Értesítő 1925. 19. szám 
• A gyógyszerészek és az országos élelmiszervizsgálat. Gyógyszerészi Értesítő 

1925. 106. oldal 
• Ki az oka, hogy a gyógyszerészek oly kis számban vesznek részt a szakiroda

lomban. Gyógyszerészi Értesítő 1926. 366. oldal 
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• Koritsánszky Dénes 50 éves munkája. Tolnamegyei Újság 1927. augusztus 
• Jezsuita gyógyszertárak Magyarországon. Budapesti Hírlap 1927. (1928?) 
• Meditáció a magyar gyógyszerészet szociális evolúciójáról. Gyógyszerészi 

Értesítő 1929. 38. oldal 
• Mit nyújt egyesületünk a történeti munkák kiváló íróival? Gyógyszerészi 

Értesítő 1931. 17. oldal 
• „A gyógyszerészet történelme" Gyógyszerészi Értesítő 1931. 38. oldal 
• A Magyar Gyógyszerészet Története (Baradlay János). Gyógyszerészi Értesí

tő 1931. 69. oldal 
• A Magyar Gyógyszerészet Története (Bársony Elemér). Gyógyszerészi Érte

sítő 1931. 84. oldal 
• A Nagykőrösi Zeneegylet zeneestéje. Gyógyszerészi Értesítő 1931. 
• Igazságos-e a mai gyógyszertár bérbeadók és bérlők helyzete? Gyógyszerészi 

Értesítő 1932. 41. oldal 
• Dr. Ekkert László. Gyógyszerészi Értesítő 1932. 33. oldal 
• Sopron és a Magyar Gyógyszerész Egyesület XI. Közgyűlése. Gyógyszerészi 

Értesítő 1932. 113. oldal 
• Határozat a Kazay síremlék ügyben. Gyógyszerészi Értesítő 1933. 356. oldal 
• ln memoriam! (Karlovszky Geyza). Gyógyszerészi Értesítő 1933. 719. oldal 
• Dr. Schulek Elemér. Gyógyszerészi Értesítő 1936. 138. oldal 

Források: 

o l-Iirn László szerk. (1930): To!namegyei Fejek. Tolnavármegye tÍ?~ évvel Trianon 
után. Budapest 

o Szmodits László (2003): Neves n1agyar gyógyszerészek kegyeleti adattára. Dictum, 
Budapest 

o Kern né Magda Irén: (2006): Híres paksiak - paksi hírességek: Abay Nemes Gyula. 
Paksi Hírnök, 2006. december l. 

o Szászvári Józsefné (2009): Abay Nemes Gyula. ln Raffainé Kókány Judit (szerk.): 
Földvári Tabló - Életrajzok és arcképek Dunaföldvár múltjából. Berze-Nagy Ilona 
\i{irosi l(önyvtár, Dunaföldvár 

o l(onrádné A.bay-Nemes Éva: Családi hagyatékból fényképek, közlen1ényeinek listája 

MAYER KLARA 
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Au.lbe:r :László 

Az optimista, derűs kedvű, szerény tudós, DR. 

AUBER LÁSZLÓ híres volt arról, hogy a legnagyobb 
kollegiális szeretettel és megértéssel segített a hozzá 
forduló munkatársaknak, barátoknak, tanítványok
nak. Emberi adottságai precíz gyógyszerészi, ve
gyészi tudással jártak együtt. 

1900. december 4-én született Mohácson, 
1976. szeptember 19-én hunyt el Budapesten. 
Nagyapja Medgyessy Béla mohácsi orvos volt, aki
nek Flóra nevű lányát vette feleségül Auber Vilmos 
gyógyszerész. 

Apja, Auber Vilmos 1869-ben született régi 
mohácsi patrícius családból, oklevelét 1890-ben 

szerezte a Pesti Egyetemen, 1894-ben vette át a 'II. Lajos király' patikát Luiszer 
Viktor gyógyszerésztől. Mohácson nem csak nagy tekintélyű gyógyszerész volt, 
hanem jómódú polgár is. A Dél-Baranyai Bank és a Mohácsi Gyógyszerészeti és 
Kereskedelmi Doboz és Papírárugyár RT egyik alapítója volt. A Pécsi Napló és 
a Pesti Napló 1931-ben megrendüléssel tudatta, hogy rejtélyes körülmények 
között hunyt el Mohácson. Szőlőhegyi villájában veronállal és morfiummal 
megmérgezte magát. Az igazi ok nem derült ki, de László fia nagy önuralommal 
viselte el a tragédiát. Élete során senkivel nem éreztette szomorúságát. 

A fiatal Auber László érettségi után Budapesten a Tudományegyetemen ve
gyészi, majd hamarosan, 1927-ben gyógyszerészi oklevelet szerzett. A szorgal
mas és nagy tudású szakembert Gróh Gyula meghívta a kémiai intézetbe, ahol 
sikerrel elkészítette bölcsészdoktori értekezését. A kémikus doktor 1928-ban a 
Rex Gyógyszergyárba (a Biogal elődje) került, de hamarosan családi patikájukba 
kellett állást vállalnia. 1930-tól Mohácson volt gyógyszertárvezető. A Magyar
országi Gyógyszerészet Egyesület Baranya vidéki kerületének alelnökévé vá
lasztották. 

Az államosítás után, 1950-től gyógyszerész-vegyészként kutatott a Kőbá
nyai Gyógyszerárugyár Analitikai Laboratóriumában. Már itt elkezdte a műsze
res kémiai vizsgálatok bevezetését a gyógyszerek kvalitatív és kvantitatív minő
ségi jellemzésére. 
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Tapasztalatait, tudását Végh Antal professzor felismerte és meghívta 1954-
ben munkatársának. A Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi Ké
miai Intézetében lett adjunktus. 

Kiváló fizikai-kémiai ismeretekkel felvértezve bevezette az intézetben a 
műszeres kémiai módszereket. Ehhez azok a tapasztalatok is hozzá segítették, 
amelyeket a gyógyszertári és gyógyszergyári munka során szerzett. Bekapcsoló
dott a gyógyszerkönyvi vizsgálatok kidolgozásába. Az V. Magyar Gyógyszer
könyv Addendumában és VI. Magyar Gyógyszerkönyv gyógyszerellenőrzési 
módszereinek leírásában tevékenykedett és alkotott maradandót. Nevéhez fűző
dik - a nemzetközi viszonylatban is elismert színmértékoldat-sorozat kidolgo
zása és alkalmazásának bevezetése. Több módszert dolgozott ki a zavarosság 
mértékének konkrét megállapítására (kolorimetria, turbidimetria). Új mérési 
eljárást vezetett be az alkohol minőségének jellemzésére, továbbá elsők között 
vizsgálta a műanyagok gyógyászati felhasználásával kapcsolatos analitikai prob
lémákat. 

1968-ban, nyugdíjba vonulását követően szabványok kidolgozásában vett 
részt, tudományos tanácsadás formájában segített a Biogal Gyógyszergyárnak. 

Tanulmányaim során, amikor még Végh Antal Intézetében dolgozott, gyak
ran tapasztaltam, hogy a laboratórium csendjében, késő estig végezte vizsgálata
it. Mint később megtudtam, e nyugalom, csendesség és a kémia titkainak meg
ismerése, a gyógyszerészet szolgálata jellemezte egész életét, példát adva az ifjú 
oktatóknak, kutatóknak, tanítványoknak. 

Források: 

o Baranyai Aurél (1.976): Annotált dokumentumok és apró tudósítások Mohács egész
ségügyi állapotáról 1.926-ig. Baranyai Helytörténetírás, Válogatott dokumentun1ok 
Mohács város kapitalizmuskori történetéhez, Baranya Megyei Levéltár, p. 393-527. 

o Dörnyei Sándor (2005): f\ 1nagyar gyógyszerészeltörténeti iroda\0111 1944-ig. IY1agyar 
Gyógyszerészettörténeti Társaság. Budapest 

o Gyógyszerészet - Hírek ( l977): Auber László meghalt. p. 32. 
e Szmodits László (2003): Neves n1agyar gyógyszerészek kegyeleti adattára. Diclu1n, 

Budapest 

SZABÓ LASZLÓ GY. 
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Baranyai Aurél 

BARANYAI AURÉL Baranyai (Wotroba, Wotruba) 
József gyógyszerész második fiaként 1903. január 
8-án Eszéken született, ahol (Mursán) Szent Pál is 
térített. 1983. március 30-án hunyt el Pécsett. 

Édesanyját Jánosy Ágnes, Paulinának 
(Bácskertes, 1874 - Pécs, 1946) hívták. Nagy
bátyja, Wotroba Vincze (Pécs, 1876 - Pécs 1898) 
szintén patikusnak készült, de II. éves gyógysze
részhallgató korában fiatalon elhunyt. 

Baranyai József (Pécs, 1872 - Pécs, 1953) 
iskoláit elvégezve belépett az irgalmasok rendjé
be, ahol három évig fráterként szolgált. A próba
év végén a gyógyszerészi pályára tartották hiva
tottnak. A Felvidék, Morvaország és Ausztria 
területén mint kolduló barát alamizsnát gyűjtött a 
rend számára. Nyolcéves szolgálat után kilépett. 
Gyógyszerészi működésének helyszínei közül 

Kőszeget, Zombort, Etyeket, Beremendet ('Korona'), Eszéket és Magyarmecs
két ismerjük. „Baranya vármegye közgyűlése 1903. október 13-án megengedte, 
hogy Wotroba József okleveles gyógyszerész Magyar-Mecske községben 
gyógyszertárat állíthasson föl." Magyarmecskén (körjegyzőségi és választókerü
leti székhelyen) 1904-ben nyitott a 'Petőfi' patika, amely 1932-ig maradt Bara
nyai Józsefé. Utána Weinberger Armin folytatta a praxist. 

Baranyai (Wotroba) József diplomája jelenleg nincs családunk birtokában, 
valahol rejtőzködik, lappang. Még emlékszem fatokos, függő pecsétjére. Bara
nyai Aurélé a Pécsi Patikamúzeumban látható. 

Baranyai Aurél egyéves korától 1925-ig volt az ormánsági Magyarmecske 
lakosa. A pécsi Szepesy utcai Belvárosi Fiúiskolában az elemit, majd a ciszterci
ek gimnáziumában végezte a középiskola első három osztályát. (Ez idő alatt a 
Petrezselyem utcában, apai nagyszüleinél lakott.) Innen a Dombóvári Királyi 
Katholikus Főgimnáziumba került, ahol 1921-ben érettségizett. Ezt követően 
gyógyszerészgyakornok lett a Vas megyei, kemenesaljai Magyargencsen 
Kisgeszéni Szabó Tivadar 'Megváltó' nevű, 1895-ben alapított patikájában és a 
győri Stinner Imre 'Szentháromság' -ában. 
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Baranyai (Wotroba) 
József gyógyszerész, 
Baranyai Aurél apja 

1923. június 19-én szerzett gyakornoki végbizonyítvá
nyával - már mint okleveles gyógyszerészsegéd -
került kisegítő munkatársként a pécsi 'Arany Sas' -ba, 
hogy ősszel innen induljon a Budapesti Királyi Ma
gyar Pázmány Péter Tudományegyetemre, melynek 
Orvosi Karán 1925. szeptember 30-án gyógyszerész 
oklevelet kapott. (Egyetemi tanárai az évfolyam tabló
ja szerint: Andriska Viktor, Eckert László, Jakabházy 
Zsigmond, Lipták Pál, Liebermann Leó, Matolcsy 
Miklós, Mágocsy Dietz Sándor, Schulek Elemér, Ridli 
Rezső és Winkler Lajos). Évfolyamtársai között talál
juk a pécsi Gál Gézát és Geiger Kálmánt is. Az egye
temi időszak vége felé kisegítőként (subsidium) mű
ködött Halm Iván 1914-ben alapított 'Bánya' nevű, 
tokodi (Esztergom) gyógyszertárában. 

Friss diplomájával 1925. december 31-ig a kunmadarasi 'Fehér Kígyó' gyógy
szertárban Szilágyi Imrénél dolgozott, majd 1926. január elsejétől már Pécsre, 
Fridrich Sándor 'Petőfi' patikájába szegődött, itt is maradt 1944. május 11-ig. 
Ekkor már három gyermek büszke apja, a negyedikkel a háború után ajándékoz
ta meg felesége, Reif Emmy. 1943-44-ben az akkori Fiume (ma Petőfi) utcai 
Hadikórház gyógyszertárában együtt dolgozott Geiger Kálmánnal, Reiser János 
órás mesterrel, valamint Horváth Józseffel és megfordult szülővárosában, Eszé
ken is, ahol a Tábori Kórházban teljesített tartalékos, egyenruhás szolgálatot. 

Kisgeszéni Szabó Tivadar 'Megváltó' patikája Magyargencsen -1922 
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Baranyai Aurél gyógyszerészi oklevele 

Baranyai Aurél a 'Petőfi' gyógyszertárban (1930-as évek elején) 

1944-ben családjával visszatért Pécsre. Négy évig Geiger Kálmán '!Vlecseki 
Itóka és Dékány Brandy Gyár' -ának gyártásvezető italvegyésze lett. 1950. május 
l-től Gyimóthy (Wéber) Béla 'Arany Sas' gyógyszertárában, majd a 10/8-as, 
végül a 10/1-es (ma ismét 'Arany Sas') patikában állt a tára mögött, 
hetvenötéves koráig szolgálva a pécsiek egészségét. 
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A pécsi lwdihórltcíz gyógyszertára a Fiume utcában -1943 
(balról Harvcítlt József; Baranyai Aurél, Reiser János) 

KUTATÁS, KÍSÉRLETEZÉS, TANULMÁNYUTAK 

Baranyai Aurélt nemcsak az orvosságot kiadó vagy a laboratóriumban „mérget 
keverő" gyógyszerészként ismerték. Hazai és külföldi kapcsolatokra épülő kuta
tó tevékenysége is jelentős. 

Holland és mongol homoktövis-magvakat szerzett, amelyek gyógyászati 
felhasználásának lehetőségeit Szabó László Gyulával vizsgálta. Elsőként hívta 
fel a figyelmet erre az értékes gyógynövényre. Buzdítására az Erdészeti Tudo
mányos Intézet Kutató Állomásán, Kecskeméten törzstelepet létesítettek. 

A galagonya szívgyógyszörp előállítási módszerét Puskás Ödönnel együtt 
dolgozta ki a nagykozári 'Virágzó Mgtsz.' szörpüzemében. Ennek eredménye
ként született meg kettőjük szabadalma, az „Eljárás Crataegus szívgyógyszörp 
előállítására". 

Vizsgálatai nyomán Szentlőrincen, nagyüzemi kísérlethez telepítették a ba
ranyai kamillát. Kidolgozta a nyers kamilla liofilezését. 1965. szeptember 16-án 
újítási javaslatot nyújtott be a Herbáriának „A recens chamomillae fias pépjének 
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liofilizátuma jobb hatásfokot eredményez" címmel. Sikeresen indította meg a 
római kamilla termesztését is. Gyógynövény-telepítési kísérletet végzett spa
nyolpozdorral. 

Lárencz László emlékei szerint a Vinca minor alkaloidjainak izolálása 
Szász Kálmánnak, a korábbi Kőbányai Gyógyszergyár Növénykémiai Laborató
riuma kutató gyógyszerészének köszönhető. A fő hatóanyagból (vinkamin) jött 
létre a 'Devincan', majd a sikeres 'Cavinton' nevű gyógyszer. A középüzemi 
vinkamin-kinyerés technológiájának kidolgozásában Baranyai Aurélnek is sze
rep jutott. 

Növényi nyersanyag, ill. magvak gyűjtésével segítette a Szegedi Tudo
mányegyetem Gyógynövény- és Drogismereti Tanszékének munkatársait (pl. 
Tamus communis) és a tápiószelei Agrobotanikai Intézet (ma Növényi Diverzi
tás Központ) génbankját (Digitalis ferruginea és D. lanata). 

Kutatóútjai során bejárta Baranya megye minden zegét-zugát, de a Mecse
ken kívül Nagyárpád, Sellye, Mohács és a Villányi hegység voltak leggyakoribb 
úti céljai. Felkereste az ország arborétumait és a Herbária telepeit. Ellátogatott a 
Soproni és a Kőszegi hegységbe és kedvelt őszi kirándulásai közé tartoztak a 
Balaton-felvidéki séták, de a Nyírség, a Zemplén és a Bükk sem maradt felderí
tetlenül. 

Személyes élményeiből. levéltári kutatásai eredményeiből emléket állított a 
pécsi és baranyai gyógyszerészeknek, botanikusoknak, gyógynövény-termesz
tőknek, gylíjtőknek, népgyógyászoknak. 

SZAKMAI KAPCSOLATOK 

A h~lyi szervezetek közül szoros kapcsolatban állt a Mecseki Erdőgazdasággal, 
az Elelmiszervizsgáló Intézettel, a galenusi és szakfelügyeleti laboratóriumok
kal, az egyetemi és katonai gyógyszertárral, a POTE Közegészségtani Intézeté
vel, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságával. A Magyar Gyógyszerészeti Társa
ság Gyógynövény Szakosztályának Dél-Dunántúli Csoportját, mint elnök irányí
totta. 

Országos szakmai kapcsolatai közül is felsorolok néhányat: Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság 1966-tól rendes tag, az MGYT Gyógynövény Szak
osztályának és Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának tagja (1975-től ~indket
tönek vezetőségi tagja), a Magyar Kémikusok Egyesülete pécsi szakosztályának 
vezetőségi, a tvlagyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportjának alapító tagja. 

Jó kapcsolatban volt a Gyógynövénykutató Intézettel, a tiszavasvári gyógy
növény-üzemmel, az Országos Mezőgazdasági !Vlinőségellenörzö Intézettel, a 
Kőbányai Gyógyszerárugyár Növénykémiai Osztályával, a Magyar Agrártudo
mányi Egyesülettel, az Országos Erdészeti Egyesülettel (1964-től tagja), az Er
dei Melléktermék-feldolgozó Vállalattal. az Egészségügyi Minisztériummal, a 
Magyar Orvostörténeti Múzeummal. 
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Kapcsolatot ápolt a marosvásárhelyi egyetemen dolgozó Rácz Gáborral, 
Stuttgartban Joachim Langerfeldt-tel, a kieli Frohne professzorral, a német 
Gyógynövénykutató Társasággal. 

Botanikai, etnobotanikai érdeklődése „melléktermékeként" irányult figyel
me a természetvédelemre. Bejáratos lett a Dél-dunántúli Természetvédelmi Hi
vatalba. 1970. február 2-án tagja lett a Baranya Megyei Természetvédelmi Bi
zottságnak, majd a Pécsi Akadémiai Bizottság természetvédelmi és növénytani 
munkabizottságának is. 

Gyógyszerészettörténeti kutatásai során rendszeres vendégévé vált a Bara
nya Megyei Levéltárnak, megismerték a Janus Pannonius Múzeum Új- és Leg
újabb kori Történeti Osztályán és sűrűn levelezett a Magyar Orvostörténeti Tár
sasággal és Múzeummal. 

DOLGOZATOK, TANULMANYOK, PUBLIKACIÓK 

Baranyai Aurél szakmai írásokkal 1956 után jelentkezett. Ekkor a gyógyszerészi 
hivatást, a gyógynövényeket, a népgyógyászatot, a gyógyszerészettörténetet 
választotta témájául. 

Szabó László Gy. így jellemezte ezt a korszakát: 

„ Baranyai Aurél tern1észettudo111ányos ismeretei és sajátos irodalini stílusa 
műfajt terellltettel<. Nelllcsak cikkeivel ismertette meg a szakirodalom tanul
mányozóit tudása /cis hányadával, hanem a sza/csajtó és napi/apa/e útján 
rendszeresen közölt olyan irodalmi értékű esszéket, karcolatokat, 1nelyekben 
a gyógynövények és az ember kapcsolata állt a középpontban ... " 

1927 és 1940 között 12 nem szakmai publikációját ismerjük, 1956-tól 1982-ig 3 
szakmai (díjazott, pályázati) dolgozata, 15 tanulmánya, 46 szakmai és 22 egyéb 
publikációja jelent meg, vagyis összesen 98 cikkéből 64 szakmai jellegű és 34 
egyéb tárgyú. További 10, nem közölt kézirata is létezik. 

Szakmai dolgozatai a MGyT és a PAB pályázataira készültek. A tanulmá
nyok a Gyógyszerészet, a Gyógyszerészi Diárium, a Herba Hungarica, a Bara
nyai Helytörténetírás, a Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, a Pécsi Szemle 
várostörténeti folyóirat és a Mecsek Egyesület Évkönyve; a publikációk pedig a 
Dunántúli Napló, a Gyógyszerészet, a Gyógyszerészi Diárium, a Gyógyszerésze
ti Híradó, a Baranya Egészségügye, az Egészségügyi Dolgozó és az Új Tükör 
nevű kiadványokban, ill. szaklapokban, újságokban jelentek meg. 
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Egyik legérdekesebb gyógyszerészettörténeti áttekintése az 1977. október 
27-én tartott várostörténeti konferencián hangzott el. Érdemes idézni belőle 1 : 

„ Pécsi gyógyszerészetrő/ 300 év óta beszélhetünk, a \!árasi Apodegge 
megjelenésétől kezdve. Ez a gyógyszerészet nem volt sajátos arcú, nem külön
bözött a korabeli magyarországi gyógyszertárak működésétől, életétől. Még 
ebbe a rövid összeállításba is belefér az a kiemelkedőnek mondható te/jesít
lllény, alllit ez a gyógyszerészet produkált és megérdemli, hogy az utókorra 
örökítsük. Egyik jellemzője a várossal, illetve magisztrátussa/ való szinte csa
ládias kapcsolata. A város vezetősége féltve óvta kedvelt gyógyszerészeinek 
gazdasági érdekeit, hiszen azok saját érdekei is voltak. Még 1925-ben is beszé
des nyomát találjuk ennek, mikor a pécsi közegészségügyi bizottság véleménye
zi az egyete/11 l1ázi gyógyszertárának felállítását és „Kívánatosnak tartaná, ha 
azt a pécsi gyógyszerészek állítanák fel. Pécsett 10 patika van és az újabb 
gyógyszertár veszélyeztetné existenciájukat." 

Időrendben első pécsi gyógyszerészeti e/11/ékünk Petrus Physicus et 
Apothecarius, aki 1332 és 1335 között a Bertalan ispotályban tevékenykedett. 
1495-ben egy névtelen orvos-gyógyszerész gyógyít Pécsett II. Ulászló ura/
lwdása idején. 

A X\'l. század közepe táján létesiilhetett az „A/te Apodegge", a városi 
patika intézrnén„ve, 111ely azonban csak időszakosan rnűködött a város fennl1a
tósága alatt. 

1697 a Fő-téri Szerecsen gyógyszertár alapítási éve. 
1713-ban Anrath Frigyes kirurgus-gyógyszerész (LÍn. pestis borbély) 

111iíf.:.ödése érde1nel en1lítést, aki a pécsi lazarétun1ban a pestisjárvány idején 
élete kockáztatásával ápolta a pestises betegeket és gyógyszere/te őket, 
gyógyszerszán1láinak bizonyossága szerint. 

1785-ben nyílt Illeg a Barátok utcájában az Arany Sas gyógyszertár. 
1796-ban pedig az Irga//llasrend Gránátalma gyógyszertára, melynek 

költségeihez később idősebb Krautsack János tílllárllJester végrendeletében 
1000 forintot hagyolllányozott, hogy a valóságos szegények ingyen kaphassa
nak niedicinát. 

1845-ben Nendtvich Tamás gyógyszerész az Orvosok és Terlllészetvizsgálók 
Pécsett tartott vándorgyíílésén négy előadást tart. Országos hírií botanikusunk, a 
híres pécsi botanikus-isim/a alapítója a Mecsek növényeiről, a fák nemeiről, a 
leplcékről és a gyümölcsfákról értekezik. 

1867-1897-ig Sipőcz István, mint a Szerecsen gyógyszertár tulajdonosa 
sok példáját adja leleményességének. Az országban az elsők között fogla/lw
zik szódavíz gyártással. Patkány- és egérméreg iize111et alapít és a foszfor
pasztát az ország 111i11den részébe szállítja rnezőgazdáknal<. Bevezeti Pécsre a 
kii/földi gyógyszerlciilönlegességeket, gyermektápszereket, sőt lnísldvonatot is. 
Gyógycu/wrkát gyárt, házi és zsebpatilcákat árusít, stb. 1897-ben pompás 
patikaházat épít az Apáca utca sarkára és 111iíen1/éknek szárnító gyógyszertári 
berendezéssel látja azt el. 

1 Adatok a pécsi gyógyszerészet úllamosíuisiltwk időszakiibó! (JiH1US Pannonius !\!úzeum Évkönyve, 1978. 
Rö\'id Közlemények, p. ~6-1~~66.J 
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Az 1887-ben létesült Gőbe/ gyógyszertárban nevelődik Wesze/szky Gyula, 
a későbbi nevezetes budapesti gyógyszerész-tanár. Ez a patika oldja meg 1927-
ben az egyetemi gyógyszertár kezdeti szállítási nehézségeit. 

1895-ben dr. Antal Gyula pécsi származású budapesti egyetemi tanár 
kétemeletes modern patilwházat építtet fiának, i!Jú Antal Gyulának az Irgal
masok utcájában a Majláth térrel szemben. A gyógyszerész-fiú azonban, mint 
tudjuk, csakhamar átpártol a zene területére. 

1910-ben jelennek meg a nők három pécsi gyógyszertárban is. 
Szigeti Frigyes csukamájolaj-csokoládét készít és állatgyógyszerek 

egész sorozatát hozza forgalomba. 
Keresztény János arról nevezetes, hogy emberbaráti minőségben a leg

különbözőbb területeken jótékonykodik, a budai-külváros közönségét favori
zálva. Elnöke a Budai-külvárosi Katolikus Körnek, a „ Pro Ecc/esia et 
Pontefice" pápai kitüntetés birtokosa. 

Fridric!J Sándor „ csak" gyógyszerész. Nen1 n1ÍÍvel látványos, nagy dol
gokat s nern törekszik anyagi előnyökre. Főként az ifjú gyógyszerész
nen1zedék szalanai, gyakorlati nevelésén fáradozik eredrnényesen. Országo
san is111ert és tisztelt gyakornokai közül IVeuber Edinát, dr. l-Iorvátl1 Dezsőt és 
dr. I<erese Istvánt kell n1egernlíteni. 

Dr. \fondra Antal, a siklósi utcai Szent Mór gyógyszertár tulajdonosa 
szakírói rninőségben is kiváló patikus. A „Hírneves gyógyszerészek" cín1ű 
320 oldalas míí szerzője. 

Dr. Jónás Géza, a Szerecsen patika tulajdonosa 1925-28 között kutató 
laboratóriurnot rendez be a gyógyszertár erneletén és n1egkísérli többek /\ű
zött a J(afrnopyrin kristályosításál is. 

Egyébkénl a pécsi patikusok rnellékesen szónol<ok, rnuzsikusok, a vallás 
patrónusai, vadászok, sporternberek, ínyencek, városatyák és kitíínő rnixerek 
voltak. Ez utóbbiak seregéből Geiger Kálmán emelkedik Id. 

Geiger Kálmán 1925 köriil lett az Arany Sas patika bérlője. Pest me
gyéből érkezett és a pécsi vasas-Harnerli családba nősült. „Mecseki Itóka" 
nevezetű gyornorkeseríí fikő1je {ogalornrná vált az ország határain kíviil is. 
Szállóige lett a „Kérek még egy poliárka Mecsekit". 

Népszerííségének titka a nagyvonalúság, a kevesebb '1aszonnaf járó 
több/etgyártás. A drágább, de simább borpárlatot használta szesz helyett, 
szőlőcul<rot a répacukor '1elyett, a fűszerek és keseríí drogok, amik italának 
lwrakterét meghatározták, jtínius végén gyííjtött zölddió-kivonatba ágyazód
tak . . 4.z ;\rany Sas patika laboratóriurnában kikísérletezett gyornorkeserű 
likőr nagybani gyártása a Fe/sőn1alor11 utcai iizen1ben nőtl országos hírűvé. 
Pécs városának valóságos látványossága és kultúr-apéritifje lett olyannyira, 
hogy a nevesebb idegene/.:. és hazai l<iválóságok Pécsre érkezvén, a Dón1 és a 
Zsolnay nnízeu111 111egtekintése rnellé a lvfecseki Likőriizern rnegtekintését és 
rnegkóstolását is rníísorukba iktalták. 

Az első világhábaní előtt a pécsi patikus, akárcsak honi kollégái, sötét 
ruhás civilben, sokszor ferencjóskában vagy zsakettben állt a táraasztalnál, 
többnyire hatalmas bajússzal ékesítve. Szolgálatára a gyakornok és a /abo
rá11S állott és adott esetben a kifutó szolga vagy kerékpáros küldönc. A tech
nikai, női munkaerők, az ún. csoniagolók csak a háború idején kapcsolódtak 
a gyógyszertári niunkába és a porok elosztásában, kenőcskeverésben, főzetek 
és forrázatok készítésében segédkeztek. Sényi Jánosról, a pécsi gyógyszertári 
laboránsok példaképéről külön is meg kell emlékezni, aki hozzánőtt az Arany 
Sashoz. Ötven esztendőnél hosszabb ideig egyfolytában dolgozott ebben a 
patinás eii. intéz111ényben, mely rnásodik, ha ugyan ne111 első szán1ú otthona 
volt. Családias hűség, odaadó áldozatkészség jellemezte és olyan technikai 
tudás, mely a szakértők csodálatát is kivívta. A legvillogóbb tinktúrákat, a 
legsirnább f\enőcsö/\et ő készítette. A pince-laboratóriur11, Sényi János biro
dalma, állandó patilwi tisztaságban ragyogott, készítményeiben a legszigo
rúbb fővárosi vizsgálat sern talált hibái. Ötven éves szolgálati jubileu111ára az 
Országos Gyógyszerész Egyesület J(abay-en1/ékérernrnel tüntette ki. 

r\ pécsi gyógyszerészei.;. ellenzéki rnagatartásul<ka/ is tekintélyt szereztek 
rnaguknal.; a hazai szakvélernény előtt. 1910 óta I-lajdú és f\rad rnegyéve/ 
egyiitt vezetőszerephez jutottak az Országos Gyógyszerész Egyesiiletben. 

f\ hazai gyógyszerellátás színvonalának ernelését célzó törekvése/{ gya
l\orfati végrehajtása nagyrnértékben az egyes gyógyszertár-tulajdonosok 
egyéni anyagi á/dowtválla/ásától és /1ivatástudatától fiiggött. A gyógyszertá
rai.; szá111ának szaporodásával egyre inkább előtérbe kerültek a gazdasági 
érdehelcség vonatkozásai. Ez a pécsi gyógyszertárak - sokszor ldrnéletlen -
gozdasági versenyében is 111egnyilvánult. 

A magántulajdonból eredő érdekeltség a gyógyszerészi karon belli/ ki
é/czce a tulajdonosok és alkalrnazottak közötti ellentéteket, anJi 1914 júniusá
ban sztrájkhoz vezetett. A pécsi gyógyszerészsegédek részéről ez 111inden 
esetre csali. szolidaritás jele volt a korpótlékos járulékrendszert követetefő 
kartársai/\ felé. A teayei sztrájktanya két nap után elcsendesült. 

A teljességre cörekvő pécsi gyógyszerészet-történetbe szervesen beleillik 
a Pécsi I-IonvédkórfJáz gyógyszertára 1849 óta, az Egyetenii Gyógyszertár 
e/f'el.;.tív rnííködése 1930 óco, a \iárosi Kórház gyógyszertára Bányatelepen, a 
1\Jegyei Kórház patikája o f(órház téren és a Gyerrnel<kórház gyógyszertára a 
Nyár utcában. Ez utóbbi háron1 inkább csak gyógyszerraktár, rnely rnagiszt
rális gyógyszereket, infúziókat stb. nen1 készíchet." 

1983 utcin. posztun1usz n1egjelent dolgozatai a következők: „Lepkék és virágok 
gyűjtője, Necltvich Tamás pécsi gyógyszerész" 1985, Gyógyszerészet XXIX. 
évf., október (sajtó alá Szabó László Gy. és Lárencz László rendezte), „A pécsi 
Littke-pezsgő regénye" Pécsi Szemle várostörténeti folyóirat, 2001, ősz (a dol
gozat 1970-72-ben készült), „Pécs és környékének gyógynövényei. Egy gyógy
szerész feljegyzései" (2004), Mecsek Egyesület Évkönyve (a dolgozat 1956-ban 
készült), „A gyógynövényügy Baranyában", Pécsi Szemle, 2004, nyár. 
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Baranyai Aurél a helyi és az országos napilapokon, folyóiratokon és a hazai 
szakmai sajtón kívül a HGK Mitteilungen német gyógynövénytermesztési ta
nácsadó szaklapban magyarországi tudósítóként jelentkezett. Hagyatékában több 
tanulmányt, kezdeményezést és vázlatot találunk, amelyeket az azóta elvetélt 
Baranyai Füves Könyvbe és a nyolckötetesre tervezett Baranyai Almanachba 
szánt. 

A Pécsi Műszaki Szemle 1982/1. és 1983/4. számában jelent meg Szabó 
László Gy. „Gyógynövénykutatás a Dél-Dunántúlon", és az „Emlékezés Bara
nyai Aurélra" című írása szakirodalmi és sajtóbibliográfiával. 

Baranyai Aurél tudományos, közéleti és ismeretterjesztő tevékenységének 
2002-ben ismert bibliográfiája a születésének centenáriumára Szabó László Gy. 
és Vargha Dezső által szerkesztett, a Magyar Gyógyszerész Kamara Baranya 
megyei szervezete által kiadott „Emlékkönyv"-ben olvasható. 

(Foró: Erb János) 

FÓRUMOK, ELŐADÁSOK 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság szakosztályainak, a növénytani, természet
védelmi bizottságok vezetőségi tagjaként helyi és országos gyógyszerészettörté
neti kongresszusokon, gyógynövény szimpóziumokon, népgyógyászati ankéto
kon és várostörténeti konferenciákon tartott előadásain tette ismereteit közkincs
csé. Tíz évig tanította a gyógyszerész-asszisztenseket, oktatott az Egészségügyi 
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Szakiskolában és számtalan ismeretterjesztő előadást tartott a TIT-ben és a 
MTESZ-ben, művelődési otthonokban, ifjúsági és nyugdíjas klubokban, gyárak
ban, üzemekben, egészségügyi intézményekben. Baranyai Aurélt jól ismerték az 
erdőjáró, az újságolvasó és rádiót hallgató emberek. A szakmai folyóiratokban 
rendszeresen publikált, az újságok sűrűn közölték írásait, a vele készült rádiós 
riportok, interjúk pedig megörökítették hangját is. 

1961 és 1982 között 22 országos szakmai rendezvényen 11 előadást tartott, 
a legjelentősebbet az !. Magyar Gyógynövény Kongresszuson, ami Pécsen volt 
1961. május 27-én. 1959 és 1983 között 20 helyi rendezvényen hallhatták szak
mai előadását. 1960 és 1983 között a Magyar Rádióban 19 szakmai és 6 egyéb 
előadása hangzott el. 

OKTATÁS ÉS ISMERETTERJESZTÉS 

Édesapám, Baranyai Aurél, szakmai tevékenységében az oktatást, az ismeretter
jesztést kiemelten fontosnak tartom. Már a fentiek is érzékeltetik, hogy ő is így 
vélekedett. A már említetteken kívül kiegészítésként csak annyit, hogy 1969 és 
1981 között 22 ismeretterjesztő előadáson beszélt a mérgezésekről, gyógynövé
nyekről, gyógyteákról, kábítószerekről, a mérgező gyógynövényekről, a nép
gyógyászatról, növényekkel való gyógyításról és Baranya gyógyszerészeti emlé
keiről. 

A patikában állandó gyógynövénykiállítást, gombaismereti szaktanácsadást 
tartott. Tanulmányi kirándulásokat vezetett farmakognoziai előadásokkal. „He
gyi beszédei" a Mecseken szegedi gyógyszerészhallgatóknak, vietnami gyógy
szerészeknek, gyógyszerész továbbképzések kirándulásain és külföldi botaniku
sok kalauzolása során tetszést arattak. Oktatta a diákpályázatok résztvevőit, lek
torálta a Rozsnyai Mátyás Előadói Emlékversenyen szereplő fiatal gyógyszeré
szek farmakognóziai dolgozatait. 1961 és 1982 között 43 oktató jellegű előadá
sáról tudunk. 

ELŐADÁSOK, PUBLIKÁCIÓK, INTERJÚK, HIVATKOZÁSOK, 

HÍREK BARANYAI AURÉLRÓL 

Baranyai Aurél neve már ifjú korában ismertté vált Pécsett. Népszerűségét szak
irányú érdeklődésének, rendkívüli kapcsolatteremtő képességének és szociális 
érzékenységének köszönhette. Úgy tudott a patikában betérőkhöz szólni, hogy 
azok megfeledkeztek betegségükről. „Azt akarom, hogy mosolyogjon. Kedves
kedem neki". Kollégái a gyógyszerészi hivatás elismertetésének szószólójaként 
tisztelték. 
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Baranyai Aurél gyógyszerész volt, de életének szakaszaihoz mindig kapcso
lódott valami egyéni, sajátos érdeklődési terület. A sport, a színház, a rajzolás, 
verselés fiatalabb éveit jellemezte, míg a botanizálás, a népgyógyászat és a 
gyógyszerészettörténet később kezdte érdekelni. Az irodalom, a zene és a termé
szet iránti vonzalma végigkísérte egész életén. Ez tükröződik a róla szóló elő
adásokból, a vele készült interjúkból, személyét érintő híradásokból, melyek 
közül 230-at ismerünk. (1927-1943 között: 31; 1958-1983 között 59; 1984-2012 
között 140) 80. születésnapja és halála évében (1983) 12, századik születésnapja 
esztendejében (2003) 43 alkalommal, 2004-ben pedig huszonnégyszer hivatkoz
tak rá. 

ELISMERÉSEK 

Baranyai Aurél nyolc évtizedes élete során számos elismerésben, díjban és ki
tüntetésben részesült: 1930-ban Országos sportkarikatúra-pályázaton II. díj, 
1956-ban MGYT-tól kiemelt díj pályamunkáért („Pécs város és környékének 
gyógynövényei"), 1960-ban díj pályázati dolgozatra (,,A gyógynövények jövő
je"), 1962-ben 'Kiváló dolgozó', 1965-ben egészségügyi minisztertől 'Érdemes 
Gyógyszerész', 1970-ben egészségügyi minisztertől 'Az Egészségügy Kiváló 
Dolgozója', 1971-ben 'Arany törzsgárdajelvény', 1971-ben a PAB természetvé
delmi pályázatán II. díj („Pécs-baranyai gondolatok a természetvédelem tavaszá
ra"), 1972-ben 'Kiváló Dolgozó', 1972-ben PAB pályázati díj, 1975-ben Bara
nya Megyei Természetbarát Szövetségtől 'Emléklap', 1975-ben Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem Tanácsától 'Arany díszoklevél', 1977-ben Baranya 
megyei VB Egészségügyi osztályától 'Doktor Sándor-plakett' Baranya egészsé
géért, 1977-ben MGYT Gyógynövény Szakosztály ától 'Augustin-emlékérem', 
1979-ben Magyar Agrártudományi Egyesülettől 'Oklevél' az ISHS II. Nemzet
közi Fűszer- és Gyógynövény Szimpóziumon kiváló tudományos tevékenységé
ért, 2003-ban Mecsek Egyesület - Baranya megyei Természetbarát Szövetség -
Pannonpower Holding Rt. - Kőszén Kft-től 'Emlékkő' a mecseki Vörös hegyen, 
2003-ban Magyar Gyógyszerész Kamara Baranya megyei Szervezetétől 'Emlék
tábla' a pécsi Széchenyi téren, az 'Arany Sas' patika falán, 2003-ban Magyar 
Gyógyszerész Kamara Baranya megyei Szervezete: „Emlékkönyv Baranyai 
Aurél születésének centenáriumára" (szerkesztő Szabó L. Gy. és Vargha D.) 
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BARANYAI AURÉL ARS POETICÁJA 

„„.Hivatássziget a patika, félig gyóntatószék. Akkor vagyok jó patikus, ha a 
l<érelmezöben saját anyámat látom, gyermekemet vagy unokámat. Öreg rán
cok könnycseppjein, angyalian bájos /eányarcocskák mosolyán mérem le 
emberi együttérzésem értékét, s ilyenkor e/felejtem, hogy néha gép vagyok A 
közönséggel bánni nem könnyű, hát még a beteggel! Az idegszálak fagyó 
anyagok Ennek dacára még a "nincs"-et is úgy kell megmagyarázni, hogy ez 
a negatívum fél gyógyulás legyen. A melegség, ami szemedből árad, ami 
szavadban cseng, kis tűzhely legyen, amit az emberi lélek testvéri elektromos
sága táplál, amit magaddal vihetsz, ahol sebek vannak S hol nincsenek? ... " 

Források: 

o Szabó L. Gy. (2000): Pécs tudós gyógyszerészei. Pécsi Szemle 111/3. ősz, p. 55-67. 
o Szabó L. Gy„ Vargha D. szerk. (2003): Emlékkönyv Baranyai Aurél gyógyszerész 

születésének centenáriumára - gyógyszerészettörténeti tanulmányok. f\!lagyar 
Gyógyszerész l\.arnara Baranya n1egyei Szervezele, Pécs 

o Lárencz L. (2003): A Cavinton egyik szülőatyja, Baranyai Aurél. Emlékülés előadá
sa, JPTE. 2003. január 30. 

BARANYAI PAL 
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Bari Zsigmond 

BARI ZSIGMOND Marosvásárhelyen szü
letett 1900. január 31-én. Pécsen hunyt 
el 1994. december 24-én. 

Kilencgyermekes backamadarasi 
nemesi családban hetedik gyermekként, 
harmadik fiúként jött világra. Édesapja 
azelőtt Körösfőn volt református lel
kész, a századfordulón pedig a marosvá
sárhelyi Református Kollégium és Fő

gimnaz1um gazdasági igazgatójának 
nevezték ki. A Bari-név már korábban 
felbukkan: Szilágy vármegye monográ
fiája szerint „1781-ben homagialis (híí
béri) esküt tett Bari Zsigmond Székely
utczai lakos." (Petri Mór) 

Iskoláit szülővárosában végezte, ugyanitt tett „hadi-érettségi" vizsgát. Ez
után a helybeli Arany Szarvas gyógyszertárba szegődött el gyakornoknak dr. 
Hints Zoltán mellé. 1918-ban önkéntes katonai szolgálatát töltötte a Székely 
Hadosztálynál. A trianoni békekötés után Magyarországra települt át. 1920-tól 
Budapesten végezte a gyakornoki tanfolyamot és tette le a gyakornoki vizsgát 
is. 1 1921-ben a Szegedre áttelepült Ferenc József Tudományegyetemre iratkozott 
be, ahol 1923-ban kapta gyógyszerészi oklevelét. Az 1923/24-es tanévben a 
szegedi Egyetemi Gyógyszertárban díjas gyakornok, az 1924/25-ös tanévben 
ugyanott tanársegéd. Közben beiratkozott a doktorátusra és 1925. december 4-én 
„summa cum laude" minősítéssel avatták gyógyszerészdoktorrá „A Tinctura 
Chinae simplex et compositae alkaloid tartalma" című értekezése alapján.' Az 
1925/26 és az 1926/27-es tanévben gyógyszertári vegyészként dolgozott tovább
ra is ugyanott dr. Dávid Lajos vezetése alatt.3 

1 Bari Zsigmond (cimkép és rövid életrajz). Gyógyszerészi Szemle 7. 22, 218 (19-t2. míljus 30.) 
e Zu!ai K., lVlezey G., Zboray B.: Gyógyszerészdoktori értekezések u Szegedi Orvostudom<ínyi Egyetemen. 

Acta Pharmilceutica Hungarica -12, 75-86 {1972) 
_;A m. k. FJTE Almanachja az 1922/23-1926/27 tanévekre. Az Egyetem kiadcisil, Szeged 1923-1927 
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Az első világháborút követően a Pécsre áttelepedett pozsonyi Erzsébet Tu
dományegyetem gyógyszertárát 1923-ban felállították, ennek megszervezésére 
dr. Siegler János gyógyszerészt és dr. Bari Zsigmondot kérték fel. A gyógyszer
tár 1930 áprilisában a Vitéz utca 7. szám alatti állami tulajdonú ingatlanban (az
előtt lakóház volt) nyílt meg. Pár hónap után dr. Siegler visszament Budapestre, 
és 1930. október l-től Bari Zsigmondot bízták meg a gyógyszertár vezetésével, 
adjunktusi kinevezéssel. A család a gyógyszertár épületének emeletén kialakított 
szolgálati lakásban lakott. A megnyitást követő pár hónap elteltével az egyetemi 
gyógyszertár a Vitéz (később Szendrey Júlia) utcában működött 1987. december 
végéig.4 

Bari Zsigmond szakmai hozzáértését és előrelátását bizonyítja, hogy a 
gyógyszertárban nemcsak a vények és a beérkezett anyagok nyilvántartása és 
elszámolása folyt, hanem a klinikai felhasználások értékelése, az egy évre szóló 
gyógyszer- és vegyszerszállítások versenytárgyalási anyagának előkészítése is. 
Ezt a mai közbeszerzés előfutárának tekinthetjük! 

Tablettáztak és injekciós készítményeket állítottak elő, ezzel a harmincas 
évek elején igen nagy, havi 800-1200 pengő megtakarítást értek el. (Az egyetem 
klinikái akkoriban összesen 882 ággyal működtek.) 

A galenusi laboratórium felszerelését „villanyerővel hajtott tablettázógép, 
drogmalom (perkolálást előkészítendő), kenőcsdörzsgép, gázfűtéssel ellátott 
desztilláló és aromásvíz-lepárló" képezték. 

1940-ben Bari Zsigmondot magántanárrá habilitálták a Gyógyszerkészít
mények és azok vizsgálata e. tárgykörből, ennek keretében tartotta előadásait 
orvostanhallgatóknak heti két órában.5 A korabeli feljegyzésekből kitűnik, hogy 
a rábízott feladatokat és minden munkáját az egyetemi vezetőség megelégedésé
re végezte-" A mindennapi munka és a gyógyszertár vezetésével járó ezernyi 
gond mellett kutatással is foglalkozott, főleg galenikumok előállításával, eltartá
sával és analitikai kémiai vizsgálatokkal. Bari tanár úr tudományos munkásságá
nak közleményei galenikumok előállítására, vizsgálatára, eltartására - ma úgy 
mondanánk, hogy stabilitására - vonatkozóan belföldi és külföldi szaklapokban 
(német, osztrák) is megjelentek. Bibliográfiájuk az Erzsébet Tudományegyetem, 
illetve az Orvostudományi Egyetem kiadványaiban szerepel. Több tudományos 
szervezet tagja volt, 1948-ban az V. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztőbizott
ságának munkájában, a szakbizottság tagjaként vesz részt. 1962-ben hirtelen 
nyugdíjazták, de ezután még évtizedekig, 1993-ig dolgozott Pécsen az 'Arany 
Sas' patikában. 1980-ban szakgyógyszerészi képesítést is szerzett a gyógyszerel
látási és gyógyszerügyi szervezés területén. Idős korában is megőrizte szellemi 
és fizikai frissességét. 

·' L<irencz L.: :-\ POTE új gyógyszenílra. Egészségügyi Dolgozó (szakszervezeti üjs<ig) 1988. február 
:- Szabó L. Gy.: Neves pécsi kutmó gyógyszerészek. Gyógyszerészet 45. -1. 217-220 {200 l. <Íprilis) 
' L<irencz L.: Emlékezés dr. Kenderes J<\nos és dr. Bari Zsigmond gyógyszerészekre. Gyógyszerészet 40, 4, 

267-268 ( 1996) 
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Élete folyamán több magas kitüntetésben részesült. 1990-ben a pécsi Egye
temi Gyógyszertár megnyitásának hatvanadik évfordulóján Surján László, az 
akkori népjóléti miniszter dicséretben és elismerésben részesítette „eredményes, 
példamutató munkásságáért, oktató-nevelő tevékenységéért, melynek során ta
nítványait pontos, lelkiismeretes munkára, a gyógyszerésztudományok szereteté
re nevelte".7 1992-ben a pécsi egyetem 625. évfordulóján emlékplakettet, 1993-
ban pedig a szegedi egyetemen rubin oklevelet kapott gyógyszerészi munkássá
ga elismerése jeléül. 94 éves korában váratlanul elhunyt Pécsen. 

Bari Zsigmond 90 éves (a Pécsi Akadémiai Bizouság székháza előtt balról jobbra: 
Brancner Antal, Rácz-Kati/la Erzsébet, Rácz Gábor, Bari Zsigmond, Szabó László Gy.) 

Élni akarása legendás volt. Több alkalommal hangsúlyozta: „Az életet min
dig optimizmussal kell kezelni, elfogadni úgy, ahogy van, bele kell nyugodni, 
nem szabad a dolgokon rágódni." Ez az életfilozófia segítette abban, hogy a 
közel egy évszázad zavaros „történéseit" végigélje. Még nyolcvan évesen is 
vállalta az utazás nehézségeit és szinte évente „hazatért" rviarosvásárhelyre, szü
lőföldjére. 

Két adalék az élni akaráshoz és egész életfilozófiájához: 
1944 végén a klinikákon elfogyott az altatásokhoz használt éter. ő egyedül 

felutazott a fővárosba, hogy az ottani klinikáktól szerezzen étert, és azt egy tás
kában, saját kezével hozta Pécsre, vállalva annak veszélyét, hogy ha a megszálló 
szovjet katonák átkutatják, azonnal kivégzik - lévén az éter robbantásra is hasz
nálható. 

l994 decemberében, nem sokkal halála előtt az Egyetemi Gyógyszertárban 
ünnepi összejövetelt tartottak, amire meghívást kapott. Havas, jeges idő volt, a 

- Népjólt•li i\:linisztérium Bfi.3Jfíil9:JO. sz. átirata Bari Zsigmond ny. gyógyszerész egyetemi mag<ímomórna!; 
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közlekedés akadozott. Nem tudott tétlenül várakozni, ezért nem is annyira közeli 
lakásából gyalog ment az ünnepségre. Az összejövetel után az őt hazavivő kol
légáját megölelte, megköszönte fáradozását, és annyit mondott: „Még találko
zunk!" 

Források: 

o http://docs.exdat.com/docs/index-476467.html?page~40 

o http://old.lib.pte.hu/elektkonyvtar/repertoriumokipecsiszemle/psznt_barizsigmond. 
htm 

o A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága! szerk. és kiad. 
Szabó Pál. - Pécs : Dunántúl, 1940 

o Pécs Lexikon (főszerk. Romváry Ferenc), Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft„ 
Pécs, 2010. 

o Pécsi Szemle, 2000. ősz: 65-67. 
o Új Dunántúli Napló, 1990.12.06:3. 
o A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság értesítője XVI, XIX. évf. (1940, 

1943) 

BOTZ LAJOS, LARENCZ LASZLÓ, MOLNAR BÉLA 
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Brantner Antal 

BRANTNER ANTAL múzeumalapító gyógyszerész 
1929. augusztus 9-én született Siklóson, és 
2006. november 5-én hunyt el Szentlőrincen. 

Szentlőrinc város legjelentősebb kulturális 
értéke a múzeumi működési engedéllyel ren
delkező Brantner-Koncz Műemlékház közér
dekű muzeális kiállítóhely, dr. Brantner Antal 
gyógyszerész, egyetemi docens egykori tulaj
dona. A Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté
riuma a Munkácsy Mihály u. 33. sz. alatti lakó
házat - az egykori Esterházy-uradalom tiszttar
tói lakját, kúriáját - 2002-ben műemlékké nyil
vánította, a benne lévő értéktárgyakat pedig 
védelem alá helyezte. Az országosan is rendkí
vüli értéket képviselő gyűjtemény minden 
egyes darabja Brantner Antal áldozatos érték

mentő tevékenységének köszönhető. Külön érdeme, hogy múzeumalapítóként, 
minden tárgyat osztályozott, rendszerezett, katalogizált. A műemlékház 2010-
ben végzett felújítása Szentlőrinc város polgárainak, mecénásainak köszönhető. 
Az újjá vakolt és felújított régi ház falán a 2011-ben, a Magyar Gyógyszerésztu
dományi Társaság által elhelyezett emléktábla hirdeti: Ebben a házban élt, alko
tott dr. Brantner Antal (1929-2006) múzeumalapító gyógyszerész, a kémiai tu
dományok kandidá
tusa, gyógyszerész 
nemzedékek egye
temi oktatója, a ma
gyar gyógyszerészet 
kiemelkedő alakja, 
aki a köz 
adományozta 
teményét. 

javára 
gyűj-

Élete alakulását 
a családi adottságok, 
hagyományok dön
tötték el. Édesapjá-
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nak, Brantner Antal gyógyszerésznek apja Ypszilanti herceg Somogy megyei 
birtokán volt tiszttartó, de 1905-ben fiatalon elhunyt. Özvegye gyermekeivel 
Kaposvárra költözött. Itt Babocsay Kálmán gyógyszertár-tulajdonos Antalt 
(édesapját) és testvérét, Ottót (nagybátyját) felvette gyógyszerész-gyakornoknak. 
A lánygyermek, Brantner Majda (nagynénje) férjhez ment Koncz Miklós (apja 
Mohácson volt ügyvéd) szentlőrinci szolgabíróhoz. A Brantner-család így költö
zött Szentlőrincre, az Esterházy hercegtől bérbe vett tiszttartói lakba, a jelenlegi 
műemlékházba. Az épület 1976 óta Brantner Antal kizárólagos tulajdonává vált 
és 1985-ben agrártörténeti műemléki védettség alá került. 

Dr. Brantner Antal édesapja, idősebb Brantner Antal és testvére, Ottó 3 
éves gyakornoki idejüket letöltve sikeres vizsgát tettek Budapesten. Közben 
frontszolgálatra hívták be őket, csak ezután, a háború befejeződését követően 
tudták megszerezni a gyógyszerészi diplomát. Édesapja ezt követően Siklósra 
került és a 'Gyógyszertár a Szentlélekhez' nevű patikában dolgozott. Nőül vette 
a tulajdonos, Antal Gyula családjából Jeney Leontint, aki édesanyja lett és aki
nek apja, Jeney Béla Siklóson, majd Mohácson volt gyógyszerész (Jeney 
Leontin nagyapja, Jeney József is gyógyszerész volt Körmenden, majd Móron). 

A siklósi gyógyszertárat (Baranya 5. legrégibb patikáját) anyai dédapja, 
Holmik Ferenc gyógyszerész vette meg a Kiegyezés előtt. Korán elhunyt, na
gyobbik lányát, Holmik Annát Antal Gyula vette feleségül, aki 1895-ben létesí
tette Pécs 6. gyógyszertárát ('Reményhez', a mai Kossuth téren, a zsinagógával 
szemben). Antal Gyula apja a budapesti jogi karon volt professzor, egy ideig 
rektor. A patikajog elnyerése érdekében segítséget nyújtott miniszteri kapcsola
tai révén. Érdekesség, hogy Antal Gyula gyógyszerész jelentős szerepet töltött 
be Siklós kultúréletében. Édesanyja ágán, nagybátyja volt Fodor József, a pesti 
egyetem neves közegészségtan professzora. 

A másik Holmik lányt, Arankát a nagyapa, Jeney Béla gyógyszerészsegéd 
vette el feleségül. Hamar megözvegyült, öt gyermeke között volt Jeney Leontin. 
Jeney Béla 1911-ben sikertelenül pályázta meg 9. pécsi gyógyszertár tulajdonjo
gát. Korai halála előtt még a mohácsi Auber-féle gyógyszertárban volt gyógy
szerészsegéd. Arváit végül Antal Gyula vette pártfogásba. 

Az édesapa (idősebb Brantner Antal) 1926-ban vette el feleségül Jeney 
Leontint, dr. Brantner Antal édesanyját. Antal Gyula 1932-ben bekövetkezett 
halála miatt patikája eladósodott. Az édesapa, Brantner Antal nem tehetett mást, 
mint megélhetési forrást keresett. 1932-től 1933-ig drogériát nyitott. További 
megoldást keresve, hamarosan, 1934-ben, Baranya és Somogy megye határán, 
Lakócsán alapított gyógyszertárat ('Páduai Szent Antal' patika). Ezt később 
nagybátyja, Brantner Ottó gyógyszerész vezette 1952-ben bekövetkezett halálá
ig. Az édesapa hamarosan, 1936-ban Drávafokon, az Ormánság egyik legszebb 
vidékén létesített fiókgyógyszertárat ('Jézus Szíve' patika), ami később vezeté
sével önállósult. 

Az államosítás következtében mindkét patikát elvették. Brantner Ottó 
lakócsai gyógyszerész 1952-ben meghalt, idősebb Brantner Antal gyógyszerészt 
pedig Kalocsára, majd Bátyára helyezték, ahol 1957-ben elhunyt. 
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Dr. Brantner Antal bátyja, néhai dr. Brantner Ottó Szentlőrinc főorvosa 
volt, akinek felesége, sz. Imre Klára haláláig a híres pécsi múzeumpatika, a 
'Szerecsen' gyógyszertár vezetőjeként végezte hivatását. 

A fiatal Brantner Antal a ciszterci rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában 
1947-ben érettségizett. Híres biológia tanára volt a 99 évet megért Horvát Adolf 
Olivér ciszterci szerzetes, a Mecsek növényvilágának nemzetközileg is elismert 
botanikusa, akit Pécsen járva mindig meglátogatott. A „tanítvány" alapvonása 
volt az idősekkel való szeretetteljes törődés. 

Természetes volt, hogy érettségi után - gyógyszerész dinasztia örököseként 
- édesapja hivatását választotta. Budapesten, a Gyógyszerésztudományi Karon 
1948-ban kezdte el egyetemi tanulmányait, ahol 1952-ben nyert gyógyszerészi 
diplomát. Közben vegyészi studiumokat vett fel a Természettudományi Karon. 
Így lett 1955-ben okleveles vegyész is. 

A pályaválasztásról, ennek előzményeiről önéletírásában így ír: 

„f\z érettségir /\öve1ően 1947 nyarán jó apárn {elvitc Budapes1re, hogy 
bcrnutasson régi egycter11i isrnerőscinek. l\párn először Schulek Elernér pro
fesszorhoz vitt fel a Bartó/.:. Béla úti lakására, rnajcl a botanikus k.ertben keres
tiik fel Girnesi Nándor ciszterci rendi szerzetest, a botani/.:a professzorát. Őt 
követte Sárkány Sándor növénytan professzornál tett látogatásunk a Lónyay 
utcai lakásán, rnajd Lipták Pált, a Gyógynövény és Drogisrnereti Intézet 
professzorát látogattuk rneg, aki az intézetben lakott, 111ivel az ostrorn során a 
lakását lrhnrnbázták Az Egyeter11i Gyógyszertár vezetőjéhez, Csipke Zoltán 
professzorhoz régi barátság fűzte apámat. Legemlékezetesebb volt Mozsonyi 
Sándor professzorral való wlálkozásunk a Hőgyes Endre utcai Intézetben. 
Mozsonyi professzor apja református lelkész volt a Somogy megyei Kadarkú
ton, an1ely község ner11 rnessze feküdt f(aposvárról, ahová a fiatal lvlozsonyi 
Sándor még az első világháború előtt gyakran bejárt, és ahol többször része
siilt a Brantner család vendégszeretetében (az akkor rnég jó111ódú Brantner 
család 'nagy házal' vitt a Honvéd utcában). Akkoriban apátn nővére - nagy
nénén1 - Brantner f\rfajda sporrkedvelő, széles körben isrnert, eladósorban 
lévő csinos lány volt, Nagyvárad közelében fekvő jelemős földbirtok háttér
rel. Ezen benn1tat/.:ozások. közrejátszhattali. abban, hagy 1947 őszén el/i:ezdhet
tern az egyeter11i évein1et, an1inek egyik szakasza 1952-ben a gyógyszerészi 
diplor11á111 átvételével {ejeződöu be." 

Az egyetemi oklevelek birtokában rögtön az Egyetem Gyógyszerészi Kémiai 
Intézetébe került, ahol a szerencse ismét kedvezett számára. Professzora, példa
képe, majd atyai barátja lett Végh Antal. 

Első előadását l955 decemberében tartotta a kari publikációs előadások ke
retében „Röntgen-kontrasztanyagok" címmel. Ugyanebből a témából jelent meg 
első közleménye is, 1956-ban, „A Gyógyszerész" szaklapban. 1956 és 1989 
között közel 40 közleménye jelent meg és mintegy 33 előadást tartott, zömmel 
hazai és nemzetközi konferenciákon. Szán1os n1unkában vett részt a hazai 
gyógyszeripar és az Egyeten1 közötti együttn1ííköclésben. 
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Gyógyszerészdoktori disszertációját 1966-ban védte meg („Adatok a 
Liebermann-féle reakcióhoz"), kandidátusi értekezését pedig 1982-ben 
(„Gyógyszeranyagok azonosítása savas és oxidatív bomlásuk termékei alapján"). 
Ebben savas és lúgos hidrolízisen alapuló módszert dolgozott ki észter- és éter
kötésben lévő alkoxi-csoport kimutatására. A hidrolízis alkoholtermékét szelek
tív színreakciókkal és vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel mutatta ki. 

A Gyógyszerészi Kémiai Intézetben gyógyszerész-nemzedékek kiváló taná
ra, a hivatás példaképe volt. 34 éven át oktatta a gyógyszerészhallgatókat. Tanít
ványai tisztelték és szerették nagy tudása, széleskörű érdeklődése és segítőkész
sége miatt. 

Tudományos eredményei és oktatói hivatása mellett a Magyar Gyógysze
résztudományi Társaság lapjának, a Gyógyszerészetnek 1968-tól 1981-ig, 35 
éven át volt lelkes motorja és lelkiismeretes szerkesztője. 1982-ben, a nyugdíjba 
vonuló Láng Bélától, a Gyógyszerészet addigi felelős szerkesztőjétől vette át a 
lap irányítását. Megbízatása 1991-ben ugyan lejárt, de ezután is aktív szerepet 
töltött be a szerkesztésben egészen haláláig. 

Több mint 400 szám elkészítésében vett részt, több ezer közleményt gondo
zott, közel 100 ezer kéziratoldal megszerkesztésében, megjelentetésre történő 
előkészítésében vállalt tevékeny szerepet. Szerette és értette a munkáját. Szelle
mi mühelyek, kerekasztalok szervezésével, új rovatok indításával járult hozzá a 
lap színvonalához. Természettudományos felkészültsége, klasszikus műveltsége, 
értéket felfedező és lényegre látó szemlélete kiváló szerkesztővé tették. 

Közben kivételes megszállottsággal, szenvedélyesen végzett értékmentő 
munkát, emléktárgyakat, szépirodalmi, történelmi és képzőművészeti alkotáso
kat, történelmi értékű leveleket, iratokat, könyveket gyűjtve. Megkülönböztetett 
figyelmet szentelt a gyógyszerészeti emlékek és családtörténeti dokumentumok 
megőrzésének. 1989-től nyugdíjasként sem szakadt el a gyógyszerészettől. A 
Társaság szenátoraként aktív szerepet vállalt szeretett hivatásának szolgálatában. 
Értékmentő és helytörténeti tevékenységének elismeréseként a Magyar Kultúra 
Lovagja és Szentlőrinc Díszpolgára címben részesült. 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság által 2008-ban kiadott és for
rásként feltüntetett ismertető füzet egyik szerzője, Juhász János muzeológus 
szakszerüen mutatja be a gyüjteményt. Sorait kiragadva idézésre érdemes: 
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„Dr. Brancner Antal szenc/őrinci illerőségét barátai és szélesebb körben 
a gyógyszerész szalana képviselői jól isrnerik. A város polgárai is szárnon 
tartották és szerették őt. Amikor kliriájának és gyűjteményének (egyúttal 
otthonának) rnúzeun1n1á nyilvánítása iránti első lépéseit - a 2000-es évek 
elején, a kor haladván felette és betegsége általi szorongattatásában meg
tette, azzal a szándékkal vette lajstromba sok ezer műtárgyát, hogy azokat 
111ajd a városra hagyatkozza. Ennek nern volt egyenes útja, de 111ás út sem 
kínálkozott. A házat az Országos Műemléld Felügyelőség már 1985-ben mű
emléki védettség alá vette. A Brantner-Koncz Ház - Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény számára a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 2002. 
július 23-án megszerezte a múzeumi működési engedélyt. Majd barátja, Gál 
Károly római lwtolilws lelkész (Kozármisleny) segítségéve/ létrelwzta a 
Branrner-Koncz Ház Mtizeumi Miíködést Támogató Alapítványt. Az alapít
vány a közérdek[í kategóriába sorolódván csekélyke anyagi segítséget 
hozott a ház és a miitárgyak gondozásában. Közben rendíthetetlen szorga
lon1111al - rnég betegágyáról is - szervezte a 111uzeálís i11tézr11ény fenntartásá
nak előmozdítására a támogatások gyűjtését kollégái és a gyógyszeripari 
cégek körében. Nagy anyagi erőfeszítéssel rnegvásárolta a szoniszédos házat 
(elhunyt testvére, dr. Brantner Ottó lakását), ahol részben a raktárat, részben 
a gyűjten1ény könyvtári anyagát, irattári do/.::urnentun1ait és gyógyszerészet
történeti tárgyait helyezte el. Ezt a kollekciót azután a Pécsi Tudományegye
ter11 Általános Orvoscudornányi [(arán gyógyszerészettörcéneti kutatókönyv
tárrá nyilvánítouálc 

Betegségének stílyosbodásával az alapítvány huratóriurnában - részben 
egyes korábbi tagok le111ondása nyon1án, részben terveinek 111egvalósítása 
érdekében - vá/toztatásolwt kezdeményezett. Ez nagyrészt arra irányult, hogy 
az alapítvány és gyíijternény tán1ogatására a város önkorniányzatát rnegnyer
je. Az épiilet állapota ugyanis az évek során, a rendszeres karbantartások 
elmaradása, az erre fordítható anyagi eszközök hiánya következtében meg
romlott. A vakolat a fal külső és belső oldalán számos helyen meglawlt, a 
tetőcserepek hézagossá váltak. Az ebből következő nedvesedés a 1nűtárgyak 
cörneges penészesedéséc okozta. Szükségessé vált a siirgős óvó beavatkozás. 
Törekvése - ha csak halála után is - eredn1ényhez vezetett." 

Azóta az épület felújítása megtörtént, a műtárgyvédelmi feladatok remélhetően 
- a jövőben megvalósulnak. A város a gyűjteményt magáénak érzi, ideiglenes 
kiállításokat rendeznek, a szobák, a műgyűjtemény megtekintése és a szak
könyvtár helyben történő használata lehetséges, előzetes bejelentés után. 

A házon belüli kiállítás - eredeti célját tekintve - az az enterieur, amelyben 
a Brantner család élt, azzal a tárgyi környezettel, amelyet a XIX. század közepé
től 4-5 nemzedék halmozott fel. A múzeumalapító azonban tudatosan mentette 
és raktározta a közelmúltban használt eszközöket, tárgyakat is. Ezek bemutatása 

43 



külön feladatot jelent. Juhász János által idézett szerző 1 sorai hűen érzékeltetik a 
kiállítás hangulatát, értékét: 

„Ez a ház az uradalorn tiszttartói lakása volt, egyike a birtokközpont 
épületének. Hatalmas sarokház, pincével, padlással. A bútorok és tárgyak a 
múlt századot idézik és a XX. század elején élt polgári értelmiség lakáskultú
ráját és mindennapi életét mutatják be. Amikor belépünk a gondozatlan (az
óta szépen növényesített és gondozott - szerzők megjegyzése) udvarba, még 
nem is sejtjük, hogy mit rejtenek a régi falai<.. .Mintha mesebirodalomba 
léptünk volna, ahonnan a tulajdonosok átmenetileg eltávoztak, de minden 
tárgyuk a helyén maradt. A fiókokban, szekrényekben ott sorakoznak min
dennapi életünk apró kellékei úgy, ahogyan utoljára használták. A ruháktól 
kezdve az asztalne111űig nlinden a helyén van." 

A zsúfolt és hagyományokhoz hű elrendezésű szobákat 2011-ben a kuratórium -
kényszerűségből - kissé átrendezte, hiszen biztonsági zsinórokkal kellett körül
venni az értékes bútorokat, tárgyakat. Csoportok számára másként nem lenne 
megtekinthető a múzeum. 

Brantner Antal által leírt eredeti elrendezés a következő: 

„A forditott „L" a/akií épiilet fő utcai /i'ontján helyezkedik el a könyv
társzoba, a fogadószoba és a hálószoba, az épület hosszabb szárnyán a kis
ebédlő, a „nagymama szoba", a volt gyerekszoba és végül a nagylwnyha, 
valamint a kamra. Az wcafront szobái a belső zárt folyosóról közelítl1etők 
meg, az udvar felől a nyitott faoszlopos folyosó végén található a pince és a 
padlásfeljáró. 

A fogadószoba főfala a Brantner és a Koncz család képeinek a fala. E 
kor bevett szokása. hagy a család felmenő ági tagjainak portré- és családi 
csoportképei iiveg a/alt bekeretezve - nagy becsben tartva - kaptak helyet a 
főfalakon. Emellett olajfestmények, rézkarcok, néhány akvarell és grafika 
teríti be a falakat. Dekoratív látvány a falra fiiggesztett három medalionos 
XIX. századi kazah szőnyeg. A XIX. századi nagy és kis vitrin gazdag porce
lán- és iiveganyaga szintén a ,'(])(. századot l<épvisefi. A bútorok, n1int ipar
r11(ívészeti alkotások - a központi bőrgarnitúra kivételével - szintén a -1\IX. 
század alkotásai. 

A könyvtárszoba 14 állványt megtöltő könyvanyaga közül 5 állványt 
foglal el a két kisnemesi család könyvhagyatélw, a többi könyv a Budapest, 
1\,Júzeurn körúti antikváriurnokból és könyvárverések során vásárolt új szer
zemény. A szoba közepét egy Mária Terézia korabeli diófa asztal foglalja el 
hat gobelin bevonatú székkel. A többi biítor a XIX. században készült. A falat 
többségében irodaflni és történelrni nag)jaink képei fedik. 

1 Balogh Clarissza. Semmelweis Egp:lem lap I\. évf.::'.. S/ .. 2003. mtírcius 7. 
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A családi könyvl1agyaték egyrészt a XVII. és XVIII. századból, de zömé
ben a XIX. századból maradt hátra, tartalma történelem, irodalom, szellem
történelen1 és jog, nyelvezete latin, nérnet és n1agyar. 

Családi hagyaték az 1848-ban kiadott, dedikált Petőfi Sándor költemé
nyes kötet. Értékes történelmi dokumentum Kossuth Lajos 1849. február 4-én 
írt levele Damjanich tábornokhoz, amiben gondjait, aggodalmát osztja meg a 
tábornokkal. Az asztalon látható Konczné Brantner Majda pécsi teniszverse
nyen nyert, Horthy Mildóstól kapott ezüst tiszteletdíja. 

A hálószoba festett, „úri magyaros" mintázatú bútoraival, a falon fiiggő 
Reitzel Elemér és Jenő festette magyaros mintázatú, műemlékileg védett 5 db 
fatáblájával, a ház lakóinak a magyar nép és a haza iránti e/l<ötelezettségéről 
tanúskodik. A századelő angolos sima liálószobabútorát a főszolgabíró Koncz 
Miklós nagybátyám „álmodra" és festette tele úri magyaros mintavilágával. 
Ezen rninták láthatók a fiiggönyökön és az asztalterítőn. A1indezeket kiegészí
tik f(oncz j\Ji/dós gazdag színvilágú körniintás ko1npozíciói, an1ik a falakon 
bekeretezve látható/e A1Tagyaros ízlésvilágáról bútortervei, lán1patesuervei is 
tarnískodnak. Ernellett szá111os szőnyegterve r11aradt hátra, de perzsaszőnye
geliet is f\észített. 

A kisebédlő központi szerepet vitt a család mindennapi életében. Gya
korlatilag reggeltől estig az ottl10nlevők ebben a szobában tartózkodtak. 
Télen csak ezt a cserépkályhás szobát fűtötték és lefekvés előtt ajtót nyitottak, 
/Jogy a szomszéd szobákba éjszakára átengedjék a meleget. Ebben a szobá
ban fekvőhely nern volt. Ősztől tavaszig a vendégeket is itt fogadták. r'\ téli 
hónapokban szííkebb baráti l.:örben, ilt folytak a tarokk, a bridzs és a lórun1 
partik. Történelnli időkben - n1ásodik világháború és az azt követő idők -
szoros baráti körben itt közöltél< egymással szűkebb és tágabb világuk valós 
történéseit, rnondhattak vélen1ényt nyíltan, nehéz idők visszás dolgairól. 

A boltíves szoba „ősi" időkben szabadlűzhelyes konyha lehetett, és a 
..:YLX. században alakították át lakótérré. Bútorzata - az asztalt körülvevő 
századeleji karosszékek kivételéve/ - a -1\LX. sz. niásodik felében készülte/e f\ 
falat nagyszármí családi kép, számos paraszti életformát ábrázoló kép és 
f(oncz lvlif.:lós faluról készített akvarell dokurnenturnképei fedik. 

A „nagyrnania szobát" lakta az 1.949-ben elhunyt özv. Brantner Ottóné 
nagyanyánk (sziil. 1862). A fehérre meszelt szoba „fedélszerkezete" a feketé
re érett dalmát fenyőgerenda plafon. Ebbe a környezetbe illeszkedik a histo
rikus néniet reneszánsz hálószoba, rnegrnaradt sötét tónusú bútoraival. Az 
ágy fölött nagyapárn és nagyanyárn in1111ár több rnint száz éves nagyrnéretű 
(ényképe. A szoba északi fronti fala mellett a padlózat felújításra vár, de ez 
érinti az északi falszakasz 111ellett az összes szobát. 

f\z egykori gyere/.:.szoba kisebb n1éretű, közvetlenlil a nagy111arnaszoba 
rneflett. cestvéreinunel - rnirH J(onczék unokaóccsei - laktu/1. egykoron. Idővel 
a szab~ vendégszoba funkciót kapott. Berendezése biederrneier ágy, éjjeli
szekrénv, a fal n1ellett ru'1ásszekré11y, arni később ldegésziift dédsziileinktől 
hátra r~aradt két alrnáriurnrnal és kárpitozott fotellel. A pla(o11szerkezet szin
tén gerendás. /l falon ,\J)[. századi kisázsiai szőnyeg és a többségében a csa
ládtagok által festett olajfestmények, akvarellek. 
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Az egykori nagylwnyha gerendás plafonszerkezettel és eredeti tégla kö
vezettel, csupán tárgyaiban, cserépedényeiben, festett kerámia tányérkollek
ciójában őrzi a régi funkcióját. Zömében közel száz éves konyhatechnilmi 
eszközök, látványos ritkaságok zsúfolódnak asztalon, polcokon, sarkokban. 
Üstök, vaslábasok és fazekak lógnak le a gerendáról. Helyszűke miatt - saj
nos - ideiglenes leralwdóhely is ez a helyiség. 

A közvetlen mellette fekvő keskeny kamrához ajtó vezet át, alatta a pin
celejárat és a pince. Az egykori éléskamrában most újságok, folyóiratok zsú
folódnalc" 

E szemléletes leírás keletkezése (2006) óta, bátyja (dr. Brantner Ottó főorvos) 
örököseitől megvett, szomszédos kertes családi ház szobáiba került - még életé
ben - a vegyes tárgyi gyűjtemény és az általa példásan rendszerezett, katalogi
zált szakkönyvtár és levéltár. A katalógus elkészítésében igénybe vette az akkori 
tanárképző kar nyugdíjas főkönyvtárosának, Kováts Lorántnak a tanácsait. A 
jelenkorban dr. Lárencz László gyógyszerésztörténész felügyeli az állomány 
megmaradását, óvva épségét. 

A külsejében felújított műemlékház és védett gyűjtemény Szentlőrinc város 
tulajdona, akinek polgármestere, dr. Győrvári Márk egyúttal a kuratórium elnöke 
is (akit dr. Brantner Antal még életében erre kért és javasolt). 

Dr. Brantner Antal sírja a szentlőrinci köztemetőben található. 

Források: 

o Brantner .A.ntal (2006): Baranyai gyógyszerészcsalád - a l(iegyezéstől a Brantner
Koncz Müemlékházig l-lll. Gyógyszerészet 50: 428-432, 506-510, 572-576. 

o Hankó Zoltán szerk. (2008): Múzeum a kúriában Dr. Brantner Antal gyűjteménye 
Szentlőrincen. Nlagyar Gyógyszerészludományi Társaság, Budapest 

o Juhász János (2010): Újra megnyitották a Brantner-Koncz közérdekű muzeális kiállí
tóhelyet Szentlőrincen. Gyógyszerészet 54: 639-641. 

SZABÓ LASZLÓ GY. 
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Cholnoky László 

DR. CHOLNOKY LASZLó 1899. május 29-én született Ozorán (Tolna megye). 
1967. június 12-én hunyt el Pécsett. 

A Veszprémben elvégzett középiskolai tanulmányait követően az első vi
lágháború idején katonai szolgálatra hívták be és rövid kiképzést követően tü
zérként a frontra vezényelték. A háborút követően főhadnagyként szerelt le. 
Katonaévei után a kunmadarasi, később Budapesten, a Váci úti Janicsári
patikában dolgozott gyógyszerészgyakornokként. Ezt követően a Budapesti Ki
rályi Magyar Tudományegyetemen (a későbbi Pázmány Péter Tudományegye
temen) gyógyszerészetet tanult, ahol 1922-ben szerzett gyógyszerészdiplomát. 
Érdeklődése már egyetemi tanulmányai során egyre inkább a kémia felé fordult; 
különösen nagy hatást tettek rá Winkler Lajos, a híres analitikus professzor elő-
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adásai. Kiváló tanulmányi eredménye és manuális készsége felkeltette Winkler 
professzor figyelmét, így a diploma megszerzését követően rögtön lehetőséget 
kapott arra, hogy az Analitikai Kémiai Intézetben, immár Winkler professzor 
munkatársaként dolgozzon. Első, itt végzett tudományos munkájának eredmé
nyeit a szerves vegyületek jódtartalmának meghatározásával kapcsolatban 1924-
ben publikálta. Ez a munka képezte az alapját gyógyszerészdoktori értekezésé
nek is, amelynek sikeres megvédését követően 1924-ben gyógyszerészdoktorrá 
avatták. Még ebben az évben állásajánlatot kapott a Pécsi Egyetem Orvostudo
mányi Karának Kémiai Intézetébe, ahol éppen akkortájt kezdte meg oktatói és 
kutatói tevékenységét Zechmeister László professzor. Nagy jelentőségű volt 
Cholnoky szamara, hogy Zechmeister professzor rögtön bevonta a 
karotinoidokkal kapcsolatos kutatómunkába. Attól kezdve megszakítás nélkül 
ebben az intézetben dolgozott. 1929-ben nyerte el Pécsett a bölcsészdoktori (dr. 
phil.) címet, majd hamarosan magántanárrá habilitált „A természetes szerves 
vegyületek biokémiája" tárgykörből. Az egyetemi magántanári címet az 
1933/34-es tanév megnyitóján ünnepélyes keretek között adták át vitéz 
Cholnoky Lászlónak. Közben ösztöndíjasként tanulmányúton vett részt Jénában, 
a Zeiss mliveknél, majd a Grazi Egyetem Orvosi Kémiai Intézetében. Itt, a No
bel-díjas F. Pregl professzor által vezetett világhírű intézetben sajátította el az 
akkor fejlődésnek induló szerves kémiai mikroanalízis módszereit, amelyeket 
Pécsett is bevezetett. 

Az 1939/40. tanév megnyitóján Vinkler János pécsi rektor bejelentette, 
hogy Zechmeister Lászlót a második félévre Amerikába hívták meg. Ezzel kap
csolatban Zechmeister professzor arra kérte a kart, hogy „távolléte alatt a 
Chemiai Intézet igazgatásával bízza meg Pekár Mihályt (az Élettani Intézet ve
zető egyetemi tanárát), az előadások tartásával pedig vitéz Cholnoky László 
egyetemi magántanár adjunktust". A kar egyhangúlag támogatta ezt a kérést. 
1940-ben Zechmeister végleg az USA-ban, Pasadenában maradt. Az új helyzet
ben Cholnoky Lászlót, mint intézeti tanárt bízták meg a Kémiai Intézet vezeté
sével. 1946-ban Zechmeister professzor utódaként rendkívüli magántanárrá, 
majd két évvel később teljes jogú professzorrá, nyilvános rendes tanárrá nevez
ték ki. 1952-ben az MTA Tudományos Minősítő Bizottsága a kémiai tudomá
nyok doktorává nyilvánította a karotinoidok kutatása terén elért eredményeiért. 
Élete végéig a Pécsi Egyetemen dolgozott, amelynek Orvostudományi Karát a 
második világháborút követően önálló orvostudományi egyetemmé alakították 
át. Egy évig (1957-ben) a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektorhelyettese, majd 
négy éven keresztül (1961-1965) rektora volt. Tudományos munkáját 1959-ben 
Kossuth-díjjal ismerték el; 1960-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagjává választották. 1966-ban a Munka Érdemrend Arany Fokozata kitüntetés
ben részesítették. 68 éves korában váratlanul hunyt el. Halálával a magyarorszá
gi szerves kén1iai kutatást és felsőoktatást nagy veszteség érte. 

Cholnoky László tudományos munkássága 1924-től 1940-ig szorosan kap
csolódott kiváló mestere. Zechmeister professzor munkásságához. 
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A Chemiai /nrézet dolgozói 1934-ben, balról jobbra: Tuzson Pál, Cholnoky László, 
Zechmeister László, Vrabély Vera. Tóth Géza (Deli József engedélyével) 

Abban az időben a világ három, karotinoidokkal foglalkozó kutatóhelyén a 
már ismert „karotin", xantofill és egyéb karotinoidok szerkezetének meghatáro
zását, valamint további lipokrómok (zsíroldékony színezékek) izolálását és vizs
gálatát tüzték ki célul. Richard Kuhn (Heidelberg) és Paul Karrer (Zürich) mel
lett akkor még csak Zechmeister László foglalkozott karotinoid-kutatással, és 
első munkatársainak egyike éppen Cholnoky László volt. Pécsett izolálták első
ként az érett piros paprika fő színanyagát, a kapszantint, amelynek kísérőanya
gaként „karotint" is izoláltak. Akkoriban (1927) a „karotin" szerkezete még is
meretlen volt, bár már mintegy 20 éve tudták, hogy ez, az addig egységesnek 
vélt színezék a klorofill állandó kísérőanyaga; valamilyen ismeretlen növény
élettani szerepet tulajdonítotlak neki, ezért szerkezetének meghatározását fon
tosnak és kívánatosnak tartották. Zechmeister és Cholnoky az addigi vizsgálato
kat rendkívül fontos adatokkal egészítették ki, amikor 1928-ban publikálták a 
.. karotin" (majd egy további karotinoicl) katalitikus hidrogénezését. Az alkalma
zott módszerrel kimulatlák, hogy a „karotin" 11 kettős kötést tartalmaz, ame
lveknek hidrogénezése révén egy C,0H78 összegképlettel jellemezhető szénhid
r.ogén (perhidrokarotin) képződik. Ezáltal bizonyítást nyert a Wi!lstatter által 
már 1907-ben megadott C.10H51; karotinoid-összegképlet, továbbá sikerült ki
küszöbölni az ebullioszkópos vagy krioszkópos módszerrel ezen erősen telítetlen 
vegyület esetében meghatározott molekulatömeg-meghatározás bizonytalansá
gát. .A közölt n1unkában egyidejűleg utalás történt a fitol és a „karotin" közötti 
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genetikus kapcsolat lehetőségére is. A következő évek során Zechmeister és 
Cholnoky folyamatosan beszámoltak a paprika színanyagának vizsgálatáról 
(„Untersuchungen über Paprikafarbstoff") és már 1934-től preparatív méretben 
alkalmazták a kromatográfiás adszorpciós analízist a színezékek elválasztására. 
A mószer alkalmazásával a kapszantin, kapszorubin és ~-karotin mellett 
zeaxantint, kriptoxantint és luteint is sikerült kinyerniük paprikából. A kromato
gráfiás adszorpciós analízis hamarosan a természetben előforduló karotinoidok 
elválasztási módszerévé vált. A módszer általános és gyors elterjesztése érdeké
ben Zechmeister és Cholnoky könyvet írtak „A kromatográfiás adszorpciós 
módszer" („Die Chromatographische Adsorptionsmethode") címmel, amelyben 
a szerzők saját tapasztalataikat és eredményeiket is közölték. Az 1937-ben meg
jelent könyv gyorsan elfogyott, így a következő évben újra kiadták, majd később 
angol nyelven újabb három kiadása jelent meg (1943, 1948, 1957), sőt Moszk
vában orosz nyelvre is lefordították. 

Az akkor újnak számító preparatív elválasztási módszer más növények 
színanyagainak izolálására is alkalmasnak bizonyult. Így Zechmeister és 
Cholnokv a Solanum dulcamara (ebszőlő-csucsor) és a Tamus communis 
(pirítógyökér) piros bogyóterméséből a már ismert likopin mellett ahhoz hason
ló, de oxigéntartalmú színezékeket is izoláltak, a likoxantint és a likofillt, majd 
később kimutatták, hogy a likoxantin a likopin monohidroxi-, a likofill pedig 
dihidroxi-származéka. Ezúttal először váltak ismertté hidroxilcsoportot tartalma
zó nyílt láncú karotinoidok. 

Közben elkezdődtek a különleges paprika-színanyagok, a kapszantin és a 
kapszorubin szerkezetének felderítésére vonatkozó vizsgálatok is. Megállapítot
ták, hogy az akkor még C,0H3n03 összegképletűnek vélt kapszantin és a 
C.10!-! 600, összegképletűnek gondolt kapszorubin két acetilálható 
hidroxilcsoportot és a 10, illetve 9 kettős kötést tartalmazó konjugált rendszerhez 
közvetlenül kapcsolódó egy, illetve két karbonilcsoportot tartalmaz. Ez a megál
lapítás helyénvalónak bizonyult. A Zechmeister és Cholnoky által e két paprika
színezékre levezetett szerkezeteket később (1960) Karrer és munkatársai a ve
gyületek Oppenauer-oxidációja, majd a nyert termékek IR-spektroszkópiai vizs
gálata alapján pontosították. A svájci munkacsoporttól függetlenül, ugyancsak 
1960-ban Cholnoky László és Szabolcs József oxidatív lebontással, majd a le
bontási termékek azonosításával tisztán kémiai úton bizonyították a kapszantin 
és a kapszorubin pontos szerkezetét, a szubsztituált ciklopentán-gyűrűs K

végcsoportok jelenlétét. Ehhez kiinduló pontként szolgált az a tény, hogy 
Cholnoky és munkatársai már 1957-ben megállapították, hogy a kapszantin he
lyes összegképlete C,0H360 3, a kapszorubiné pedig C,oHs,O.,. 

Zechmeister és Cholnoky paprika-szinezékekkel kapcsolatos munkái két 
további érdekes felismeréshez vezettek, amelyek a karotinoidkémia fejlődése 
szempontjából fontosak voltak. Felismerték ugyanis, hogy a 
hidroxilcsoportot/csoportokat tartalmazó poliének (pl. kapszantin, kapszorubin) 
a növényekben nemcsak szabad állapotban, hanem főként nagy szénatomszámú 
zsírsavakkal képzett észtereik formájában fordulnak elő. Így sikerült igazolni, 
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hogy az ördögcérna (Lycium) piros bogyóterméséből izolálható fizálién a 
zeaxantin dipalmitátja. A másik fontos felfedezés azon a megfigyelésen alapult, 
amely szerint egy kromatográfiásan egységes kapszantinból készített benzolos 
oldat kromatografálásakor két zónát nyertek, amelyeknek eluátumait újra 
kromatografálva az oszlopon ismét két-két zóna volt látható. A jelenség alapján 
már akkor (1937-ben) egy oldatban lejátszódó, egyensúlyra vezető 
izomerizációra következtettek, utalva a cisz-transz izomerizáció lehetőségére. A 
pécsi intézetben hamarosan más egyéb karotinoidok esetében is megfigyelték a 
fent említett jelenséget; így Zechmeister, Cholnoky és Polgár 1939-ben észrevet
ték, hogy a kromatográfiásan egységes zeaxantinból és fizáliénből készített oldat 
újra kromatografálása is több zónát eredményezett. Bebizonyosodott, hogy cisz
transz izomerizáció játszódik le, amely nem az adszorbens hatásának következ
ménye (amint azt más kutatók korábban gondolták), hanem a folyamat már hi
deg, illetve szobahőmérsékletű oldatban is bár nagyon lassan, de megindul, sőt 
az oldat melegítése, fényhatás, valamint katalitikus mennyiségű jód hozzáadása
kor jelentősen felgyorsul. Kiderült, hogy a képződő izomerek akár kristályos 
állapotban is előállíthatók és pl. spektroszkópiai módszerekkel tovább vizsgál
hatók. 

1953-tól Cholnoky érdeklődése főként a karotinoidok növényélettani szere
pe felé fordult. Úgy gondolta, hogy ez a kérdés a klorofill-tartalmú növényi ré
szekben (pl. zöld levelekben és éretlen gyümölcsökben) előforduló karotinoidok 
gondos kvalitatív és kvantitatív analízisével, továbbá azon változások követésé
vel, amelyek a termések, gyümölcsök érése folyamán végbemennek, megvála
szolható. Kísérleteihez két paprika-színformát választott, a piros és a sárga para
dicsompaprikát (Capsicum annuum var. licopersiciforme rubrum és flavum). 
Gondosan megvizsgálta mindkét paradicsompaprika-színforma esetében a zöld 
levelek, az éretlen, még zöld termések, valamint az érett piros, illetve sárga ter
mések karotinoid-tartalmát. Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján 
Cholnoky arra a következtetésre jutott, hogy a karotinoidok részt vesznek a nö
vények fotoszintetikus folyamataiban, az oxigénszállítást biztosítják. 

Azóta igazolódott, hogy a karotinoidok nemcsak a fotoszintézis reakció
centrumaiban látnak el fontos szerepet, hanem a xantofill-ciklus révén nagy je
lentőségük van a kloroplasztisz védelmében is. Cholnoky feltételezése szerint a 
növényi sejt először ~-jonon gyűrűt tartalmazó karotinoidokat szintetizál, neve
zetesen P-karotint és annak 3-mono- és 3,3 '-dihidroxi-származékait, a P
kriptoxantint és a zeaxantint. Az említett p-jonon gyűrűt tartalmazó karotinoidok 
oxigénfelvétellel a megfelelő 5,6-epoxidokká képesek alakulni, amelyekből oxi
génleadással vagy az eredeti, p-jonon gyűrűt tartalmazó karotinoidok képződnek 
vissza, vagy az epoxidált gyűrűkből átrendeződés révén c<-jonon gyűrűt tartal
mazó karotinoidok képződnek. Ennek megfelelően az oxigéntranszportban a 
következő három rendszer vehet részt: !. Zeaxantin - Anteraxantin - Lutein; 
II. p-karotin - P-karotin-5,6-epoxid (p-karotin-monoepoxid) - Anteraxantin; 
Ill. ~-kriptoxantin - P-kriptoxantin-5,6-epoxid (p-kriptoxantin-monoepoxid) 
a-kriptoxantin (ez utóbbi, a-jonon gyűrűt tartalmazó vegyületet Cholnoky és 
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munkatársai fedezték fel és 3'-hidroxi-a-karotinként írták le). A klorofill
tartalmú növényi részekben (zöld levelek, éretlen termések) a színezék-keverék 
minőségi összetétele teljesen azonos volt. A termések érése során fokozatosan 
eltűnik a klorofill és ezzel egyidejűleg jelentősen megnő a karotinoidok képző
désének sebessége; a karotinoid-epoxidok (anteraxantin, violaxantin) képződése 
arra utal, hogy a növény oxigénszükséglete ezután jelentősen lecsökken. Miköz
ben a sárga termések kvalitatív karotinoid-összetétele nem változik, a piros ter
mésekben az érés folyamata során az anteraxantinból és a violaxantinból 
hidroxi-keto-karotinoidok képződnek, nevezetesen a kapszantin és a kapszo
rubin. 

Az említett két paprikafajta különböző érési periódusaiban történt, rendkí
vül gondosan kivitelezett, fáradságos kvalitatív és kvantitatív karotinoid
összetétel-meghatározások mellett Cholnoky és munkatársai B. C. L. Weedon
nal (Queen Mary College, London) és E. S. Waight-tal (Imperial College of 
Science ancl Technology. London) történt együttműködés keretében meghatároz
ták a foliaxantin és a foliakróm szerkezetét; bizonyították, hogy mindkét vegyü
letben a konjugált rendszerhez allénkötés kapcsolódik. (Ilyen kötésrendszer je
lenlétét a magasabbrendű növényekben előforduló karotinoidokban eddig még 
nem sikerült kimutatni.) A későbbiekben angol és amerikai kutatókkal folytatott 
együttműködés keretében megállapították a Cholnoky által paprikából izolált 
foliaxantin és a korábban I-I. H. Strain által zab leveléből izolált neoxantin azo
nosságát. Ezt követően Cholnoky, Szabolcs és munkatársaik B. C. L. Weedon
nal (London), továbbá J. Baldas és Q. N. Porter nevű kutatókkal (University of 
Melbourne, Australia) együttműködve beszámoltak számos karotinoid-5,6-
epoxid- és 5,8-epoxid (furanoid-oxid) tömegspektrometriai vizsgálatának ered
ményeiről. Cholnoky egyik utolsó közleményében munkatársaival együtt arról 
számolt be, hogy a karotinoid-epoxidok (5,6- és 5,8-epoxidok) speciális kísérleti 
körülmények között (IR-besugárzás; 80-90 "C) oly módon reagálnak, hogy nem 
a várt alkohol jellegű vegyületek képződnek, hanem oxigénvesztéssel a megfele
lő karotinoid-szénhidrogének jönnek létre. Az érdekes módszert sikerrel alkal
mazták a foliaxantin, ill. neoxantin szerkezetének felderítésekor. 

Cholnoky László közel 80 tudományos közleményt publikált. Hirtelen halá
la megakadályozta abban, hogy további terveit a szerves kémiai kutatások terüle
tén a modern tudományos felszereltséggel, műszerezettséggel rendelkező nem
zetközi kapcsolatai révén megvalósítsa. 

Cholnoky professzor úttörő munkássága tette lehetővé, hogy előbb közvet
len tanítványai, Szabolcs József és Tóth Gyula, majd a későbbiekben Deli József 
és Molnár Péter, továbbá munkatársaik a Pécsi Tudományegyetem Biokémiai és 
Orvosi Kémiai Intézetében, valamint Farmakognóziai Intézetében folytathatták, 
illetve ma is folytathatják azokat a sztereokémiai, szerves kémiai, 
növénybiokémiai kutatásaikat, amelyek az immár széleskörű nemzetközi kap
csolatok révén egyre eredményesebbek. 

Figyelemre méltó, hogy az 1980-as és 1990-es évtizedben a paprika
karotinoidok bioszintézis-sémájának addig hiányzó láncszemeiként a pécsi 
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karotinoid-munkacsoport tagjai új végcsoportokat [3,6-epoxi-végcsoportot, 
3,5,6-trihidroxi-végcsoponokat, terminális ( exociklusos) metilén-csoportot] 
tartalmazó karotinoidokat izoláltak és meghatározták szerkezetüket. Az új 
karotinoidok közül többnek előállították a sztérikusan nem gátolt cisz (Z)
izomerjeit és elvégezték teljes szerkezetazonosításukat. Sor került néhány továb
bi új karotinoid természetes forrásból történő izolálására és szerkezetazonosítá
sára is. 

Az elmúlt 8-10 évben a karotinoid-munkacsoport fiatal munkatársakkal 
egészült ki (Nagy Veronika, Agócs Attila, Turcsi Erika, Gulyás Gergely, Hor
váth Györgyi), akik az eddigi kutatási területeken (izolálás, szerkezetazonosítás, 
analízis) kívül olyan új utakon is elindultak, mint a karotinoid-glikozidok és 
karotinoid-dendrimerek előállítása, valamint a karotinoidok ciklodextrinekkel 
képzett vízoldható zárvány-komplexeinek hatástani vizsgálatai. 

A gyógyszerész Cholnoky László, Kossuth-díjas akadémikus igazi labora
tóriumi tudós volt. Nemcsak mint kutató, hanem mint tanár is kiváló ember volt; 
a fiatal kémikusok egész sorát tanította meg a kutatómunkára. Intézetvezetőként 
mindig harmóniát, őszinte, jó légkört tudott teremteni munkatársai és tanítványai 
körében. Ezen kívül sokat fáradozott azon, hogy az orvostanhallgatók olyan 
kémiaoktatásban részesüljenek, amely alapján megszerzett tudásukra megbízha
tóan építhetik szaktárgyaik elsajátítását. Lelkesítő, a tananyag lényegét látványos 
kísérletekkel demonstráló előadásai, vidám természete, jókedve és állandó segí
tőkészsége révén nagy népszerűségnek örvendett a hallgatók körében. Mint ma
gánember gyakran kirándult a Mecseken és csodálta az általa is kutatott flóra 
sokszínűségét. 

Cholnoky professzor sok és felelősségteljes munkát vállalt magára; négy 
éven keresztül az Orvostudományi Egyetem rektora volt és éppen erre az idő
szakra esett az egyetemi klinikák modern épületének építése, felszerelése, be
rendezése. Az egyetem szolgálata érdekében végzett önzetlen és áldozatos mun
kája különösen elismerésre méltó. Emlékét, csakúgy, mint tudományos sikereit 
sokáig n1egőrizzük. 

CHOLNOKY LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓ! 
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21. Structure of neoxanthin (foliaxanthin). J. Chem. Soc. C 1969. 1256-1263 

Források: 

o V. Bruckner (Bruckner Győző): Lr\SZLÓ CHOLNOKY (1899-1967), Acta Chim. 
Acad. Sci. 1-lung. 55, 129-136 ( l968). 

o L. Gy. Szabó: CHRONICA László Cholnoky 1899-1967. Acta Agron. Acacl. Sci. 
Hung. 18, 463-464 (1969). 

o SzJbolcs József: Cholnoky László, ivlagyar I\én1ikusok Lapja, 22. (8). 442-443 
(1967). 

o Szabó Dezső: Tudo1nánytörténeti jelescink: Cholnoky L.iszló 1899-1967, Pécsi i'vlli
szaki Szemle 22, 43 ( l 977). 

o Jobst l(ázn1ér: Cholnoky László (1899-1967) IZ!inikai és f\jsér!etes Laboratóriu1ni 
Medicina 22, (3), 110 ( l 995). 
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• Dr. Deliné Szegvári Csilla: Cholnoky László tudományos munkássága, PAB pályá
zat, 1990. 

o Szabó László Gy.: Pécs tudós gyógyszerészei, Pécsi Szemle (várostörténeti folyó
irat), 2000, Ill. évf. 3. szám. 55-67 

o Szabó László Gy.: Gyógyszerészettörténeti közlemények: Neves pécsi kutató gyógy
szerészek, Gyógyszerészet 45, 217-220 (2001) 

• Deli József, Kollár László: Kémiai kutatások és kémiaoktatás a pécsi egyetemen, 
Magyar Kémiai Folyóirat 119, 75-79 (2013). 

o Molnár Péter: A karotinoidok geometriai izomériájának kutatása Pécsett az elmúlt 40 
évben, Magyar Kémiai Folyóirat 119, 93-103 (2013). 

MOLNÁR PETER, DELI JÓZSEF 
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Dávidi M. Fe:renc 

DR. DÁVID M. FERENC 1925. július 15-
én született Kolozsváron. Pécsett hunyt 
el 2009. augusztus 9-én. Erdélyi ma
gyar-örmény ősöktől származott. 

Neves ősei közül dr. Dávid Lajos 
professzort kell megemlíteni, aki Kéz
divásárhelyen 1889-ben született és a 
kolozsvári egyetemen kapott gyógy
szerészi oklevelet és doktori diplomát. 
A kolozsvári egyetem Szegedre költö
zése idején a szegedi egyetemen egye
temi tanárként átvette a gyógyszertár 
vezetését és megalapította a Gyógysze
részeti Intézetet. Dékáni tisztséget is 
betöltött. 1962-ben, Szegeden hunyt el. 
Fia volt dr. Dávid Ágoston (1927-
2003), felfedező kutatógyógyszerész, 
e. egyetemi tanár, az MTA doktora, aki 

a Chinoinban dolgozott, majd a Richter Gedeon Gyógyszergyárban volt főosz
tályvezető. Dávid Lajos számos gyermeke közül Dávid Katalin neves művészet
történész. Dávid Lajos szegedi professzor testvére volt Dávid Mihály gyógysze
rész, Dávid M. Ferenc édesapja. Az erdélyi Dávid-család sok tagja lett még 
gyógyszerész. 

Dávid M. Ferenc Szegeden, a Ferenc József Tudományegyetem orvosi ka
rán végezte gyógyszerészi tanulmányait. 1946-tól 1950-ig demonstrátorként is 
dolgozott a gyógyszerész szakon. Közben a második világháborúban teljesített 
szolgálatot. Hadifogság után, 1950-ben megkapta a gyógyszerészi oklevelet. 

Néhány évig Kecskeméten, közforgalmú gyógyszertárakban dolgozott, 
majd a Bács-Kiskun megyei Gyógyszertári Központban 1952-től 1970-ig volt 
előbb szakfelügyelő, majd szakfelügyelet vezetője, melyet tervei szerint bővítet
telc Már ezekben az években és később pályája során végig, kreativitását ki
használva, hiánypótló hasznos laboratóriumi eszközöket, kisüzemi gyógyszerké
szítő berendezéseket, eljárásokat szerkesztett és tervezett, melyek a laboratóri
um, majd később az intézet munkájához elengedhetetlenül szükségesek voltak. 
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A Szegedi Orvostudományi Egyetemen gyógyszerészi technológiai téma
körben készítette el gyógyszerészdoktori értekezését „Adatok a hipofosfitos 
szirup értékeléséhez" címmel. Ennek alapján 1958-ban doktori címet érdemelt 
ki. Sikeres pályázat révén 1971 január elsejétől kinevezték a Pécsi Orvostudo
mányi Egyetem vezető főgyógyszerészévé. Ebben a beosztásban nyugdíjba vo
nulásáig, 1991-ig végezte nagy odaadással és szakértelemmel feladatát. Kezdet
ben a szakmai munka átszervezését, korszerűsítését, az üres állások betöltését, az 
alapanyagok és gyógyszerkészítmények minőségvizsgálatának visszaállítását, a 
szegényes berendezések és felszerelések bővítését kellett megoldania. Hosszú 
évek szorgalmas és szívós munkájával bebizonyította, és ezt az egyetem vezeté
se is belátta, majd támogatta, hogy a klinikák betegeinek kor színvonalán történő 
gyógyszerellátásához egy új intézeti gyógyszertárat kell kialakítani. Az egyetem 
önerőből, irányítása alatt, egy 1200 négyzetméteres, többszintes, 7 szaklaborba 
szervezett, a kor követelményei szerint igen jól felszerelt intézeti gyógyszertárat 
alakított ki. Több közleményében és előadásában is átadta azt a tudást és tapasz
talatot, melyet a szakmai életművének tekintett intézet kialakítása és felszerelése 
kapcsán szerzett. Ezen kívül is több újítást adott be, közleményeket írt, szakmai 
fórumok elismert előadója volt. Nagy szorgalommal és diplomáciai érzékkel 
irányította az egyetemi klinikák gyógyszerellátását. Különösen sokat tett a meg
felelő minőségű és nagy mennyiségű desztillált víz gazdaságos előállítása érde
kében. A pécsi víz minősége sok problémát okozott a gyógyászati célra alkalmas 
desztillált víz készítésében. Büszke volt a modern infúzókészítő laboratórium 
létrehozására. Számos ötlete volt, például, hogy a glicerinnel hogyan lehetne 
hatásos és beteg számára is elfogadható ízű növényi kivonatokat, kanalas gyógy
szereket készíteni. A téma ma is időszerű. 

Közben, 1973-ban kémiai-fizikai gyógyszerellenőrzésből szakgyógysze
részi képesítést szerzett, 1977-ben pedig sikerrel végezte el a „vezetői alapisme
retek" tanfolyamot. 

Tudományos tevékenységét 5 közlemény és 52 kisebb-nagyobb, társszer
zőkkel írt, gyógyszerellenőrzéssel, klinikai-kórházi gyógyszerügyi szervezéssel 
kapcsolatos és szakmatörténeti szakírás jelzi. Történeti szempontból legmara
dandóbb cikke a Gyógyszerészetben megjelent, az egyetemi gyógyszertár törté
netéről írt közleménye, amelyet hűséges helyettesével (későbbi utódával), dr. 
Hartai Istvánnal közösen készített. 

A pécsi gyógyszerészképzés 2000-től nem indulhatott volna meg az új 
egyetemi gyógyszertár nélkül. Számos kiváló fiatalt nevelt ki munkahelyén. 
Szigorúsága mellett példamutató volt munkabírása. Mindig a becsületesség jel
lemezte, amikor az egyetemi klinikák érdekeit kellett összehangolnia. Nyugdíjba 
vonulását követően egészen halálig vissza-vissza járt az egyetemre, megajándé
kozva a fiatal kollégákat is a letisztult, bölcs életszemléletével, a problémák 
lényegének éleslátásával. 

Tagja volt a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Technológiai Szakosztályá
nak. Kórházi Szervezetének. valamint az MGYT Baranya megyei Szervezetében 
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vezetőségi tagként működött közre. Tagja volt még a Magyar Kémikusok Egye
sületének. 

Számos kitüntetés bizonyítja, hogy a szakfelügyeleti munka mellett a kór
házi-klinikai gyógyszerészet terén is szorgalmas és eredményes tevékenységet 
fejtett ki. Ezek évszám szerinti sorrendben: 'Érdemes Gyógyszerész' 1964, 'Ki
váló Újító' bronz fokozat 1968, 'Miniszteri Dicséret' 1971 (Művelődésügyi 
Minisztérium), 'Kiváló Munkáért' 1979, 'Pro Universitate' arany fokozat 1987, 
'Kiváló Gyógyszerész' 1990, 'Minisztériumi Díszoklevél' 2000, 'Dávid Lajos 
Emlékérem' 2005. A Magyar Gyógszerésztudományi Társaság 2005-ben ki
emelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként szenátorai közé emelte. 

Példaképe volt hivatásának. Szikár alakja, sajátos humorú, kedves egyéni
sége emlékezetünkben marad. 

Források: 

o Dávid tvI. Ferenc, Hajnal József, f-!artai István: /\_Pécsi Orvostudon1ányi Egyeten1 
Gyógyszertárának ötven éve, Gyógyszerészet, 14, 139-144, 1980. 

BOTZ LAJOS 

Dr. Dávid 111. Ferenc vezető főgyógyszerész és az egyerer11i gyógyszertár 
minden dolgozója 1989-ben 
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Dávid M. Ferenc és az egyetemi gyógyszertár 
gyógyszerész hölgyei a könyvtárban 

Dávid M. Ferenc a könyvtárban 
(tőle balra Szabó László Gy„ jobbra Botz Lajos) 

A gyógyszertár dolgozói jó hangulatú szőlői<erti vacsorán 
(állva Dávid AJ. Ferenc, előtte Hartai István helyettes vezető főgyógyszerész) 

F:rid:rich Sándor 

FRIDRICH SÁNDOR FRIGYES LAJOS gyógysze
rész az Alacsony-Tátráról és túrájáról híres
nevezetes Liptó megyében, Rózsahegyen szü
letett 1881. március l-én. 1949. november 20-
án halt meg Pécsen. 

Özvegy édesanyjával és testvéreivel Pé
csett éltek, ahol az Inczédy Dénes igazgatásá
val működő r. kat. főgimnázium magántanuló
jaként, a középiskolát befejezve, érettségi vizs
gát 1900-ban tett. 

Pályafutását a pécsi 'Remény' (1901. 
szeptember 1. - 1901. november 1.) és a mo
hácsi 'Angyal' (1901. november 1. - 1902. 
szeptember 1.) patikában kezdte gyakornok
ként. Gyógyszerészi oklevelet 1904. június 23-

án kapott a budapesti Pázmány Péter Egyetemen. Segédként Pécsett a 'Magyar 
Korona' gyógyszertárban (1904. július 1. - 1905. szeptember 20.), majd Kassán 
a 20. számú helyőrség kórházában (1905. december 1. - 1906. szeptember 30.), 
1906. október l-től 1913. október 31-ig pedig ismét a 'Magyar Korona' patiká
ban szolgált. 1913-ban gondnoki minőségben került az 'Arany Sas'-hoz címzett 
gyógyszertárba (1913. november 1. - 1914. augusztus 3.), 1914. augusztus 4-én 
innen vezényelték a Harctéri Egészségügyi Intézetbe. Volhiniában (Voliny), 
Észak-Ukrajna történelmi területén, a Bug és a Pripjaty folyók között, 44 hóna
pig harctéri szolgálatot is teljesített, az első és második világháború folyamán is 
súlyos harcok színhelyén. 

1916 karácsonyán a Pécsi Napló (1916. december 24.) így írt: „Pécsi 
gyógyszerész kitüntetése! Fridrich Sándor gyógyszerészt, aki az orosz fronton 
teljesít szolgálatot, kitűnő szolgálatai elismeréséül a Koronás arany érdemke
reszttel tüntették ki a vitézségi érem szalagján ... Fridrich Sándornak ez a máso
dik kitüntetése, már korában megkapta a Vöröskereszt II. oszt. hadiékítményes 
tiszti jelvényét". 1918. november l-én ezzel a két kitüntetéssel tért vissza pécsi 
gondnoki állásába. 
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A Zsolnay-szobor és a Mattyasovszky-palota (fotó: Benkő László) 

Az 1922-es esztendő fontos dátum Fridrich Sándor életében. Január 14-én házas
ságot kötött Kovács Etelka Máriával, az év végén pedig Pécs szab. kir. város 
közigazgatási biztossága 1922. évi december hó 13-án tartott rendes ülésében a 
tizedik önálló gyógyszertár felállításának jogát Fridrich Sándor okl. gyógysze
résznek juttatta. A döntést, a patikanyitás hírét, a sajtó így kommentálta: 

„ Mint a legnagyobb forgolnní Wéber-gyógyszertárnak egy évtizeden át 
volt gondnoka, szárntalan lanujelét adta páratlan szakértel!nének és lelldis
rneretes gondosságának. E kiváló szakbeli és egyéni tulajdonságait verte 
figyelembe o város közigazgatási bizottsága, amikor a pályázók köziil a 
gyógyszenári jogot neki adta." 

1924. december 30-án kivált Wéber Dénes gyógyszertárából és december 31-én 
a Rákóczi út 28. sz. alatt megnyitotta saját, „Petőfi Sándor" -hoz címzett patikáját 
a Zsolnay-szobornál, a Mattyasovszky-palota délnyugati sarkán, ahol 1949. nov
ember 20-ig, haláláig bizonyította szakértelmét, szolgálta a pécsi egészségügyet, 
segítette ifjabb kollégáit az önállósodás útján. 

1924 végén Fridrich Sándorral együtt Vécsey Géza valamint Weigl Dezső 
gyógyszerészek is távoztak az „Arany Sas"-ból és a „Petőfi"-be költöztek. „Nem 
szeretek idegenekkel dolgozni. Gyere Pécsre. Sándor" - így került 1926-ban 
bérmafia, Baranyai Aurél is Fridrich Sándorhoz, aki 1944-ig tartozott a „Petőfi 
Sándor" patikához. Rokoni kapcsolatuk vitte Kerese Istvánt is a Zsolnay
szoborhoz. Ő 1933-tól 1941-ig, majd 1944-től 1946-ig volt Fridrich Sándor lml
légája. 
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A munkatársak felsorolása után em
lítést érdemel, hogy Fridrich Sándor 
tagja volt a Mecsek Egyesület Állat- és 
Növényvédő Osztályának. A pecs1 
gyógyszerészek közül a Mecsek Egyesü
let névsorában Kerese István, Keresz
tény Béla, Tróber Márta és Zsiga László 
is szerepelt. 

A Fridrich család pécsi lakcímei 
közül az alábbiakat ismerem: Perczel 
Miklós u. 11. (1922, 1925, 1928), 
Dischka Győző u. 8. (1930, 1937), Rá
kóczi út 11. (1942, 1949). 

A szakmai életút stációig ki kell 
egészítenem édesapán1 vallon1ásával, 
hogy ne csak a patikusra, de az emberre 
is emlékezzünk. Baranyai Aurél így 
vélekedett bérmaapjáról, kenyéradó 
gazdájáról: 

1 

~b\dt) 
. 1 

) 

Baranyai Aurél karil\acúrája - 1928 

„A gyógyszercárak élén nagy gyógyszerész egyénisdge/( ernell\edte/( ki. 
Ezek egyik rendkívüli alakja Fridric!J Sándor. Bohén1, pazarló, csupaszív eni
ber, a klasszikus patikusság talán utolsó n1agyar Galénusa ... Szívesen adták 
hozzá gyennekeiket gyakornokul a gyógyszerészet jövőjében bizal\odó sziilők, 
rnert úgy érezték, hogy ennek a 111isztikus, {inan1 és tiszta rnesterségnek tenné
keny lnunusza és tudornányos ter11plon1a a Pe1ő{i-palika. Olyan praxi/\ nevelőd
cek iff, akik nélkül a n1ai rnagyar gyógyszerészet jóval szegényebb lenne. 

A Gazda volt a szalanai szellen1 forrása. lvlenet közben, szinte rnel/ékesen. 
Hogyan csiná/ca, nern tudorn, de n1egn1ozdítocta tanícványaiba11 azt, arni csak 
élő példára 111ozdul: a Pálya szeretetét. Országosan is111ert és liszcelt gyaf.:.orno
kai köziil Neubert Edinát, Horváth Dezsőt és Kerese Istvánt kell megemlíteni. 
Jellernzésére 111ég elrnondorn, hogy 1öbb fiatal gyóg_,vszerészt segített az önálló
sodás útján. Ilyen volt \1ondra f\ntal, a Zólyorn utca sarl\án rnegnyílc „Szent 
A1ór" palika tulajdonosa is. flasonlóan segítecte Tróber A'1ártát, arnikor az 
akkor Petrezselyern, a rnai Aradi vércanúk útján n1egnyitoua gyógyszertárát, a 
„ Szent Teréz" patikál. 

Fridrich Sándor úgy élt, 1ni11t a harrnincéves háború 1narkotán~vosai: ku
laccsal, szalo1111ával, pusf\ával és köcözőszerekkel, s rnindig 111ásokar gyárno
lítva, tanítva és lelkesítve. A gyógyszerész keze harapófogó hogyha kell, de 
simogató, lágy lesz, ha mint o csónak orra, /'elfelé ívelő ujj/Jegyeivel a pilulát 
görnbölygeti annyi gyengédséggel, ahogyan a kisgyennek hajói sirnogatjuk." 
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A beosztottak szeretetét tükrözik azok a versek, amelyeket Baranyai Aurél 
„Aurelius" néven rendszeresen írt Sándor napi köszöntőként. Ezek mind meleg 
hangú, kedves humorú „rímfaragások". A hátrahagyott, mintegy 20 „Sándor 
napi" versből hadd idézzünk egyet (szerkesztők válogatása): 

„Egy örvenötéves pilula/wpechez 

Te, sutbanyeld<ent régi rözge lant, 
Elélwparlak odvas odudból ujra, 
Mert Sándor nap van. Jónapot rival/unk 
a Fridrich nevű patikárus úrra. 

Gazdának is, meg jócimborának 
No meg vadásznak (hébe-hóba) 
Mindeddig úgyse szült külömbet 
Ez a bolondos Európa. 

Ki pi/ulát lapítva napsugárból 
A táránál állt őrangyal gyanánt, 
I-Iintőpornak rneg gyérnántharniacoc rnért 
És kente jószív-ba/zsamát, 

Frissen vasalva jár nlindég közöttünk 
Annyit alszik és haj hl annyit bőjtöl: 
Meleg szivünk ne vonjuk el soha 
A kedves kopasz 1néregkeverőtől. 

Aurelius" 

Fridrich Sándor 1949. november 20-án este 10 órakor az Irgalmasok pécsi 
kórházából indult el az örök vadászmezőkre. A Fridrich család a pécsi közteme
tőben a P jelű parcella XVII. sorának sírboltja. 2016. március l-én lesz Sándor 
bácsi 135. születésnapja. 

BARANYAIPAL 

66 

Gara l§tván 

GARA ISTVÁN gyógyszerész 1912-ben, 
Budapesten született és 1969-ben, Víz
váron hunyt el. Apja dr. Gara István, 
Somogy megyei MÁV főtanácsos, 
édesanyja felsőeőri Nagy Kornélia 
(Kadarkút). 

Egyetemi tanulmányai előtt gya
kornokként dolgozott több helyen, az 
iparban is. Alig, hogy megkezdte egye
temi éveit, a háború miatt, 1943-44-ben 
egyetemi zászlóaljban szolgált, fél évet 
töltött előbb amerikai, majd orosz fog
ságban. A háború után a Richter 
Gyógyszergyárban kapott orvoslátoga
tói állást. 1947 elején megnősült, fele
sége alsócsernátoni Cseh Klára. Két 
gyermekük született, István és László, 
mindketten gyógyszerészek lettek. 

1949-ben fejezte be az utolsó osz
tott képzésű évfolyamban az egyetemet 
Budapesten. Az államosítás után több 

budapesti gyógyszertárban dolgozott, de „politikai nézetei" miatt 1955-ben 
Kurdra (Tolna m.) került, ott érte az 1956-os forradalom melynek helyi esemé
nyeiben részt vállalt (felvonulás, élelemgyűjtés a forradalmárok és Budapest 
lakossága részére stb.). 

1957 őszén Somogy megyében kapott „utolsó lehetőséget", Vizváron kapott 
gyógyszerészi állást. Itt több mint 12 évet szolgált, folyamatos zaklatás közben. 
_Az utolsó négy évet már súlyos betegen dolgozta végig. lVIég megérte István fia 
egyetemi kezdését, de 1969-ben elhunyt. Süja Vízváron van. 

Első fiának, ifjabb dr. Gara István (1947, Budapest) szakgyógyszerésznek 
édesapja példát mutatott a hivatás gyakorlásához, a gyógyszerészi szervezési 
feladatok ellátásához Somogy megyében, különösen Nagyatádon. A győri Ben
cés Gimnáziumban érettségizett 1966-ban, tanárnak készült, de az akkori viszo
nyok miatt ez nem volt lehetséges. Jeles érettségivel a pécsi uránüzemnél lett 
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gépkezelő, majd egy hitvita kapcsán - soron kívül - Nagyatádra behívták kato
nának. 1968-ban vették föl a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karára, ahol 1973-ban kapta meg a gyógyszerészi ok
levelet. Édesapja után egy évig Vízváron volt gyógyszertárvezető, majd Nagy
atádra került, ahol mind a mai napig él és dolgozik. 1975-től gyógyszertárvezető 
helyettes, majd dr. Kóczián Géza halála után, jelenleg is gyógyszertárvezető. 
Folyamatosan részt vett és vesz a gyógyszerészet átalakulási harcaiban, a Ma
gyar Gyógyszerész Kamara alapító tagja, a Somogy Megyei Szervezet megalapí
tója, jelenleg elnöke. Három ciklusban volt az Országos Elnökség tagja és több 
mint két ciklusban a Felügyelő Bizottság elnöke. Nagyatádon a politikai rend
szerváltásban is részt vett, két ciklusban városi képviselő (KDNP), ebből négy 
évig alpolgármester volt. 'Nagyatád Városért' kitüntetésben részesült, és Nagy
atád Város Díszpolgára. Több szakmai és kamarai elismerés birtokosa. 

Az ifjabb Gara István felesége a szintén vízvári születésű dr. Tóka Anna 
szakgyógy;szerész, akivel együtt dolgoznak és vezetik nagyatádi gyógyszertáru
kat ('Szem István Gyógyszertár'). Biztos családi hátteret biztosít, elősegítve 

férje társadalrni és szakrnapolitikai rnunkáját. Két gyerrnekük István és Annarná
ria közül István orvos. reu111atológus szakorvos, osztályvezető főorvos Nagyatá
don. Leánvuk, dr. Gara r\nna1nária, követve a családi hagyományt, gyógysze
rész, szakgyógyszerész. aki Budapesten, az Országos Gyógyszerészeti Intézet
ben (GYEMSZI-OGYIJ főosztályvezető. 

Források: 

Dr. Gara lslvón (2.013): ,-\datok Gara !stvónról (e-n1ail közlés) 

SZABÓ LASZLÓ GY. 
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Geiger Kálmán 

Nagy rneglepetésemre dr. Szabó László 
Gy. professzor úr, a PTE ÁOK Gyógy
szerészeti Intézet nevében rnegkeresett 
azzal a kéréssel, hogy én írjak vissza
emlékezést GEIGER KALMAN gyógysze
rész úrról. f\z anyagot a „Dél-Dunántúl 
Neves Gyógyszerészei" cín1lí, készülő 
könyvhöz kívánják felhasználni. 
Nagy szerencsén1, hogy a Nén1etor
szágban élő ifjú Geiger Kálmán úr -
már nem első alkalommal - önzetlenül 
a segítségen1re sietett. Tőle sok n1in
clent 111egtuclta111 Geiger I<ál111ánról, a 
'fVIecseki G.yógyitóku' kiváló 111egalko
tójáról, ugyanakkor csak viszonylag 
kevés ismerettel rendelkeztem Pécs 
város egyik tehetséges gyógyszerészé
ről.1 

Furcsa paraclo~on. Nem beszélhe
tünk Geiger Kálmánról egyszerűen csak úgy, hogy megállapítjuk, ő a 'Mecseki 
Gyógyitóka' feltalálója. Ki kell emelnünk, hogy egyben ő volt Pécs város egyik 
legelismertebb gyógyszerésze is, akinek patikai laboratóriumából, milll valami 
szellem bújt elő, - hogy megkezdhesse világhódító útját- a 'Mecseki'. 

Ki volt valójában Geiger Kálmán? Zseniális ital konstruktőr, vagy elismert 
pécsi gyógyszerész? 

Válasz csak egy lehet, mindkettő egyszerre! 
Helytörténészeti kutatásaim során sokszor kerülte111 kapcsolatba a régi ba

ranyai patikákkal. Ezekről klilönböző publikációimban mindig szeretellel emlé
kezten1 111eg. 

1 r\ szerkesztők megjegyzCse: Tr!!lihin :\gost szerénysége közismert, Jtj. Geiger !\.iilmiÍnt. mint szerziiti1rsm az 
elsü helyrl' ll'l!e. Ügy hatiirozwnk. hogy il sorrendet megcseré!Jlik. hiszen a szerrn~lyes lwngú. elsii szeme!y
ilen fugalmilzott ir<is Trebbin :\gosttúl való. Ez a csere egyéil!iil<Ín nem kisebbi!i Geiger l\:ii!m<in li<"1t1<1k érdl'
meit! 
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Talán szabad legyen ezek közül a legkedvesebbet konkrétan is megemlíteni. 
Ez volt gyermekkori álomvilágom tündérpalotája, a pécsváradi Nékám patika ... 

Úgy vélem ez hasonlíthatott leginkább ahhoz az Alsónémedi patikához, 
ahol Geiger Kálmán édesapjától kedvet kapott a gyógyszerész hivatáshoz. 

Gyermekkorom egyik maradandó élménye volt, amikor nagymamával - az 
egykori pécsváradi postamesternővel - elmehettem a községi patikába. A Német 
utca sarkán nyújtózkodó öreg épület már kívülről is békét, megnyugvást sugár
zott. De az igazi „csoda" csak ezután következett. Csilingelve nyílott a bejárati 
ajtó és ott állt a pult mögött, makulátlan fehér köpenyében a nagy „varázsló", 
Nékám Aurél bácsi, a pécsváradi híres 'Szent Háromság' gyógyszertár tulajdo
nosa. A példás rendben tartott patikának egyedi atmoszférája volt. A levegőt 
áthatotta a sokféle száradó gyógynövény jellegzetesen kesernyés illata. A pati
kus bácsi mögött, a padlótól a mennyezetig díszes állványokon különféle formá
jú és nagyságú porcelán és üveg gyógyszeres ibrikek, tégelyek zsúfolódtak. 

Aurél bácsi csillogó hófehér hajára, jóságosan mosolygó szemére, ennyi év 
elteltével most is élénken emlékszem. Nékám Aurél diszkrét, de határozott fellé
pésével számomra mindig az úriember mintaképének számított. 

A pécsváradi patikában mindig nagyon sokan voltak, de ennek ellenére 
szinte templomi csend honolt. A medicinára váró falusiak szinte áhítattal lesték 
Aesculapius pécsváradi felszentelt papjának minden mozdulatát, tanácsát. 

Aurél bácsinak mindenre kiterjedt a figyelme. Így azután azonnal észrevet
te, hogy egy bátortalan kisfiú megszeppenve igyekszik a nagymama háta mögé 
elbújni. Biztatóan rám nézett. majd kézen fogott és bevezetett a pult mögötti 
rejtélyes laboratóriumba. Itt igazi mesevilág fogadott. Aurél bácsi elismerten 
kiváló patikus volt, de volt egy másik szenvedélye is, a fúrás-faragás. Furfangos 
mechanikus játékokat szerkesztett, amelyeket a kályhából felszálló meleg levegő 
tartott működésben. Ezekből Aurél bácsi laborjában egy egész arzenál volt felso
rakoztatva. De a nagy attrakciónak mégis csak a belső helyiségek számítottak. 
Számomra a mesék boszorkány konyhája kelt itt életre. Hatalmas lombikokban 
titokzatos folyadékok fortyogtak, halkan zümmögtek a retorták, sisteregve áram
lott a gőz a lepárlókban. Mint valami fürge dzsinnek, forogtak, ügyeskedtek 
Aurél bácsi gyógyszerész segédei. Gondos figyelemmel hajoltak a patikamérle
gek fölé, majd porokat töltöttek kis papír tasakokba, háncs tégelyekbe krémeket 
adagoltak. Aurél bácsi, látva megszeppenésemet, zsebéből pemetefű cukorkákat 
húzott elő, amelyeket azután én megnyugodva, boldogan elropogtattam. Termé
szetesen, amíg én a csodák országában ábrándoztam, nagymama maradt a reali
tások világában és megkóstolta Aurél bácsi legújabb likőr különlegességét. 

Aurél bácsi a legtöbb baranyai gyógyszerészhez hasonlóan szenvedélyesen 
kutatta a Mecsek hegység páratlan gyógynövény flóráját. Szerette és jól ismerte 
ezt a világot. Hétvégén bezárta nevezetes pécsváradi patikáját és elhúzódott kis 
eldugott óbányai házába. A Zengő hegység árnyékában, az erdők magányában 
érezte magát igazán otthon. Járta az erdőt, és gondosan gyűjtötte a különféle 
gyógynövényeket, a tisztító teák alapanyagát. 
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Érdekes módon ez a gyermekkori élmény idős koromban jött elő szürke ál
lományom valamelyik rejtett rekeszéből. Belső tudatom képernyőjén megjelent 
az egykori pécsváradi patika és Nékám Aurél bácsi kedvesen mosolygó arca. 

Geiger Kálmán gyógyszerész úr már egy másik - napjaink szellemiségéhez 
közelebb álló - jóval reálisabb kor gyermeke volt. 

A Széchenyi téri 'Wéber patika' ('Arany Sas') 

Geiger Kálmánt mindenkor köztiszteletnek örvendő pécsi polgárként tartotta 
számon a helyi közvélemény, akit még akkor is „gyógyszerész úrnak" szólítot
tak, amikor már felhagyott eredeti foglalkozásával. Nagy műveltségű charmeur, 
igazi társasági úriember volt, akiért a város minden hölgyének szíve megdob
bant. Példás családi életet élő apa, nagyszerű mixer és likőrkészítő, remek vál
lalkozó és üzletember, valamint magát minden körülmények között feltaláló 
zseniális ember volt. 

Elsőnek következzék a pécsi Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tu
dásközpont Csorba Győző Helytörténeti Osztályának „kincseiből" két for
rásmunka idézet: 
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„ Geiger Kálmán, gyógyszerész, lii<őrgyáros. 
Születetett Kispest, 1902. július 12. 
Vallása római katolikus. 
At;ja Geiger Károly gyógyszerész, anyja Fedortsák Valéria. 
Középiskoláit a budapesti piarista gimnáziumban végezte, majd a budapesti 
Tudomány Egyetemen folytatta tanulmányait és gyógyszerészi a/<ievelet 
szerzett. 
Gyakorló éveinek elvégzése wán 1925-ben gyógyszertár tulajdonos lett, 1935 
óta tulajdonosa a be/- és külföldön egyaránt ismert mecseki lii<őrüzemnel<. 
Részt vesz a gyógyszerész közéletben, tagja a Magyar Gyógyszerész Egyesü
letnek, a Likőrgyárosok Egyesületének, a pécsi Nemzeti Kaszinónak stb. 
Tanulmány utakat tett Német- és Olaszországban, Bulgáriában, stb. 
Beszél nérnetiil is. 
Lakás: Pécs, Városház u. 2. Telefon: 25-53" 

Keresztény Magyar Közéleti Almanach/. kötet A-L 311. oldal 
Közgazdasági Enciklopédia, 1940, Budapest 

Egy másik irodalmi forrásmunkában ezt olvashatjuk Geiger Kálmánról: 
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„A legrégibb pécsi gyógyszertár vezetését és irányítását végzi a legszebb 
rernényekre jogosító képzettséggel, efha1ározortsággal és /.;öriiltekintő óvatos
sággal. 

f\ Széchenyi-téri népszerü gyógyszertár forgalrnasságát ne111csak a gyógy
szerész köteles lelkiisrnerecességévef, de szívé(vesen kedves és lÍri 111odorral 
igye/\szif.:. biztosítani. 

Fáradhatarlan rnunl.;af.;észsége és fiatalos energiája a gyógyszertár továb
bi fejlődésének határozott biztosítéka." 

/(epes Tibor és Zsadányi Oszkár riportjai 
Pécsi család fái< 59. oldal 

A 'Wéber patika' o{/)cinája és munlwtársai (a kép jobb szélén Geiger Kálmán) 

Várostörténeti kutatón1unkán1 során, néhány évvel ezelőtt foglalkoztan1 a 
pécsi különlegességgel, a 'Mecseki gyógyitóka' történetével. Ennek kapcsán 
kerülten1 kapcsolatba a Nén1etországban élő ifj. Geiger I<áln1ánnal. 

Vajon milyennek látta ő édesapját? 

„Édesapárn, Geiger f(álrnán, Pécs városának egykori kiváló polgára 
rnegalkocta a iVIecseld Gyógyitólí.áC. Fő a/l.;otóelernei környékbeli, tájjelle
g{i fiíszerel.;, arnelyelí. n1éltól.;éppen reprezentálták a város hírnevét, és 
ezzel isrnerué tettél.; azt a hazai és nernzethözi közvélernény előre 

f\ 1Ylecsef.;i Lil.;őrgyár a n1aga idejében egy rendkíviil sikeres válla//i.o
zás volt. 

A1itől is lesz egy vál/alll.ozás sikeres? Ennek. rnegúélésern szerint négy 
elengedhetetlen /Cltétele van. Tényező/i., rnelyeh a rnai időlí. sikeres vállal
kozásainah is lényeges alapjait allí.otjáh. 

Ötlet és az abból f.:.ele1/i.ező vízió. 
Jó alapokra épiilő sza/.:értelern. 
Jó iizleti érzék. 
frlagabizcos. bá1or \1áfla/l.;ozó szellern. 
Édesapárn rnindezen 1ényező/.:nek, rnagas színvonalon birtokában volt. 

Ltgyanakkor ncrn volt hiányában a válla/l<ozáshoz elengedhctetleniil szük
séges szerencséneh és vállalkozó szelle1n11ek sern. 

1\1unl.;ájában rnéltó lelki és szellerni cárnogatóra, segí161ársra calálc fe
lesége sze111éfyében. 
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Mindezen feltételek kedvező eredőjeként létrehozta a Mecseki Likőrgyá
rat, ahol egymást követték a sikeresebbnél sikeresebb produktumok, megszü
lettek a kulináris élvezeteket n1agas szinten kielégítő ren1ek likőrök és nagy
szeríí konyakok. 

Geiger Kálmán kiváló szakember volt, aki kitíínő érzékkel rendelkezett a 
minőség és a vállalkozás legkisebb részlete iránt is. Így például körültekintő 
anyagbeszerző volt és ezzel is biztosította a gyár termékeinek elsőrangú mi
nőségét. A laboratóriumi munka mellett számára éppúgy fontos volt a jó 
minőségíí hordók készíttetése, mint a megfelelő dugók és kupakok allwlmazá
sa is. Ez annak idején mind-mind szükséges volt a termékek jó minőségének 
biztosításához. 

Megnyerő modorával és üzleti etikájával úgy az üzemi dolgozók, mint 
a vevők és n1egrendelők körében nagy n1egbecsiilést, szeretetet vívott ki 
magának. 

Sajnos a n1ásodik világl1áborLÍ és azt követő rendszerváltás tönkret'ette 
vállalkozását. 

En1léke n1áig is él szereteu városában Pécsett. Ernberi rnagatartása, 
szakrnai tudása 1110 is példan1utató lehet rninden kezdő fiatal vállalkozó 
szárnára." 

Talán ebben a részben illik megemlékezni a másik kiváló pécsi gyógy
szerész, Baranyai Aurél (1903-1983), Geiger Kálmánhoz fűződő baráti kap
csolatáról. 

Értékes kiegészítő adatokat kaptam - édesapjától rámaradt dokumentumok
ra hivatkozva - Baranyai Aurél gyógyszerész úr fiától, Baranyai Pál barátomtól, 
köszönet érte. 

1923-1925 között Baranyai Aurél és Geiger Kálmán gyógyszertári gyakor
nokok, a Pázmány Péter Tudomány Egyetem hallgatói voltak. 

1925-ben mindketten gyógyszerész diplomát nyertek. 

Geiger Kálmán gyógyszerész első munkahelyei 
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Alsónémedi 'Magyar Király' gyógyszertár (1925. 06. 01-1925. 11. 01.), 
mint gyógyszerész segéd. 
Cegléd 'Megváltó' gyógyszertár (1925. 11. 01-1926. 07. 01.), mint 
gyógyszerész segéd. 
Alsónémedi 'Magyar Király' gyógyszertár (1926. 07. 01-1926. 12. 01.), 
n1int gyógyszerész segéd. 
Pécs 'Arany Sas' gyógyszertár (1926. 12. 01-1935. 11. 30.), diplomás 
gyógyszerészként, bérli Wéber Dénes tulajdonostól. (Együtt Budaházy 
Sándor gyógyszerésszel, aki 1931. novemberében megválik a bérlettől, s a 
patika vezetését Geiger Kálmán veszi át). A bérlemény 25.920.- pengő/év. 

Geiger Kálmán Budapesten, 1928. január 28-án tette le a mesteri vizsgát, amely 
gyógyszertár önálló vezetésére jogosította. 

Következzen egy kis összeállítás azokról a tudós egyetemi tanárokról, akik 
Geiger Kálmán és Baranyai Aurél gyakornok urakkal egy életre megszerettették 
a gyógyszerészetet. 

A Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Kar 1923-1925. évf. tanárai: 
Liebermann Leó (1852-1926) közegészségtan 
Mágócsy Dietz Sándor (1855-1945) növénytan és mikológia 
Jakabházy Zsigmond (1867-1945) gyógyszerismeret és méregtan 
Winkler Lajos (1863-1939) analitikai kémia 
Matolcsy Miklós (1869-1938) gyakorlati gyógyszerészet 
Eckert László (1861-1942) szerves kémia 
Lipták Pál (1887-1949) embertan 
Ridli Rezső (1885-1947) gyakorlati gyógyszerészet 
Andriska Viktor (1887-1961) egészségtani vizsgálati módszerek 
Schulek Elemér (1893-1964) analitikai kémia 

Geiger J(á/r11á11 és Baranyai f\urél hallgató ura/\ 
(részlet a Pázrnány Péter Tudor11ányegyeter11 tablójáról) 
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Valószínűleg nem szakadt meg - Geiger Kálmán Pécsre kerülése után sem - a 
kettőjük közötti kapcsolat. De erről sajnos nincsenek adataim. Élték a jó partinak 
számító fiatalemberek vidám, gondtalan életét. .. 

Talán még valami, amin érdemes elgondolkozni: Baranyai Aurélról közis
mert, hogy nagy természetjáró, botanikus volt. Az, hogy Geiger Kálmán szintén 
hódolt-e ennek a gyönyörű kedvtelésnek, nem ismert. Ugyanakkor likőr kísérle
teinél jól kellett ismernie a mecseki fűszernövényekből kivont íz- és zamat 
anyagok, drogok hatását. 

1944-ben Geiger Kálmán és Baranyai Aurél tartalékosként együtt szolgál
tak a Fiume (ma Petőfi) utcai hadikórház gyógyszertárában. 

1946-1950 évek között Baranyai Aurél gyártásvezető italvegyészként dol
gozott a 'Mecseki Itóka és Dékány Brandy Gyár'-ban (telephely: Pécs, Felsőma
lom utca 3.). 

Még két apró érdekesség Baranyai Aurél gyógyszerész úr emlékeiből: 
A likőrök gyártásához, érleléséhez, tárolásához szükséges tölgyfahordókat a 

Mecseki Likőrüzem kádár műhelye állította elő. Így azután az üzem udvarán a 
hordók nyers faanyagát az udvaron dongagúla (süveg) formában szárították. 

Nemcsak saját kádára, de böllére is volt a gyárnak (sőt még húsfüstölője is). 
Karácsonykor minden alkalmazott egy fél, feldolgozott disznót és 5 liter 

bort. vagy 2 liter konyakot kapott. 

Néhány fontos családtörténeti adat Geiger Kálmánról 

A neves pécsi polgári családok között, az 1920-as évek végén, a város kereske
delmi életére legnagyobb hatással bíró tényező, a Hamerlí dinasztia volt. Hozzá
juk tartozni rangot, befolyást és nem utolsósorban vagyont jelentett. 

A rendelkezésemre álló források alapján úgy tudom, hogy Geiger Kálmán 
1928-ban vette feleségül a város egyik jelentős virílístájának számító Hamerli 
József vaskereskedő leányát, Hamerli Terézt (1909-1977). A házasságával -
feltehetően - jelentős hozományhoz jutott. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az 
„Arany Sas" patika ötvenszázalékos társtulajdonosa legyen. 

És ez a házasság valóban „az égben köttetett". Már a megísmerkedéstől 
kezelve, a harmonikus időskoron át az elmúlásig vezetett. 
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Frigyükből négy gyermek született. Három lány és egy fiú. 
Dr. Lábas Zoltánné sz. Geiger Sarolta 
1929-ben született Pécsett. 
A közelmúltban elhunyt, kiváló orr-flil-gége professzorhoz, dr. Lábas Zol-

tánhoz ment feleségül 1952-ben. 
.Jármay Gusuávné sz. Geiger Valéria 
1931-ben született Pécsett. 
Férje Jármay Gusztáv, házasságkötésük l951-ben történt. A Jármay családé 

volt Pesten annak idején, a háború alatt bombatalálatot szenvedett, hír
neves Vadászkürt szálloda. 

Nagy Leventéné sz. Geiger Edit 
1932-ben született Pécsett. 
Nagy Levente volt a férje, házasságkötésük 1951-ben történt. Nagy Levente 

nagybátyja volt a híres Moholy Nagy László képzőművész, művészeti 
író, aki 1937-től Chicagóban élt. 

Geiger Kálmán, aki 1947-ben született. Több évtizede Németországban él. 

Wéber (Arany Sas) patika a Széchenyi téren 

„ Geiger Kálmán 1925 köriil lett az Arany Sas patilw bérlője. Pest megyé
ből érli.ezett és a pécsi vasas-Han1erli családba nősült. „1Vlecseki Itóka" neve
zetíí gyornorkeserű fi kőrje fogalon1n1á vált az ország l1atárain kíviil ís. Szálló
ige /etc: „l\érel< n1ég egy pohárka A1ecsckil". 

Népszerűségének tiih.a a nagyvonalúság, a kevesebb haszonnal járó cöbb
letgyártás. A drágább, de simább borpárlatot /Jasználta szesz l1elye1t, szőlő
cukrot a répacukor lielyett, a fííszerek és keseríí drogok, arnil.;, italának karak
terét r11eghatározták, június végén gyííjtött zölddió kivonatba ágyazódtak. Az 
/\.rany Sas patika laboratóriurnában kikísérletezell gyor11orkeseríí likőr nagy
bani gyártása a Felsőn1alor11 utcai iizen1ben nőtt országos híríívé, Pécs vá
rosának valóságos látványossága és kulttír- aperitífje lelt olyannyira, hogy a 
nevezetesebb idegenek és hazai kiválóságok Pécsre érkezvén, a Dórn és Zsol
nay 1núzeu111 111egteki11tése rnellé a f\'1ecseld Likőriize111 rnegtekintését és rneg
kóstolását is rniísorukba ilaattálc" 

Baranyai Aurél: Adatok a pécsi gyógyszerészet álla111osításá11af.;. időszakából 
(Janus Pannonius ArJLÍzeu111 Évkönyve 1978, 265 oldal) 

Úgy véltem, ha Geiger Kálmán gyógyszerész úr életéről néhány fontos dolgot 
meg akarunk tudni, leghelyesebb, ha idézek leányainak visszaemlékezéseiből: 

„Édesapánk Kispesten született (1902. július 12.), az ő édesapja Geiger 
f(ároly okleveles gyóg~vszerész rnester volt. ;:\ pesttnegyei Afsónérnediben volt 
patikája. Ő alkoua a Diána sósborszeszt, bár ez nern az ő nevén válc isrnerué. 
Papa a budapesti Piaristáknál érettségizett, utána a Gyógyszerészeti Egye
ternen tanult. _19 éves volt, an1ikor édesapja rneghalt. f\z Egyetern elvégzése 
után a \Véber családdal való rokoni kapcsolata révén Pécsre /\eriift. Özvegy 
édesan.J1a addigra eladta az alsónérnedi patiká1 s bizonyára íg~v n~vflt lehető

ség arra, hogy a pécsi Széchenyi téri „Arany Sas" patika társ1ulajdonosa 
(megjegyzés, nem vall tulajdonos csak bérlő!) legyen." 

Dr. Lábas Zoltánné sziil. Geiger Sarolta 2003. auguszws 29-én kelt leveléből 
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Másik leánya, Nagy Leventéné, szül. Geiger Edit így emlékezik erről az 
időszakról: 
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„Első éves gyógyszerészhallgató volt Papa, mikor is gyógyszerész és pa
tika tulajdonosként vidéken, ahol éltek édesanyjával, nővérével, meghalt 
hirtelen a szívével édesapja, Geiger Károly gyógyszerész. Valamilyen módon 
családfenntartóvá kellett válnia. Nem hagyta fel tanulmányait és befejezte az 
egyete111et. 

Azután döntéseket kellett hoznia, hogyan tovább édesanyja és nővére e/
tartása, illetve megélhetése és saját elindulásához. 

Édesapja, Geiger Károly leány testvérei köziil az egyik Wéber Dénes fele
sége volt, és ő volt a pécsi Arany Sas patika tulajdonosa. (patika jog és tulaj
don törvények szigorú beszabáiyozással bírtak) 

A fia viszont a Wéber Béla bácsi (unokatestvérek voltak) aki tovább vihet
te volna a patikát, rnég fiatal volt és nen1 volt végzett gyógyszerész akkor 
még. Így jött létre ez a megoldás és feles felelős gyógyszerészként vihetle a 
városháza sarkán levő remek, jó, századfordulós berendezésíí patikát. Így lett 
pécsivé papá111. f\ pécsi f\rany Sas patikában is111erte 111eg, az akkortájt siildő 
leányként bekíváncsiskodó n1an1á1nac. Az isn1erkedésből egy életre szóló há
zasság lett. " 

A 'Nlecseid Gyógyitóiw' palack címkéje 

A 'Mecseki Itóka' diadala 

Nem vitás, hogy Geiger Kálmán patikus úr életműve a 'Mecseki 
Gyógyitóka' volt. Az Arany Sas patika alagsori laboratóriumában, háromévi 
szorgalmas kísérletezés előzte meg az első palack megjelenését. 

Az eredeti szándék szerint a gyomorbántalmak enyhítését szolgáló gyógy
hatású készítményként kellett volna szolgálnia, de végül is a kulináris élvezetek 
nagyszeríí aperitifje lett. 

Dr. Sík Lajos - egyébként Geiger Kálmán sógora (felesége Hamerli Stefá
nia, szintén Hamerli József vaskereskedő leánya) - a Pécsi szabad királyi város 
Idegenforgalmi Irodájának a vezetője, elkötelezett híve volt a város idegenfor
galmi fellendítésének. 

Ennek érdekében, dr. Sík Lajos 1933. év februárjában felhívást tett közzé 
egy olyan Pécsre jellemző, mecseki gyógynövény kivonatokat tartalmazó italkü
lönlegesség gyártására, amely forgalmazása révén hozzájárulhat a város idegen
forgalmának élénkítéséhez, ílletve, amit az idelátogató turisták emlékként ma
gukkal vihetnének. 

Több ötlet is számításba jött. Először a pécsi borra gondoltak. 
Végül is a neves pécsi személyiségekből álló zsűri Geiger Kálmán gyógy

szerész készítményét találta erre a célra legalkalmasabbnak. Így jelent meg elő
ször a széles nyílvánosság előtt a 'Mecseki Gyógyitóka ', 

Geiger Kálmán finom, harmonikus, gyomorkeserü jellegű likőrje szép 
kivitelli Zsolnay díszkulacsokban, 0,5 dl, 1 cl! és 3 dl kiszerelésben került 
forgalomba. 

A 'Mecseki Gyógyitóka' hamarosan igen népszerüvé vált, egyre nagyobb 
keresettségnek örvendett. 

A megindulás óta eltelt rövid idő alatt i'öriilbeiii/ 20 hek1ólitert gyártottak 
és ez a mennyiség legnagyobb részt már elfogyott. 

Ma az ország minden helyén kapható a Mecseki Gyógyitólw, ahol likőrt 
árusícanak. Így étcerrnekben, fííszerüzlece/,ben, állornásokon seb. 

A kis iwlacsokban árusítolt italkiilöniegesség mindenütt kapós és így ide
genforgaln1i szernpontból nagy jefentőségíí Pécs városára. Tekintettel erre a 
nagy /.:.ereslerre a jövő esztendőben 37 ezer üveg késziil és kerül szét az egész 
országban. 

Úgy értesiiltiink, hogy rövidesen rneg lesz az ételspeciafitása is Pécsnek 
Erre vonarkozólag /Olynak a rnegbeszélések." 

Dunánuí/. 1937. augusztus 26. 

Csak egy kellemetlen epizód zavarta meg a 'Mecseki Gyógyitóka' szárnya
lását. l938. február 25-én 'Zwack János és fia' budafoki likőrgyárosok pert indí
tottak Geiger Kálmán aperitifje ellen. Kétségbe vonták a likőr gyógyító hatását. 
A per igazi oka persze a kíméletlen konkurenciaharc volt, amely a két likőrgyár-
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tó cég között zajlott. A reklámháborúban Geiger Kálmánhoz hasonlóan Zwackék 
is minden eszközt bevetettek, valószínűleg ők is meg akarták győzni az emberi
séget, hogy az általuk gyártott gyomorkeserű likőr az élet „nélkülözhetetlen" 
feltétele. A pert Zwackék megnyerték, ezentúl Geiger Kálmán likőrje csak 
'Mecseki Itóka'-ként kerülhetett forgalomba. 

A Mecseki Itóka a pécsi idegenforgalom fontos eszköze lett 

„Idegenforgalmi szempontból nagy jelentőségíí az a körülmény, ha vala
rnely városnak olyan specialitása van, an1ely önkéntelenül az illető városra 
tereli a figyelmet. A nagy idegenforgalmi versenyben ma már minden rendel
kezésre álló eszközt fell1asznál11ak a városa/\. Pár évvel ezelőtt Pécs város 
Idegenforgalmi Hivatalának kezdeményezésére Mecseki Gyógyitólw címmel 
olyan iralt kreálta/\, aniely azóta o legnagyobb karriere {utalta be. J\1a rnár 
nerncsak a pécsiel<nek, hanern az egész országnak kedvelt italkülönlegessége. 

;:\ A'1ecseki Gyógyitóka révén rnindenki önkéntelenül Pécsre gondol, 1nint
hogy a A1ecsef<et Pécstől elválasztani nern lehet. 

Ez a körlilrnény igazolja, hogy a vidékiek, aki/\ Pécselt járnak, nen1 n1u
lasztják el ezt a pornpás ita/1 itt az ős{orrásáná/ beszerezni. A gyógyitóka 
elle1jedésére vonalli.ozólag ina az alábbi i11{orn1ációt szerezciik: 

fl J\Iecsel<i Gyógyitóka nern régó1a van {orgalornban. Általában a Zsolnay 
gyárban késziilt és Pécs láthépével ellátott ízléses lailacsohban árulják ki
sebb-nagyobb 111ennyiségben. De rna 111ár olyan a kereslet az italldilönleges
ség iránt, hogy nagyobb rnennyiségben is vásárolják. A helyzet az, hogy a 
J\'1ecseld Gyógyitóliánal< alig kel/etc kii/ön reldáni. klerl az rnindeniiu saját 
rnoga tört utat a közönség ízléséhez. 

A 'Mecseki Itóka' sikere jelentősen hozzájárult a család anyagi jólétének 
biztosításához is. 
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Dr. Lábas Zotánné egy másik hozzám írt leveléből megtudhatjuk, hol lakott 
a számukra oly emlékezetes, boldog pécsi években a Geiger család: 

„Az „Árkádos ház", „Hanierli ház" története biztosan sok érdekes 
adatot hív elő. Nagyon jól emlékszem ottani lakásunkra, mely a Rákóczi út és 
gr. Benyovszky Móric utca (akkor így hívták) sarkán volt, s ahol én 4 éves 
koromtól 10 éves koromig éltem. Innen költöztünk a Gábor utcai lakásba, 
majd a Magaslati úti villába, mely a Pálos templom előtt van. A Hamerli 
háznak nemcsak a lakásai voltak nagyszerűek - Hamerli Jóska bácsi és Tóni 
bácsi is ott laktak családjaiklwl - hanem roppant érdekes volt a nagy udvar, 
ahol elkerített kert rész volt nekünk, személyzeti lal;ás (a kocsis lalwtt ott, 
akinek Juliska lányával barátkoztunk), istálló, Tóni bácsi Csaba nevű lova is 
ott volt. \folt betonplató, ahol Karcsi sofőr mosta le Ópapa autóját. Egyszó
val nagyon érdekes ház volt. Az akkori polgárrnester, azt hiszen1 J\1akay is ott 
lakott a Benyovszky !\1óric utcai részen." 

dr. Lábas Zoltánné sz. Geiger Sarolta 2003. november 30-i leveléből 

A dinamikusan növekedő termelés fokozatosan kinőtte Geiger Kálmán vi
szonylag kis alapterületű, pécsi Felsőmalom utcai Mecseki Likőrgyárát. Ekkor 
az okos és az ország gazdasági helyzetével tökéletesen tisztában levő likőrgyá
ros, számára igen előnyös feltételekkel megvette a budafoki Dékány Brandy 
Gyárat. (ez volt a budafoki 'Dékány Péter és fia'-féle szeszüzem). 

Nevében is megtartva a gyáralapítók nevét ('Dékány Péter és fia' szesz
gyár), de ugyanakkor megőrizve a pécsi tradíciót, 1935 évtől kezdődően Geiger 
Kálmán párlatain, likőrjein az alábbi megjelölés szerepelt: 

MECSEKI ITÓKA ÉS DÉKÁNY BRA.NDY GY ÁR 
Geiger Kálmán Pécs 

A Geiger család sorsának alakulása a második világháborúban és az utána 
következő években 

1944. novemberében Pécsnél is megjelentek az oroszok. Azok a polgárok, 
akiknek félteni valójuk volt, kétségbeesetten menekültek előlük nyugatra. Geiger 
Kálmánnak duplán is oka lehetett erre. Gazdag ember hírében állt, és szép lányai 
voltak ... 

Biztos vagyok benne, hogyha Geiger Kálmán akkor kint marad nyugaton, 
sok szenvedéstől és megpróbáltatástól óvta volna meg magát és családját. 

Geiger Kálmán joggal úgy gondolhatta, nem tett semmi olyant, amivel az új 
hatalom haragját felkeltette volna, ezért családjával együtt 1945. áprilisában 
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visszatért Pécsre. Sajnos ez a korrekt, józan gondolkozású üzletember számítá
son kívül hagyott egy fontos tényezőt, az emberi irigységet. Rövidesen nagy árat 
kellett ezért fizetnie. 

A hazatérés után hamarosan internáló táborba került. 
Egy tragikomikus történet, amolyan mende-monda fenn is maradt ebből az 

időszakból: 
Az orosz városparancsnok, valamilyen ünnep címén nagy ivászatot rende

zett a Nádor Szállodában. A hatalmas mennyiségű ital és étel elfogyasztása után 
fájni kezdett a gárdaezredes „úr" gyomra. A beosztott személyzet kezdte magát 
kellemetlenül érezni. Végül is valamelyiküknek eszébe jutott, hogy van valahol 
egy eldugott Mecseki Itókás üveg. Nagy diadallal vitték a „gyengélkedőnek". Az 
ital hamar elfogyott, a parancsnok újabb flaskákat követelt. Nem volt mit tenni, 
valamelyik szepegő beosztott közölte a „földi hatalmasággal" a rossz hírt. Nincs 
több„. 

A parancsnok ekkor megkérdezte, mikorra tudnának újabb mennyiséget be
szerezni ebből a csodaszerből. A magyar illetékes sápadtan közölte, ez nem le
hetséges, n1ert a gyáros internálvu van egy pécsi iskolában, és a gyártási titkot 
csak ő isn1eri. 

Allítólag a parancsnok kihozatta Geiger Kálmánt a fogságból, és nekiállítot
ta éjjel nappal Mecseki Itókát gyártani. 

Pécs városa szerencsésen élte túl a front átvonulását. Jelentékeny háborús 
károkat nem kellett elszenvednie, így a pécsi likőrüzemben hamarosan beindul
hatott a termelés. Úgy látszott, hogy a dolgok jóra fordulnak és a család élete 
visszatér a n1egszokott kerékvágásba. 

A budafoki szeszgyár hogyan vészelte át a háborút? Sajnos erről nincs sok 
hiteles információm. Budafokon súlyos harcok voltak, bizonyára a szeszgyár is 
jelentékeny károkat szenvedhetett. Vélhetően hosszú ideig leállt a termelés is. 

A fővárosi üzemek még nemigen működtek és így egy konjunkturális hely
zet keletkezett a Geiger-féle üzemben. Nem egy esetben az ország határain kívül 
is szállítottak a gyár készítményeiből a tiszti konyhák ellátására. 

A háború utáni átmeneti időszak újabb fellendülést hozott. A közkedvelt 
Mecseki Itóka, a Dékány-brandy készítéséhez már nem volt elég az egy lepároló 
készülék. Geiger Kálmán egy helyi kisiparossal újabb lepároló apparátust készít
tetett. A két készülék csak részben tudta megoldani a problémát, így időszakon
ként bérfőzést is kénytelenek voltak igénybe venni. 

Az egyre nagyobb kereslet kielégítésére a pécsi gyárban új likőrféleségeket 
kezdtek el gyártani (tojás, cherry, csokoládé ízekben). Az új fajták nemcsak a 
választékot bővítették, de han1arosan igen közkedveltté váltak a fogyasztók kö
rében. 

Igen szo1norú az epilógusa a ,,Geiger történetnek". Talán Pécsett csak keve
sen isn1erik ennek az egykoron sikeres gyógyszerésznek és italkészítőnek szo
morú Golgotáját. 

Sajnos ez egy igen tanulságos és szon1orú dráma, amelyen napjainkban is 
érdemes elgondolkozni. 
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„Sziileirn a pécsi ten1etőben lettek utolsó nyugalon1ra helyezve. A Dunán
ttíli Napló cikke megítélésem szerint rendben van, pontosabb adatokkal én 
sen1 szolgálhacolc J\1int írtan1, hozzávetőlegesen 7 éves koronuó/ vanna/.;. 
pontosabb, saját is111eretei111 szüleirn életéről. 

Ők 194611947 telén költöztek fel végleg Budapestre, a/Ja/ én 1947. szept
ernber végen születteni. Szüleini - sziiletésem idején - egy gyönyöríí belvárosi 
első emeleti lakásban, a Kígyó wca 4-6. szám alatt laktak. Ez a patinás fővá
rosi utca, a belváros szívében, szemben a Klotild palotával a mai napig /át
ható. Az idő tájt sziileim anyagilag ugyancsak rendezett köriilmények között 
éltek, így azután nővéreini, és számon1ra gondtalan, vidá111 gyermekkort tud
tak biztosítani. 

Akkor rnég ne111 tudhattu/.:., hogy rövidesen sötét, n1egalázásokkal teli élet 
következi/.;. el családunkra. 1947-ben rnég se111mi(éle elrnarasztalásban ne111 
volt részünk. 

f(özépső nővérern, \fali is veliinfr egy lakásban élt, \iafi fia Gyuri 1952 jlÍ
niusában sziiletetc. 

1949-ben azután bekövetkezetc a „fordulat éve". Az állarnosítás után, úgy 
a Geiger, rnint a l-farnerli családot rnegfosztották r11inde11 vagyonától. Apárn, 
hogy a nélkii/özésektől rnegrnentse a családot, kénytelen volt a „ Csillag
patikában" (Nagyköníc és Kossuth Lajos utca sarkán) gyógyszerész állást 
vállalni. Itt dolgozott azután 1954-ig. 
.. Érdekességként érdernes 111egen1/íteni, hogy a „ Csillag-patikát" .1927-ben 

Orkény István, a későbbiekben elisn1erl 1nagyar író vezette. 
1954-ben egy clőnyösnef.;. lácszó állás ajánlacot 1-:apott, a Z\\1ack-{éle Uni

cum Likőrgyártól. Itt felelős beosztásba, gyártásvezetői állásba keriilt. (Való
színííleg így akarca a valaha konkurens Unicun1-cég, a „Mecseki Icóka" ere
deti receptjél rnegszerezni). 

Geiger f(áln1á11, a hajdani Európa szerte elisrnert, kiváló szakérteln1íí li
kőrnagyiparos, .1959. év januárjáig rendkíviil sikeresen, cred111ényesen dol
gozott ebben a gvárban is. 

Így többek kŐzt a C/Jeny Branc/yje az 1958-as Briisszeli Világkiállításon 
aranyérrnec nyert a I-Ieering és Bols cégei.;. hasonló és világhírű terrnékeit 
lehengerelve. 

Egy sikeres er11bernek n1indig nagyon sok a tehetségtelen ellensége. Gei
ger Kálmánt egy jelentéktelen kis hibáért irigyei feljelentettélc Az Unicum 
g~vártól elrávolítotcák és koholt vádak alapján börtön biintetésre ítél lék. 

A börtönből 1960. év decemberében szabadult ki. Aldwr újra patikusként 
dolgozotc Székesfehérváron, rnajd egy ideig a f(ossuth Lajos utcai „J(ígyó
paciliában", lakásunk közelében. Üldözői azonban itt is rátaláltak és áthe
lyezcccték egy nagytétényi patikába. 

Geiger I\álrnánnál lassan betelc a n1érté/\. Belátca, hogy Arfagyarországon 
nern engedik boldogulni, ezért úgy döntött, hogy elhagyja az országot, ahogy 
alilioriban divatos szóval rnondtáli. „disszidált". 

1965. július 2-án. Arfeg sen1 áll e az af<kori Nyugat-1Vé111etországig. 
1Vé111ecországban először lvliinchenben élt, ide /.;övette anyárn (1965. 

szcpte1nbcr végén), engern, rnint éreuségizől egyelőre otchon liagyvo. 
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Münchenben, Murrhardtban és Mönsheimben is patikusként dolgozott. 
„Mecsekis" próbálkozásai tőke és reklám hiányában sajnos meghiúsultak. 
Pedig házi készítniényeit is111erősei kedvelcék. 

Egy szerencsés kimenetelű, kisebb agyinfarlaus után nyugdíjaztatta magát 
és 196811969-ben Pforzheimbe költözött. Én ide jöttem ld 1970. év márciusá
ban. Egyetemi tanulmányaimat 1970 októberében kezdtem a stuttgarti mű
szaki egyeternen. 

Anyámat 1977. április 2-án veszítettem el, szegény áttételes csontrákban 
halt meg. 

Apám 1979-ben velem együtt Stuttgartba költözött, ahol egy házban, de 
nem egy lal<ásban éltünk. 

Én 1980 augusztusában nősültem meg és költöztem a jelenlegi lakásom
ba. Ez idő tájt lett apám újra - immár negyedszerre - friss nagypapa. Vagyis, 
három nővérem által még Magyarországon négyszeresen (Jarmay György, 
Lábas Zoltán, Lábas Margit, Nagy Petra), amelyet awtán én itt Németor
szágban még kettővel (Anne Geiger, Matthias Geige1) gazdagítottam. 

1986 áprilisában Esslingenbe költözölt egy neki megfelelő lal<ásba. Innen 
l;eriilt 1989 júniusában ápoló ouhonba, ugyanabban a komplexumban. Itt 
halt meg 1990. június 3.-án. 

Temetése először itt volt Esslingenben, innen keriilt - szeretett felesége 
hamvaival egyiitt - urnája végső nyugalomra a pécsi temetőbe 1990. július 
19.-én." 

ifj. Geiger Kálmán 2011. 03. 06-án 
Trebbin Ágosthoz eljuttatott leveléből 

„I-Iogy 111ilyen is ez a szakn1a, s ki lehet gyógyszerész? Elsősorban ta
lán azr kellene elrnondano111, hogy gyógyszerésznek is csal\ az 111enjen, aki 
hivatást érez rá. A.z, aki szereti e111bertársait, aki átérzi, hogy a beteg ernber 
tőle vár javulást, bízik az őáltala készített orvosságban. r'\ld ne111 tudja rneg
érteni a szenvedő e1nbert, al<i nern tudja átérezni, hogy 111unkájával rnilyen 
nagy szolgálatot tehet embertársának - az ne legyen gyógyszerész, úgy is 
111011dhatnán1 - a kőszívíi ernber ne rnenjen gyógyszerésznek." 

Dunántúli Napló 1959. május 15. 

Időskori kép Geiger Kálmán gyógyszerészről (Németarszág) 

És mi lett a Mecseki Itókával? 

Az 1949-es államosítás után Geiger Kálmán nem volt hajlandó elárulni en
nek az egykor oly népszerű gyomorkeserű likőrnek a receptjét. 

Persze, azonnal jött a korabeli sajtó ellencáfolata: 

„A számításba azonban hiba csúszott, inert a budapesti Zh1ack-gyárban 
kielemezték a A1ecsekit, rnegtalálták az eredeti keveréket, és n1ár újból gyárt
ják is." 

Dunántúli Napló 1949. november 13. 

A későbbiekben több állami szeszipari cég is megpróbálkozott a Mecseki 
előállításával. De ezek a készítmények, a visszaemlékezők szerint, meg sem 
közelítették az eredeti minőséget. 

Pedig az Unicum Italgyár a siker érdekében még Geiger Kálmánt is alkal
tnazta. 

Napjainkra a Mecseki Itóka neve már csak néhány idősödő pécsi emlékeze
tében él„. 

Hiába sóhajtunk fel vágyakozóan: „Kérek még egy pohárka Mecsekit!" 
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A cikk zárásaként, ide idézném a másik híres pécsi pályatársnak, Geiger 
Kálmán barátjának, Baranyai Aurél gyógyszerész úrnak ars poeticáját: 

A hazatérés ... 

Források: 

Dr. Lábas Zoltánné szül. Geiger Sarolta levelei 
ifj. Geiger Kálmán 2011. 03. 06-án Trebbin Ágosthoz eljuttatott levele 

TREBBIN ÁGOST, GEIGER KÁLMÁN 
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Jobst Ká.zmé:r 

]OBST KAZMÉR 1898. november 2-án 
született Pécsett, negyedik gyermekként 
jómódú, polgári családban. Édesapja, 
Jobst Béla táblai tanácselnök, kúriai bíró, 
édesanyja, született Kubovich Gabriella 
fiatalon 59 évesen hunyt el. 

.A. gyógyszerész hivatás apai és anyai 
ágon is hatással lehetett Jobst Kázmérra, 
hiszen anyai nagyapja (Kubovich István) 
Derecskén volt gyógyszertár tulajdonos, 
apai nagyapja - a 47 éves korában el
hunyt Jobst János - pedig Nagyatádon 
volt gyógyszertár tulajdonos. Jobst János 
testvére ugyancsak gyógyszertár tulajdo
nos volt Karádon. A négy testvér közül 
(Pál orvos, Valér ügyvéd, legkisebbként 
Kázmér) nővére, Mária (Kis Lajosné) is 
gyógyszerész lett, bár szakmájában nem 
sokat dolgozott, családalapítás után újra 
csak l950-től. 

Jobst János hirtelen megözvegyült felesége, Visy Jozefa, férje halála után 
eladta a nagyatádi gyógyszertárat és Pécsre költözött két gyermekével, Lászlóval 
(1903-tól Visy) és Bélával, itt házat és szőlőt vett Bálicsban. Így került a Jobst 
család Pécsre. 

A felmenők közül - a szép számban választott gyógyszerészi hivatás ellené
re - Jobst Kázmér sokáig nem tudta eldönteni, hogy milyen pályát válasszon. 
Gimnazista éveit a pécsi Ciszterci Rend Főgimnáziumában (ma Nagy Lajos 
Gimnázium) kezdte meg. A szerzetes tanárok szerint túl élénk gyermek volt és 
ezért papnak vagy katonának javasolták. Édesanyja egyértelmlíen a katonai hiva
tást támogatta, és a gimnáziumi tanuln1ányokat ezért a Pécsi Zrínyi rviiklós l\.a
tonai Iskolában (Cögerei) folytatta. 1914-ben itt érettségizett, majd a Ludovika 
Tisztképző Akadémiára került Budapestre, ahol 1916-ban hadnaggyá avatták. 
Ezt követően a pécsi 19-es honvéd gyalogezredhez vezényelték, és egy héten 
belül az orosz fronton (ma Ukrajna) teljesített szolgálatot. Itt először a lábán 
sebesült meg, majd később gránátszilánk került a bal szemébe, amivel kórház-
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vonaton a budapesti Mária utcai szemklinikára szállították. A kivett szilánkot 
később bearanyoztatta és mindig az óraláncán hordta. E sérülése miatt frontszol
gálatra nem oszthatták már be, ezért a Honvédelmi Minisztériumba került tiszt
viselőnek. A háború végén 1918-ban kérte leszerelését, mivel gazdasági, hivatali 
munkához nem volt kedve. 1918/19-1921 közt Pécs szerb megszállás alatt volt. 
Ezért Sopronba költözött, ahol később a város jövőjét eldöntő népszavazáson is 
részt vett, de ugyanakkor (1918) Budapesten beiratkozott a Pázmány Péter Tu
dományegyetemre gyógyszerész hallgatónak, ahol 1921-ben kapta meg gyógy
szerészi diplomáját. 

A gyógyszerész oklevél átvétele után az immár magyar Pécsre haza költö
zött és itt megkezdte a gyakornoki munkát: egy év alatt négy gyógyszertárban 
praxiként dolgozott a Friedrich, a Csincsák, a Wéber és az Irgalmasok utcai zsi
dó Szigeti patikában. Ez utóbbiban töltött idő volt legnagyobb hasznára a későb
biekben, mert „mestere" nemcsak kiváló gyógyszerész, de jó érzékű üzletember 
is volt. Az egy év gyakornoki év letöltését követően Budapesten letette a gyógy
szertár vezetői approbációs vizsgát 1922-ben, ami gyógyszertár önálló vezetésé
re képesítette. Ugyanezen évben megnősült és elvette Dokupil Vilma tanítónőt, 
akinek édesapja Dokupil Adolf erdőmérnök az egykori Belyei, később Sátorhe
lyi Főhercegi Uradalom erdészetének volt a vezetője. Pécsen ebben az időben 
azonban elérhetetlennek tünt önálló gyógyszertár megvásárlása. Ezért úgy dön
tött, hogy egy drogériát fog elsőként vásárolni. Az Irgalmasok utca fölső részén 
volt eladó a Diana drogéria. Ehhez 1923-ban az anyagi feltételeket felesége mos
toha anyjának svájci és osztrák rokonsága 10 évre kamatmentes kölcsönt biztosí
tott. A drogériában segítségére volt felesége is. 1924-ben megszületett Kázmér 
Miklós nevű első gyermekük, akire a Széchenyi tér 8. alatti nagyszülői társbérle
ti lakásban nagyanyja vigyázott, míg a szülők a drogériában dolgoztak. 

1930-ban elérkezettnek látta az időt, hogy önálló gyógyszertárat vásároljon. 
Szigetváron eladó volt - az egészségi állapota miatt már elhanyagolt - távoli 
rokon, Visy Sándor Zrínyi gyógyszertára, amit a drogéria eladása után 1930-ban 
megvásárolt és családjával Szigetvárra költözött. Mária lányuk 1934-ben már 
Szigetváron született. 

A Jobst házaspár rövid idő alatt felvirágoztatta a gyógyszertárat, könnyen 
szót értettek a vidéki emberekkel, így a gyógyszertár rövid idő alatt jó forgalmat 
bonyolított. Hamarosan saját készítésű 'Liliom' márkanévre keresztelt kozmeti
kumokat is forgalmaztak, a kenőcsök tégelyeit maga tervezte és a Zsolnay gyár
ban készítették fehér porcelánból. A kis laboratóriuma és a gyógyszerkészítés 
szívügye volt, soha nem laborált előre, mindig friss főzeteket adott el. A patiká
ban később egy gyógyszerésznő dolgozott munkatársaként és külön takarítónő 
látta el a gyógyszertárat. Az alkalmazottainak a konkurens másik gyógyszertár
nál magasabb fizetést biztosított és évi szabadságot, ami általában nem volt 
szokványos. 

1942-43 körül behívták katonai szolgálatra háttér beosztásba, de kérésére 
leszerelték. 
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A jólét egészen a gyógyszertárak államosításáig tartott. 1948 tavaszán Jobst 
Kázmér gyógyszertárára is sor került az államosítás során. Mint a község elis
mert polgára, aki soha semmilyen politikai szervezetnek nem volt tagja, néhány 
nappal az államosítás előtt jóindulatú figyelmeztetést kapott a közelgő esemény
re, hogy mentse, ami számára kedves. Ennek ellenére csak a diplomáját vitte 
magával. Pár nappal később Pécsre költözött feleségével apósa házába, ahol 
ezután beosztott gyógyszerészként több pécsi gyógyszertárban is dolgozott. 
Jobst Kázmér becsületes, hazugságot nem tűrő, józan és takarékos emberként 
mutatott példát gyermekeinek. Több nyelven beszélő művelt felesége méltó társa 
volt a nehéz időkben is. Egy ruházati szövetkezetben adta el a kapott fonalból 
készített kardigánokat, amivel némileg biztosítani tudta családjának, elsősorban 
diák lányának tanulmányait. Fia Jobst Kázmér Miklós 1942-ben érettségizett a 
Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban. Megelőzően fél évvel édesapját megkérdezte, 
milyen további, szakmai tervei vannak, szeretne-e gyógyszerész lenni. Meglepő 
módon nemleges választ adott. Úgy észlelte, hogy a klasszikus gyógyszerészet 
szerepe a gyári készítmények hatására egyre inkább háttérbe szorul, ezért inkább 
vegyészmérnök lenne, aki gyógyszereket készít. Édesapja elfogadta ezt az érve
lést és a későbbiekben is mindenkor támogatta tanulási feltételeit. 

Édesapjától három útravaló tanácsot kapott, mikor elment a budapesti Mü
egyetemre vegyészmérnök hallgatónak: l) Ne írj alá soha váltót, 2) Soha ne 
kötelezd el magad senkinek, ne lépj be politikai szervezetbe, pártba, 3) tanulj, 
tanulj és tanulj, mert a tudás az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. Mikor 
1956-ban Jobst Kázmér l'vliklósnak lehetősége nyílt, hogy elhagyja az országot, 
nem tette. Nagy részben szülei és családja, húga miatt. Úgy érezte, a szülei meg
teremtették még nehéz körülmények közt is két gyermekük számára az egyetem 
elvégzését, alapvető kötelessége a jövőben segítségükre lenni idős, nyugdíjas 
szüleinek. 

Az 1924. december 6-án Pécsett született Jobst Kázmér (Miklós) vegyész
mérnök, kutatóorvos, egyetemi tanár, akadémikus, a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem Központi Laboratóriumának volt igazgató professzora l.968-tól 1992-
ig. 2014-ben lesz 90 éves. 

M!SETA ILDIKÓ 
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Kenderes János 

DR. KENDERES JANOS 1900. január 
26-án Kucorán (a hajdani Bács
Bodrog megyében, Szabadkához 
közel) született, Pécsett hunyt el 
1994. április 18-án. 

Apai nagyapja Szabadkán volt 
ügyvéd, aki részt vett az 1848-as 
szabadságharcban, majd kötél általi 
halálra ítélték. Az ítéletet börtönbün
tetésre módosították, majd 10 év 
múlva kegyelmet kapott. A család az 
1930-as évekig Szkenderovics néven 
volt ismert. 

Kenderes János Szabadkán vé
gezte iskoláit, ahol 1918-ban hadi
érettségit tett. Majd 1920-ban gyógy
szerészgyakornoknak vették fel Zala
apátiba, Brenner Ferenc 'Segítő Má
riához' gyógyszertárába. 1921-ben 
Budapesten tette le a gyógyszerész 

gyakornoki vizsgál. Ezután felvették a Pázmány Péter Tudományegyetemre, 
ahol 1924-ben gyógyszerészi oklevelet kapott. Két évig Budapesten és Debre
cenben dolgozott gyógyszerészként. 

1926-ban Budapestre került a Budapesti Helyőrségi Kórházba próbaszol
gálatos katonagyógyszerésznek. Hivatásos állományba került. 1927-ben fő

hadnagyi fokozatot ért el. Szolgálatteljesítés közben a budapesti egyetem 
gyógyszertárában is dolgozott, elkészítette doktori disszertációját „A gyó
gyászati célokra alkalmas paraffinum liquidum, vaselinum album és vaselinum 
flavum, különös tekintettel azok vizsgálatára" címmel. 1935-ben lett gyógy
szerészdoktor. fVIint katonagyógyszerész a f\:Iagyar 1-Ionvéclség Egészségügyi 
Szolgálatának századosaként L94l-ig vezető szakfelügyelő volt az anyagszer
tár kémiai \aboratóriun1ában. 
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1941-ben Pécsre helyezték az 1902-ben alapított 4. számú Honvéd és Köz
rendészeti Kórházba, ahol főgyógyszerészeként tevékenykedett. 

1943-tól a 106. számú Egészségügyi Szeroszlop parancsnoki teendőinek 
ellátásával bízták meg őrnagyi rendfokozattal. A hadi helyzet úgy alakult, 
hogy 1945. március végén a pécsi Katonai Kórház egyes egészségügyi katonai 
készletei és a szeroszlop anyagi készlete vasúti szerelvényekre rakva Ausztriá
ban a frontvonalban, külön vágányon vesztegelt több napon át. A légitáma
dások során találatot kapott, a szerelvény kigyulladt, de tüzet sikerült eloltani. 
A tisztikar, Kenderes János is, és családjaik a bajorországi Laufen hadifogoly
táborába kerültek. 

Dr. Kenderes János megfelelő adottságokkal rendelkezve nagy érdemet 
szerzett azzal, hogy diplomáciai úton sikerült megmentenie és visszahozatnia a 
bajorországi laufeni hadifogolytáborból Győrön és Komáromon át Pécsre a pécsi 
katonai kórház teljes személyzetét és eszközkészletét. 

Mindezek ellenére 1950-ben - mint osztályidegent - eltávolították a hadse
regből. 1954-55-ben a pécsi 'Arany Sas' patikában dolgozott gyógyszerészként, 
majd 1955-57-ben a Baranya megyei Gyógyszertári Központ gyógyszergazdál
kodási osztályvezetője lett. 

1957-ben megyei főgyógyszerésznek nevezték ki, majd 1958-ban a Megyei 
Kórház főgyógyszerésze lett nyugdíjba vonulásáig, 1962-ig. Életútjának elisme
réséül 1990-ben a honvédelmi miniszter 'Dísztőr' kitüntetésben részesítette a 90 
éves, nyugállományú gyógyszerész alezredest. 

Példás gyógyszerész és családapa volt. Mindkét lánya gyógyszerész (fiú
gyermeke orvos) lett, az idősebb, Kenderes Mária farmakológus szakgyógysze
részként irányította a Megyei Kórház gyógyszertárát. A Pécsi Akadémiai Bizott
ság Gyógyszerészeti Munkabizottságának elnökeként is úttörő munkát véazett 

~ " ' folytatva édesapja tevékenységét. 
Kenderes János csendes, fegyelmezett egyénisége, hivatásának maradékta

lan teljesítése miatt mindig példa marad. 

Források: 

Lárencz László (1994): Mementó- búcsúbeszéd Kenderes János temetésén. Kézirat 

LARENCZ LASZLÓ 
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Keirbolt Koirnéll 

DR. KERBOLT KORNÉL 1915. február 4-én 
Siklóson született. Pécsen hunyt el 1999. 
december 13-án. Bonyhádon érettségizett. 
Ezután Veszprémbe került, akol apja 'Arany 
Oroszlán' patikájában volt gyógyszerész 
gyakornok. Utána felvételt nyert a Pázmány 
Péter Tudományegyetemre gyógyszerész 
hallgatónak. 1937-ben kapta meg oklevelét. 
Veszprémi gyógyszerészi tevékenységét apja 
gyógyszertárában kezdte, de a világháború 
kitörése félbeszakította. Frontszolgálatra 
hívták be, a Don-kanyarból épségben hazatért 
(a visszavonulás alatt mintegy 1200 km-t 
sítalpon tett meg hazáig) és folytatta gyógy
szertári munkáját. 

Az államosítás ugyan vagyonvesztéssel 
járt, de utána is megmaradhatott az 'Arany 

Oroszlán' patikában gyógyszertárvezetőként. 1951-ben Budapesten részt vett az 
első szakfelügyelői tanfolyamon dr. Bölcs Béla, dr. Kempler Kurt, dr. Küttel 
Dezső, dr. Ragettly János társaságában. Küttel Dezsővel közösen jegyzetet írtak 
a mintavételezett gyógyszerek szakfelügyelői vizsgálati módszereiről. Hamaro
san vezető szakfelügyelővé, majd vállalati főgyógyszerésszé nevezték ki. 1956-
ban a forradalmi ifjúság egyik vezetőjévé választották. 

Már Veszprémben megnyilvánult újítási hajlama. Többek között gyógy
szertárban is használható laboratóriumi bidesztilláló készüléket készített. Gya
korlati érzékét, gyógyszertári gyógyszerkészítési készségét akkor tudta igazán 
kibontakoztatni, amikor a Baranya megyei Gyógyszertári Központba kerülhetett 
és Veszprémből Pécsre költözött. ő lett a Központ Galenusi Laboratóriumának 
vezetője 1958-ban. Akkor még a laboratórium egy Petőfi (korábban Fiume) utcai 
lakóház földszintjén volt. Úttörő és eredményes munkájának elismeréseként 
1962-ben megkapta a „Kiváló Gyógyszerész" állami kitüntetést. 

Közben elkészítette doktori dolgozatát és 1969-ben a Szegedi Orvostudo
mányi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán gyógyszerészdoktori címet szer-
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zett. 60 éves koráig, 1975-ig a Galenusi Laboratórium vezetője volt, s e minő
ségben ő volt az első Baranya megyében. 17 évig ugyanabban a beosztásban 
dolgozott technológus szakgyógyszerészként. 

Országosan elismert volt a „Kerbolt-labor". Ennek köszönhető, hogy a nagy 
hírű technológus professzorok és gyári kutatók mellett őt is felkérték, hogy ve
gyen részt a VII. Magyar Gyógyszerkönyv kidolgozásában és szerkesztésében. 
Tagja volt a Gyógyszertechnológiai Albizottságnak. 

Többek között találmányként ismerték el tubustöltő és -záró gépét. Számos 
új galenusi készítmény gyártástechnológiáját dolgozta ki, pl. infúziók, steril 
oldatok készítése művese dialízishez, lítium-karbonát tabletta, gentamicin ke
nőcs és spray készítése. Már nyugdíjasként, kiváló kollégája, dr. Szekeres Sán
dor gyógyszergazdálkodási gyógyszerész bátorítására és segítségével kidolgozta 
a nyers fokhagymából készült és csak enyhe szagú pilula sorozatgyártását egy 
vállalat által bérelt, alkalmas pincehelyiségben. A klasszikus gyógyszerkészítés 
minden fogását biztonsággal alkalmazta. Mindezt bonyolult és drága müszerek 
és gépek nélkül, mégis helyi forgalmazásra elegendő mennyiségben. 

Megszállott gyógyszerész volt, akit mindig a minél jobb, alkalmazhatóbb 
gyógyszertári gyógyszerkészítés módszerei érdekeltek. A mai korban már alig 
vannak ilyen egyéniségek. Példája n1aradandó. 

Források: 

Lárencz László: G_yógyszerészettörténeti archív cikkgyüjten1ény- és kézirattár, Pécs 

A ficH(Jf J(erbolc Kornél o ráránál 
(csCJ!ádi gyíijteménybő!) 
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LARENCZ LASZLÓ 

A Galenusi L(Jboracórium \'ezccő gyógyszerésze, 
l\.crbolr l\ornél (Jiözépcn) mun/.;atársai körében 

(ll {ény/\ép származása: Jagicza Alajos, a laborcHóriurn 
/.:.ésőbbi \'CZCCÖ}c - Cl /\ép bal szélén) 

Tanulmányai, életútja 

Kere§e l§tván 

DR. KERESE ISffÁN (Pécs, 1911. au
gusztus 13. - Budapest, 1981. május 
31.) pécsi gyógyszerész, biokémikus, 
fehérjeanalitikus. 

Élete Pécshez és a gyógyszeré
szethez kötődött. Pécsett született, 
tanult, és élete nagyobb részében (45 
éves koráig) itt is dolgozott. Bár moz
galmas életútja során sokfelé megfor
dult, de a gyógyszerészel végig követte 
az életét: már 18 éves korában nagy
bátyja patikájában gyakornokoskodott, 
és még nyugdíjas korában, halála előtt 
is több gyógyszergyárnak volt a tudo
mányos tanácsadója. 

Kerese István 1911. augusztus 13-án született Pécsett. Apja Kerese Alfréd egy 
gabonaforgalmi cégnél volt főkönyvelő, anyja Fridrich Gabriella egy bankban 
volt tisztviselő. Elemi- és középiskolai tanulmányait is Pécsett folytatta, a jezsui
ta Pius Gimnáziumba járt, ahol az érettségi vizsgáit 1929-ben tette le. 

Ezt követően a gyógyszerészi pályát választotta; a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetemre jelentkezett, ahol gyógyszerészi oklevelét 1933-ban sze
rezte 1neg. 

Pécsre visszatérve beiratkozott a pécsi Erzsébet Tudományegyetem 1 bölcsé
szeti karára, ahol természettudományi tárgyakat hallgatott. 1937-ben a termé
szettudós-biológus Gorka Sándornál summa cum laude minősítéssel tett biológia 

'f\ mai Pécsi Tuciomilnyegyetem jogelödje, az. 1912. évi XXXVI. tilrvénycikkel !elilllíton po,zsonyi m. ~dr. 
Er1.sébet királyné~tuclomiinyegyetemet székhelyének a trianoni béke következtében türtenE eh·esztese 
miiltt a !\'!agyar Nemzetgylilés 19:.!l. évi XXV. tiirvénycikke alapj;\n helyezték i1t !923-ban PCcsre. 
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főtárggyal bölcsészdoktorátust (dolgozatának tárgya a vitaminoknak a 
paraméciumok osztódási sebességére gyakorolt hatásának tanulmányozása volt). 

1959-ben a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) 
ösztöndíjával fél évig Münchenben a Teclmische Hochschule Radiokémiai Inté
zetében, majd a Max-Planck-Institut für EiweiB- und Lederforschung-ban folyta
tott radiokémiai és fehérjeanalitikai kutatásokat. 

1960. maJUS l-jén a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő 
Bizottságától megkapta a műszaki tudományok kandidátusa címét (bírálók: Tóth 
Géza a kémiai tudományok doktora, és Vágó György a kémiai tudományok kan
didátusa). 

197 4-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen címzetes egyetemi 
docens elismerést kapott. 

Szakmája iránti szeretetét és elhivatottságát jól jellemezte az otthonában ki
alakított több ezer szócikkből álló kartotékrendszere.2 

Német és angol nyelven is kutatott, de tanulta a latin és görög nyelveket is, 
illetve értett oroszul és olaszul is. 

Mint lelkes pécsi polgár már 25 éves kora előtt bekapcsolódott a Mecsek 
Egyesület munkájába is. 1936-ban az egyesület alelnöke Reuter Camillo híres 
ideggyógyász professzor és amatőr botanikus lett, ekkortól a Természetvédelmi 
Szakosztály titkáraként3 Horvát Olivér Adolf elnök mellett látott el aktív szerve
ző feladatot." Később is, amikor szülővárosában járt, nagy szeretettel gondolt 
vissza pécsi emlékeire. 

e:\ különböző nyelvü nemzetközi szaldílpokban, folyóiratokban általa olvasott tudom<inyos cikkeket kmalo
gizfüta, és ílzokból négy oldalukon perfor<ilt (az 1990-es évekig a könyvt<irakban haszn<ilatos) lyukkár
tyákrn mílgyar nyelvü referíltumokat írt, melyek így külünbözö szempontok szerint csoportosítva (té
makör, kulcsszavak, megjelenés, stb.) könnyen kereshetőek, szűrhetőek voltak. 

; :\ :Vkcsck Egyesükt évkönyve a XL \'I-ik egyesületi l:vrQ. 1936 
[http;//old.lib.pte.hu/elektkonyvtar/efolyoiratoktPTEdigitalizalasfiv1ecsekEgyesuletEvkonyvek/1936mee.p 
df] 46. oldal 

. : Baranya l'Vlegyei TermészetbartÍ! Szövetség; Néhány kicmt!lt idéz..::t a \!ccs..::k Egyesület CvkönyvcibQ 
[http://,\'\\'W.b<Jranyiltcrmeszetbilrilt.hu/bemutatkozunklemlekezes-dr-horvat-adol] 
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A HECSEI< EGYESÜLET 

Tisztikara az 1936. évben~ 
f(ni;k; 

·,[tJL>l'.'ll'H ,\l\DOP. ~'-· 
l.oc !,,_.,.". ''"'' ,„_,„_ l;,_ '·'"'• ,,, rnl~"'r.c.· !~:e, 

Q,;;~c, tb. chCk: 

r:1ss .~111.srT „,-, f„,,_;J,•.\: \_,„,,, " ,,„,_,:,, 

Rl:!JTrn l' .\,'>llLLU ~'. 

\IS/\\ .. \ 
„.,1,.,_.,,„.:.1~~-•10. ~"-••1>1' foJ1,;:,.i:i 1.>~ 

lgo1gcl~: fiilitkcir: 

' H~!J.·H (;\L,L.'... t.:Allt\:::h!:li !'.\L. 
'"'u·: od''"'"'k' br.l<•·~;c;,·:~ 

Üsr•n:' \"15Y tim:: ~'. 
"''"''<J 

!l<.'CTI\.\ '\;\ L \SZL• '· <J :. ''· 

t·fod~r·<idii-omdy, 

!!•<it i'\UJ\ ,;,-~.\ "'·" ,, ,,~„-~., 
:,,h,; .';;'.!•i,1•:.\ !UU.\t; '"'''-' 

Ecrlo.o;;h•~r~-c"!ólr · 
Eb;<: !'· ;,- •F ;\· ~'i:iH .. \c" ,i; .. , .. r.•" 

r„ •• ,„ ti 1111 \ ~ .... ,:,, r ' ,c.J,..: i! 

T utr.iO>:at•~do!mi.~" 1~ly ; 

t!.iok: l!1,n1 \T11 ~l~ul.i· dr.~'"'"· 1.„,,. 
1;1br; \; 1:ss;: !.'d 1 .\ \" dc. ~,„,,.„~r.o-, 

i,:;,a,d~l6.1:H:lci!y; 

tb::>.: l· .. \fi<.: 0\•.l'Wf.rn cr 

Ti!k:i1· \fi;.\ L~.!U~ 

A lVIecsek Egyesiilet évkönyve a XLVl-ik egyesületi évről (1936) 46. oldal 

1Wozart darabot próbái a vonósnégyes: dr. Dziobek László - 1. hegedíi. 
Russoy György- II. hegedíí, dr. f(erese István - 111élyhcgedíí (o /\épen jobbro) . 

Zoltán Vilmos - gordaniw (1930-as évek) 
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Egész életét végigkísérte zeneszeretete, amely ifjabb éveiben Pécsett mű
kedvelő vonósnégyesével történő fellépésekben, és sok évtizedes amatőr zenélé
sében is megnyilvánult. Otthoni zenehallgatás közben szívesen követte a zene
műveket partitúrából, sőt ilyenkor gyakran "kísérte" is saját hangszerével a ze
nekart. Több száz darabos lemez- és kottagyűjteménnyel rendelkezett, hegedűn 
és brácsán játszott. Zenei könyvtára is több száz kötetből állt, melyben nagy 
hangsúlyt kaptak a Mozart életével és művészetével foglalkozó kötetek. Zenei 
érdeklődésére jellemző volt, hogy azért kezdett el olaszul tanulni, hogy az ope
rákat eredeti nyelvükön élvezhesse. 

Három házasságából 3 gyermeke született, lánya kertészmérnök, nagyobbik 
fia villamosmérnök, kisebbik fia informatikus lett. 

1981. május 31-én hunyt el Budapesten. 

SZAKMAI PÁLYÁJA 

Petőfi Patika (1933-1941, Pécs) 
Gyógyszerészgyakornokként már l929-től a pécsi Petőfi patikában dolgozott (a 
gyógyszertár tulajdonosa anyai nagybátyja, a közismert gyógyszerész Fridrich 
Sándor). 

„ Fric/rich Sándor „ csak" gyógyszerész. Nern rníivel látványos, nagy dol
gokat s ne111 lörekszik anyagi előnyökre. Fől<.ént az i/}ú gyógyszerésznernzedék 
szalanai, gyakorlati nevelésén fáradozik eredrnényesen. Országosan is111ert és 
tisz1elt gyaf.;.ornof.;.ai közül JVeuber Edinát, dr. Horváth Dezsőt és dr. Kerese 
Istvánt kell rnege111/íteni." 

Baranyai Aurél: 
Adatok a pécsi gyógyszerészet államosításának időszakából 

Az egyetem elvégzése után, 1933-ban szintén itt helyezkedett el, laboratóriumi 
munkakörben. l'vlunkája mellett egyéni érdeklődése folytán kísérleti munkákkal 
is foglalkozott (Gyors eljárás az Acidum hydrochloricum di!. ellenőrzésére, 

Gyógyszerészi Közlöny 1941. 57. 93). 
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,.:.\ Petőfi Palika a A1actyasovszky-pa/oca défnyugaci sarlián, a Zsolnay-szobornál 
(a bal a/dali /<épen Kerese István) 

A Fridrich féle Petőfi Patika abban az időben jóval több volt, mint egy hagyo
n1ányos gyógyszertár: egy fogalom volt ez Pécsett, a város értelmiségének kulti
kus találkahelye. 

„ f(ik is alli.ouák a Petőfi Pati ha rna rnár legendásnali. szárnító aszcal
társaságát? 

Országosan efisrnert egyecerni pro/Csszoroli., canároli., városi tanácsno
kok. a 111ecseki {lóra Európa-híríí kutatói. szóval a pécsi intelligencia színe
java. Enne/.;_ reprezentálására csak néhány nagy nevet c111/ítve: Heini Pál. 
Reuter Ccu11i/ló, Neuber Ernő, \1ecerán Er11il pro/'esszor urali., f(is József 
ierrnészettudós és az örök bohé111 Reéh Gyuri, a Tetlye koronázaclan kirá
lya. Véletleniil se gondolja valaki, hogy ezek a kiváló tudósok ilyenli.or 
csupa tudon1á11yos térnát vitattak rneg. f\ város hírességei vidár11an söröztel>. 
és kedélyesen élce/ődteli., vége-l1ossza ne111 volt a tréfás a11ekdo1áknal1. Ter
rnészetesen szó vo/1 1\01110/yabb tén1ákról is, szinte lehetetlen lenne felsorol
ni a go11dola10/\ széles li.örét, cuni ezeken a jóli.edvií összejövcce/ef.:cn 111egvi
tcHósra ne f.;erü/1 volna. f\ pornpásan habzó pécsi sör 111ellől tcrn1észetesen 
nern hiányozhatott a rerneli. „sörkorcsolya", vagyis a Szigeli úli f(a111ineli. 
péf(ségből {risse11 szállílott ropogós sós scCJngli." 

Trebbin Agost: 
Pá/in/.;a a patili.ából 
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Richter Gyógyszergyár (1941-1944, Budapest) 
1941-től 1944. augusztus 31-ig a kőbányai Richter Gedeon Gyógyszer- és Ve
gyészeti Termékek Gyárában kapott alkalmazást Budapesten, mint osztályvezető 
főmérnök. Mindennapi tevékenysége mellett kísérleteket végzett a máj 
antiperniciózus faktorának adszorpciós kromatográfiás eljárással történő tisztítá
sára is. 

Fridrich Gyógyszertár (1944-1946, Pécs) 
1944-től ismét a pécsi Petőfi patikában tevékenykedett gyógyszerészként. 
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Pécsi Tudományegyetem (1946-1948, Pécs) 
1946 őszén a pécsi Erzsébet Tudományegyetem (1948 elejétől Pécsi Tudomány
egyetem5) Orvostudományi Karán, a Gyógyszertani és Kórtörténeti Intézetében 
nevezték ki tanársegédnek, a nemzetközi hírű intézetvezető Mansfeld Géza aka
démikus, farmakológus professzor mellé6 (Mansfeld Géza 1947-ben Budapestre 
költözött, ekkor Méhes Gyula egyetemi tanár követte a Farmakológiai Intézet 
élén.) Munkája mellett szénhidrát anyagcserével kapcsolatos kísérletekkel fog
lalkozott. 

Első Pécsi Bőrgyár (1948-1956, Pécs) 
1948-ban a nagyvállalatok államosítása után a Pécsi Bőrgyár kutató laboratóri
umába került, amelynek 1956. szeptember 19-ig a vezetője volt. Itt a baranyai 
vegyészek neves szellemi irányítójaként ismert Tóth Géza egyetemi magántanár. 
a kémiai tudományok doktora (Zechmeister László tanítványa) munkatársaként 
sajátíthatta el a bőripari vegyészet speciális alapjait. 

1956 októberének végén három évi időtartamú munkára az NDK-ba kellett 
volna utaznia, de ezt a közbejött forradalmi események megakadályozták. 

Bőripati Kutató Intézet (1956-1967, Budapest) 
1956. december l-től a budapesti Bőripari Kutató Intézetben dolgozott mint 
tudományos munkatárs (1960-tól mint tudományos főmunkatárs), ahol részben a 
cserzést megelőző gyártási folyamatok során a bőrben lejátszódó fehérjekémiai 
változások vizsgálatával (post mortum jelenségek szerepe, ionadszorpció befo
lyása a kollagén duzzadási jelenségeire), részben kollagén rost-rekonstruálási 
kísérletekkel foglalkozik. Orvosok bevonásával kísérleteket végzett lebontott 
bőr-oldatából származó rekonstruált kollagén-rostok között bifunkcionális rea
gensek alkalmazásával keresztkötések kialakítására, és ezáltal sebészeti célra 
alkaln1as kollagén-szövet nyerésére. 

1958-tól kinevezték az izotóp-laboratórium vezetőjének, ahol a labor mun
kájának irányítása során részt vett a laboratóriumban folyó különböző, a bőr
gyártás kémiai folyamatait érintő radioizotópos nyomjelzéses munkákban. 

Laborvezetése alatt kezdett kiépülni a KFKI területén az MTA Izotópkutató 
Intézete, ahonnan eszközpark és tapasztalatok híján szívesen jártak át hozzá a 
szerveskémiai osztály 111unkatársai. 

:\ l;nrrniÍny nyomtísára. a jogi kar professzorainak. és egyes orvosprofesszorok elll•1kíl!císa ellenére 
megszümeuék az egyetem "reakclús" elnevezésl•t: 1iiriilték az El7.sébet nevet. 

· :\\ansfeld Géza 193-1-ben rektor volt. l94.+. miin:íus;\ban :\usdl\\'itzba vinék. ahonnan 194'.:i. it'miuscíban 
\'ÍSSZiHért Pécsre. és az [9„Eii-Hi-os tanévben dékán len. 
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Max-Planck Institut (1965, München) 
1965-ben a Deutsche Akademische Austauschdienst meghívására fél évig fehér
je-analitikai kutatómunkát végzett a müncheni Max-Planck-lnstitut für EiweiB
und Lederforschung-ban. 

Állatorvostudományi Egyetem (1967-1971, Budapest) 
1967. december l-től kikéréssel átkerült az Állatorvostudományi Egyetem Ta
karmányozástani Tanszékére mint tudományos munkatárs, ahol bevezette a kor
szerű takarmányfehérje-analitikai értékelést. 

Kiterjedt kutatómunkát indított a különböző takarmányfehérjét vizsgáló 
módszerek eredményei és a takarmányfehérjék hasznosulása közötti összefüggé
sek, és ennek eredményeként a legcélszerűbb metodika megállapítására. 

A hazai takarmányfehérje-import csökkentését célozta a három gyárba is 
bejelentett újítási javaslata, mely a bőrgyárak vizes műhelyeinek bőrhulladékát 
takarmányfehérjévé való feldolgozásra javasolja, az általa kidolgozott technoló
gia alapján. 

József Attila Tudományegyetem (1969-1981, Szeged) 
1969-től haláláig Szegeden a József Attila Tudományegyetem Biokémiai Tan
székén Matkovics Béla tanszékvezető professzor meghívására a "Fehérjevizsgá
lati módszerek" tárgy előadója volt. 

Nyugdíjas évek (1971-) 
Szakérőként a bicsérdi Takarmánytermesztési Kutató Intézetben, a Phylaxia 
Oltóanyagtermelő Intézetben, 1979-ig Kaposváron az akkori Állattenyésztési 
Főiskolán, és a Chinoin Gyógyszergyárban is kamatoztatta sokrétű gyakorlati 
tudását, laboratóriumi tapasztalatait. 

r\z 1970-es évek közepén a svéd Phannacia Gyógyszerkutató n1eghívására 
hosszabb időt töltött Svédországban. 

MŰVEI 

Fehé1jevizsgálati módszerek (296 oldal, Műszaki Könyvkiadó, 1975) 
Táplálék- és takarrnányfehérjék laboratóriumi vizsgálata (befejezetlen, halála 
miatt nem került kiadásra) 
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Methods of protein analysis (371 oldal angol nyelven, Ellis Horwood, 1984) 
VI. Biokémiai vándorgyűlés (Magyar Kémikusok Egyesülete, 1964) 
Számos, nemzetközi folyóiratban megjelent publikáció, több mint 30 tudo
mányos közlemény 

Források: 

Szabó László Gyula megemlékező írásai (Gyógyszerészet XXV. évfolyam l 0. szám, 
Pécsi Szemle Ill. évfolyam 3. szám, Gyógyszerészet XLV. évfolyam 4. szám, 
Farmakognóziai Hírek VI. évfolyam 22. szám) 
Trebbin Ágost: Pálinka a patikából (Gyógyszerészettönénet IV/l, 2006. március) 
9. oldal 
Baranyai Aurél: Adatok a pécsi gyógyszerészet államosításának időszakából (Janus 
Pannonius Múzeum Évkönyve, 1978.) 265. oldal 
Korabeli önéletrajzok 

KERESE GYÖRGY 
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Krnritsán.szky Ottó 

A Koritsánszky-gyógyszerészdinasztia 
legnevesebb tagja KORITSÁNSZKY OTTÓ 

volt. A múlt században, külföldön az ő 
neve volt a legismertebb. A Nemzetkö
zi Gyógyszerész Szövetség (Federation 
Internationale Pharmaceutique - FIP) 
alelnökeként tett erőfeszítései a magyar 
gyógyszerészet történetében egyedülál
lóak. 

A Tolna megyei Kölesden szüle
tett 1882. március 16-án. A közeli 
Nagyszékelyen hunyt el 1952. novem
ber 26-án. 

Édesapja, a felvidéki eredet[í id. 
Koritsánszky Dénes a Liptó megyei 
Németlipcsén született 1853. júniusá
ban. Kölesden halt meg 1928. január 
23-án. Iskolai tanulmányait befejezve 

Liptószentmiklóson, a 'Szerecsen' gyógyszertárban gyakornokoskodott. 1870-
ben a bécsi egyetemen kapott gyógyszerészi oklevelet. Először Meránban és 
Misterbachban volt gyógyszerészsegéd. Ekkor vette feleségül a misterbachi 
gyógyszerész lányát, Lubowienszky Terézt. 1882-ben a család a Tolna megyei 
Kölesdre telepedett le, ez a község lett „hazájuk". Az édesapa itt kapott 
gyógyszertárműködési jogot és vezette fél évszázadon át az 'Isteni Gondviselés' 
gyógyszertárat. Fiait (Dénes, Ottó, Viktor) is gyógyszerésznek nevelte. 

Érdemes az ő tevékenységét is röviden méltatni. Az 1880-as években Kö
lesden megszervezte a vadon termő gyógynövények gyűjtését, szárítását és ke
reskedelmét. 1921-ben tapasztalatait az ipari gyógynövénytermesztők naptárá
ban összegezte, emellett sokat tett a falusi lakosság művelődése érdekében is. 
Kisebb fiának, Dénesnek (Ottó öccsének) adta át a kölesdi gyógyszertárat (ifj. 
Koritsánszky Dénes 1889. március 28-án született Kölesden és itt is halt meg 
1966. augusztus 18-án). Ő folytatta tovább édesapja aktivitását és a vidéki 
gyógyszerészi hivatást. Bonyhádon végezte iskoláit, 1909-ben a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen kapott gyógyszerészi diplomát. 54 évig vezette a családi 
gyógyszertárat, miközben jelentős szakmai közéleti tevékenységet fejtett ki a 
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Magyarországi Gyógyszerész Szövetség Tolna megyei kerületének választmányi 
tagjaként. Az államosítás után a nagyszékelyi gyógyszertárat vezette. Fiát, a 
legifjabb Koritsánszky Dénest is a gyógyszerészi pályára nevelte. Róla is rövi
den megemlékezünk. (Ő is Kölesden született 1919. december 12-én, Budapes
ten halt meg 1985. június 22-én.) A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1942-
ben kapott diplomát, 1944-ben doktorált, majd az egyetemi gyógyszertár kémiai 
laboratóriumát vezette. 1954-ben adjunktusi kinevezést kapott, majd a Radioló
giai Klinikán, utána a ll. Belklinikán volt tudományos főmunkatárs. Felesége 
(dr. Ambrus Klára) a budapesti kar Gyógyszerészeti Intézet oktatójaként vezetett 
receptúrai gyakorlatokat. 

A családi háttér rövid ismertetése után bővebben jellemezzük a leghíresebb 
családtag, Koritsánszky Ottó életútját, munkásságát. 

Középiskolai tanulmányait Bonyhádon és Késmárkon végezte. Különösen a 
Bonyhádi Gimnáziumhoz ragaszkodott egész életében. Az intézmény zavartalan 
és színvonalas működéséhez jelentősen hozzájárult az egyházmegyében viselt 
különböző tisztségei révén. Az 1936-ban életre hívott Bonyhádi Öregdiákok 
Szövetsége egyhangúlag őt választotta elnökének. Évente többször megjelent 
Bonyhádon, mindig a segítségnyújtás szándékával: „ő lett minden bonyhádi 
diák melegszívü barátja. Mindenkit számon tartott, figyelemmel kísért. Figyel
mességének nem volt határa". Így méltatta egy öregdiák Koritsánszky szerepét. 
Elnöksége idején a szövetség budapesti tagjai számára a fővárosban havonta 
rendszeres baráti összejöveteleket szervezett. Tíz évig volt e szövetség elnöke, 
mindaddig, míg 1946-ban a szövetséget - sok más társadalmi szervezettel együtt 
- belügyminiszteri rendelettel feloszlatták. 

A gimnázium elvégzése után apja gyógyszertárában lett gyakornok. Gya
kornoki vizsgáját és egyetemi szigorlatait egyaránt kitűnő eredménnyel tette le. 

A gyógyszerészi oklevelet a Pázmány Péter Tudományegyetemen 1903-ban 
kapta meg. Than Károly és Lengyel Béla professzorok meghívták intézetükbe. 
Inkább a gyakorlati pálya vonzotta, Kölesdre ment apja patikájába. Ezután Mol
nár Lajos soproni 'Oroszlán' gyógyszertárában dolgozott. Itt a városi levéltárban 
is kutatott. megírta a soproni, a nagyszebeni és a pozsonyi XVl-XVll. századi 
patikák történetét. Hamarosan tapasztalatszerzés céljából útra kelt és több kül
földi gyógyszertárban és gyógyszergyárban dolgozott közel 6 éven át. Többek 
között Párizsban és Genfben egyetemi fórumokon szerzett értékes tapasztalato
kat és ismeretségeket. Meglátásairól írt cikkeire nemcsak a külföldi, de a hazai 
szaksajtó irányítói is felfigyeltek. 1908-ban a Gyógyszerészi Hetilap munkatár
sának hívta meg. Közben szépirodalmi, hírlapírói tevékenységet is kifejtett, sőt 
néprajzi és nyelvészeti adatokat is gyiíjtött. 1913-14-ben társszerkesztője volt a 
Zomborban megjelenő evangélikus egyházi lapnak. 

Alapos felkészültségií segéd-, majd felelős szerkesztői pályafutása közel 
négy évtizeden át tartott amellett, hogy az Országos Gyógyszerész Egyesület 
igazgatójaként több fontos intézmény kezdeményezésében és megvalósításában 
vett részt. Külön kiemelésre méltó, hogy a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség 
tagjaként a hazai gyógyszerészetet képviselte a nen1zetközi kongresszusokon. 
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Így hazánk is hamarosan tagja lett a Szövetségnek, sőt 1930-tól alelnökké vá
lasztották. 

Szervezői és szakírói tevékenységét az első világháború kitörése félbeszakí
totta. Katonai szolgálatot teljesített Veszprémben. A helyi és a környékbeli hadi
kórházak felállításánál működött közre. 1915-ben harctéri szolgálatra vezényel
ték. Évek során hazai, német és bolgár hadi kitüntetéseket kapott. Az 1918. évi 
októberi események Máramarosszigeten találták. Innen a rábízott értékeket sike
rült Budapestre szállítania, aminek következtében a Honvédelmi Minisztériumba 
vezényelték. Később a megalakult Népegészségügyi Minisztériumban kapott 
beosztást. A Tanácsköztársaság idején Zoltán Bélával együtt gondoskodtak a 
körülzárt, blokád alatt álló ország gyógyszerellátásáról. Ebben az időben a Nép
jóléti Népbizottságban működött. Személyes tapasztalataira támaszkodva 1920-
ban könyvet írt „A magyar gyógyszerészet a proletárdiktatúra és a politikai át
alakulások idején" címmel. Az 1920-ban újjászervezett Népjóléti Minisztérium
ban rövid ideig sajtóreferens volt. 

A háború után a Gyógyszerészi Közlönyben jelentek meg cikkei. 
Karlovszky Geyza halála után átvette a lap szerkesztését és egy évtizeden át 
végezte. Bekapcsolódott a „Gyógyszerészek zsebnaptára" kiadványsorozat mun
kájába, majd ennek folytatásaként sorra írt könyveket a „Gyógyszerészek Év
könyve" sorozatban. 

l920-tól a iVIagyarországi Gyógyszerész Egyesület titkára, 111ajd igazgatója 
lett. Tervezeteket dolgozott ki a Gyógyszerész Kamara és a korpótlékos pénztár 
létrehozására. 

Javasolta a Gyógyszerészeti osztály felállítását, de sikertelenül. Á.llásáról 
lemondott. Ekkor a Magyar Gyógynövénytermelők és Gyiíjtők Országos Egye
sülete meghívta titkárnak. Azonnal munkához látott, melynek nyoma, hogy 
111egszerkesztette az első magyar gyógynövény-évkönyvet („Ipari és Gyógynö
vénytermesztők és értékesítők naptára", Kisgazda, 1921). 

Külföldi kapcsolatait az első világháború után igyekezett tovább ápolni an
nak e!lenére. hogy I\!Iagyarország Ausztriával és Né111etországgal együtt kilépett 
a FI P-ből. Az 1927-es VI., hágai kongresszuson már mint egyesületi igazgató 
képviselte Magyarországot és Ausztriát. A Szövetség 1930-ban Stockholmban 
tartott ülésén titkos szavazással egyil\ alelnökévé választotta. 1935-ben Brüsz
szelben újból egyhangúlag alelnöknek választották. 1910-től 1941-ig közel har
n1inc alkalon1111a! vett részt és szerepelt európai nagyvárosokban szervezett ren
dezvényeken. Ezekről szaklapokban beszámolt. 1932-ben a Német Gyógysze
rész Egyesület levelező tagjává választotta. 

Szerteágazó n1unkája n1elleu sokat fáradozott az északi népek, így a finn, az 
észt és a lett gyógyszerészet jobb megismeréséért. Kezdeményezésére jött létre 
az Észt-Finn-Magyar Gyógyszerész Társaság. Személyes kapcsolatai révén a 
hazai egyesületi szakkönyvtár szán1os könyvvel és folyóirattal gazdagodott. 

A második világháború kitörése megakadályozták további lehetőségeit. 
Nemcsak külföldi útjai maradtak abba, hanem igazgatói működése is ellehetetle
nült. 1941. március 15-én beosztásáról lemondott. Viktor öccsének budapesti 
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gyógyszertárába került (az 'Arany Kalász' gyógyszertárat Koritsánszky Viktor 
1928-ban nyitotta meg). A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Jakabházy Zsig
mond emlékéremmel tüntette ki búcsúzóul. 

1944-ben az ostromot Budapesten élte át. 1952-ben megbetegedett és Dénes 
öccséhez költözött, aki Nagyszékelyen volt gyógyszertárvezető. Itt halt meg még 
ebben az évben. Kölesden a családi sírboltban nyugszik. 1983-ban a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság a kölesdi, volt családi gyógyszertár falán emléktáblát 
helyezett el. 2010-ben, a Nemzeti Kegyeleti Bizottság Koritsánszky Ottó sír
helyét a Nemzeti Sírkert részeként védetté nyilvánította. 

Koritsánszky Ottó kis Tolna megyei falusi gyógyszertárból indult a nagyvi
lágba. Európa általa ismerte meg behatóbban a magyar gyógyszerészetet. Rend
kívüli tehetségét és szorgalmát a hazai szakma, a hazai gyógyszerészi hivatás 
szolgálatában bontakoztatta ki. 

Források: 

Szn1odits László (2003): Neves 1nagyar gyógyszerészek kegyeleti adattára. Dictu111, 
Budapest 
Szőcsényi Julianna (1983): Koritsánszky Ouó ( 1882-1952). Gyógyszerészet 27: 429-
432. 
Zalili I<ároly (2001): J\ n1agyar gyógyszerészet nagyjai. Galenus l(iadó, Budapest, p. 
158. 
Zboray Bertalan (1975): Neves Magyar Gyógyszerészek. Koritsánszky Olló (1882-
1952). Gyógyszerésztörténeti Diarium - Historiae arlis pharmaciae IV. évf. 2(13): 
26-50. 

LA RENCZ LASZLÓ, MAYER KLARA, SZMODITS LASZ LÓ 
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Kóczián Géza 

DR. KóCZIAN GÉZA hosszú múltra 
visszatekintő patikusdinasztia le
származottja. Anyai (Sperlágh) és 
atyai (Kóczián) felmenői között is 
számos neves gyógyszerészt talá
lunk. 

1942. április 11-én Zalaeger
szegen született. Diplomáját 1965-
ben szerezte Budapesten. Patikus
ként Nagyatádon a 44. számú 
Gyógyszertárban apja mellett dol
gozott. A vezetői feladatokat 1973-
tól haláláig, 1987-ig látta el. Irányí
tása alatt történt a patika átköltözte
tése az egykori Vasdényey féle 'Tu
rul' Gyógyszertár épületéből a je
lenlegi 'Szent István' Gyógyszertár 
helyére. 1979-ben városi és járási 
főgyógyszerészi címet kap. 

Gyógyszerészi munkája mellett 
számos más területen is kipróbálta magát. A helyi kulturális élet meghatározó 
alakja, egyik mozgatórúgója volt. Egyetemi évei alatt kezdett el foglalkozni az 
etnobotanika (népi növényismeret) és az etnomedicina (népgyógyászat) kutatá
sával. Szűkebb hazáján, Somogy megyén kívül 1973-ban a Kászoni
meclencében, 1974-ben Gyimesben, Gelencén és Csernátonban, 1975-ben Kalo
taszegen, 1976-77-ben Máramarosban, 1978-ban Ájban és Falucskában, 1979-
ben Kisbaconban és Répáshután végzett gyűjtőmunkát. 

Adatközlői között megtalálhatjuk a magyarokkal szoros társadalmi és kultu
rális kapcsolatban élő népek tagjait is (szlovák, román, ukrán, délszláv). Gyűjté
sei során különös figyelmet fordított a Kárpát-medence területén élő különféle 
roma csoportokra és kultúrájukra is. 

A Magyar Orvostörténelmi Társaságon belül megalakult Népi Orvoslási 
Szakosztály alapító tagja, annak egyik alelnöke volt. Kutatótársaival, és önállóan 
is számos adatközlést és szakcikket jelentett meg a kor vezető tudományos fo-
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lyóirataiban. Megjelent publikációi az etnobotanika és a népi orvoslás tárgykörét 
ölelték fel. Fő müvével, a „Hagyományos parasztgazdálkodás termesztett, a 
gyűjtögető gazdálkodás vad növényfajainak etnobotanikai értékelése" című disz
szertációjával 1986-ban szerzett mezőgazdasági doktori címet a Keszthelyi Ag
rártudományi Egyetemen. 

1987-ben váratlanul halt meg, számos feldolgozatlan munkát hagyva maga 
után. Sírja a zalaegerszegi Kálvária temetőben található. 1992-ben, posztumusz 
választotta meg a Nagyatád Város első díszpolgárának. Szintén posztumusz 
kapta meg a Somogy Gyógyszerészetéért díjat is 2000-ben a Gyógyszerészi 
Kamarától. 

A család történetének kutatásával is előszeretettel foglalkozott. Gyűjtő és 
rendszerező munkájának hála sok - a magyar gyógyszerészettörténet szempont
jából is értékes - eredeti dokumentumot, fényképfelvételt hagyott az útókorra. A 
következő oldalakon ezen kutatás - és saját családtörténeti kutatásom - eredmé
nyeit vázolom röviden. 

Itt köszönöm meg a Medveczky vonalon: dr. Molitorisz Pál, Kovács End
réné Erzsébet, Seidl Ambrus atya; a hatvani Sperlágh vonalon: Nagy Nándor, 
Pataki Katalin, Tóth Miklós; a nagyatádi vonalon: Bognár Tibor, Hajdu Zsolt, 
valamint az érintett megyék levéltárainak, helyismereti gyüjteményeinek segít
ségét. 

Jelen mü megírásakor azt tűztem ki célul, hogy olyan összefoglalót alkos
sak, amely a patikusdinasztiát, mint családi vállalkozást, egyfajta speciális gaz
dasági csoportot veszi középpontba. Az foglalkoztatott, hogy milyen stratégiákat 
alkalmaztak a dinasztia alapító gyógyszerészek, milyen módon sikerült családi 
vállalkozásukat akár száz évre megalapozniuk. A miértekre és a hogyanokra 
kerestem a választ. .. 

Rögtön írásom elején meg is jegyzem, hogy jelen adatközlés nem teljes, 
nem befejezett, hiszen naponta bukkanok újabb és újabb információkra, melyek 
gyakorta felülírják addigi elképzeléseimet. 

Röviden ejtenék pár szót a kutatás módszeréről is. Törzsanyagom az a csa
ládtörténeti gyűjtemény volt, melyet apám és a család más tagjai állítottak össze. 
Így elmondhatjuk, hogy több évtizeden és generáción átívelő kutatómunka volt. 
A családfakutatók közül sokan megelégszenek azzal, ha sikerül egy-egy ükapát, 
vagy szépapát név szerint megismerni, kideríteni születési és halálozási dátumát, 
utódai nevét. Mi nem elégedtünk meg ezekkel az információkkal. Eredeti kon
textusukban akartuk látni a személyeket. A fellelt önéletírások, a korabeli sajtó
termékek, valamint a levéltárak dokumentumai nagyszerű forrásokat biztosítot
tak ehhez. Elmondhatom, hogy az alaposabb és tervszerű kutatásnak hála sike
rült olyan rokonok kilétére is fényt deríteni, akik a családi hagyományból már 
kitörlődtek. 

Abban a korszakban - az 1800-as évek elején - amikor történetünk kezdetét 
veszi a patika többnyire apáról fiúra öröklődő cég volt. Még gyerekcipőben járt 
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az egyetemi gyógyszerész képzés, sok mindent megőrzött a középkori céhes 
módszerekből is. Többek közt a gyakorlati időt is, melynek során az ifjú patikus
jelöltek bejárhatták akár ez egész országot is. Az ilyen vándorlások alatt az élel
mesebb patikus jelöltek életre szóló szakmai és baráti kapcsolatokat szerezhet
telc Házasságaik révén újabb és újabb családokkal kerültek affinális, míg má
sokkal rituális 1 rokonságba. 

A patikák stabilitása voltaképpen attól függött, hogy sikerült-e megfelelő 
örököst találni. Az örökös kiválasztásához - és elfogadásához - viszont a jó 
családi kapcsolatok voltak fontosak. 

Az affinális és a rituális rokonok szerepe sokszor fontosabb volt az üzleti 
életben, mint a vérrokonoké. Az egymással rokonságba került patikusdinasztiák 
összeolvadhattak, vagy ad-hoc üzleti érdekszövetségek alakulhattak ki. 

E napig saját kutatásaim révén közel 40 gyógyszerészt számláltam, akik va
lamilyen módon kapcsolódnak a családunkhoz. Dinasztiánk „fénykorában" szin
te az egész Kárpát-medencét átölelve működtek a patikáik. Voltak olyan kiemel
kedő személyek, akik ösztönözték a patikusi pályára utódaikat, szűkebb család
juk tagjait. Ők azok a „dinasztia alapító" ősök, akikre mindenki emlékezett a 
családban. Őket idézzük most fel. 

A kezdetek 

Térben és időben is nagy utazásra hívom kedves olvasóimat, hiszen történetem a 
messzi Felvidéken, az 1800-as évek elején kezdődik. A mai Szlovákia területén, 
Árva megye gorálok lakta vidékén élt a hladovkai Sperlágh család. 1-Iladovka 
voltaképpen egy irtásfalu volt, mely 1598 környékén települt vlach jog alapján. 
Már az első telepesek között megtalálhatók voltak a Sperlághok ősei, akik az 
1700-as évekre már soltészként működnek. 

Sperlágh Márton (1771-1821) soltész fia Sperlágh József (1805-1847) há
zasságot kötött a nemes Medveczky családból származó Zsuzsannával. Frigyük
bői három fiúgyermek: József (1828), Antal (1814), Ignác (1807) valamint há
rom leány: Teréz, Mária és Zsófia született. 

József, hogy nagy családját eltarthassa - földbirtoka jövedelme mellett - el
vállalta egy Lővy nevií fakereskedő vállalatának irányítását is. I-Iladovkáról, ahol „ 
ez időre a Sperlágh család már nemesi rangra emelkedeU- a közeli Tvrdosinra 
költöztek. Az apa tutajozás közben az Árva folyóba esett, megfázott és tüdőgyul
ladásban elhunyt 1847-ben. Gyermekeit - köztük ükapámat, Sperlágh Józsefet is 
- az akkor már gyógyszerészként dolgozó Medveczky József és Medveczky 
János vette pártfogásba. 

lde értend<'ik pl.: l;eresztszü!iík, bCrmaszüliík. 
: lH3G és 11364 közül! a Sper!<igh csa!ckl volt a fiildl'SÚr 1-!latluvkón 
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A szarvasi patika - a Medveczky és a Scheftsik patikusok 

Id. Medveczky József 1836-ban szerezte meg diplomáját Pesten. Rövid ideig 
Alsókubinban dolgozott, itteni működése alatt kötött házasságot egy 
námesztói gyolcskereskedő család leányával, Scheftsik Juliannával. A frigy 
későbbi karrierje szempontjából is fontosnak bizonyult. Ez időben ugyanis az 
ara fivérei - Scheftsik Mihály és István szintén a patikusi mesterséget 
kezdték el kitanulni. 3 

1848-ban a szarvasi Gyors Szarvas Gyógyszertár tulajdonosa Pintzés Gábor 
Aradon elesett. Özvegye 1850 augusztusa környékén feleségül ment Scheftsik 
Mihályhoz, aki így két hónappal iskolái elvégzése után már patika tulajdonos 
lett.4 Hogy szerencséje, vagy tehetsége volt-e kevés a patika megtartásához, örök 
rejtély marad. Annyi bizonyos, hogy Medveczky József is a Gyors Szarvas nevű 
gyógyszertárába került, ahol 1855-ben megszerezte a tulajdonjogot. 

Scheftsik Mihály 1875-ben már bizonyosan Nagykőrösön élt. Egy fennma
radt irat' szerint 2600 Ft értékben perelte be a Központi Magyar Gyógyszerészeti 
és Müvegyészeti Vállalatot. 1881-ben már Budapesten, a II. kerületben találjuk. 
Itt köt házasságot a dunaföldvári származású Heitzinger Annával. Gyermekük 
nem születik. Kétszer is megerősítik azt a végrendeletet, melyben minden va
gyonukat a túlélő házastársra, vagy kettejük egyidejűlegi halála esetén Anna 
rokonaira hagyják-" 

Anna férje halála után dunaföldvári ingatlanát, ifj. szolnoki Scheftsik Ist
vánnak (férje unokaöccsének) adja el 3100 Ft-ért, azzal a feltétellel, hogy a ha
szonélvezeti jog az apja, Heitzinger Pál nevén marad. A fennmaradt adás-vételi 
szerződésből kiderül, hogy István 1885-ben már egyszer jelentős pénzkölcsönt 
folyósított a család számára, melyet vissza nem fizettek, s melynek kamatokkal 
terhelt összege 1898-ra 3100 Ft-ra rúgott. Valószínűleg az ingatlan átadása a 
tartozás behajtásának egyetlen lehetséges módja volt. Mindebből arra következ
tethetünk, hogy Mihály további patikusi tevékenysége nem volt túl gazdaságos, s 
élete végére eladósodott. 

Testvére Scheftsik István már több szerencsével járt. 1848. augusztus 7-én 
szerezte meg a kecskeméti - Hajagos András által 1821-ben alapított - Mátyás 
Király Patikát, amit 1853-ig birtokolt, majd eladott Machleid Alajosnak. Egyes 
források szerint rvrezötúron is volt gyógyszertára. 7 Az 1850-es évek elején költö
zött Szolnokra11

, ahol a város legrégibb gyógyszertárát, az Isteni Gondviselés 
vagy, ahogy a helyiek elnevezték: az Öreg-patikát is megszerezte, s tíz évig ve-

Vita ltírgya. hogy Julianna, I'v!ihüly Cs lstvcín édestestvérek volwk-e? f\ i\'Jedveczky csalüdfilkutiltók nem 
erösítik meg, a Scheftsik genealógiil ismeröi pedig nem biztosak a rnkons<:ig fokiib;rn. Jelen íllli!ó.somat 
Julianna gyászjelemésén\ valamim a csalúdi emlékezetre alapozom. melyben l\lihiily es István nevü test
vérek s1.erepe!nek . 
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zette. Kiemelkedő szerepet töltött be a helyi közéletben, két ízben is Szolnok 
polgármesterévé választották. Gazdag vállalkozó lett, s nemességet is szerzett a 
családjának. A gyógyszerészi szakmából való visszavonulása után, 1860-tól id. 
Medveczky József veje, horai Horánszky István (1819-1881), majd 1886-1899 
között annak fia ifj. Horánszky István (1862-1920) vezette a patikát. Többek 
közt id. Horánszkynak köszönhetően nyithatott meg a második szolnoki patika, 
hiszen nem konkurenciát, hanem szükséges segítséget látott benne.9 

Medveczky János Námesztón, majd Nagykőrösön dolgozott gyógyszerész
ként. Itt született meg Alajos nevií fia, aki a Rosenaui Gimnázium diákja volt. A 
Prágai egyetem őszi fakultására 1875-ben, a tavaszi fakultására pedig 1876-ban 
járt, orvosnak tanult. Másik fia Medveczky István szintén patikus lett. Az 1900-
as években még Nagykőrösön dolgozott, majd 1904-1908 között Szolnokra ke
rült, ahol az előbb említett második patikában, a Vörös Kereszt Gyógyszertárban 
a görög származású Alexander János segédje volt. 1913-ban Dömsödön találjuk, 
ahol gyógyszertárgondnoki minőségben dolgozott."' Felesége Toperczer Irén 
volt. Irén nevü lányuk egy Csonka József Gyula László nevü patikushoz ment 
feleségül 1930-ban, Budapesten. 

A családban az első jelentősebb patikus, az egyik dinasztia alapító ős id. 
Medveczky József volt. A szarvasi patika már Scheftsik idején fontos képzési 
helye volt a család gyógyszerész tagjainak, Medveczky vezetése alatt azonban 
virágkorát éli. Két unokaöccse (Sperlágh József 1851-ben és 56-ban, testvére 
Ignác 1873-ban volt segéd a szarvasi patikában) és két fia is követte őt a szak
mában. 

1869-ben a havonta megjelenő Gyógyszerészi Hetilapban többször hirdet 
„nem okleveles segéd" állást. A segédeknek ezekben 20 forint havi díjat és 10 
forint útiköltséget biztosított. 1872-ben szintén találkozhatunk ilyen hirdetések
kel. 

Egy 1875-ös jegyzőkönyv a békés megyei tiszti főorvos tollából a követke
zőképpen jellemzi a szarvasi patikát: „Tulajdonosa mind kizárólag hivatásának 
élő szorgalmas és feddhetetlen jellemü egyén, általános becsületnek örvend.[ ... ] 
A gyógyszertár[ ... ] bútorzata tiszta, tsinos, az edények, fiókok feliratai tiszták, 
és könnyen olvashatók. 1 ... ] Az officinál is szerek bő mennyiségben vannak .. .'" 1 

Medveczky patikusi tevékenysége mellett aktív társadalmi életet él. Tagja a 
Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak, a helyi katolikus élet vezető 
egyénisége. 

Fia, Ifj. Medveczky József 1876-ban szerezte meg gyógyszerészi oklevelét. 
S körülbelül ez évtől a patika is az övé lett. 1887-ben már az E.M.K.E. békés 
n1egyei rendes tagjai között is 1negtaláljuk a nevét. 1 ~ 1902-ig üze111eltette a 
Gyors Szarvas Gyógyszertárat, ekkor eladta Nigrinyi Zoltánnak. 1903-ban már 
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Dunakeszin volt érdekeltsége. 13 1902. október 10-én Budapesten házasságot 
kötött Klein Andor és Nemessányi Etel lányával, Nemessányi Máriával, aki 
1916-ban már özvegyként jelenik meg a forrásokban. 14 

A másik fiú, Medveczky Henrik 1864-ben szerezte a diplomáját a budapesti 
egyetemen. 1868-1880 között birtokolja az 1830-ban alapított orosházi Megváltó 
Gyógyszertárat. Felesége a bánffyhunyadi patikus, Holczer Vilmos lánya: Holc
zer Mária lett. 

A hatvani patika - a hatvani Sperlágh dinasztia 

Ükapám, Sperlágh József elvégezte az első és a második évi bölcseletet az Egri 
Líceumban, de tanulmányait apja halála, de leginkább a pénztelenség miatt meg 
kellett szakítania. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc rövid időre szin
tén megállította a tanulásban. Mindössze húszévesen honvéd hadnagyként részt 
vett az ütközetekben, az isaszegi csatánál is ott volt. A forradalom eszméje nagy 
hatással volt rá. Bár nemesi származású, szívből gyűlöl mindenféle elnyomást és 
kizsákmányolást. Haláláig Függetlenség Párti és a magyarság sorsát mindenkor 
figyelemben tartó politikus marad. 

1850 és 1852 között Szarvason, Scheftsik Mihály patikájában ismerkedik 
meg a gyógyszerészettel. A családból elsőként dolgozik Somogyban, 1852-53-
ban nyolc hónapig Kaposvárott Schrőder József Arany Oroszlán nevű gyógy
szertárában gyakornokoskodott. (Ekkor Schrőder a város bírája, polgármestere.) 
1853 és 1856 között a pesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem 
diákja volt. 

Fennmaradt leveleiből tudjuk, hogy nehéz diákkora volt. Sokat betegeske
dett, az orvosok és a gyógykezelések rengeteg pénzt felemésztettek, s betegségei 
megakadályozták a gyakorlat szokásos teljesítésében is. Az egyetemen sok tan
tárgyat csak német nyelven lehetett hallgatni, így magántanárhoz járt, hogy meg
tanuljon németül is. Életének ez a szakasza megtanította a pénz jó és alapos be
osztására is. Leveleiből kitűnik, hogy [Vleclveczky nagybácsik anyagi tán1ogatása 
nélkül esélvtelen lett volna az iskola elvégzése, cserébe vállalta az összeg ledol
gozását azok patikájában, kan1atostól. 

1854-55 között Szegeden Jikudy József patikájában, majd 1856. augusztus 
4. és november 24. között Szarvason, Medveczky Józsefnél dolgozik. Ekkor már 
„Magister Pharmatiae", azaz gyógyszerészmester. 1857-59-ig Szegeden 
Rohrbach Antal gyógyszertárában találjuk. Gyakornoki és egyetemi évei alatt 
szán1talan szakn1ai barátságot kötött. I-Iogy csak néhány nevet en1lítsünk a sok
ból: Than Károly, Felletár Emil, Ilosvay Lajos, Rozsnyai Mátyás - a korszak 
gyógyszerészetének és a 111agyar kén1ia tudon1ányának n1eghatározó alakjai vol
tak. 

1 HUBFL-VJ!.:.!.Ui- l~J03-07~! 
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1859-től rendszeresen megtalálhatjuk hirdetéseit a Vasárnapi Újságban. 
Aszódon önállósította magát, ahol Kornitzky Miksa patikájának bérlőjeként 
dolgozott, 12 éven át. 

Sperlágh József kétszer házasodik. Első felesége Gallasz Júlia, aki fiatalon 
meghal. Két gyermek marad utána: Árpád (1860) és Gizella (1862). Sperlágh 
Árpád 19 évesen, 1879-ben szerezett gyógyszerészi végzettséget Budapesten. 
Tehetséges festő lehetett volna, az írásban is jeleskedett, gyakorta segített apjá
nak szónoklatait megfogalmazni. Apja őt szánta örökösének, amire a fiatal fiú 
alkalmas is lett volna, azonban az élet felülírta számításaikat. Árpád nagyon 
fiatalon, 25 évesen hunyt el. Gizella sorsáról bővebbet nem tudunk, azon kívül, 
hogy Orosházán 18 évesen öngyilkos lett. 

Második felesége - szintén felvidéki nemesi családból származó Akay Má
ria lesz, akitől nyolc gyermeke születik: Géza (1867-1940), Ilona (1869-1941), 
Jolán (1870-1951), László József (1873-1873), Sarolta (1874-1933), József Fló
rián András (1877-l880) Mária Etelka (1878-1878), Zoltán (1885-1952). - Há
rom gyermek nem éri meg a felnőttkort. 

A keresztszülők kiválasztása fontos volt a kapcsolati tőke szempontjából. 
Géza keresztszülője még az előző feleség rokona, Gallasz Frigyes gyógyszerész 
volt. Visszatérő keresztszülőkként látjuk az anyakönyvekben Homoky Endre 
ügyvédet. és feleségét Borhy vagy Bory Máriát. József Flórián András kereszt
apja Rómer Flóris, a gyermek ugyan három éves korában meghalt diftériában, de 
a komaságot awtán is tartották. A keresztanyja ugyancsak Homoky Endréné. A 
legkisebb gyermek, Zoltán keresztszülei pedig Sperlágh Ignác és Holczer JV!á
ria 15 lettek. 

A komasági kapcsolat - az affinális rokonság minden esetben munka, vagy 
egyéb családi kapcsolat megerősítésére szolgáló gesztus is volt. 

A forrásokból tudjuk, hogy Sperlágh József, l870-ben aszódi gyógysze
részként Jolsván tervezte gyógyszertár vásárlását. Az adásvétel azonban valami
lyen oknál fogva elmaradt. A rákövetkező éven a hatvani patikát vásárolja meg 
Zeller Istvántól. 

Nem sokkal azután, hogy Sperlágh József Hatvanra került megvásárolta a 
városháza és a katolikus plébánia közötti területet (ahol ma a Könyvtár áll) és 
patikát, valamint lakóházat építtetett magának. Itt dolgozott unokaöccse, 
Sperlágh Zsófia fia, Kovalcsik János is. 

A gyógyszertárat a Megváltóhoz címezték. Az épületet Santarossa József, 
egy Pordenone nevü észak-olaszországi városkából származó kőmlíves és kőfa
ragó mester tervei alapján építették fel. A patika bútorzata is valószínűleg 
ugyanebben az időszakban készült. 

Sperlágh József már aszódi évei alatt is érdeklődött az archeológia iránt. Sa
ját pénzén ásatásokat szervezett, amelynek leleteit lakásának két szobájából ki
alakított házi múzeumában tárta a hatvaniak elé. Komája, Rómer Flóris buzdítá
sára barátaival - többek közt Varsányi Jánossal és Huber Béla valkói erdésszel -

1
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együtt alapító tagja az 1875-ben létrejött Gödöllő és Vidéke Történelmi és Régé
szeti Múzeumi Egyletnek. Az egylet célja helyi főként régészeti - gyűjtések 

kezdeményezése, valamint múzeumok létrehozása volt. 
16 

Rómerrel ápolt barátságnak köszönhető, hogy az 1876. szeptember 4-11. 
között megrendezésre került Nemzetközi Embertani és Régészeti Társaság VIII. 
Kongresszusának programjába, szeptember 6-án egy hatvani kirándulást is beik
tattak. A látogatás alkalmával számos külföldi neves kutatóval életre szóló barát
ságot kötött, s hosszú ideig levelezést folytatott. 1876-ban 36 ép cserépedényt, 6 
bronzeszközt, 4 agancseszközt ajándékozott a Magyar Nemzeti Múzeumnak, 
melyek mai napig megvannak. 

Sperlágh József Hatvan város kulturális életének fontos és meghatározó tag
ja volt. A katolikus egyház elkötelezett támogatója, és az iskolaszék világi elnö
ke. Alakját Farkas Dezső népmese átiratának egyik szereplőjeként is felhasznál
ta, mint „rossz feleség elleni gyógyszert" is ismerő patikust. 

Az orosházi patika - az orosházi Sperlághok 

Medveczky Henrik 1870-ben megszerzi az orosházi Megváltó Gyógyszertár 
tulajdonjogát Almássy Antaltól. Így ő lett a soron következő, harmadik tulajdo
nosa a Juhász Tódor által alapított intézménynek. 17 

A korabeli feljegyzések szerint segéddel és gyakornokkal együtt dolgozott 
itt 1875-ig, amikor is lebetegedett. Ezt követően feltételezhetően a haláláig „az 
országos Tébolydában, mint beteg ápoltatik." Rövid időre Mettenmayer Alajos 
személyében felügyelő kerül a gyógyszertár élére. 111 

Történetünk következő főszereplője Sperlágh lgnác lesz. Ö 1873-ban sze
rezte meg a gyógyszerészi végzettséget, és 1875-ben megvásárolta az orosházi 
patikát. Unokaöccse halála után, 1881-ben özvegyét Holczer Máriát is feleségül 
vette. lgnác irányítása idején a családnak volt némi érdekeltsége a közeli fürdő
helyen, Gyopárosfürdőn is. A nő előző házasságából három leánygyermeket 
hozott. Medveczky Emília (1863), Laura (1872), Elvira (1876), Az új frigyből 
egyetlen fiú született, Aladár. 

Elvira férje a növénynemesítő Székács Elemér volt, fiúk Ferenc is ismert 
agrárszakember lett. Laura férje (az unokatestvére) Sperlágh Teréz fia, a szintén 
patikus, Endrődy lstván (1856) volt. 

Egyetlen fiú örökös révén Aladárnak nem volt más választása: neki kellett 
volna továbbvinnie a patikát. Az építészet ugyan jobban érdekelte, mégis családi 
nyomásra a gyógyszerész szakmát tanulta ki. A tényleges patikusi munka azon
ban soha nem kötötte le. az egyetem elvégzése után inkább bent maradt 
gyógyszerhatástant tanítani. 

·., Démény-Dittel, ~OOB:~ !-l: Sper!tigh Géza naplója (!;ézira!) 
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Sperlágh lgnác a haláláig, 1903-ig vezette az orosházi patikát. Ezt követően 
rövid ideig unokaöccse, Kovalcsik József látta el itt a patikusi feladatokat. Az 
örökös, Sperlágh Aladár továbbra sem akart patikusként dolgozni, így 1904-ben 
eladta féltestvére, Medveczky Laura férjének, Endrődy lstvánnak. 19 A patika 
továbbra is családon belül maradt, visszakerült az egyik Medveczky örököshöz. 
Endrődy hatalmas fejlesztéseket végez, az ő idejében már két segéd, két-három 
gyakornok és inasok is dolgoztak a patikában. 1913-ban csatlakozott a csapatá
hoz a frissen diplomázott Zalay Lajos, aki 1918-ban megvásárolta a patikát 
Endrődy Alice-tól, és 1919-től vezetője lett.'0 34 éven át volt egy család birtoká
ban a patika. Ezután Zalay majdnem ennyi ideig, 32 évig - egészen az államosí
tásig - vezette. 

Az első gyógyszertár-tulajdonosnő 

Aladár az 1906/07-es tanévben az egyetemi gyógyszertárban dolgozott, mint 
díjtalan gyakornok. 1911-ben, 1912-ben, valamint 1923-ban megpróbálkozik 
saját gyógyszertár alapításával Budapesten, sikertelenül. A családi legendák 
szerint 1913-ban a hágai Xl. Nemzetközi Gyógyszerész Kongresszuson találko
zik először későbbi feleségével Hainiss Adalbertával. Egy évvel később már 
házasok.~ i 

A nő szintén orvos és patikus családból származott, rengeteg receptet is
mert, volt csodapora gyomorfekélyre, felfekvésre is a visszaemlékezések alap
ján. Az első nők között volt, akik próbára tették magukat a gyógyszerészképzés
ben. 1903-ban gyógyszerész gyakornoki, majd 1905-ben gyógyszerész képesí
tést szerzett. Egy évfolyamba járt az első gyógyszerészdoktor nőként elhíresült 
Légrády Erzsébettel (1874-1959), valamint Bokor Anna, Murányi Vera, Horváth 
Erzsébet és Baumann Olga gyógyszerésznőkkel. 

Hainiss Berta úgy írta be magát a magyar gyógyszerészet történetébe, mint 
az első magyar patikatulajdonos nő. Ópalánkán (Stara Palanka, ma Szerbia) 
l905-ben a Szentháromságról elnevezett gyógyszertár tulajdonosa lett. 

Trianon után magyar területre költözött, Budapesten a XlI. kerületben, a 
Böszörményi út 36. szám alatt nyitott patikát '[sten Szeme' néven, empire stílu
sú berendezéssel. Berta és Aladár Sperlágh Eszter nevü leánya szintén gyógysze
részként végzett, ő örökölte a patikát 1942-ben, Berta halála után. (Aladár 1942-
ben a Gyógyszerészeti Turista Társaság pénztárosaként tevékenykedik. A családi 
emlékezet szerint újra nősült, de a későbbiekben már nem tartotta szorosan a 
kapcsolatot a lányával.) 

Eszter a patikát a második világháborúig üzemeltette, amikor is férje, a ma
gyar királyi csendőr ezredes Várbíró György, 1944-ben közbiztonsági attasé lett. 

, .. Nagy !stvtinrH.~ - Tóth !\\Int\ l983: !Bp; a 1933-ban a ;\·Jagyar l\atu!ikus Lexikon is emliti. 
"Nagy !stv<ítrné-Tóth P<ilné. 19H3:1B-19p. 

-'
1 HU BFL - Vll.~O...\. - l914 - B79 
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Berlinbe költöztek. Németországi tartózkodásuk alatt a patikát az Újvidékről 
Budapestre menekülő Hainiss Gyula gyógyszerészre (nagybátyjára) bízta. A 
háború alatt a patika és a család lakása is felégett. 

A hatvani patika örökösei - a Kóczián és Sperlágh család egyesülése 

Hatvanban 1892-ig, haláláig vezeti a patikát Sperlágh József. A halál oka a ha
lotti anyagkönyvek szerint veselob volt. A legidősebb gyermek Árpád, aki szin
tén gyógyszerész volt, mindössze 26 évesen, 1886-ban tüdőgümőkórban már 
elhunyt. Géza más pályát választott. 1888-ban a kecskeméti református jogaka
démián végzett. Szolnokon, Nagyszalontán és Nagyváradon volt joggyakornok 
és aljegyző. Zoltán pedig még csak a hetedik életévét taposta. Egyenes ági fiú 
öröklésről tehát nem lehetett szó. A patikát azonban célszerű volt családi kézen 
tartani. A megoldást az 1888-ban már Hatvanban gyakornokoskodó és később 
Budapesten, Tokajban és Miskolcon is szerencsét próbáló trencséni Kóczián 
Dezső jelentette. 

Dezső sógora laborfalvi Benke Gyula révén került a Sperlágh-patikába. 
Egykori mestere és tanítója, József halála után elvette annak leányát Sperlágh 
Saroltát feleségül. Így 1892-1906-ig ő kezelte a hatvani Megváltó Patika ügyeit 
provizorként. 

Apósához hasonlóan tagja volt a Királyi Magyar Természettudományi Tár
sulatnak. 1895. március 20-án Szily Kálmán elnöklete alatt fogadják be tagnak, 
sógora Pap Tibor ajánlásával. 

Sperlágh Saroltától négy gyermeke született. Először három lány: Elvira 
(1896), Ilona (1898) Csilla (1900), majd végül egy fiú, az ifjabb Dezső (1902). 

Sógora Sperlágh Jolán férje, dr. kisvárday Pap Tibor (1855-1914) Márama
rossziget egykori polgármestere, jogtudós tanár volt. A jogtanár szigorának kö
szönhetően Sperlágh Zoltán a máramarosszigeti gimnáziumot sikeresen elvégez
te. A források arról is tanúskodnak, hogy a házaspár már korábban is nagy fi
gyelmet fordított Zoltán fejlődésére. Ez nem is csoda, hiszen Jolán volt a legidő
sebb leánytestvér, 15 év volt közte és öccse között, így joggal érezhette felelős
nek magát sorsáért. A házaspárnak nem volt saját gyermeke. 

Mikor már sínen volt Zoltán sorsa, s kiderült, hogy gyógyszerészi pályára 
állt, Kóczián Dezső előkészítette neki a helyet, otthagyta a hatvani patikát és 
1906-ban Debrecenbe költözött a családjával és anyósával együtt, hogy ott saját 
vállalkozásba kezdjen. A hatvani Sperlágh Patikát 1906-1910-ig rövid időre 
Seeman Ágostonnak adták bérbe". 

1907-ben Sperlágh Zoltán elvégezte a gyógyszerészeti fakultást és megsze
rezte diplomáját Budapesten. Az elkövetkező öt évet Debrecenben tölti a Isteni 
Gondviseléshez címzett patikában, Kóczián Dezső segédjeként. Végül 1912-ben 
pedig átveszi a hatvani Megváltó Gyógyszertár vezetését. 

:: ;\ csaliídi !eljegyzések szerim 
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l915-ben köt házasságot a szintén gyógyszerész családból származó 
Hrabéczy Malvin (1886-1918) tanárnővel. Ezzel egyesítik a jászberényi 
Hrabéczy23

, a hatvani Sperlágh és a debreceni Kóczián patika erőforrásait. Köl
csönösen profitálnak az üzletből, egymás „csodaszereit" árulják. 

Az első világháború alatt a Klagenfurti Egészségügyi Csapatnál teljesített 
szolgálatot 1918 februárjáig, főhadnagyi rangban szerelt le. Klagenfurtba a fele
ségét, Hrabéczy Malvint is kivitte, itt született meg fia, József (1916-1990) is. 

Sperlágh Zoltánt katonai gyógyszerészi munkájának elismeréséül Koronás 
Arany Érdemkereszttel és II. osztályú Vöröskereszt Díszjelvénnyel jutalmazták. 
A háború azonban tőle is nagy áldozatot követelt. 1918-ban Hrabéczy Malvin 
spanyolnáthában meghalt, egy két éves árvát hagyva maga után. 

A háború után apjához hasonlóan Zoltán is példamutató társasági életet él. 
Rendszeresen publikált szakcikkeket a gyógyszerészeti lapokban, részt vett Hat
van önkorn1ányzatának munkájában és elnyerte a Heves Wlegyei Gyógyszerész
kerület elnöki címét is. 

A gyermek azonban nem maradhatott anya nélkül, újra kellett nősülnie. Eh
hez az elhatározáshoz egy különös hatvani n1onda is társul: 

Sperlágh Zoli bácsi nagyon jó ember volt. Segítőkész és barátságos. Ott lak
tak a templom mellett, ou volt a patikájuk is. Templomba is gyakran járt, de 
sohasen1 a hívek közé ült. hanen1 a sekrestyéből hallgatta végig a misét. Egy 
hibája volt, szeretelt kártyázni. \tolt a városban egy se1n111irekellő, részeges or
vos. !\z Iványi doktor. Egyszer ezzel kártyázott, s a doktor már annyira vesztésre 
állt, hogy nem maradt semmi vagyona. Utolsó elkeseredésében a feleségét tette 
fel. Zoli bácsi megnyerte. A hatvaniak örültek neki, mert Zoli bácsi jobb fé1j 
volt. mint az alkoholista doktor, aki amúgy is nemsokára meghalt ... '·' 

Tény. hogy Sperlágh Zoltán sokat kártyázott Iványi doktorral, de valószí
nütlen, hogy valóban kártyán nyerte volna el 111ásoclik felesége, Glatz Ilona ke
zét, akivel 1921-ben kötötték össze az életüket. Az is tény, hogy a hatvani városi 
folklórban élénken él a kánván nyert, illetve elvesztett feleség története. 

Érdekes házasság volt~ az ö~1 ék, hiszen n1inclketten vittek egy-egy gyen11e
ket, közös gyern1ekük azonban nen1 született. Iványi I\:ílzn1ér és ifj. Sperlágh 
Józsel''

0

' testvérekként nőttek fel. Kázmér fényképész lett, ifj. Sperlágh József 
t1pját követve kitanulta a szakn1át és gyógyszerésznek állt. 

! !r;ibéczy Imre !H:.;9-ben alapítja meg a Szi.:ntléld: ( iy(·)gy::,:~·n<'iral. amit l;ésiihb fia, dr. Hrabéczy Oszk;ír 
Ye5z <i! . .-\z ! 9 i 0-es é\'ekbiíl ft•n1m1arad1 néhríny hír a gyógyszeni1rl10z kapcsol<idóan a .!<isz Újsilgban. 
Le;in_\'il. Hrabéczy \lah·in elsii térje, \!uttnvc"mszky Endre s1.in1~>11 gyúgyszerész \"olt. Karú nevü leónyuk 
S(Jhil eg\elúre isml'!l'tlen. \lutmy(111sd;y s;1lymcinúl sz,ir111<11.on. ahol iipjii li\b!ahírúként do!go1.on. J:J07'
be11 tiihb piilymúrs<ival l'gyüu kér\'t!nyel.i ill. e!só sn!ym<il"i patika fe!c"i!li1i1siÍ1, nwlyet <I Belügymi11isz
tf.!rium engedf.!lyez is.:\ négy· jelemkezii közül azonban nem ;1 helybf.!li Endre k;ipí<1 m1:g a patik<1jog01. 
IMne111 d pomi1zi !\.o\·iics l\íl iVliklós. E!übb J;íszbl'rényben. a ! !rab0czy patif.:<"1ban, majd l ~ 10-töl d mai 
Hom;\nia tt·1·U!etén ll;\"ii Szi1szkab;inyoin dolgozott. Az onani Szqz \!{iri<"ihoz dmzcu patik;it 187B-ban 
alapítouúk. 1~J:l3-h<ln \!unnytins:r.l;v Erniin(• nevén tal;iljuk. Endre itt is hunvt el !911 nyartin sti!yos be
tegségbe1i. 

'Púlos Frigyes egykori hii!\'i!!lÍ plt;b<'n10s ki'il.!ése. de il !i\l"\(~fll'! mii;, v;il!ozatokha11 is ismen H<Hva11ban. 
:\1. ifi. jelziit ií nem h<1~1.11iili<L \li dzén haszn;íljuk. hugy az olvasó !ll' keverje össze nagyiipjiival Spl'rliigh 

.lrízspf ft:l. 
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Felső sor balról jobbra: Sperlágh Aladár, ifj. Kóczián Dezső, Sper/ágh Eszter, 
Sperlág/J Zoltán, ifj. Sperlágh József, iilve balról: Sper/ák Iván és felesége, 

jobbra: Sper/ágh Zoltánné Glatz Ilona, Sperlágh Margit 

A tiszafüredi és az egri patika - ifj. Sperlágh József munkássága 

Tiszafüreden a Magyar Korona Gyógyszertárat Epstein Géza vezette 1940-ben 
bekövetkezett haláláig. Ifj. Sperlágh József 1942-től dolgozott a patikában 
gyógyszerészként. Patikusi n1Líködését tnegzavarta a történelen1. A rnásodik 
világháború idején zászlósi rangban katonai szolgálatot teljesített egy egészség
ügyi alakulamál. Katonai gyógyszerészként az orosz frontra került, ahol hadifog
ságba esett és az uszmányi fogolytáborban raboskodott. ~fi 

Vitéz Domonkos Sándor, az uszmányi tábor egyik túlélőjének tanúvallomá
sa szerim az egészségügyben jártas foglyokat az araszol< bevonták a tábor orvosi 
feladatainak ellátásába. Említést tesz egy gyógyszerészről is, aki 1945 telén részt 
vell a hastífusz járvány elleni küzdelemben.'-

.lózsef a fogságból szabadulva visszatért Tiszafüredre, ahol továbbra is ő 
vezette a f\!Iagyar I<orona Gyógyszertárat. 

Sperlágh József 1941-ben eljegyzi, majd később feleségül veszi a hatvani 
születésü Maraige Margitot. Frigyükből egy kislány születik, Lia (Lívia), akinek 

' l\(1\·CÍ!'» 1 ~l-Hl 
vitéz Domonkos, ~00-l: ():J-{i;-
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további sorsát egyelőre nem ismerjük. A házasság nem volt hosszú életű, a csa
ládi visszaemlékezések szerint már a gyermek megszületése idején külön éltek. 

József vegyszereket és reagenseket előállító laboratóriumot is létrehozott a 
tiszafüredi patikában. 1948-ban elvált és visszaköltözött Hatvanba, ahol átvette 
apja, Sperlágh Zoltán patikájának vezetését. 

Az államosításig dolgozott ott, majd áthelyezték Apcra, később Csányra, 
míg végül visszakerült Hatvanba. 1950-ben másodszor is megházasodott, a 
megözvegyült Tompa Anna gyógyszerészt vette el feleségül. A Sztálin tér 4. 
szám alatt laktak, a patika épületében, míg azt le nem bontották.

28 
Rövid ideig a 

Horváth Mihály utcai patikában dolgozott. Ide próbálta meg átmenekíteni a régi 
patika bútorzatát, de mivel az officina kicsi volt, ezért csak darabjai fértek el. 

1960-ban Egerbe helyezték át, ahol vezető gyógyszerész és szakfelügyelő 
lett. Felügyelte és irányította az államvizsgás gyógyszerészek és asszisztensek 
gyakorlati képzését. 1980-ban részt vett a laboratóriumi komplexum tervezésé
ben és megvalósításában. Az ország első - gyógyszertári központon belül műkö
dő - mikrobiológiai ellenőrző laboratóriuma itt működött, melynek müszerezett
sége élvonalbeli volt. 

Apjához hasonlóan ő is kiérdemelte a Gyógyszerészeti Társaság Heves me
gyei elnöki posztját. Hobbija a sport volt. Hatvanban az úszósport, Egerben az 
atlétika felvirágoztatásáért tett sokat. Az EGER SE Atlétikai Szakosztályának 
vezetője volt. 1990. szeptember 15-én hunyt el. Emlékére Egerben minden év
ben halálának évfordulóján az Érsekkertben 700 m-es futóversenyt, a Sperlágh 
József emlékfutást rendezik meg. 

Az Isoó patikusok és leszármazottaik 

Zalaegerszeg második gyógyszertárának megnyitását 1814 júniusában a Szom
bathelyről származó lsoó Ferencnek engedélyezik. Patikája Kaszaházán, Zala
egers;eg közelében nyílt meg, mivel a városban nem lUdotl üzletet vásárolni. 
Eoy évig müködöll itt, aztán a helyi püspök segítségével lehetőséget kapott, 
h;gy gyógyszertárát a városba költöztesse, közvetl~nül az első patikával szembe. 
Az épületet 1820-ban vásárolta meg 4.500,- Ft-ért._.J 

1830-ig dolgozott a patikában, utána valószínűleg egészségi állapota romlá
sa miatt bérbe adta Szép Károlynak. 1842-ben lsoó Ferenc elhunyt, így a patikát 
özvegye működtette tovább 1842-45 között Sipos Károly gondoksága mellett. 
Isoó Ferenc egyik gyermeke, aki szintén a Ferenc nevel viselte időközben meg
kezdte patikusi tanulmányait, 1845-ben végzett is, így szerencsésen alakultak az 
események. Mikor Sipos Károly 1845-ben kért és kapott patikanyitási engedélyt 
Perlakon és elhagyta Zalaegerszeget az ifjabb lsoó Ferenc már át tudta venni a 
patika irányítását. A tulajdonában álló Szent Háromság Gyógyszertárat 1858-ban 

' :\ Kussuih teret 11evez1ék el így abban az iciöben. 
Dr. Bliízy :\rpiíd közlése alapján. aki a Küzgyii!ési jegyzüküny\·ekre hivtllko1sa irja elJ. 
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reáljogúnak nyilvánították, így lehetővé vált, hogy 1875-ben a család eladhassa 
azt. Ifj. Isoó Ferencnek Horváth Rózától született fia már nem vitte tovább a 
gyógyszerészi mesterséget, fogorvosként végzett és helyezkedett el Bécsben. 

A város első és a második gyógyszertára között nem csak üzleti, de politikai 
ellentét is húzódott, ez a városi politikában folyamatosan megnyilvánult. Ifj. Isoó 
Ferenc testvére Isoó Alajos ügyvéd révén mozgalmas politikai életet élt. Alajos 
az 1848-as szabadságharcot alhadnagyi rangban harcolta végig. Haláláig „jobb
oldalias", konzervatív politikát folytatott. 1857 augusztusa és 1861 januárja kö
zött császári és királyi főbíró (főszolgabíró) volt a sümegi járásban. Az 1870-es 
választások idején a zalaegerszegi bírói posztért folyó versengésben az Árvai 
István és Isoó Alajos ügyvédek nevével fémjelzett konzervatív párt (valószínű
síthetően a Deák-párt helyi szervezete) győzedelmeskedett. Tudjuk még róla, 
hogy 1872-ben a képviselő testület virilis tagja lett. 

Nem tudjuk mennyire volt tudatos az a frigy, melyet Sperlágh József leg
idősebb, életben maradt fia kötött. Tény azonban, hogy házassága, mind a 
Sperlágh patikus dinasztia, mind saját jogi karrierje szempontjából előnyössé 
vált a későbbiekben. 

Sperlágh Géza (1867-1940) és Isoó Julianna (1875- 1946) 1898-ban kötik 
össze az életüket. Az ara a zalaegerszegi Isoó patikus-dinasztiából származó, 
Isoó Alajos ügyvéd leánya. 

Hat gyermekük született: Tibor (1889), Lóránt (1900), Elemér (1901) Mar
git (1902), Márta (1906) és Mária (1909) - A patikus szakmát Lóránt vitte to
vább ebből a generációból. 

Sperlágh Lóránt 1918-ban érettségizett Zalaegerszegen. Ezután bevonult és 
az orosz frontra vitték, ott volt az összeomlásig. Leszerelése után, mint a család 
sok tagjának, neki is a hatvani patika adott gyakorlati helyet és munkalehetősé
get. l925-ben végezte el az egyetemet gyógyszerészi szakon, 1929-ben kibérelte 
a váchartyáni patikát. 1932-ben onnan Zalaegerszegre költözött, ahol megkapta 
az ottani patikát. Ezt vezette 1948-ig, amikor államosították és áthelyezték Lete
n.yére. 

Házassága egyértelműen a dinasztia erősebbé tételét szolgálta. 1929-ben 
vette feleségül első unokatestvérét, Olsavszky Margitot. Egyetlen gyermekük 
Sperlágh Géza volt, l931-ben érettségizett Zalaegerszegen, majd szívbetegsége 
miatt nem tanult tovább. 1953-ban meghalt. A Sperlágh Lóránt fiú örökös nélkül 
maradt. Az ő ágán a patikus hagyományok nem öröklődhettek tovább. Sperlágh 
Mária azonban házasságot kötött Kóczián Dezső fiával, az ifjabb Dezsővel, aki 
szintén gyógyszerész volt; s Elemér fiai közli! Miklós is gyógyszerész lett. A 
következő generációra tehát isn1ételten clon1inálni fog a patikusi és egészségügyi 
pálya. 
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A Kóczián patikák 

Debrecen 

1906-ban Kóczián Dezső Debrecenben kérelmez patikaállítási jogot, melyet 
meg is kap: 

„Kóczián Dezső okleveles gyógyszerésznek a belügyminiszter a Homok
kert és Bánk-utcza között fekvő részen a 10 ik gyógyszertár felállítására jogot 
adott"30 

Debrecenben, a Homokkert utca 109 alatt - viszonylag közel a belváros
hoz - alapít patikát, amelyet az Isteni Gondviseléshez címez. Az utca ma már 
nem létezik. A területrendezések folytán az egykori Homokkert utca körülbelül 
a mostani Wesselényi utca vonalán húzódhatott. Ez Debrecen keresztény köz
pontjához, az Anna utcai plébániatemplomhoz közel eső, a belvárosba ékelődő 
terület volt. 

Dezső már a tizedik patikát üzemelteti, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne 
lenne piaca. A városban működik kórház is, melynek házi patikáját szintén a 
város gyógyszertárai látják el. 1906-ban kisebb vita robban ki a város vezetése 
és a helyi gyógyszerészek között. Noha a belügyminiszter elfogadta a gyógysze
részek azon ajánlatát, hogy azok 30% árengedményt biztosítanak, s leiratban 
utasította a várost, hogy velük 3 évre kössenek próbaidős szerződést, de a számí
tásukba hiba csúszott, ugyanis az 1906-os évre a városnak már volt érvényes 
szerződése Szilcz Ferenc gyógyszerésszel. A patikusok így beadványt intéztek a 
városvezetés felé, hogy az 1906-1908. évek helyett az 1907-1909. évek legyenek 
a próbaidős időszakok. A beadványt az érdekelt gyógyszerészek Füleky Pál, 
Tóth Béla, Mihalovich Jenő, Muraközy László, Steiner Manó, Grósz Nagy Fe
rencz és Kóczián Dezső írták alá 1906. július 24-én31 

A Kóczián gyerekek Debrecenben fejezik be tanulmányaikat: A Svetits In
tézet Tanítónő Képzőjébe jár Ilona és Csilla; később gyógyszertári asszisztens
ként is dolgoznak. Elvira a debreceni Felső Kereskedelmi Iskolát végzi el, majd 
banktisztviselő lesz. A Debrecerü Első Takarékpénztárban dolgozik. Dezső a 
Debreceni Magyar Királyi Gazdasági Akadémián szerez diplomát, de ezen a 
területen nem dolgozik soha. 

l914-ben kitört az első világháború. Az év folyamán Máramarosszigetet 
orosz támadás érte, majd októberre meg is szállták a várost. Kisvárclay Pap Tibor 
és felesége Sperlágh Jolán Debrecenbe menekültek. Itt egyesült újra a család egy 
része, hiszen az özvegy Sperlágh Józsefné (Akay Mária) is ott élt velük. Pap 
Tibor még abban az évben, október 22-én reggel meg is halt, három hétnyi szen
vedés után. Öt református szokás szerint temették a váradi mcai temetőbe. Akay 
Mária is itt hunyt el 1921-ben. Sírja a Vágóhíd utcai felüljáró és a vasútállomás 
közt található régi katolikus temetőben volt. 

':\ ViÍros, l~Hl6, !!L évf. !-L SI .. 

'
1 
:\ \ltiros. !906, !!L évf. 30 sz. 
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Talán a sorozatos családi tragédiák játszottak közre, talán az is, hogy nem 
találta meg a számítását, de nem sokkal később Dezső elhagyta Debrecent. 1922-
ben eladta a patikát, és stratégiát váltva egy kisebb városban próbált szerencsét 
az ország másik felén. Családjával együtt a Tiszántúl cívisvárosától meg sem 
álltak egészen a Balaton-felvidékig. 

Tapolca 

1922 márciusában költözött Tapolcára a család, ahol dr. Zalai Simon ügyvéd 
házában nyitották meg a „Jézus Szívéhez" címzett gyógyszertárat. Dezső itt sem 
egy bejáratott vevőkörrel rendelkező patikát vett át, így vállalkozása nagy koc
kázattal járt. A ház sem erre a célra készült, minden bizonnyal átalakításokra 
szorult. 

A településen ez időre már jól működő, több generáció óta a Glázer család 
tulajdonában álló patika - az Oroszlán Patika - működött. S bár a patikus Glázer 
Sándor 1917-ben elhunyt, a patikát a család tagjai tovább üzemeltették. 

Glázer Sándor nevéhez fűződött többek között a Kórház, a Tapolcai Polgári 
Leányiskola és a Villamos-művek megalapítása. Kezdeményezte és támogatta a 
környék fásítását, a község csatornázását és a vadvizek lecsapolását. A patikus 
jelentős szerepet vállalt a közösség életében, háromszor választották meg 1895-
1903 között községbírói tisztre. A gazdasági és társadalmi értelemben is előny
ben lévő Glázer család riválisaként jelent meg 1922-ben Kóczián Dezső, hogy a 
település második gyógyszertárát megnyissa. Valószínüleg a vállalkozásban 
rejlő üzleti kockázatot Dezső is érzékelte, így patikájában nem az embergyógy
ászat, hanem az állatgyógyászat kapott fő hangsúlyt. A gyógyszerpiac egy másik 
szegletét igyekezvén kiaknázni a Hungária Szérumművek Rt.

3
' közvetlen for

galmazójává vált. 
Ekkora már realizálódott, hogy az egyetlen örökös, aki továbbviheti a nevet 

és az üzletet, az ifjabb Kóczián Dezső lesz. 1923 novemberében lépett gyógysze
részi pályára. Gyakornoki idejét apja mellett a Jézus Szíve gyógyszertárban töl
tötte Tapolcán. Tirocinális vizsgáját 1925. június 27-én tette le. Ebben a tanév
ben be is iratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetemre és a 
gyógyszerészi oklevelet 1927 júniusában meg is szerezte. Aprobációs vizsgáját 
1930-ban tette le. 

'::\Detre Lílszló <iltal l918·bim megalapilon Hungúria Sz~rurnmqn:K Rt. termékei a kor vezetü iíllat
gyógy<íszati any<igai voltak. A cég és alapítója neYéhez f(iz(idil' többel; küzött az <illati lépfene, <1 senésor
bi\nc és il serceg() liszük elleni szérum. 
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Ülve: id. Kóczián Dezső, állva mögöcte: iD. Kóczián Dezső 

lel. l(óczián Dezső 1928-ban a Deák Ferenc utca 14. szám alól a Deák Fe
renc utca 24. szám alá, a Hirsch házba költöztette az üzletét. A ház feltételezhe
tően dr. Hirsch Károly ügyvéd tulajdona volt korábban. 

Tapolcán tartózkodásának tíz éve alatt id. és ifj. Kóczián Dezső aktívan 
részt vett a település kulturális, közösségi életében. lel. Kóczián Dezső nevét 
megtaláljuk a l(aszinó tagjai között, de részt vett a TlAC vezetésében is. 
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A Tapolcáról való távozásról a helyi sajtó is megemlékezik. A Pannónia 
Szálló dísztermében rendeztek búcsúvacsorát a patikuscsalád tiszteletére. Néz
zük, mit írtak a korabeli lapok az eseményről: 

Bucsu Tapolczától 

Már negyven éve is lehet, a1nikor a tapolczai viszonyokkal isn1erőst n1egkér
deztek, van-e értelme annak, hogy még egy iigyvéd itt letelepedjék, a felelet 
így hangzott: ha olyan ez az ügyvéd, amilyen itt hiányzik, akkor jöjjön, El is 
jött ide, vezető férfi is lett városunkban. Amikor Koczián Dezső gyógyszerész
től és családjától, fiától bucsuzunk, akkor erre gondolunk, hogy ők hiányoz
tak Tapolcza társadalmából, ez a magyarázata annak a megbecsülésnek, 
szeretetnek és liszteletnek, a mellyel Tapolcza úri közönsége fogadta őket, 
viseltetett irántuk. 

fvfert olyan en1bereknek isrnertiik r11eg őket, aki/(et csak szeretni lehet. Ez a 
lÍz esztendő, an1it /(öriinkben töltöttek, lehetett harc az életért, lehetett gond
terhes, hisz n1indiinkké az, de győzehnes volt, rnert a barátok, a tísztelők, a 
jóakarók táborát láthatták és tudlwt1ák maguk körül. E tábornak egy töredé
ke bucsuzolt tőliik szo111baton este a Pannónia különtennében. Tseppen Jenő 
ny. táblabiró és Stephan1eck János községbiró hivta össze a bucsuvacsorát, 
tnelyen ötvenen vettek részt. 

Az első felköszöntőt Tseppen Jenő mondotta, meghatott szava/dw/ 
bucsuzvo a jó baráttól, dr. Kovács Vilmos a Kaszinó nevében szólalt fel és 
bucsuzotc a f(aszinó lelkes tagjától, dr. Handlery Gyula az orvosi kar jókí
vánságát és nagyrabecsülését toln1ácsolta, nielyekre Koczián Dezső érzések
től átfíítött beszédben válaszolt Bricht Jenő pedig a TIAC nevében a leglelke
sebb »drukkerTe« e111elt poharat. 

r'\ szeretettel iinneplő és a tiz év tnunkáját 111egbecsiilő cársaság késő éjjeli 
órákig rnaradt együtt, hogy ennek az eslnek szép ernléke kisérje el 
f(ocziánékat uj otthonukba: Berzencére. 

Berzence 

A belügyminiszter az érdekelteknek közös kérelmére megengedte, hogy átruház
tassanak a következő személyes üzleti jogosítványú gyógyszertárak: [ ... ]A Jézus 
Szívéhez címzett Tapolcai (Zala megye) gyógyszertár I<óczián Dezsőről Szi
gethy Józsefre, a berzencei gyógyszertár eddigi tulajdonosára; viszont a Szűz 
Máriához címzett berzencei gyógyszertár Szigethy Józsefről Kóczián Dezső volt 
Tapolcai gyógyszerészre ruháztassák. :u 

f\ család tehát l933-ban Somogyberzencére került. A gyógyszertár a temp
lom szomszédságában volt, a település egyetlen patikájaként müködött, bejára-

;; GyógyszerCszeti Közlöny l~l3J. m<írclus 23. szombat. XLIX. Cvfo!yam S. szám 
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tott vevőkörrel. Még ebben az évben Dezső felesége, Sperlágh Sarolta elhunyt. 
Leánya Elvira, 1936-ban, 39 évesen távozott az élők sorából. Sírjuk a berzencei 
temetőben található. 

1933 és 1940 között Ifj. Kóczián Dezső Berzencén, Budapesten (Isten Sze
me, vezető: Hainiss Berta és Sperlágh Eszter), Zalaegerszegen (Szentháromság, 
vezető: dr. Mándi Jenő), Nován (Őrangyal) és Tiszafüreden (Magyar Korona, 
vezető: ifj. Sperlágh József) vállal beosztott gyógyszerészként kisegítéseket. 
Többnyire a dinasztia által birtokolt patikákban dolgozik, segít be. Ennek a ván
dorlásnak jórészt az az oka, hogy Dezső már viszonylag idős volt, amikor a pati
kusi pályára lépett. Patikusként ez időben két lehetősége volt: önálló patikát 
üzemeltetni, vagy segédként dolgozni más patikusoknak. Mivel azonban új pati
kák nyitására már ritkán adták meg az engedélyt, s a korszakban még a nagyobb 
városok patikái is szembesültek a konkurenciaharc valamint a gazdasági válsá
gok káros hatásaival, erre nem igen mutatkozott esély. A háború sem kedvez a 
kezdő patikusnak. Kétszer is behívják tartalékos katonának, illetve 1940-ben 
rendkívüli fegyvergyakorlatokra. 

l941-ben a hatvani Sperlágh és az zalaegerszegi lsoó patikusok leszárma
zottját, unokatestvérét, Sperlágh Máriát veszi feleségül. Frigyükben tehát három 
patikus dinasztia egyesült. Négy gyermekük született: Géza (1942) Sarolta 
(! 944) Miklós (1947) és Ákos (1954). 

Valószínűleg a családalapítás viszi rá arra a elöntésre, hogy saját patikát sze
rezzen, s jobb megélhetést biztosítson szeretteinek. 1941-ben közös megegye
zéssel 111egpróbálja megszerezni a nen1esvicli IVlegváltóhoz cí111zett Gyógyszertá
rat Merkly-Belus Lajostól.'·' Az adásvétel azonban ismeretlen okokból meghiú
sult. 

1942-43 között ifj. Kóczián Dezső a fronton volt. A háború miatt id. Kóczi
án Dezső félt, hogy örökös nélkül marad. Elhatározta, hogy unokáját örökbe 
fogadja, nevére veszi és ha az apja meghal a fronton, akkor a patikáját rá hagyja. 

A sors azonban furcsa helyzetet teremtett. 1943 júniusában ifj. Kóczián De
zső visszatért a frontról. Korábbi munkahelyén, Zalaegerszegen, dr. Mándi Jenő 
Szentháromság Gyógyszertárában folytatta patikusi tevékenységét. 1944 júniu
sában Mándi Jenőt elhurcolták Auschwitzba, vallatása során elmondta, hogy 
értéktárgyai Dezsőnél maradtak megőrzésre, aki ellen ezért zsidó vagyon rejte
getése miatt eljárást indítottak és megbüntették. 

1944-ben Lentibe került, ahol a Magyarok Védasszonya Gyógyszertárban 
dolgozott. 1944. augusztus l. és 1945. november 9. között a gyógyszertár időkö
zi engedélyese, majd 1946. március 15-ig felelős vezetőjeként jegyzik a forrá
sok.,!.\ patikát távozása után Ferenc István veszi át. 

Ifj. Kóczián Dezső 1946 márciusában visszatért Berzencére, hogy elhunyt 
apja helyét átvegye a patikában. Idősebb Kóczián Dezső ugyanis 1945-ben el
hunyt. A korábbi adoptáció, valamint háborús időkben keletkezett végrendelet 
miatt egy érdekes családi és jogi helyzet állt elő. Apa és fia - Ifjabb Dezső és 

<: :\ \Jerkly-Belus egy ismen Zala megyei gy(igyszerCsz dinasnia volt. 
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Géza - testvérekként örököltek. Így történhetett, hogy a berzencei patika ha
szonélvezeti joga a kiskorú Gézára került, de apja, ifj. Kóczián Dezső vezette 
egészen az államosításig. 

Nagyatád35 

A Szent István Gyógyszertár története 

Nagyatád patikatörténetének kezdete összefonódik a kaposvári Aranyoroszlán 
és a csurgói Megváltó gyógyszertárak történetével. 1821-ben kérelmezi 
Schwarz Ferenc egy csurgói patika felállításának jogát. A patikát megalapítja, 
berendezi, de 1827-ben már más tervei vannak: Kaposváron szeretne saját 
patikát nyitni. Nem ő az egyetlen. Lukáts Lajos (1802-1853), aki ez időben 
Pyrker patikájának provizoraként dolgozik (gondnok) szintén kérelmezi a ka
posvári, második patika megnyitásának jogát. A vármegye azonban mindkette
jük kérvényét elutasította. Schwarz így megvásárolta Pyrker patikáját, az 
Aranyoroszlánt, Lukáts Lajos pedig Csurgón váltotta Schwarzot. Innen 1833-
ban vármegyei határozattal került át Nagyatádra a gyógyszertár és a gyógysze
rész is. Itt jegyezzük meg, hogy Burics László a nagyatádi Szent István 
Gyógyszertár alapítását 1827-re datálja, ám létezésén kívül más adatot nem 
közöl róla."' A Magyar Katolikus Lexikon is ezt a dátumot közli. 

Lukáts Lajos volt Nagyatád első, név szerint is ismert patikusa. 1802-ben 
született Nagybányán, Nagyatádon már családos emberként ismerjük. Felesége 
Svajczer Anna. Az 1861-es térkép szerint gyógyszertára és lakása a 216 hrsz. 
ház volt, amely az ötvösi úton, a mai Zrínyi utcában volt található. Nagyatádon 
kilenc gyermeke született, de nem mind élte meg a felnőttkort. 1848-ban, 45 
évesen a nevét megtaláljuk a nemzetőrök névsorában is. 1853-ban, 51 évesen 
halt meg. Halála után a Nagyatádon éppen járási orvosként dolgozó Visy Pál 
sógorát Jobst Jánost ajánlja patikusnak. 

Jobst János37 (Kaposvár, 1825. okt. 27. - Nagyatád, 1872. szept. 19.) 1854 
és 1872 között vezette az intézményt. Felesége Visy Jozefa (Hencse, 1822. 
febr. 27 - Pécs, 1895. júl. 23.) volt. Fiúk László 1854-ben született. Az anyja 
nevét viselve, nemességet szerzett és 1911-17 között Pécs főispáni címét birto
kolta. 1858-ban, Jobst János idejében ismerte el a Szent István Gyógyszertárat 
reáljogú patikaként a helytartótanács. Patikája az 1861-ben megrajzolt térkép 
szerint a mai nyomda helyén álló egyszintes saroképület volt. 1870-ből fenn
maradt egy gyógyszertár vizsgálati jegyzőkönyv is, melyben megállapították, 
hogy a patika felszereltsége jó, készítményei kifogástalanok.38 

!'- BogniÍr Tibor "Nagyattid rövid palikatönénete' gyliítését szerkcszwue és kiegészítene Kócziiín Zoltiin Ger
gely 

'" Burlcs, 1933:35 p. 
Récsl'i. 2005: 1 flp, B9p 

JZ> Si\·lL. alispílni irato!; IB7! \04H sz. !332 sz. 
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A Visy család több tagja volt orvos, patikus. Többek között Jozefa testvére 
dr. Visy Pál (Pata, 1810 - Kiskorpád, 1870), aki Nagyatád, később Somogy 
Vármegye tiszti főorvosa volt. Kiskorpádon volt birtoka. Gyermekei Nagyatá
don születtek. Mária nevű lánya 1866-ban házasodik össze dr. perneszi Siklóssy 
Gyulával, aki Somogy Vármegye tiszteletbeli tiszti főorvosa címet viselte. Dr. 
Visy József György István (Pata, 1809 - Pécs, 1899) - szintén Jozefa testvére -
pécsváradi járási, majd pécsi törvényszéki orvos. Jozefa unokaöccse Visy Sán
dor (sz.1854) 1882-ben Szigetvár második patikáját, a Zrínyi Gyógyszertárat 
alapítja, halála után 1930-tól az államosításig Jobst János unokája, Jobst Kázmér 
vezette. 

Josbt János 1872-ben 47 évesen hal meg, egy tűzoltás során szerzett tüdő
gyulladásban. Felesége a patikát 15000 forintért adta el a keszthelyi származású 
Pfisterer Károlynak. 

1872-78 között Pfisterer Károly (1820-1888), majd 1878-88 között fia, ifj. 
Pfisterer Károly (1855-1888) vezette a nagyatádi gyógyszertárat, amely ekkor 
már a Széchenyi tér 9. szám alatt m(iködött. 

lel. Pfisterer Károly 1848-ban lrsabek Ferenctől veszi át a Keszthelyi Ura
dalmi Patika provizori feladatait, amit 1864-ig lát el. 1860-ból fennmaradt egy 
keresete, melyet Festetics Tasziló - munkaadója - ellen nyújtott be39 Ebben 
kérvényezi, hogy jövedelemadóját szállítsák lejjebb. A kérelmet elutasítják, 
mondván nem a saját gyógyszertárában dolgozik, a munkaadójától szállást és 
fizetést is kap, így gond nélkül meg tudja fizetni a reá kirótt adót. 1864-ben 
Légrádon kapott patikaállítási jogot, így Keszthelyről távozott. Felesége Fekete 
Terézia volt, akitől három gyermeke született: Károly, Lajos és Gizella. 

Az 1883-ban ifj. Pfisterer Károly neve a Vasárnapi Újságban mint a Müller 
J. L. Illatszer- Pipere-Szappan Gyáros termékeit is forgalmazó patikus szerepel. 
A sors furcsa fintora, hogy a három gyermek közül csak egyik tudja továbbvinni 
a nevet. Gizella huszonegy évesen, 1881 januárjában, ifj. Károly pedig harminc 
évesen, pár hónappal apja halála után távozott az élők sorából. A törvényszéki 
bíróként dolgozó Lajos sem élt sokkal tovább, harmincnégy évesen halt meg. 
Házasságából egy gyermeke volt, szintén a Lajos nevet viselte. 

A Pfistererek közül senki sem vitte tovább a patikát. A levéltári források 
alapján kiderült. az 1878-ban ifj. Pfisterer Károly nevére bejegyzett cég, 1902-
ben megszűnt létezni."0 Ez persze nem jelentette sem a patikajog, sem a patika 
1negszűnését. 

1888 és 1890 között a szentmiklósi származású Kulcsár Kálmán (1855-
1890) a gyógyszertár tulajdonosa, halála után őt követi 1890 és 1908 között Bo
da József. Az 1891. decemberi összeírásban, a Magyar Királyi Természettudo
mányi Társulat rendes tagjai közt találjuk a nevét. 1901-től a Nagyatádi Taka
rékpénztár igazgatója, valamint a Nagyatádi Hitelszövetkezet felügyelő bizottsá
gának is a tagja. 

'Blü:t.y, !972: 4-H-4.f2 
'" Récsei: 2013:5 p. 
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A Turul Gyógyszertár megnyitása 

A Turul Gyógyszertár Nagyatád második patikája volt, 1906-ban nyitotta meg 
vasdinnyei Vasdényey Elemér (1874-1964). A patika Nagyatád központjában, a 
Kossuth Lajos utcában 41 működött. A házat 24000 koránért vásárolta meg 1905 
decemberében. Az ünnepélyes megnyitóra 1906. augusztus l-én került sor, az 
épület gyors átalakítása, berendezésének összeszerelése és árufeltöltése után. Az 
épület tetőormán egy több, mint két méteres szárnyfesztávú bronz turulmadár 
került, szájában karddal. Az ünnepélyes megnyitón a Vármegye részéről dr. 
Szaplonczay Mór megyei főorvos és dr. Noszlopy Gáspár törvényhatósági tag is 
részt vett. 

Vasdényey Elemér 1896-ban szerezte gyógyszerészi oklevelét a Budapesti 
Tudományegyetemen. Nagy tudású ember hírében állt, saját gyógyszereket is 
készített és árusított. Erzsébet nevű lánya szintén, s annak férje szintén gyógy
szerész volt. 

1906-tól a Szent István Gyógyszertár és a Turul Gyógyszertár erős konku
renciaharcot vív. Ez jelentős visszaesést jelentett az első patika üzleti forgalmá
ban is. 1908-ban Boda József eladta a patikát a Námesztói Általános Takarék
pénztárnak és Tenclrner Gyula vezette. 1910-ben a patikát megvette a Nagyatádi 
Járási Takarékszövetkezet, Markovics Albert kerül a vezetői posztra, aki min
dent megtett a nyereségesség érdekében. A „Nagyatád" heti újságban rendszeren 
hirdette, reklámozta gyógyhatású készítményeit. Nem csoda, hogy a két patika 
közti ellentét ez időben éleződik ki a legjobban. A versengés akkor csúcsosodik 
ki, amikor az orvosi vények mennyiségbeli elosztását, arányát kell meghatároz
ni. Vasdényei Elemér a Kaposvári Kerületi Munkásbiztosító Pénztárhoz fordult, 
kérve, hogy az orvosi vények készítésénél az ő érdekeire is legyenek tekintettel. 
A pénztár igazgatósága végül fele-fele arányban döntött az elosztást illetően, ám 
ezt a Szent István Gyógyszertár vezetősége nem fogadta el. Ok: „A bevándorló 
gyógyszerésznek kevesebb jár." Végül az ügy letisztázása érdekében Kaposvár
ról a Szociáldemokrata Párt egy három fős békéltető küldöttséget menesztett 
Nagyatádra. Mindezek ellenére az indulatok nem csitultak, sőt majdhogynem 
tettlegességre is sor került. Egy biztos, a lakosság elosztásában érdemi, hivatalos 
egyesség nem születetc. Idővel kialakult a minőséghez kötött verseny, amely 
döntően befolyásolta a nagyatádi gyógyszertárak későbbi forgalmát. 

Talán ennek az incidensnek is köszönhető, hogy 1911-ben a tulajdonos el
adta a patikát a Kaposvári Takarékpénztár Rt-nek, és a vezetői posztra Tarján 
Andor került. ő sem maradt hosszútávon Nagyatádon. 1913-ban újabb tulajdo
nos váltás történik, özv. f-Ialinágyi Istvánnénak sikerül n1egszerezni a patikát, a 
vezetői szakfeladatokat Bonczy István látja el, míg Memlauer Aurél segédként 
dolgozik ez időben. 

·''Előbb Kossuth Lajos utca l·Hl hrsz. majd Kossuih Lajos utca 3. szám 
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1918 és 1927 között Szabó Mihály vezeti, aki 1920-tól lesz csak teljes jogú 
tulajdonos. A Széchenyi tér 9. szám alatti házat ekkor adják el dr. Jelinek Her
mann ügyvédnek. Az épület kicsit átalakítva ugyan, de ma is megvan. 

1928-tól a Szent István Gyógyszertár a jelenlegi Városi Könyvtár helyén 
működött tovább agárdi Horváth Gyöngyössy Géza"' (1886-1947) tulajdonában 
és vezetésével. Apósával, vágújhelyi Hrabéczy Kálmánnal (1864-1931) együtt 
dolgozott a patikában. 

Hrabéczy Kálmán Szepesváralján született. 1891. május 27-én lépett be a 
Magyar Királyi Természettudományi Társulatba, Royko Victor tiszaújlaki 
gyógyszerész ajánlásával. 1893-ban házasodott össze nemes Fest Viktor és Fest 
Irén lányával, Etelkával. Megjegyzendő, hogy ez ugyanannak a Sperlágh család
dal rokonságban álló Hrabéczy családnak egy másik ága, amely Jászberényben, 
majd később Budapesten üzemeltetett patikát. Kálmán lányát, Hrabéczy Eleonó
rát (1894-1962) veszi el feleségül Gyöngyössy Géza, két gyermekük lett. Az 
első Katalin (1924-2006) még Sátoraljaújhelyen látta meg a napvilágot, feltéte
lezhetően innen érkezett a család Nagyatádra. A második leány, Sarolta (1929-) 
már itt született. 

1930-ban Gyöngyössy engedélyt kapott egy fiókgyógyszertár felállítására 
is, melyet Lábodon hozott létre Isteni gondviselés néven, vezetését Szikora Má
tyás gyógyszerészre bízta. 

1932-ben azonban a Török-Labor gyógyárú-nagykereskedés pert indított 
Gyöngyössy ellen, így mind az anya- mind a fiókintézményt lefoglalták. 

Az intézmények Kiss István és László Aladár zárgondnoksága alatt álltak 
1934-ig. Ekkor dr. Faller Adámné Lukáts Ilona vásárolta meg őket. A nagyatádi 
patika a Széchenyi tér 16 sz. alá költözött, és itt is működött egészen az államo
sításig, 1950-ig. 

Bérlői/patikusai voltak időrendben: dr. Faller Adám, Braunberger Imre, Sá
voly Lajos és felesége Ferenczy Adrienne. 

A nagyatádi patikával együtt a lábodi fiókgyógyszertár is Fallerék tulajdo
nába került, de még két évig, 1936-ig az alapító Gyöngyössy Géza látta el a ve
zetői feladatokat. 1942-ben Gyöngyössyt már Bérbaltaváron, Schafer Aladár 
Isteni Gondviseléshez címzett patikájának kezelőjeként találhatjuk meg a forrá
sokban.43 

A lábodi fiókgyógyszertár története ezután külön kezelendő, hiszen a bérlők 
nem mindig egyeznek az anyaintézmény bérlőivel. 1936-ban Csuka Irén, 1937-
1943-ig Simon Sándor, 1943-1948-ig Braunberger Imre, 1948-1950-ig Ferenczy 
Adrienne a bérlő. 

Dr. Faller (később: Edöcsény) Adám (1907 Dunaszekcső - 1993 Budapest) 
és felesége Lukáts Ilona (1904 Székesfehérvár - 1998 Budapest) 1934-ben ke
rültek Nagyatádra. Megjelenésükkel egy 18 évig tartó korszak következett, mely 
során a patika tulajdonosa változatlan maradt, csupán bérlői váltották egymást. 

·:~ Hrabéczy Kálm~n gyciszje!entésCn így szerepe! a neve 
„, Gyógyszerészi Evkönyv, 1942 
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A Lukáts család ekkor már jól ismert patikus dinasztia volt. Övék volt a székes
fehérvári Fekete Sas Patika a századfordulótól egészen az államosításig. Vezető
je Ilona apja Lukáts Lajos (1872-1929); majd testvére Lukáts Béla (1903-1975) 
volt. 

Faller Ádám gyógyszerészi munkáját Gáts Lajos főnöksége alatt kezdte."" 
Mesterével a baráti kapcsolat sokáig megmaradt, az még Nagyatádon is meglá
togatta őt. 

1934 és 1943 között maga Faller vezette a patikát. Utódai úgy emlékeznek, 
hogy a gyógynövények lelkes elkötelezettje volt, és jó kontaktust tudott kialakí
tani a betegekkel. Erre az időszakra a két patika közötti viszály is csökkent. A 
leszármazottak nem emlékeztek különösebb rivalizálásra. 1943-44-ben a front 
elől a Bakonyba menekült a család. Ezt követően a patikát már bérlők vezetik. 

Braunberger Imre 1931-1939 között Dunaszekcsőn patikus. 1943-1946 kö
zött Nagyatádon bérli a Szent István Gyógyszertárat. 

Sávoly Lajos és felesége Ferenczy Adrienne mindketten gyógyszerészek 
voltak. A Ferenczy Arpádnak, Adrienn atyjának Jászárokszálláson, majd Tatán 
volt patikája:'' Árpád 1927-ben Tatán hunyt el, patikáját másik leánya, Margit 
örökölte, s még az 1942-es évben a család tulajdonában volt. 

Ferenczy Adrienne a diplomáját 1938-ban szerezte, egy évre rá kötött há
zasságot Sávoly Lajossal. Együtt dolgoztak Budapesten, majd 1941-ben Pataki 
Kornéltól megvásárolták az 1930-ban alapított Szeretet Gyógyszertárat Nemes
déden. Ezt néhány évig tudták birtokolni, 1943-ban Harr Jánosnak eladták. A 
haborús időkben Budakeszire menekültek, majd 1.946-ban Nagyatádon kötöttek 
ki, ahol Faller Ádámnétól bérelték a patikát. Az államosítás után mindketten 
Köröshegyre, Balatonföldvárra. végül 1953-ban Marcaliba kerültek. Itt Sávoly 
Lajos a patika vezetője lett, felesége pedig a helyettese. Négy gyermekük közül 
kettő folytatta a családi hagyományt gyógyszerész-szakaszisztensként. Sávoly 
Marcaliban a bélyeggyiijtő kör vezetője is volt, megszállott bélyeggyűjtő hírében 
állt. emellett szívesen fotózott is. 

Az 1930-as években mindkét patika eladósodott, zárgondnokság alá került. 
J\ Turul javára legyen írva. hogy az az állan1osításig \fasdényey Elen1ér tulajdo
nában volt. Így az ő alakja jobban megmaradt az helyiek emlékezetében. A 
nagyatádi hagyomány őrá emlékszik a PATIKUS-ként. 

A negyvenes évekre egyérleln1lívé vált, hogy a város ne111 tudja fenntartani 
a két patikát. Az 1950-es években tehát összevonták őket. A rendelkezésünkre 
álló helytörténeti források az államosítás időszakáról nem egyértelműek. Hol a 
Turul megszüntetéséről írnak, hol egyszerü és kényszerü összevonásról. Tény 
t1zonban az, hogy a nagyatádi patika hivatalosan a továbbiakban 44. szá111ú pati
kakém miíködik a Turul épületében. 

1952-től a g_yógyszertár vezetését ifj. l\.óczián Dezső látja el, aki Berzencé
ről két éves csurgói kitérővel érkezik Nagyatádra. Dezső n1ár 50 éves, amikor 

:: Edücsény Acl<im ( !9:J-1-) kö:r.!ésl.' 
.:-, http: !marcal ipona!.lm/D(>ksi!Fel'l'll(y __ :\cirienne.pd ! 
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átveszi a patika 1rány1tasat. Idővel egyre nehezebbé vált számára a munka, s 
noha korban már bőven elérte a nyugdíjkorhatárt, a nyugdíjazáshoz szükséges 
szolgálati ideje még nem volt meg. A sors így kényszeríti rá a legidősebb gyer
meket, hogy segítsen idős apjának a gyógyszertári munkában. Kóczián Géza 
(1942-1987), Ákos (1954-) nevű testvérével együtt gyógyszerésznek álltak. 

1973-tól, haláláig 1987-ig Kóczián Géza lett a vezető. Ez időben a patika 
egyben kulturális központ is. A fiatal értelmiségi, művészetek és kultúra iránt 
érdeldődő Géza gyakorta látta itt vendégül barátait a hosszú ügyeleti órák alatt. 

1971. április 25-én várossá nyilvánították Nagyatádot. Ezt követően megin
duló területrendezés a „belváros" arculatát teljesen átszabta. 1971. júniusában a 
Turul Patika és a mögötte lévő lakóépület („Vasdényey Kúria") elbontásáról is 
döntöttek. A hetvenes évek során rengeteg új épülettel gazdagodott a város. (Az 
1976-ban megépült Városi Kórházon belül müködött egy kórházi patika is, mely 
a kórház belső gyógyszerellátásáért felelt.) 

Az 44. számú Gyógyszertár is új épületbe költözött, a Korányi Sándor utca 
4. szám alá. 1.977-ben már ebben az épületben müködött a patika. Az új helyen a 
kezdetben még sok tervezési hiányosságot tapasztaltak a dolgozók. A hibákról, 
hiányosságokról 1977 júliusában. 1978 májusában valamint augusztusában tett 
írásos bejelentést a gyógyszertárvezető és a szakszervezeti bizal111i. A korabeli 
dokumentumokban harminc fős dolgozói létszámot említenek. 

Az államosítás utáni időben a gyógyszerészek nen1 csak Nagyatádért voltak 
felelősek. Járási központ lévén, ellátták a környékben lévő kisebb települések 
patikáinak helyettesítéseit is. Ilyen volt többek között Vízvár, vagy Somogyszob 
is. A korabeli hangulatjelentésekből kiolvasható, hogy a megnövekedett felada
tokhoz képest kevés szaken1ber volt, s azt a keveset is nehéz volt hosszú távon a 
városban tartani. 

Kóczián Géza 1987. november 24-én, váratlanul halt meg. Hatalmas meny
nyiséglí családtörténeti. etnobotanikai adattárat hagyva maga után. Összegylíjtött 
levelezése, alaposan dokumentált fényképei, nagyszerű forrásai voltak a jelen 
n1unkának is. 

A Városi Múzeum megnyitása óta ad helyet egy állandó helytörténeti 
tárlatnak, melynek szerves részét képezi a nagyatádi Turul patika is. Itt a 
kiállítás részekém Vasdényey Elemér mellett ifj. Kóczián Dezső és dr. Kóczián 
Géza portréja is szerepel. 

I\.óczián Géza 111unkája során a csali1dban i111n1ár évszázados, hagyon1ányo
san öröklődő tudást vitte tovább, s alkaln1azta a gyakorlatban is. Legnagyobb 
családi példaképének dédapját, Sperlágh Józsefet tartotta. S noha közel száz év 
választoua el őket, sohasen1 találkoztak - n1égis rnonclhatjuk úgy, az ő szelle111i
ségét követve dolgozott haláláig. Törekedett a körülöttünk élő népek kultúrájá
val, nyelvével n1egisn1erkeclni. nyitottnak lenni az en1berek iránt, s feladatát -
legyen az a gyógyszerészet, vagy iJ kutatón1unka - a lehető legnagyobb pontos
sággal elvégezni. 
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J(óczián Géza önéletrajza 
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\fárbíró fvlárta visszaen1lékezései 

KóCZIAN ZüLT.Á.N GERGELY 

Miseta János 

DR. MISET.-! JANOS Buzsákon született 1931. november 17-én elsőszülött gyer
mekként. Szülei, Miseta István és Miseta Rózsa földművesek voltak. 

Elemi tanulmányait szülőfalujában végezte, majd fiatalon elkerült otthon
ról. Fonyódon tanult bentlakásos polgári iskolában. Kitűnő tanulóként Kőszegre 
irányították a Tanítóképzőbe, melyet gondos mérlegelés után visszautasított. 
Ezután Pécsen folytatódtak tanulmányai, mezőgazdasági szakképzőben érettsé
gizett. A természettudományok iránti szeretete itt mélyült el, s így jelentkezett 
Budapestre az ELTE Természettudományi Karának kémia-biológia szakára. 

Két év egyetemi tanulmány után lehetőség nyílt átjelentkezni gyógysze
rész szakra. A pályamódosítási lehetőség fő oka az volt, hogy a liszenkói bioló
gia térhódítása kiábrándította a kémia-biológia tanárképzésből. A teremtéstörté
netet mereven elutasító „elmélet" összeférhetetlen volt vallásos neveltetésével. 

Egy éves gyógyszerészi tanulmányok elvégzésével és a különbözeti vizs
gák letételével patikai gyakorlatot szerzett a Dob utcai patikában, majcl további 
két éves képzés után 1957-ben gyógyszerészi diplomát szerzett. 

A fiatal gyógyszerészhallgató életének egyik nagy eseménye volt az 1956-
as forradalomban való részvétel. Emlékezései szerint, gyógyszerészhallgató 
társaival együtt, mint önkéntes tüntetők a Bem szobor felé vonultak először. A 
Parlamenthez másodjára vonulva, október 28-án a tömeg szélén vonult. Ekkor a 
tüntetők közé lőttek. Mint egészségügyi pályára készülő hallgató, a betegek el
szállításában segített. Október 30-án egy répaszállító tehervonaton jutott haza, 
Buzsákra. Néhány hét múlva úgy folytatódtak az egyetemi tanulmányok, mintha 
mi sem történt volna. Az egyetlen különbség a csoport megritkulása volt. .. so
kan disszidáltak külföldre. 

Az egyetem elvégzése után Lengyeltótiban, majd Tabon kapott a fiatal 
gyógyszerész munkát. Pár hónap után, 1958 januá1jában itt megismerkedett le
endő feleségével. Fél év ismeretség után, 1958 szeptemberében házasságot kö
töttek, majd rövidesen katonának kellett bevonulnia. 

A fiatal házaspár közös életét Kaposváron kezdte meg albérletben. !-\ tabi 
gyógyszerészi munka után Kaposváron a központi II-es számú patikában szerzett 
nagy tapasztalatot. 1960-ban megszületett első gyermekük, Miseta Attila. A 
nehéz várandósság és a főbérlő okozta nehézségek hamarosan költözésre kény
szerítették a házaspárt. Így a Kaposvárhoz közel eső göllei gyógyszertár vezetése 
jó lehetőségnek tűnt, bár a fiatal gyógyszerész kezdetben idegenkedett a meg
kedvelt városi közeg elhagyásától. Az önálló élet kezdete és a gyógyszertárban 
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rejlő lehetőségek hamarosan elfeledtették a vidéki élet nehézségeit. A gyógy
szertárat átadó idős gyógyszerész megnyugtatta utódját: „Ennek a gyógyszertár
nak nincs múltja, csak jövője". A mezőgazdaságból és állattartásból élő gazdag 
Gölle és környezete elismert polgárai lettek hamarosan a gyógyszerész és csa
ládja. Második gyermekük, Zsolt már itt született. 

A kilencvenes évek elején a gyógyszertár Miseta János tulajdonába került. 
A magyar keresztény egyház alapítója után, a gyógyszertár a 'Szent István' ne
vet kapta. 

Miseta János göllei gyógyszerészként több szakvizsgát is tett, így 
ayógyszerhatástanból, toxikológiából és gyógyszerügyi szervezésből is. Leg
büszkébb toxikológiai szakvizsgájára, melyet a KÖJÁL-ban való mintegy 15 
éves munkájában tudott hasznosítani, mint toxikológus szakgyógyszerész, TSZ
ellenőrként. 

Az 53 éve Göllén dolgozó Miseta János gyógyszerész és felesége alkotta a 
gyógyszertár szakszemélyzetét. Minden munkát ők végeztek a takarításon kívül. 
Beilleszkedve a falusi életbe, állatokat tartottak és nagy kertet gondoztak, melyre 
a mai napig büszkék. Házi finomságok, savanyúságok, befőttek soha nem hiá
nyozhattak a polcról. Mindkét gyermekükbe a természet iránti szeretetet táplál
ták. A Göllén született Fekete István regényeiből ismert vidék vadregényessége 
ezt tovább erősítette. Kisebbik fiuk Zsolt mezőgazdasági pályát választott, míg 
Attila orvosi pályára lépett. 

Miseta Attila, az orvostudomány doktora nemcsak a Pécsi Tudomány
egyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja, hanem a Laboratóriumi 
Medicinai Intézet egyetemi tanára is. Ott, ahol korábban Jobst Kázmér akadémi
kus volt az igazgató professzor. 

Miseta Attila édesapja „igazi" falusi gyógyszerész, aki becsületes szorga
lommal teljesítette és teljesíti szolgálatát. Közel áll a természethez, gyógysze
részként is „tanár", főként családjának nyújt erkölcsi támaszt. Hite és akarata 
példa fiainak és gyógyszerész unokájának is. 

MISETA ILDJKÖ 
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Mozsonyi Sándor 

MOZSONYI SÁNDOR 1889. március 
15-én született Kadarkúton, és 
1976. szeptember 2-án hunyt el 
Budapesten. 

A magyar gyógyszerészet ki
emelkedő alakja, iskolateremtő 

intézetigazgató, egyetemi tanár 
volt. Életútját áttekintve a gyógy
szerészi hivatásnak egy igen jelen
tős korszakát ismerhetjük meg. 
Mozsonyi professzor tisztes polgári 
családból származott. Édesapja, 
Mozsonyi Sándor 41 évig volt re
formátus lelkész, a csurgói refor
mátus gimnáziumban tanult. Mint 
Kadarkút díszpolgára, három évig a 
gimnaz1u1n igazgatótanácsának 
elnöki tisztét töltötte be. Nagy ér
demeket szerzett a Kaposvár-Barcs 

vasútvonal megvalósításában. Anyai nagyapja, Körmendy Sándor nevéhez fűző
dik a gimnázium főgimnáziummá fejlesztése. 

Az elemi iskola elvégzése után szülei egy-egy évre a Szepességbe, majd Fi
umébe küldték német és olasz nyelvi ismeretek megszerzése érdekében. 
Mozsonyi Sándor 1907-ben tett érettségi vizsgát. Gimnáziumi tanulmányai során 
a legnagyobb hatást sógora, dr. Héjjas Imre kiváló biológiai előadásai tették rá. 
Ekkor határozta el a gyógyszerészi, orvosi tanulmányok folytatását. A növény
tan, az állattan, az ásványtan és a kémia ismereteinek hasznát vette. 

Gyakornoki éveit Kaposváron, az Arany Kereszt gyógyszertárban töltötte. 
1912. június l-én került a Budapesti Egyetemi Gyógyszertárba, ahol Matolcsy 
professzor mellett dolgozott mint egyetemi gyakornok és később mint tanárse
géd. 1912-ben a Gyógyszertani Intézetben írt dolgozatával gyógyszerészdoktori 
fokozatot szerzett. 1917-ben a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Közegész
ségtani Intézet vezetője meghívta tanársegédi állásra. Itt szerzett orvosdoktori 
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diplomát 1919-ben. Később megszerezte a tisztiorvosi képesítést is. 1919 végén 
rövid ideig megbízták a Rico kötszerművek műszaki vezetésével. Ezután a Nép
egészségügyi Minisztériumba hívták miniszteri titkárnak, ahol működése kiter
jedt gyógyszertári ügyekre is. Tagja volt a Tárcaközi Külkereskedelmi Bizott
ságnak. Átalakulás folytán a Népjóléti és Munkaügyi Minisztériumban, azután a 
Belügyminisztériumban töltött be főtisztviselői beosztást. Ekkor még alig múlt 
harminc éves, de sokoldalúsága, átlagosnál jóval magasabb szervezői képessége, 
ügyszeretete és megbízhatósága révén úgy az államigazgatásban, mint az egye
temi szférában igen szívesen látott munkatárs volt. Kapcsolatot tartott a Magyar
országi Gyógyszerész Egyesülettel, annak vezető egyéniségeivel, hogy a gyógy
szerész társadalom mindennapi gondjait megismerhesse. Rendszeresen részt vett 
az Egyesület közgyülésein, 1925-től kezdve, mint minisztériumi osztálytanácsos, 
a miniszter képviseletében. Ellátogatott a Gyógyszerészek Baráti Körének tudo
mányos előadásaira, szorgalmazója volt a Társaság megalapításának, majd ab
ban funkciót vállalt. 

Az 1925. évi genfi és az 1929. évi brüsszeli konferenciára való kiküldetése 
alkalmából tanulmányozta a külföldi képzési módszereket. 1931-ben a magyar 
állam és kormány képviseletében 56 állam kiküldöttjei között részt vett a kábító
szergyártás korlátozására összehívott genfi tárgyaláson. 

A képzési módszerek tárgyában készített dolgozatai elismeréseként a Páz
mány Péter Tudományegyetem Orvoskara meghívta a „Gyógyszerészetre vonat
kozó jogszabályok" című előadások tartására heti 5 órában. 1933-ban az Orvos
kar javaslatára a vallás és közoktatási 1niniszter jóváhagyta magántanárrá történő 
habilitálását. Ekkor még a Pázmány Péter Egyetem orvosi karán folyt a gyógy
szerészképzés. Miniszteriális működésének elismeréseképpen a Kormányzó 
Mozsonyi Sándort minisztertanácsosi címmel tüntette ki. 1934-ben pályázat 
útján nyerte el a Budapesti Egyetemen az Egyetemi Gyógyszertár vezetését. 
Fáradhatatlanságának köszönhetően a következő évben a Kultuszminisztérium 
engedélyezte, hogy névváltoztatással Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet és Egye
temi Gyógyszertár néven mint tanszék jobban kiterjessze oktatói tevékenységét. 
Ekkor a tanszék az Üllői út 26. főépületének harmadik emeletén, igen szűkös 
körülmények között működött. Mozsonyi tekintettel az elhelyezés zsúfoltságára 
és balesetveszélyességére, kérelmezte a tanszék kedvezőbb elhelyezését. Ezen 
sikerült változtatni, amikor a minisztérium beleegyezésével megkapták a Hőgyes 
Endre utca 7-9. számú, ún. Pasteur Kórház épületeinek egy részét. 1940-ben 
Mozsonyi igazgatásával önállóvá vált a Gyógyszerészeti Intézet. A gyógyszerész 
társadalom 80.000 pengős adományából és állami támogatás segítségével sike
rült európai színvonalúvá emelni az Intézet felszereltségét, gépeket, müszerekel 
beszerezni és az értékes tudományos könyvtárat kialakítani. A Gyógyszerészeti 
Intézel minden részlegének volt vezetője. Az officinának Aigner Dezsőné, a 
galenusi laboratóriumnak dr. Némedy Imre, a kémiai laboratóriumnak dr. Rózsa 
Pál, az iroda vezetője pedig dr. Halmi Pál volt. Dr. Horváth Dénes, egykori 
disszertáns visszaemlékezése szerint Mozsonyi kis ceruzájával és papírblokkal a 
kezében minden reggel végigjárta a fenti részlegeket, a feladatokat kiadta, a 
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problémákat meghallgatta. Rendszerint hetente egy délután az irodában megbe
szélést tartott, amelyen a disszertánsok beszámoltak kísérleti eredményeikről, 

amihez tanácsokat és iránymutatást fűzött, rávilágítva az újabb elvégzendő fel
adatokra. 

Sokat és eredményesen fáradozott a gyógyszerészoktatás reformján. Egy 
időben a képzés mindössze két éves volt, de a tudomány viharos fejlődése szét
feszítette ezeket a kereteket. A főhatóság végül is, nem kis mértékben Mozsonyi 
fáradozása és érvelése eredményeként, 1940-ben elrendelte a 8 szemeszteres 
gyógyszerészképzést. Mozsonyi Sándor nyilvános rendes tanári és intézetigazga
tói kinevezést nyert, mint a III. és IV. évfolyamon a „Gyógyszerészet" előadója. 
Csipke Zoltán pedig az Egyetemi Gyógyszertár vezetőjeként a receptura kollégi
um előadását kapta részfeladatul. 1946-ban vált külön az Intézet az Egyetemi 
Gyógyszertártól. A gyógyszerész társadalom segítségével értékeink megőrzésére 
sikerült létrehozni az 'Ernyey József' gyógyszerész-gyűjteményt. 

Milyen tanár volt Mozsonyi Sándor? Kollégái és tanítványai előtt nagy te
kintély volt. Tantermi előadásait a Hőgyes tanteremben tartotta, előadásaiban 
nagy n1értékben tán1aszkoclott az érvényes [Vlagyar Gyógyszerkönyvre. Az elő
adásokon az intézet tagjai szép szán1mal vettek részt. Az ötvenes évek végén, a 
hatvanas évek elején kedves előadási asszisztense volt dr. Aradi Lajos tanárse
géd, aki később évekig a I-Iun1án Gyógyszergyárat igazgatta ered1nényesen. 

Mozsonyi előadásait igyekezett gazdagon szemléltetni. A szóban forgó té
makörhöz tartozó kisebb eszközöket, berendezéseket a személyzet felvitte az 
előadóba, így vizuálisan is jobban rögzült a tananyag. A professzor inkább ala
csony termetü volt. A hatvanas évek elején már vastag szemüveget viselt, de 
szép és erőteljes baritonhangja előnyére vált az előadások során. Az előadásokon 
és a gyakorlatokon nem tűrte a lazaságot, azt a hivatás elleni tiszteletlenségnek 
fogta fel, és ezt mi tanítványok elfogadtuk, betartottuk. Mindazonáltal embersé
ges volt, a bajba jutott hallgatóin segített. Ez egy alkalommal a humor forrásává 
vált. Ugyanis egy átmulatott gyógyszerészbál után fáradtan, kialvatlanul beül
tünk az órájára. Meleg volt a tanteremben, így a sor szélén helyet foglaló társunk 
elaludt. sőt nagy robajjal kiesett a padból. Mozsonyi rögtön intézkedett; megkért 
két-három markosabb (és józanabb) fiút, hogy a kedves kollégát segítsék fel és 
vigyék a friss levegőre. Nehezen tudtuk a nevetésünket visszafojtani, de hála 
Istennek sikerült! 

.A gyógyszertechnológia oktalásnak egyik sarkalatos pontja volt a közép
üzemi méretben történő gyógyszerkészítés. A feladatok igen sokrétűek voltak. A 
teljesség igénye nélkül sorolom fel a tvlixtura chloralo-bromata, Elixirium thymi 
compositus, Nylander reagens, vagy a Tinctura thymi készítését. Ez utóbbit az 
egyik csoport elkezdte előkészíteni - duzzasztás, perkolálás -, majd egy másik 
társaság I-Iafico hidraulikus préssel légszárazzá préselte a nedves drogot. De 
főztünk Sapo stearinit is, aminek egy részét átalakítottuk Ivlagnézium stearáttá. 
1-Ia nem sikerült tökéletesen az elszappanosítás, akkor nem volt meg a kellő 
!ubrikáns hatás, de a glicerin kúp is tejszerí.í zavarosodást n1utatott, állon1ányáról 
nem is beszélve. Kúpokat készítettünk szilárd zsírral öntéses, vagy kakaóvajjal 
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préseléses technológiával ezer számra. Ez utóbbi feladat az áprilisi, májusi me
legekben nem volt valami népszerű gyakorlat! A tablettagyártást két részre bon
tották. Először elkészítettük a granulátumot - általában ragasztószeres, ritkábban 
oldószeres eljárással -, majd egy napig száradni hagytuk. A következő csoport 
regranulált, hozzá keverte a megfelelő tablettázási segédanyagokat és elkezdte a 
tablettázást. Összeszerelte és beállította a gépet, elkezdte a termelést és közben 
ellenőrizte a legfontosabb paramétereket: a tabletták tömegét, szilárdságát, szét
esését. Csak úgy lehetett folytatni a gyártást, ha ezek a paraméterek a gyógy
szerkönyv előírásainak tökéletesen megfeleltek. Szép és felelősségteljes munka 
volt, amelyet a negyedéves hallgatóság az oktatók szoros felügyelete mellett 
végzett. Ezek drága gyakorlatok voltak, hiszen értékes gyógyszereket készítet
tünk viszonylag nagy volumenben, 10-20 kg oldatot, ugyanennyi kenőcsöt, 10-
20 ezer tablettát. Honnan volt a pénz? Ebben is megmutatkozott Mozsonyi zse
niális szervezőkészsége. Javaslatára az Egyetemi Gyógyszertár összegyűjtötte a 
klinikák igényeit, beszerezte az alapanyagokat és a gyártást megrendelte a 
Gyógyszerészeti Intézettől. A rendeléseket többnyire a hallgatók bevonásával 
teljesítettük. A készterméket az Intézet kémiai laboratóriumában ellenőrizték, és 
csak a kifogástalan minőségű medicinát kaphatták meg a klinikák. Ez a rendszer 
egyaránt jól szolgálta a gyógyszerellátást és az oktatást, sőt még jelentős megta
karítást is eredményezett az egyetemnek. Ez a rendszer évtizedeken át igen jól 
működött. Ám az Intézet falain belül is tapasztalható volt a gyártó és a minősítő 
szinte antagonisztikus ellentéte. Előfordult bizony, hogy a tabletta az első emele
ten 15 perc alatt esett szét, eggyel lejjebb, a magas földszinten már nem akarta 
ezt produkálni. Vagy a glicerines bórax hatóanyagtartalma, esetleg a kakukkfű
tinktúra szárazanyag tartalma nem akart stimmelni. Az előző esetben a bórax 
mállott volta, míg az utóbbinál a rossz minőségű drog, vagy a felületesen elvég
zett kivonás okozhatta a bajt. Az már szarvashiba volt, amikor két egymás mel
lett működő tablettázó gépen állítottunk elő fenolftalein és fenobarbitál-nátrium 
tablettát. Mindkettő szép, fehér mikroszemcsés anyag, viszont történt egy mini
mális mértékű keresztszennyeződés, aminek eredményeként a fenolftalein tablet
ta szétesésvizsgálatánál a minta lilára színeződött, tekintve, hogy a fenolftalein 
indikátorként lúgos közegben pH 8,2-től - jelez. Ezt a „jelzést" a fenobarbitál
nátrium bizony kiváltotta. Tulajdonképpen ilyen termékkel egészségkárosodást 
vagy nem kívánt mellékhatást biztosan nem okoztunk volna, de ilyen enged
ménnyel a szakma szabályai ellen vétettünk volna. Mondanom sem kell, a kü
lönböző gikszereket igyekeztünk osztályközi szinten elintézni, és arra töreked
tünk ha lehet, hogy az „Öreg" ne szerezzen róla tudomást. 

A „Mozsonyi-intézetben" négy szemeszternyi technológia tanulás után a 
szigorlat is igen komoly próbatételt jelentett. Ebből főleg a galenikumok beazo
nosítása okozott komoly fejtörést, hiszen hogy induljon el a szegény hallgató 
húszféle, egyforma fehér kenőcs láttán? Mindenkinek meg volt a maga „csalha
tatlan" módszere, ám ha ez cserbe hagyta, Dukai Dezső bácsihoz a mindent tudó 
asszisztenshez fordultunk, először csak önigazolásul, de ha tökéletesen rossz 
nyomon jártunk, bizony szükségünk volt a „tuti tippre". Általában jött is a segít-
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ség, bár Dezső bátyánk kiváló pedagógiai érzékkel csak olyanokon segített, akik 
valamit azért konyítottak a dolgokhoz. Ezt is nagyon óvatosan kellett megtennie, 
mert Szepesi Angéla laborvezető az ilyen stikliket nem tűrte, és ha valamit ész
revett, nos akkor nem csak a hallgató húzta a rövidebbet. 

Az államvizsgán Mozsonyi professzor az alapos gyógyszerészi tudás felmé
résére törekedett. Az Intézet könyvtárába összehordták az összes mozdítható 
készüléket. A gyógyszerhatástani kérdésekre a megfelelő készítmények dobozait 
össze kellett szedni, és a hatást, mellékhatást, valamint az lege artis expedició 
körülményeit is be kellett mutatni. A gyógyszerész jelölt nem egyszer 40-45 
percen át ismertette a kihúzott tételeire adandó helyes választ. 

Visszatérve a gazdag életrajzi adatokhoz, Mozsonyi az egyetemi Karközi 
Állandó Bizottság elnöke volt éveken keresztül. Az Országos Közegészségügyi 
Tanács rendes tagja lett, részt vett az V. és VI. Magyar Gyógyszerkönyv szer
kesztő bizottságában, és igen jelentős szerepet játszott a Formulae Normales 
kiadásában. Erről egy kicsit bővebben írnék. Az első szabványos vénygyűjte
mény 1850-ben jelent meg hazánkban „Norma Pauperum" címen, és hat kiadást 
ért meg. Az első 49 + 32 = 81 készítményt tartalmazott, az utolsó kiadás 1934-
ben 102 összetételt vett fel. A szerkesztésnél itt is, mint későbben, nyomon kö
vethető a korszerűsítés és az újítási szándék, hiszen az idők folyamán egyes ösz
szetételek kikerültek, míg mások bekerültek a kötetbe. 1935-ben a Gazdasági 
Szolidaritási Front, a „Nostra" kiadott egy előíratgyűjteményt, amelyben a pati
kákból összegyűjtött receptek szerepeltek a könnyebb rendelhetőség, a kifizető
dő árképzés és nem utolsó sorban a szakmai védelem okán. Ugyanis a kollégák 
etikátlannak tartották, ha a receptjüket gyógyszergyárak próbálták meg nagy 
tömegben előállítani, és így „kivitték a patikákból" szellemi termékeiket. Tehát 
még évtizedek múltán is igen jól nyomon követhető a gyógyszeripar és a gyógy
szertárak között kialakult erős ellentét. 

1939-ben a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület égisze alatt dr. 
Mozsonyi Sándor elnökletével megalakult a Formulae Normales szerkesztőbi
zottsága. Tagjai voltak: Csipke Zoltán magántanár, fővegyész, Zalai Dezső, 
Weber Dezső gyógyszerészdoktorok, dr. Némedy Imre tanársegéd és Löcherer 
Tamás. A formulákat esetenként bemutatták Vámossy Zoltán, Issekutz Béla és 
Lipták Pál professzoroknak. A hatástani ellenőrzést rábízták dr. Fritz Gusztáv 
egyetemi e. rk. tanárra és a készítmények elkészítését, kipróbálását pedig Csipke 
Zoltánra és Némedy Imrére. A FoNo !. 14 ezer példányban jelent meg, az előál
lítás költsége 1050 pengő volt, amit a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 
állt. A kiadványt a gyógyszerészek és orvosok akkor ingyen kapták meg. Meg
jegyzem, hogy jóval később 1969-ben elkészült az állatorvosi FoNo, amely je
lenleg a negyedik kiadásánál tart. Ezeket minden esetben az állatorvosok és 
gyógyszerészek együttesen szerkesztették. 

A Budapesti Orvostudományi Egyetemen Mozsonyi professzor 1951-től 

dékánhelyettesi posztot töltött be. 1952-ben a gyógyszerészeti tudományok kan
didátusa lett. Kiemelkedő tanulmányai közé tartozik „Semmelweis Ignác mun
kásságának néhány gyógyszerészeti és kémiai vonatkozása". Ebben ezt írta 
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Mozsonyi: „Semmelweis, aki először ismerte fel a gyermekágyi láz nem specifi
kus fertőző jellegét, a világon elsőként körömkefét is használt, tehát egyidejűleg 
a kéz mechanikai és kémiai fertőtlenítését végezte. A körömkeféről azonban 
nem tett említést. Ezt az aszepszist és antiszepszist Semmelweis - mint láttuk -
már 1847 májusában bevezette. Hol voltak akkor még a Pasteur (1857) és Koch 
(1878) által felfedezett bakteriológiai ismeretek? Még Lister is csak 1867-ben 
publikálta beszámolóját az antiszeptikus karbolos sebkezelésről. Az objektív 
szakemberek Semmelweis nevét később Listeré mellé állítják, de azzal, hogy 
„Lister már támaszkodhatott Pasteur felfedezésére, míg Semmelweis csak saját 
tapasztalataiból meríthetett. Semmelweis a klóros víz használatát cserélte fel a 
klórmésszel, amely az előbbeninél olcsóbb és tartósabb. Hatása igen megbízha
tó." 

Mozsonyi sorba vette a klórtartalmú dezinficiensek gyógyszerkönyvi elő
fordulásait. 

Másik tanulmánya a „ l.848 Gyógyszerészetének képe". A centenáriumra, 
1948-ban jelent meg. Ebben az írásában a „Gyógyszerészi Hírlap" megalakításá
ról és célkitüzéseiről értekezik. Tudományos, szervezői és oktató munkássága 
mellett, többek között 104 közleménye jelent meg, intézetében 69 disszertációs 
munka készült el és lehetővé tette több munkatársának az egyetemi tanári képe
sítés megszerzését. 

Amikor Budapesten, az országban elsőként 1955-ben önálló Gyógyszerész
tudományi Kar létesült, annak első dékánja lett és ezt a tisztséget 1962-ig viselte. 
A Kar fejlődését szívügyeként kezelte, fáradhatatlanul dolgozott a szakmapoliti
kai, oktatási és tudományos feladatokon. Munkatársaitól, sőt a hallgatóktól is 
elvárta a tisztességes helytállást. Az egyetemi lét már olyan, hogy mindig akad
tak hanyag hallgatók, akik a tanulmányaikat gyengén - vagy sehogy sem - telje
sítették. Ezeket még a vizsgaidőszak előtt jelenteni kellett Mozsonyinak és kö
vetkezett a „dékáni tea", ami talán onnan kapta nevét, hogy az eseményre dél
után került sor az Intézet irodájában. A delikvensek megszeppenve ülték körül a 
hatalmas asztalt, Mozsonyi hátra tett kézzel körözött közöttük, és alapos fejmo
sásban részesítette a nebulókat. „Édes fiaim, nem szégyellitek magatokat ! ! ! A 
dolgozók állama évi 15 ezer Ft-ot (mikor mennyit„ .) költ rátok, és Ti így hálál
játok meg a gondoskodást?" - mondta a dörgedelmét, amit így szavakban nem is 
lehet megfelelő hűséggel visszaadni. Am a letolás általában hatásosnak bizo
nyult. A szorgalmi időszakból még visszamaradó heteiben megemberelték ma
gukat a hanyagok. 

Az Egyetemi Gyógyszertártól különvált Gyógyszerészeti Intézetet 
Mozsonyi professzor I.946-tól 1962-ig igazgattil. 

Munkatársai között többen szakmánk jeles képviselőjévé vált. Nem fontos
sági sorrendben említem dr. Kedvessy György professzort, aki !vlozsonyi mellett 
kezdte oktatói tevékenységét, majd a Szegedi Egyetem Gyógyszertechnológiai 
Intézetének lett igazgatója. Gyógyszenechnológiai munkássága nemzetközi 
mércével mérve is kiemelkedő. Tankönyvei a gyógyszerészhallgatók generáció
jának alapműveként számítottak. Szakmapolitikai tevékenysége is igen jelentős 
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volt. A Gyógyszerésztudományi Kar dékáni, továbbá a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen rektorhelyettesi tisztséget is betöltötte. A Magyar Gyógyszerésztu
dományi Társaságnak 1951-től 1964-ig alelnöke majd 1968-tól négy éven át 
elnöke volt. 

Dr. Pandula Egon professzor folytatva és továbbfejlesztve a Mozsonyi 
örökséget, a gyógyszerészet és az ipari gyógyszerészet kiváló tankönyveivel 
gazdagította a hazai szakirodalmat. Az Intézet igazgatását Mozsonyi Sándortól 
1962-től vette át, és korai haláláig 1970-ig folytatta. Négy éven át 1964-től kez
dődően a Kar dékánhelyettese volt. 

Dr. Rácz István professzor 1956-tól az Intézet munkatársa, adjunktus, majd 
egyetemi docens. 1980-tól 1998-ig az Intézet igazgatója, tanszékvezető egyetemi 
tanár. 1990-től 1996-ig két cikluson át a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja 
volt. Tankönyvei és kézikönyvei a gyógyszerésztudomány értékes alkotásai. 

Dr. Zalai Károly professzor az Egyetemi Gyógyszertár egykori igazgatója, 
bár Mozsonyi tanítvány volt, de nem volt közvetlen munkatársa. Ennek ellenére 
Mozsonyi élénk figyelemmel kísérte Zalai Károly tevékenységét, áldoz<Jtos és 
eredményes munkáját az Egyetemen, valan1int a rviagyar Gyógyszerészeti Társa
ság főtitkári, majd elnöki pozíciójában. Továbbá nagyra értékelte a nemzetközi 
gyógyszerész szervezetben a FlP-ben, valamint a Nemzetközi Gyógyszerésztör
téneti Társaságban betöltött kiemelkedő szerepét. 

Mozsonyi professzor közvetlen munkatársa volt dr. Aradi Lajos, aki az In
tézetből a Kőbányai Gyógyszergyárba távozott, majd a Humán 
Oltóanyagtermelő és Kísérleti Kutatóintézet vezérigazgatója lett és igen jelentős 
fejlesztéseket hajtott végre a gödöllői telepen. 

Dr. Bánó Tibor, az Intézet egykori adjunktusa a Kőbányai Gyógyszergyár
ban főtechnológusi munkakört töltött be, dr. Szabó Judit pedig ugyanott fejlesztő 
technológus volt. Életük végéig az Intézetben dolgoztak dr. Farkas András egye
temi docens, aki egy rövid ideig, Pandula professzor hirtelen halála után az inté
zetvezetői feladatokat is ellátta, továbbá dr. Koritsánszky Dénesné és dr. 
Szepesy Angéla adjunktusok, akik a fizikai ellenőrző vizsgálatokat, illetve a 
kémiai labort vezették. Vajda Pálné dr. Benedek Veronika adjunktus, Mozsonyi 
professzor úr egykori disszertánsa kiváló gyakorlatvezetőként vált ismertté. 

Mozsonyi professzor munkásságát több kitüntetés jelzi. l959-ben a Munka 
Érdemrend Arany Fokozatával tüntették ki, 1961-ben Kiváló Gyógyszerész cí
met kapott. Jakabházy Zsigmond (kétszer), Deér Endre, Kazay Endre, Richter 
Gedeon emlékérmekkel jutalmazták teljesítményét. 1962-ben, nyugdíjazása 
alkalmából újra a Munka Érdemrend Arany Fokozatával tüntették ki. 

Nyugdíjasként - n1[g egészsége n1egengedte - visszajárt az Intézetbe. Pro
fesszori szobáját érintetlenül meghagyták. A Móricz Zsigmond tér közelében 
lakott, onnan gyalogolt be az Intézetbe a Petőfi hídon át hóban, fagyban is. Ki
terjedt levelezését folytatta, a fiatalokhoz mindig volt pár kedves szava. 

L981-ben a Magyar Gyógyszerészeti Társaság a kadarkúti patika épületén 
n1árványtáblát helyezett el a .,l(orszerlí magyar gyógyszerészképzés n1egtere1n
tőjének" felirattal. !-\ Társaság Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztólya bronz 
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jutalom-emlékérmet alapított Mozsonyi professzor úr emlékére. A Gyógyszeré
szeti Intézet folyosóján nagyméretű dombormű állít emléket az intézetalapító
nak. Továbbá a tangyógyszertárunk Mozsonyi nevét viseli. 

A Gyógyszerésztudományi Kar 1988-ban Alapítványt nevezett el egykori 
dékánjáról. Az Alapítványhoz évente pályázatot nyújthatnak be a jó tanulmányi 
előmenetelű és tanulmányi pluszmunkát felmutató hallgatók, a PhD
ösztöndíjasok és a fiatal oktatók. A kuratórium döntése alapján a pályadíjakat 
ünnepélyes keretek között a Kar dékánja az Egyetem március 15-i ünnepségén -
Mozsonyi Sándor születésnapján - adja át a nyerteseknek. Huszonkét év alatt 
számos fiatal nyert a pályázaton, adataik megtalálhatók a Kar honlapján 
(www.gytk.sote.hu Alapítványok linken). Jutalmazásukra kereken tízmillió fo
rintot tudtunk fordítani. 

Mozsonyi Sándor professzor úr emlékét a hálás utókor nagy tisztelettel 
megőrzi. 

STAMPF GYÖRGY 
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Nendtvich Tamás 

NENDTVICH TAMÁS (korábban gyakran 
Nendtwich) Késmárkon született, 1782. 
november 15-én. 1858. augusztus 3-án 
hunyt el Pécsett. 

1804-ben került Pécsre, mint 
gyógyszerész. Apja késmárki vá
szonkereskedő volt. A - minden bi
zonnyal - normandiai származású 
család több évszázados, francia- és 
szászországi tartózkodás után, több 
hugenotta társukkal együtt a Szepes
ségben talált otthonra. Az ifjú Ta
mást még iskolás korában hozta ösz
sze a sors Mauksch Tamás 
nagyszalóki evangélikus lelkésszel, 
aki már akkor ismert botanikus volt. 
Fiatal tanítványát magával vitte a 
Tátrába botanizáló gyűjtőútjaira. 

Tanulmányait szülővárosa protestáns gimnáziumában kezdte, majd 
kitűnő eredménnyel fejezte be a híres debreceni Református Kollégiumban. 
A természettudományok érdekelték, ezért a gyógyszerészi pályát választotta. 
Debrecenben és Kolozsvárott gyakornokoskodott, majd beiratkozott a Pesti 
Egyetemre, ahol 1800-ban gyógyszerészi képesítést kapott. 

Miután Pécsre került, 1806-ban megvásárolta az 'Arany Sas' patikát (ma 
Király utca 8.), melynek 1806-tól 1848-ig volt a tulajdonosa. Botanika iránti 
vonzalmát elmélyítette az a tény is, hogy mintaképe Kitaibel Pál volt. Így 
nem véletlen, hogy Pécsre érkezve első útja a Mecsekre vezette. 

Egyéni életével kapcsolatban meg kell említeni, hogy 1808-ban felesé
gül vette Aidinger Annát, a jómódú szabómester, Aidinger György lányát. A 
patikán kívül házat vett, melynek homlokzatára 1909-ben kis táblát helyeztek 
el: „Itt lakott, élt és működött Nendtvich Tamás gyógyszerész, a Mecsek 
növényvilágának tudós kutatója." 
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Nagy családja (12 gyermeke) közül Sándor (városi főmérnök) gyermeke 
volt a város kiemelkedő egyénisége, dr. Nendtvich Andor, aki 1906-tól 1935-
ig volt Pécs polgármestere. Tevékenysége során különös gondot fordított 
iskolák fejlesztésére. Legnagyobb érdeme, hogy az 1920-as években az Er
zsébet Tudományegyetem Pécsre kerülhetett. 1922-ben ő lett a Mecsek 
Egyesület elnöke. 

Nendtvich Tamás mecseki, baranyai és szlavóniai lrntatóútjai és megfi
gyelései mellett hatalmas gyümölcsös kerteket is létesített, amelyeknek nagy 
része füvészkertül szolgált, ahol gyümölcsfa nemesítéssel (alma-, körte-, 
szilva-, kajszi-, őszi barack-tájfajták telepítésével) is foglalkozott. 1810-ben 
pl. telket vásárolt a mai Felsőmalom utca nyugati oldalán. Az öntözést a 
Tettye forrásból eredő patak tette lehetővé. A kertben gyógynövények is he
lyet kaptak. Gyümölcstelepítési eredményeiért 1840-ben Baranya vármegye 
közgyűlése kitüntetésben részesítette. 

Tapasztalatairól, kutatásairól 1845-ben négy értekezésben számolt be a 
iv1agyar Orvosok és Természetvizsgálók pécsi nagygyűlésén: l. Pécs és kör
nyékének viránya (1100 növényfajt sorol fel, közöttük több mint 100, a terü
letre nézve újat. Kitaibel nyomdokain ez a leggazdagabb úttörő mecseki fló
ramű!), 2. Pécsnek lepkéi és vidékekhezi viszonyaik (795 faj felsorolása), 3. 
Baranyának fanemei (102 fafajról írt), 4. A gyümölcsfatenyésztés jelen 
állapotja Pécs-környékén (206 gyümölcsfajta leírása és kártevőik részletes 
ismertetése). 

Botanikai munkásságával valóságos iskolát alapított. Legnevesebb fia, 
dr. Nendtvich Károly orvos (1811-1892), aki később a pesti Műegyetem 
vegytan tanára lett. 1836-ban botanikából készítette doktori értekezését 
„Dissertatio inaug. historico-naturalis exhibens enumerationem plantarum in 
territorio Quinque-Ecclesiensi sponte crescentium, praemisso tractatu 
generali de natura geognostica mentium, deque situ, climate et vegetatione 
ejusdem regionis" címmel. A munka Budán jelent meg. A szerző értekezését 
apjának ajánlotta. Ez a gesztus nemcsak a szokásos fiúi tiszteletből fakadt, 
hanem így akarta kifejezni, hogy müve apjának segítségével, támogatásával 
jelent meg. Vagyis Károly, apjának a jegyzeteit és gazdag florisztikai adatait 
felhasználva készítette el orvosdoktori disszertációját Sadler József gyógy
szerész, botanikus, pesti egyetemi tanár intézetében. 

Károly fián kívül még gyógyszerész fia, Vilmos, továbbá gyógyszerész
segédje, Balek Rudolf, valamint Majer Móric, neves ciszterci tanár voltak a 
helyi botanikus iskola tagjai. 

.Jelentős növény-, lepke- és rovargyűjteményt hagyott hátra. 
Nendtvich Tamás Pécs közéletében is nagy szerepet játszott. Kivívta, 

hogy a város evangélikus templomot építsen (ebben található díszes síremlé
ke). Vilmos fia, aki a gyógyszertár vezetését vette át 1848-ban, a pécsi evan
gélikus egyház 111egalapítója volt. 
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Neves pécsi gyógyszerész-botanikusunk kutató útjai nyomán alakult 
meg a Mecsek Egyesület, melynek jelvénye közepén ma is díszlik annak a 
zergevirágnak a képe, amelyet ő fedezett fel a Mecseken, s amelyet Sadler 
József annak idején róla nevezett el: Doronicum Nendtvichii Sadler (ma a 
mecseki zergevirág érvényes botanikai neve: Doronicum orientale Hoffm.). 

Források: 

Baranyai Aurél (1974): A pécsi Fő utcai apothecarius. Gyógyszerésztörténeti Diári
um, 45-51. p. 
Horvát Adolf (1942): Képek a Mecsek növényéletéből. Pécs 
Szabó László Gy. (2000): Pécs tudós gyógyszerészei. Pécsi Szemle 3/3: 55-67. 
Trebbin Ágost (2009): Nendtvich Tamás emlékére. A Mecsek Egyesület Évkönyve 
67(13): 208-212. 

SZ,\BÓ LASZLÖ GY. 
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PiUich család 

A több generációs nemesi származású Pillich gyógyszerész család története 
Tolna megyéhez is kapcsolódik. Rajtuk kívül a családban többen voltak 
gyógyszerészek. 

A család ősei a németországi Felső-Rajna vidékéről települtek át hazánk
ba. 1716-ban történt meg a magyar nemesség adományozása. A család egyik 
ősapja, Pillich Mátyás az 1760-as években Veszprém város egyik elöljárója 
volt. A fia, Pillich Tamás kereskedő 1763. február 8-án kötött házasságot kö
tött Fejér Ferenc kereskedő leányával, Zsuzsannával. Ők 1790 körül telepedtek 
le a Zala vármegyei Sümeg városában. A XVIII. században és a XIX. század 
első felében Sümeg város jelentős szerepet játszott a Dunántúl életében. Az 
első gyógyszertár 1768-ban nyílt meg, amely 1828-ban 'Fekete Sas', majd 
'Megváltó' néven működött.'·' 

Pillich Tamás gyermekei közül Katalin alig ötévesen elhunyt. Zsuzsanna 
is csak néhány hónapig élt. További gyermekei: Ferenc, Teréz és Károly. Teréz 
később Gerzsó János gyógyszerész (1811-1892) felesége lett. Gerzsó 1838. 
augusztus 4-én szerzett gyógyszerészi oklevelet a Pesti Tudományegyetemen. 
Részt vett az 1848/49. évi szabadságharcban. Huszárkapitányként, századosi 
rangban a Bocskay-huszárolmál szolgált és számos bravúrjával tette magát 
nevezetessé. 

Pillich Károly (1801-1834) gyógyszerész pedig elvette feleségül Gerzsó 
János Zsuzsanna leányát. A férje halála után újra férjhez ment a felvidéki 
származású Édeskuthy Sándorhoz (1811-1896), aki 1848-1850 között a város 
főbírói tisztségét töltötte be, sőt a város polgármestere is volt. Sajnos a gyógy
szerészi végzettségéről nincs adat sem a Pesti, sem a Bécsi Tudományegyete
men. 

Pillich Ferenc gyógyszerész (1833-1902) ikertestvérei voltak: Krisztina és 
Karolina. Karolina később Stamborszky László (1825-1912) sümegi gyógysze
rész felesége volt. Stamborszky László 1847. június 15-én szerzett gyógysze
részi oklevelet a Pesti Tudományegyetemen és 1912-ben halt meg Sümegen. 
Pillich Ferenc testvére volt még Pillich Lujza, aki később a tapolcai Glázer 

1 \\'liklósi-Sikes Csaba: Köbe vésett történelem. A Sümeg városi temető tönénete és síijelei (2002. Sümeg) 62-
63. oldal 

" Blázy Árpád: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Zalil megyében. 1711- 1847. Zíllai Gyűjtemény 
(1974, Zalaegerszeg) l. kötet 41-42. oldal 
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Joachimnak, az 'Oroszlán' gyógyszertár tulajdonosának a felesége lett. Az ő 
fúk, Glázer Sándor (1861-1917) is a tapolcai 'Oroszlán' gyógyszertár tulajdo
nosa volt.3 

Pillich Ferenc (1833-1902) életútja 

Sümegen született 1833. április l-én 
Pillich Károly és Gerzsó Zsuzsanna 
gyermekeként. Másfél éves korában, 
1834. október 2-án halt meg az édesap
ja. Ekkor anyja férjhez ment Édeskuthy 
Sándor gyógyszerészhez (1811-1896), 
így ő nevelte fel. Mostohatestvére volt a 
fiának, Édeskuthy Lajos elismert ás- ~· 
ványvíz-kereskedőnek, aki később a 
Tolna megyei Simontornyán működött. 
A gimnazmmi tanulmányait Pápán, 
Győrben és Pozsonyban végezte. A ko
rabeli mozgalmas időkre tekintettel már 
májusban befejeződött az iskolai év. 
Ekkor iskolatársaival együtt Bécsbe 
ment és tanúja volt az 1848-as tünteté
seknek. Bécs polgárságának egy része 
alkotmányt, egyenlőséget és szabad 
sajtót követelt. A pesti 1848 márciusa 
után érthető volt a közös érzelemben 
való egyesülés. Így a magyar diákok is 
tanúi voltak a két nemzet lassú ölelkezé- Idősebb Pillich Ferenc (fcnyl<ép a szerzötő// 
sének. Ekkor az első hívószóra beállt 
önkéntes nemzetőrnek. Elsőként részt vett a muraközi expedícióban. Az első 
ütközet, amelyben részt vett, a pákozdi csata volt. Innen a zászlóalja, nyolcszáz 
ember Kisfaludy és Gerzsó János gyógyszerész, százados vezénylete alatt Pát
kánál közel ötezer főnyi horvát sereget ugrasztott szét. Hamar megkedvelték a 
gyerekkatonát és mint ügyes fürkésző elmét, terepkémlelésre alkalmazták. A 
sikerei után rendes honvédseregbe akarták beosztani. De a szülei tanácsára Pest
re ment, ahol az első Magyar Katonai Iskolában tisztté képezték. Itt éjjel-nappal 
folyt a kiképzés. Főleg a kardvívásban jeleskedett, mert itt a tanárait is legyőzte. 
Sajnos a hadapród-iskola hamar megszűnt, mert 1849. január 5-én Winclisch
Gratz herceg bevonult Pestre. Ekkor 28 fokos hidegben ügettek Debrecen felé, 
ahová honvédelmi bizottság áttette a székhelyét. Két hét múlva hatszáz önkén
test toboroztak és Erdélybe indultak. Őrmesterként került Bem apó seregébe, 

i\Uldósi-Sikes Cst1ba, 2002: 20G. oldal 
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ahol Záránd vármegyében Bréd, Abrudbánya és Zalatna felkeléseinek leverésé
ben vett részt. A Havasok között a magyar sereg sokszor étlen-szomjan, nagy 
hidegben küzdött a jelentős számú túlerővel szemben. Déván Forró Elek dandár
jába osztották be, aki úgy megszerette őt, hogy parancsőr tisztjévé nevezte ki. 
Ezrede Dévánál tette le a fegyvert az oroszok előtt. Mintegy 33 csatában, ütkö
zetben vett részt. A fogságából szinte ruha és pénz nélkül szökött haza Zala 
vármegyébe:' 

Sümegen, az egykori huszárkapitánya, Gerzsó János patikájában lett gyógy
szerész-gyakornok, ahol három évig működött. Innen gyakran vitt gyógyszert a 
közeli Kehidán gyengélkedő Deák Ferencnek. Deák a tanulmányai folytatására 
biztatta őt és Bécsbe küldte. Az ő ajánlólevelével többször meglátogatta Döb
lingben Széchenyi Istvánt. Bécsben járt egyetemre 1854-től. Abban az időben az 
osztrák fővárosban is két tanévből állt az egyetemi gyógyszerészképzés. Így 
1856-ban gyógyszerészi oklevelet szerzett a Bécsi Tudományegyetemen.5 Rövid 
ideig az egyik bécsi gyógyszertárban mlíködött. A következő évben Szombat
helyre költözött és az alkalmazotti évei után 1867. július 20-án megvásárolta az 
'Isten Szeme' gyógyszertárat. Ebben az évben jelent meg egy közleménye a 
Gyógyszerészi Hetilapban egy meghalt e1nber gyon1rának a 1ninőségi vizsgálatá
ról (195. oldal). 

Részt vett az olasz-francia háborúban, a saját költségén csapatot szervezett, 
majd a porosz-osztrák összecsapásba is bekapcsolódott. Polgári oklevelet kapott 
1861-ben és városi képviselővé választották Szombathelyen. 

A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület l87 l. évi Nagygyűlésén ő kép
viselte a Vas, Sopron és Moson megyei gyógyszerészeket. Itt azt javasolta, hogy 
a be!ügyminisztériun1ban alakítsanak n1eg egy gyógyszerészi ügyosztályt és az 
élére gyógyszerészt helyezzenek. Sajnos ezt az indítványt akkor nem fogadták 
el." 1875-ben a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület V. kerületének I. járási 
elnökévé választották meg.' 

Budapestre költözött 1878-ban, ahol megvásárolta a 'Magyar Király' 
gyógyszertárat." Néhány év múlva, 1884-ben gyógyszertári jogosítványt nyert a 
Dorottya utcában. Az új patika 'Szerecsen' néven 1885. szeptember 17-én nyílt 
meg a Dorottya u. 9. alatt." Újra elköltözött 1894-ben és Temesvárott telepedett 
le. Itt rövid ideig a 'Szentháromság' gyógyszertár tulajdonosa volt. Sajnos itt 
csak kis forgalmat ért el. Az élete utolsó munkahelye a Tolna vármegyei Simon
tornyán volt, ahol az 1818-ban alapított 'Szentlélek' gyógyszertár tulajdonosa 
volt a haláláig. Egy meleg nyári napon lement a hideg pincébe felhevült állapot-

'Baradlai Ji\nus. Btírsony Elemér:.'\ rnagyarorsLiigi gyógyszerészet tiinénete ( 1930. Budapest) 1. küiet. .+30-
·132. oldal 

Szögi László, Kiss József i\:lihiily: !\·!agyarorszógi di;í!iDk il bécsi egyetemeken és föiskol<ikon lfl-+9-IBG7. 
(2003. Budapest) 106. oldal 

·· Barnd!ai Hmos. Bársony Elemér. 1930: !. kiilet. 432. oldal 
·· Barad!tii .János, Bársony Elemér, 1930: !!. kötet. 222. oldal 

Sz!ankai István: A gyógyszerészetre és budapesti gyógyszen;ír;ikra vonatkozó tidatok ( ! 93S. 8uclapes!) 19-l. 
oldal 

'• Sztankai !st\·i\n. 1935: 19~l. oldal 

153 



ban. Így hamar meghűlt. Tüdőgyulladás érte, amit abban az időben még nem 
tudtak jól gyógyítani. Így halt meg 1902. augusztus 6-án, 69 éves korában. Az 
elhunytáról tömören megemlékezett a tárgyévben a Gyógyszerészi Értesítő az 
508. oldalon, a Gyógyszerészi Hetilap az 528. oldalon és a Gyógyszerészi Köz
löny az 550-551. oldalon. Evangélikus vallású volt, így a simontornyai temető 
protestáns része 15. sora 1. sírjában temették el. 

Dr. Pillich Ferenc életútja és munkássága 

Pillich Ferenc 1876. április 2-án született Szombathelyen. Az alsó fokú tanulmá
nyait a szülővárosában, középiskoláit a sziléziai Brunzlauban (ma Bolesrawiec, 
Lengyelország) és Budapesten, a Deák téri evangélikus gimnáziumban végezte. 
A gyakornoki idejét előbb Szombathelyen töltötte Simon Ernő gyógyszertárá
ban, majd Budapesten Tauffer Károly 'Szent György' patikájában. A gyógysze
részi oklevelét 1897. június 18-án nyerte el a Budapesti Tudományegyetemen. 
Alkalmazottként is az egykori szombathelyi principálisa gyógyszertárában mű
ködött. Egy évvel később telepedett le Simontornyán. A családi gyógyszertárban 
alkalmazottként dolgozott. Apja halála után, 1902-ben vette át a simontornyai 
'Szentlélek' családi gyógyszertárat, amelynek 1947-ig volt a tulajdonosa. Itt 
feleségül vette Gerzsó János egyik lányát, Gerzsó Hildát. Házasságukból fiú 
született, Pillich Ferenc (1909-1975) gyógyszerész, orvosdoktor, aki később 
magyarosította a nevét és a Pozsonyi-vezetéknevet vette fel. Az életútját alább 
ismertetni fogjuk. 

Még a brunzlaui tanulmányai idején felkeltette az érdeklődését a lepke és rovar
fajok gyűjtése. A kutatói szenvedélye a századfordulón bontakozott ki. A szá
zadforduló idején tervbe vették Tolna vármegye monográfiájának az elkészítését 
és ebben a megye flóráját és faunáját ismertetni kívánták. Erről a tényről írt az 
Entomologisches Jahrbuch 1927. évi kötetében "Wie ich Entomologe wurde" 
című cikkében. Az általa begyűjtött anyag meghatározását Abafi Aigner Lajos 
segítette a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársaival. A különleges fajok eseté
ben külföldi tudósokkal is konzultált. De a külföldi szakemberek révén sajnos 
csalódások is érték, mert a meghatározásra küldött anyagot rossz állapotban, 
vagy pedig sehogy sem kapta vissza. 

Külföldön is sokat kutatott és gyűjtött. Kerékpáron 1904-ben bejárta Euró
pát. Fiuméből indult el és az Osztrák- és Svájci-Alpokon át Dél-Franciaországba 
és a Pireneusok spanyolországi oldalára, majd vissza Franciaországon, Németor
szágon, Csehországon keresztül ért haza. A "Wahrnemungen auf Wanderungen" 
című közleményében ismertette a külföldi kutatásait. 

Az egyik legérdekesebb rovartani felfedezése volt a Sátoristyea Meschniggi 
Reiter, melynek első hazai példányát a baranyai erdőben fedezték fel olyan rossz 
állapotban, hogy azt már nem lehetett meghatározni. Ő télen, január végén a 
simontornyai erdőben talált egy tölgyfakéreg alatt öt kiváló példányt. Az újra 
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felfedezése azért volt jelentős, mert ilyen téli időben nem szívesen jártak a kuta
tók gyűjtő körútra. Az ő lelete alapján végezték el a tudósok a rendszertani meg
határozást. A Rovartani Lapok 1912. évfolyamában részletesen beszámolt a 
Magyar Entomológiai Társaság tudományos üléséről, melyen többen dicsérték a 
munkásságát. További harminc rovarfaj felfedezése fűződik még a nevéhez. 

A gyógyszerészi munkája mellett jelentős volt publikációs tevékenysége. 
Mintegy húsz közleménye jelent meg a Rovartani Lapokban, a Magyar Rovarta
ni Társaság Közleményeiben és a külföldi Krancher-féle Entomologisches 
Jahrbuchban. Berlinben adták ki 1914-hen a "Aus der Anthropo-denwelt 
Simontornya's" könyvét. Ebben a nagyon értékes, ma már ritkaságszámba menő 
monográfiájában 782 lepke, 1931 bogár, 46 álrecésszárnyú, 47 recésszárnyú, 1 
sörtefarkú, 3 hólyagoslábú, 37 féle hangya, 23 díszdarázs, 30 egyenesszárnyú, 
842 légy, 27 százlábú, 10 álskorpió, 4 kaszáspók, 133 pók és 3 atkafélét sorolt 
fel, mint a saját gyűjtését. 

Több rovart és növényt neveztek el róla: Carabeus hortensis var. Pillichi és 
a Calamintha Pillichiana, Tilia Pillichiana, Mentha Pillichiana. 

Tudományos tevékenységét marandóvá tette a Magyar Nemzeti Múzeum
nak adományozott 22 ezer darabból álló gyűjteménye. 10 

Gyógyszerészi tevékenysége is jelentős volt. A simontornyai gyógyszertár
ban a szaktudományt is művelte. 

A megjelent gyógyszerészi közleményei: 
Emlékezések. Gyógyszerészi Hetilap, 1923. 154-155, 166-167, 178, 
190-191, 226, 238, 250-251. oldal 
Marrubium remotum Kit. jellemzése, különös tekintettel a drog alak
ban való felismerhetőségére. A Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság Értesítője. 1931. 139-150. oldal 
4. Jodidok és nitritek inkompatiblitása. Orvosok és Gyógyszerészek 
Lapja, 1937. 15. 16. szám 
5. Physikai, chemiai, pharmacodinamikai és physiologiai inkompati
bilitások. Orvosok és Gyógyszerészek Lapja, 1938. 75-77, 103-104, 
179-183, 248-250, 272-273. oldal 

Az "Emlékezések" című cikksorozatában visszapillantott a szüleire, a pá
lyáján való indulására és tevékeny időszakára. Már idős korban, 1933-ban el
nyerte a gyógyszerészdoktori oklevelet a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 
Az értekezésének a címe: „Mesterséges gombafertőzések a Quercus sessiflora 
gyökereken". 11 

A gyógyszertár tulajdonlását 1947 végéig tartotta fenn. Simontornyán halt 
meg 1948. június 14-én 72 éves korában. 

rn Kolozs Csaba: l\·letelka Ferenc és Plllich Ferenc - két magyar en10rnológus gyógyszerész (Gyógyszerészet, 
1974) 69-70. oldal 

1' Zalai Károly, Zborny Benali!n, Fodor Zsuzsa: Gyógyszerész.doktori értekezéseli a Semmel\n;is Orvostu
dományi Egyetemen (Acta Pharmaceutíca Hungarica, 1970) 264. oldal 
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A város önkormányzata posztumusz díszpolgárává avatta őt. Emléktáblát 
lepleztek le a városi gyógyszertár falán az emlékére. Az ő nevét viseli ma a vá
rosi gimnázium, szakközépiskola és szakiskola. 

Dr. Pillich (Pozsonyi) Ferenc orvos, gyógyszerész életútja 

Pillich Ferenc 1909. július 23-án született Simontornyán. Az iskolai tanul
mányait elvégezve ő is a gyógyszerészi pályára lépett. A családi, 'Szentlélek' 
gyógyszertárban volt gyakornok. A budapesti Pázmány Péter Tudomány
egyetemen 1931. június 18-án szerzett gyógyszerészi oklevelet. A családi 
gyógyszertárban kezdte a pályáját. A gyógyszertári munkája közben mind 
jobban érdeklődött az orvostudomány iránt. Így újra beiratkozott a Pázmány 
Péter Tudományegyetemre, ahol 1940-ben orvosdoktori oklevelet szerzett. 
Abban az évben kezdődött a második világháború. A katonai szolgálatát le
töltve, a Bács-Bodrog megyei Temerinben lett körzeti orvos. A második vi
lágháború befejeződése után visszatért Tolna megyébe. Ekkor magyarosította 
a nevét és a Pozsonyi nevet vette fel. A szekszárdi Megyei Kórház Belgyó
gyászati osztályának lett orvosa, majd főorvosa. Az 1950-es évek végén Bu
dapestre költözött és a főváros ferencvárosi, IX. kerületében a Ferenc téri 
körzet belgyógyász körzeti orvosa lett. A humánus és lelkiismeretes munká
ját elismerték nemcsak a betegek, hanem az orvoskollégák is. Hatvan éves 
korában nyugdíjba vonult. Budapesten halt meg 1975. december 14-én. 12 

Kevesen tudták róla, hogy nemcsak a nagyapja, hanem az apja emlékét is 
buzgón ápolta és az adott körülmények között mindent megtett azért, hogy az 
utókor is ápolja az emléküket. 

Pi/lich Ferenc fia, dr. Pillich Ferenc a simontornyai 
·szentlélek' gyógyszertár o{{icinájában (fénykép a szerzőtől) 

Ernyey Jó1,sef Gyógysi.erésztürtl>neti Könyvt<ir: 1-\da!lár (Budapest) Pillich Ferenc 
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Rácz Gábor 

PROF. DR. DR. H.C. DR. H.C. RÁCZ GÁBOR 

akadémikus utolsó 22 évét Pécsett 
töltötte. Noha élete javát marosvásár
helyi egyetemi tanárként töltötte a ro
mama1 gyógyszerészeti oktatásban, 
Pécsre kerülve nem veszített aktivitá
sából. „Tüke" pécsinek érezte magát. 
Tovább gazdagította az egyetemes és 
magyar tudományt, a gyógynövények 
tudományos megismerését. 

A Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Intézet (OGYI, ma 
Egyetem) keretében működő Gyógy
szerészeti Kar Farmakognóziai tan
székének professzora és három alka
lommal a dékáni tisztség viselője volt 
1956-58, 1962-76 és 1984-86 között. 
Oktatói és kutatói tevékenysége ki
emelt jelentőségű, iskolát alapított, 
egykori tanítványai, doktoranduszai és 
munkatársai részére követendő példa. 

Aradon született, 1928. jún. 15-én. Apja dr. Rácz Sándor ügyvéd, anyja 
Zerkowitz Johanna művészettörténész. Középiskolai tanulmányait 1946-ban az 
aradi Római Katolikus Főgimnáziumban végezte. A családi környezet lehetővé 
tette, hogy már fiatalon megszerezze az átlagon felüli műveltség alapjait és ide
gen nyelvek ismeretét. Később irodalmi fokon beszélt és írt a magyaron kívül 
románul, franciául, németül és angolul. 

Az érettségi után Rozsnyay Mátyás egykori aradi gyógyszertárába került 
gyógyszerész gyakornoknak. Egyetemi tanulmányait 1948-őszén kezdte meg, az 
akkor érvényes előírásoknak megfelelően előbb a Bolyai Tudományegyetemen, 
a Matematika- Természettudományi Kar hallgatójaként, majd miután Marosvá
sárhelyen létrehozták az önálló Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetet (OGYI), 
annak keretében a Gyógyszerészeti Karon folytatta tanulmányait. Itt, az első 

végzős évfolyammal, 1950-ben szerezte meg gyógyszerészi diplomáját. Már ezt 
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megelőzően 1949-től gyakornok a Gyógyszerészi Növénytani diszciplínán, majd 
tanársegéd a Drogismereti (Farmakognóziai) Tanszéken. 1958-ban tanítómeste
re, a kiváló felkészültségű és köztiszteletnek örvendő Kopp Elemér professzor 
irányítása mellett a gyógyszerésztudományok doktora címet szerezte meg. Ettől 
kezdve, mint oktató, a hierarchia minden lépcsőfokát megjárva, 1968-tól tan
székvezető és doktorátust irányító egyetemi tanár lett. Román és magyar nyelven 
tartott magas színvonalú előadásain a négy évtizednyi hallgatóknak nemcsak a 
gyógynövény ismerete bővült, hanem a szakma, a hivatás szeretetét is élvezhet
ték. Oktatói és kutatói tevékenységét a rendkívüli igényesség és pontosság jel
lemezte. Kiváló előadó volt. Marosvásárhelyi oktatói tevékenysége alatt több 
önálló kötete és kőnyomatos egyetemi jegyzete jelent meg: Általános botanika. 
l; Sejttan és szövettan. Il; Vegetatív szervek (Marosvásárhely, 1954); Növény
rendszer (Marosvásárhely, 1956); Növényi sejttan, szövettan (Marosvásárhely, 
1960). Első szerzője a háromkötetes Farmakognózia (Marosvásárhely, 1983-87) 
e. román és magyar nyelven írt jegyzetnek. 1992-ben tanszékvezető professzor
ként vonult nyugdíjba, majd Pécsre távozott. Több száz gyógyszerészhallgató 
ismeretét gazdagította rendkívüli előadásaival, egyetemi jegyzeteivel és közel 20 
doktoranduszának munkáját felügyelte. Vendégelőadóként Belgiumban (1958), 
Görögországban (1967). Törökországban (1971), Németországban (1973) is 
tartott előadásokat. 

Több szakkönyv, egyetemi jegyzet szerzője illetve társszerzője. Ezekkel 
hozzájárult a gyógyszerész növendékek szélesebb körű szakmai ismeretének 
bővüléséheL. Így társszerzője a két kiadást is megért román nyelvű Plante 
medicinale ~i aromatice e. szakkönyvnek (1962, 1975), továbbá a 
Farmacognozie címmel megjelent egységes egyetemi tankönyvnek (Bukarest, 
1967), a Laza Aristid és Coiciu Evdochia szerzőkkel írt román, majd magyar 
nyelven is megjelent Gyógy-és illóolajos növények e. könyvnek (1972, bővített 
kiadása 1975), valamint a Gyógynövényismeret c. kötetnek (társszerzők Rácz
Kotilla Erzsébet és A. Laza, 1984). 

Már kezdettől fogva részt vett az egyetem botanikus kertjének létesítésében, 
1952-től nevéhez flíződik annak irányítása, majd 1964-től, Kopp Elemér pro
fesszor halála után, a tanszék mellett létesített Gyógynövény kert felügyeletét is 
átvette és a két kert növényállományának bemutatását célzó 1959-től megjelenő 
Magkatalógus,valamint 1965-től annak melléklete, a Note botanice e. kiadvány 
szerkesztését is irányította. Részt vett több növényi gyógyterméket előállító kí
sérleti üzemrészleg és a marosvásárhelyi Gyógyszergyár (akkori nevén 
Armeclica) létesítésében. 

Tudotnányos tevékenysége a gyógynövények szövettanára 1 növénykémiájá
ra, előfordulására, termesztésére, hatástani vizsgálatára, továbbá a népgyógyá
szatra, természetvédelemre és gyógyszerészet-történetre terjedt ki. Szakközle
ményei 1951-től több mint 35 hazai és külföldi folyóiratban, főleg az Orvosi 
Szemle-Revista Medicalií, a Farmacia, a Naturwissenschaften, az Acta Pharm. 
Hungarica, a Die Pharmazie, a Scientia Pharmaceutica, az Österreichische 
Apoth. Zeitung, a Természetgyógyászat hasábjain jelentek meg; egyéb ismeret-
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terjesztő írásait a Korunk Évkönyv (1979), A Hét, a Művelődés közölte. Tanul
mánya jelent meg (az Aluta 1972-es kötetében) a Benkő József kéziratában fel
lelhető, Erdővidék flórájára vonatkozó adatokról (leányával, Rácz Erzsébet Jo
hannával), a romániai Kárpátok gyógynövényflórájának védelméről (Ocrotirea 
Naturii 19. köt. 1975). A hazai gyógyszerészet történetének tanulmányozása is 
érdeklődési körébe tartozott. A Gyógyszerészet e. szaklapban áttekintést adott az 
erdélyi magyar gyógyszerészeti irodalomról (1987/5) és az erdélyi magyar 
gyógyszerészképzésről. A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 2. kötetében a 
gyógyszerészi vonatkozású szócikkek szerzője. Hasonlóan a Genersich Antal 
Emlékkönyvben (Budapest-Marosvásárhely, 1994), és A marosvásárhelyi ma
gyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve (Budapest, 1996) c. kötetben 
is a marosvásárhelyi gyógyszerészképzésről és a gyógyszerészi szakirodalomról 
értekezett. A gyógyítás múltjából e. Spielmann József Emlékkönyvbe (Marosvá
sárhely, 2008) Páter Béla és Gidófalvi István gyógynövényeiről, majd a Páter 
Béla emlékezete e. könyvben (Kolozsvár, 2010) 100 év távlatából emlékezik a 
tudós követőiről. Tanítómesteréről, elődjéről, Kopp Elemérről a Teremtő életek 
- marosvásárhelyi személyiségek e. kötetben állít emléket (Marosvásárhely, 
Mentor Kiadó, 2011). 

Több éves, gyógynövényeket számba vevő, feltérképező terepmunkájának 
eredményeiről a Plante medicale din flora spontana a Bazinului Ciuc (Csíksze
reda 1968) és a Kovászna megye gyógynövényei (Fűzi Józseffel, Sepsiszent
györgy 1973) e. gyűjteményes kötetekben számolt be. Fejezetet írt a Csedő Ká
roly szerkesztette Hargita megye gyógy- és füszernövényei (Csíkszereda 1980) 
e. kézikönyvbe. A két-két kiadást megért magyar, majd román nyelven is megje
lent Korszerű gyógynövényhasználat (Kolozsvár, Korunk füzetek, 1982; 1983) 
e. gyűjteményes kötetekbe több fejezetet írt. A Román Gyógyszerkönyv, a 
Farmacopoea Romana szerkesztésében is részt vett a VII. kiadástól a !X-ig (Bu
karest,1956, 1965, 1976). 

Rácz professzor már 1972-ben járt Pécsen, ahol előadást tartott a Pécsi 
Akadémiai Székházban, az első hazai népgyógyászati értékelő tanácskozáson. 
Az ülést Baranyai Aurél, Augustin-díjas pécsi gyógyszerész szervezte. Utána 
1975-ben ugyanitt, többször pedig Budapesten, a Semmelweis Orvostörténelmi 
Társaságban osztotta meg tudását ugyanebből a témakörből. 

Rácz Gábor és felesége 1991-ben, nyugdíjba vonulásukat követően áttele
pültek Pécsre, miután díjtalan vendégtanári meghívást kaptak az akkori Pécsi 
Orvostudományi Egyetemre, Kellermayer Miklós egyetemi tanár, tudományos 
rektorhelyettes közreműködésével. Az orvostanhallgatók részére, Kőszegi Ta
más egyetemi docens által meghirdetett „Klinikai fitoterápia" speciális tantárgy 
előadóiként nagy érdeklődést kiváltó, országunkban az elsők között, új kísérleti 
és elméleti ismereteket nyújtottak, sok évtizedes kutatómunkájukat felhasználva. 
Emellett szerte az országban (Pécsen és az ormánsági Drávafokon kívül Buda
pesten, Sopronban, Szegeden, Keszthelyen, Kaposváron, Szekszárdon) orvos- és 
gyógyszerész-továbbképző előadásokat, alap-, közép- és felsőfokú szaktanfo
lyamokat tartott feleségével együtt. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 
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és a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen tartott előadásokat posztgra
duális képzés keretén belül. 

A gyógyszerészeti kutatásba is bekapcsolódott. Másokkal együtt részt vett a 
Béres RT által támogatott termékfejlesztési munkába, ma is forgalomban van a 
legsikeresebb termék, az „Antifront" cseppek és kapszula. Legtartósabban a 
keszthelyi EGYM European Vita! Centerrel volt kutatási és termékfejlesztési 
kapcsolata. Különösen a Yucca-készítmények szteroid szaponinjainak biológiai 
értékelését végezte. 

Folytatva a Marosvásárhelyen kialakult külföldi kapcsolatokat, neves euró
pai kutatókkal tartott eszmecserét 1995-ben és 1996-ban előadásokat tartott Düs
seldorfban és Stuttgartban, 1992-ben, 1996-ban és 2000-ben részt vett a mün
cheni Nemzetközi Fitomedicina Kongresszusokon. 1996-ban a Budapesten meg
rendezett II. Nemzetközi Természetgyógyászati kongresszus elnöke volt. A 
Természetgyógyászati Magazin szerkesztőbizottsági tagja, tudományos szakírója 
l995-től kezdve. 

Élete utolsó 22 évében is több szakkönyve, írása látott napvilágot. Így fele
ségével, Rácz-Kotilla Erzsébettel, továbbá Szabó László Gy. közreműködésével 
együtt írta meg a Gyógynövényismeret - a fitoterápia alapjai (Budapest, Sanitas, 
1992) e. kézikönyvet. Több fejezetet írt a Bernáth Jenő szerkesztésében megje
lent és több kiadást is megért Vadon termő és termesztett gyógynövények, ill. 
Gyógy- és aromanövények, majd Vadon termő és termesztett gyógynövények 
(Budapest, 1994, 2000, 2013) c. kötetekbe. Az ausztrál teafaolaj e. kiskönyve 
1998-ban jelent meg (Herbai, Pécs). Feleségével, Rácz-Kotilla Erzsébettel együtt 
írták a Természetes gyógymódok komplementer medicina (Budapest, 1999) és 
az Aromaterápia mindenkinek című 151 oldalas kézikönyvet (2000, Aromax 
RT.). Magyar nyelvre lefordították Heinz Schilcher Phytotherapie in der 
Kinderheilkunde e. könyvének 3. kiadását, ami magyar nyelven 2003-ban jelent 
meg Budapesten a Dictum kiadó gondozásában, Fitoterápia a gyermekgyógyá
szatban címmel, a Bibliotheca Pharmaceutica sorozat 9. könyveként. Társzerzője 
a felesége által írt Teáskönyv c. kötetnek (Edenscript Kiadó, 2003, Pécs). Kis 
novelláskönyveket is megjelentettek: Utószó (2002), Életképek (2003), Úton
útfélen (2004), ugyancsak az Edenscript gondozásában. Utolsó könyve 2012-
ben, a már említett hármas szerzőséggel a Galenus kiadó jelentette meg, Gyógy
növények ismerete. A fitoterápa és az alternatív medicina alapjai címen, 554 
oldalon (Budapest). Az utóbbi évtizedben megjelent fontosabb cikkei a Kanitzia 
nevű, Szombathelyen kiadott botanikai folyóiratban (főszerkesztő: Kovács J. 
Attila, Erdélyből áttelepült botanikus professzor): Farmakotaxonómia - a nö
vényrendszertan gyógyszerhatástani megközelítése. Kanitzia 9: 41-58 (2001), 
Balog József értekezése Erdély gyógynövényeiről (1779). Kanitzia 11: 31-38. 
(2003), Száz éve alapította Páter Béla a kolozsvári Gyógynövény Kutató Intéze
tet. Kanitzia 12: 13-24. (2004). 

Számos romániai, magyarországi és nemzetközi szak- és tudományos társa
ság tagja volt. Több hazai és külföldi tudományos társaság tagja, a Román Aka
démia gyógynövénykutató bizottságának elnöke (1974-90), a Román Orvosi 
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Akadémia 1993-ban rendes tagjává választotta. Az 1990-es újjáalakulása óta 
tagja Erdélyi Múzeum-Egyesületnek (EME), 1990-1992 között az Orvosi Szak
osztály választmányának tagja, 1998-tól az EME elnöksége alapító tagnak minő
sítette jelentős mennyiségű könyvadományának köszönhetően. 2005-ben Maros
vásárhelyen, az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának XV. 
Tudományos ülésszakán Pápai Páriz-díjjal tüntették ki. Egyetemek, így a Ma
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészet Egyetem (1998), majd a Nagyváradi 
Egyetem (2010) doctor honoris causa kitüntetéssel díszdoktorrá avatta (utóbbit 
Pécsen, az orvoskari tanácsteremben, ünnepélyes keretek között a Nagyváradi 
Egyetem küldöttsége, dékánja adta át). Tagja a Román, a Magyar Gyógyszerész
tudományi Társaságnak, 2003-tól a Magyar Gyógyszerészettörténeti Társaság
nak pedig tiszteleti tagja. A Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Akadémia 
(Párizs, 1988-tól) választott tagja. 

Elismerését jelzik további kitüntetések: Pro Meritis in Cultu Scientiarum 
Pharmaceuticarum (MTA, 1974), Augustin Béla emlékérem (Magyar Gyógysze
részeti Társaság Gyógynövény Szakosztálya, 1998), Aranyoklevél a Marosvá
sárhelyi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara fennállásának 50. évfordulóján 
1948-1998 (1998), Pro Pharmacia életműdíj (2001), Diploma de Excelenta (Bu
karest, 2002). 

A pécsi gyógyszerészek közül különösen Baranyai Aurélra emlékezett szí
vesen. Hiszen ő hívta meg először Pécsre és kezdeményezte azokat az emlékeze
tes pécsi akadémiai rendezvényeket, amikor Marosvásárhelyről Pécsre jött elő
adást tartani a népi gyógynövény-használatról. Amikor feleségével Pécsre tele
pültek, már nem élt Baranyai Aurél. Azonban a tiszteletére rendezett emlékülé
sen visszaemlékezést tartott. A kedves, baráti sorok most már kétszeresen jelen
tenek tudománytörténeti értéket. 

„A 60-as évek közepétől f(ezdve levelezrünk egyrnással. 1972-ben végre 
szer11élyesen is rnegisn1erhettern. Ő szervezte Pécsett azt a 1Vépgyógyászati 
Anl<étot, a111efyen kutatásaink eredn1ényeiről szá1noltunk be. A két 
koreferáturn egyikét Baranyai Aurél, a 111ásikat dr. I-Iorvát Adolf Olívér e. 
egyetenii tanár tartotta. 

Baranyai ,-'\urél saját népi gyógyászati rnegfigyeléseiről beszélt, elsősor
ban a pirítógyökér fel/iasználásáról, amellyel oly következetesen foglalkozott 
és lényegében véve etnobotanikai vonatkozásban a Tarnus-ról rna is az ő 
közlernényeiben nézhetiin/.:. utána. rlurél Bácsi je!len1ezte gyógyszertári niun
kája során feljegyzett adatait is, népi növényneveket, népi alkalrnazásokat 
mutatott be. 

f\z előadás és a két kore{erátu111 a Pécsi f\kadér11iai Bizottság székhelyén 
hangzott el, a nagy terem megtelt, sokan jöttek Budapestről és Szegedről. 

Az elnökségi asztal mellett - ha jól emlékszem - egy zongorán díszlett egy 
csodálatos csokor a J\1ecsek virágaival. I-Iorvát Tanár Úr egyenként rájuk 
rnutatva ecsetelte Pécs környékének növényzetét. 
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Az ülésszakon határozták el, hogy Magyarországon is fel kell újítani a 
népgyógyászati lwtatásolwt. Nemsokára meg is alakult a jelenlévő dr. 
Grynaeus Tamás elnökletével a szakosztály. 

Az előadásokat az elnök, dr. Novák István professzor méltatta, ő volt 
akkor a Szegedi Egyetem Gyógynövény- és Drogismereti Intézetének 
igazgatója. 

A hivatalos rész berekesztése után még sokáig folytak az eszmecsere jel
legű megbeszélések egy hangulatos kerthelyiségben. 

Baranyai Aurél volt a vendéglátó, mindenre kiterjedő figyelmességével 
gondoskodott a baráti légkör fenntartásáról. 

Huszonegy év telt el azóta. Mintha akkor a szakmán belül kifejezettebb 
lett volna az őszinte összetartás, az önzetlen ügybuzgalom. 

Drága jó Aurél Bátyánk egyénisége, szakmai jártassága és élettapasztala
ta, higgadtsága és bölcsessége alakította ki a jelenkori etnobotanikai sáfár
kodások részére új korszakot indfró tevékenységet. 

A növények és az egész tern1észet szeretete sugározta be akkor a ntagyar 
gyógyszerészet berkeit. Ennek volt meghatározó egyénisége Baranyai Aurél. 

Pécs, 1993 Szent György napján, Rácz Gábor" 

\ 1isszae111lékezés Baranyai i\urélra, lvJGYT Baranya 111egyei Szervezetének rendezvénye 
„Baranyai Aurél Baranya rnegye neves gyógyszerésze" cínunel (1993. n1ájus 6., Pécs, 

Pannonmedicina Vállalat) 

2013. június 17-én Pécsett hunyt el. Két nappal előtte töltötte be 85. életév
ét. Temetésére római katolikus szertartás szerint, szűk családi körben történt. A 
gyászmise a pécsi Gyárvárosi Plébánia templomában volt. Sírja a pécsi nagyte
metőben található, teljesen véletlenül pár sírral odébb Czopf József ideggyó
gyász professzor nyughelyétől. 

Források: 

Péter H. !Vlária (2002): Rácz Gábor in Romániai Magyar Irodalmi Lexikon IV., Erdé
lyi ivlüzeum-Egyesület, I<.olozsvár, f(riterion I<önyvkiadó, Bukarest-I<olozsvár 

SZABÓ LASZLÓ GY., PÉTER H. MARIA 
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Répay Lajos 

RÉPAI' LAJOS kadarkúti gyógyszerész 
neves numizmatikus, gyógyszerésztör
ténész, amatőr etnográfus, helytörténész 
és művészettörténész, a magyar gyógy
szerészet kiemelkedő alakja. 

Fia, dr. Répay Gábor gyógysze
rész kadarkúti patikabútor gyuitemé
nye országos hírű. Édesapja gyűjtő 
hajlamát örökölte, főleg patika beren
dezések és eszközök megőrzése áll 
tevékenységének középpontjában. 
Kézügyessége, hozzáértése révén a 
patikabútorok legelismertebb hazai 
restaurátora, régi bútorok szakavatott 
ismerője. 

Répay Lajos 1901. december 27-
én az Ung megyei Alsónémetiben szü

letett. 1975. szeptember 22-én, 74. évében hunyt el Kadarkúton, itt van elte
metve a katolikus temetőben. 

Édesapja tanító volt. Gimnáziumi tanulmányait Munkácson végezte. Az 
érettségi után 1920-23-ban gyógyszerészgyakornok lett Beregszászon Varju 
Lőrinc gyógyszertárában. 1925-ben gyógyszerészi oklevelet kapott a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen. 1927-ben cseh nyelven gyógyszerészgyakornoki 
vizsgát tett le Pozsonyban. 1925-től 1932-ig Nagyszöllősön, 1932-től 1935-ig 
Huszton és Munkácson dolgozott gyógyszerészként. 1935-től 1938-ig a Bihar 
megyei Nagyrábén, a 'Jóremény' gyógyszertár bérlője volt. 1935-ben feleségül 
vette Nemes Jolánt. A házasságból két gyermek született, a fiúgyermek Gábor. 

1938-ban a Somogy megyei Szomajom (ma névváltozás miatt Kaposfő) 
'Szent Vendel' gyógyszertárának tulajdonosa. Itt dolgozott - katonai szolgálat és 
4 éves hadifogságban töltött megszakítással - az államosításig. Ezután l évig 
Nagyatádon volt beosztásban, végül, 1952-től Kadarkúton lett az 'Őrangyal' 
gyógyszertár vezetője 1968 december 31-ig, nyugdíjba vonulásáig. Még 7 évig, 
haláláig végzett intenzív és eredményes értékmentő tudományos kutatást. 
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Tagja volt a Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Társaságnak. Gyógysze
részettörténeti munkásságát a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1974-ben 
Ernyey József-emlékéremmel ismerte el. 

Mozgalmas, küzdelmes életében sokirányú kutatást végzett. Numizmatikai 
gyűjteménye és tudása emelhető ki leginkább, de honismereti munkáját is szá
mos értékes alkotás bizonyítja. Gyógyszerészettörténeti, helytörténeti és honis
mereti munkásságát az alább felsorolt közlemények és hátramaradt gyűjtemé
nyek, kéziratok tükrözik. 

Nélküle nem alapozódott volna meg az a helytörténeti kutatás és tudomány
tisztelet, ami a mai Kadarkút polgáraira jellemző. Ennek ékes példája az itt köz
zétett, különleges Szentágothai János szoborportré. 

Szentágothai (Schimert) János (1912-1994) szoborportréját Stadler József (1910-1987) 
lwdarf([Íti amatőr szobrász mííhőből, professzor dr. Kiss Tibornak (1922-2009), a POTE 
rektorhelyettese kérésére 1978179-ben készítette, arnely a szobrász unokájánah, Stadler 
Péter kaposvári építész1nérnöl<nek a tulajdonában van és J(adarlaít \láros Honisrnereti 

és Helytörténeti f(özgyíijternényében (Kadarkút, Fő u. 24.) fett e/he(vezve. A szobrot 
2013-ban Gönczi Mihály restaurálta és fényképezte. 
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RÉPAY GABOR, SZABÓ LASZLÓ GY. 
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Rippl-Rónai József 

RIPPL-RÓNAI JÓZSEFET a közvélemény 
mint világhírű magyar festőművészt 
ismeri, csak kevesen tudják, még a 
gyógyszerészek közül is, hogy eredeti
leg gyógyszerész volt! 

RIPPL JÓZSEF 1861. május 23-án 
született Kaposváron. A Rónai nevet 
csak párizsi tartózkodása idején vette 
fel. Édesapja a kaposvári római katoli
kus iskola tanítója, majd igazgatója 
volt. Legidősebb fia, József szeretett 
rajzolni, festeni, de édesapja biztos 
megélhetést, polgári foglalkozást gon
dolt fia számára, ezért a 4 algimnázium 
elvégzése után a kaposvári Fő utcán 
lévő 'Arany Oroszlán' patikába adta 
patikussegédnek. A következő három 
év és a gyakornoki vizsga letétele után 

a pécsi 'Arany Sas' patikában, majd ismét a kaposvári 'Arany Oroszlán' patiká
ban volt gyógyszerész gyakornok. 1879-ben beiratkozott a Budapesti Tudo
mányegyetem bölcsészeti karára gyógyszerész hallgatónak. Utána a II. évet 
ugyanezen egyetem orvosi karán végezte, majd sikeres gyakorlati és elméleti 
vizsgát tett és gyógyszerész mesteri oklevelet szerzett 1881. május 31-én. Vagy
is a gyógyszerészetet - az Ausztriában 1859-ben bevezetett Gyógyszerésztanul
mányi Szabályzat szerint végezte -, amelyet a pesti egyetem is átvett. 1 Ennek 
értelmében a gimnázium elvégzése után 3 év kötelező gyógyszertári gyakorlat és 
gyógyszerészgyakornoki vizsga következett, majd 2 év gyógyszertári gyakorlat. 
Ezután 2 év ( 4 félév) egyetem, szigorlatokkal, végül gyógyszerészmesteri záró
vizsga (gyakorlati és elméleti vizsga). Furcsának tűnhet mai szakemberek szá
mára az öt év gyakorlat és két év elmélet, de ekkor még nem voltak gyógyszer-

i lvlozsonyi Stindor: Rippl-Rónai József nagy festőmüvészünk gyógyszerész adatai {1970) Gyógyszerészet 14, 
23~26. oldal 
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gyárak, a gyógyszeranyagokat a gyógyszertárak szerezték be és minősítették, és 
minden gyógyszer készített (magisztrális) gyógyszer volt. 

Az egyetem évkönyvei szerint minden szigorlatát és a záróvizsgát is elég
ségesre teljesítette. Évfolyamtársa és barátja, a később neves gyógyszerész, 
Karlovszky Geyza szerint jobb eredményre képes, szimpatikus fiú volt, de őt 
csak a rajzolás és festés érdekelte. Ezt bizonyítja „Emlékezéseim" című írásában 
rögzített vallomása is: „Tanító volt az édesapám, aki sokszor hangoztatta: ha 
tízszer születne is a világra, mindig tanító kívánna lenni, én viszont festő lennék, 
mind a tízszer, ha tízszer születnék a világra." 

Már egyetemista korában megfestette Lengyel Béla professzor portréját, 
majd később felkérésre Than Károly professzor egész alakos képét, fénykép 
alapján, mindkettőt még szignálatlanul. Több évtizedes szakmai vita után a 
Magyar Nemzeti Galéria 1961-ben nyilvántartásba vette a képeket, a követ
kező megjegyzéssel: „Feltehetőleg Rippl-Rónai József ifjúkori festményei az 
1880-as évekből." 

A gyógyszerészmesteri oklevéllel visszament a kaposvári 'Arany Orosz
lán' patikába, ahol alkalmazott gyógyszerészként dolgozott. Nem sokáig, 
mert a következő évben, 1882-ben már a Somogy megyei Surdon lett házita
nító gróf Zichy Ödön fiainál, és közben rajzórákat vett, készülve külföldi 
tanulmányaira. 1884-ben beiratkozott a Müncheni Művészeti Akadémiára, és 
ennek elvégzése után 1887-ben Párizsba ment, ahol Munkácsy Mihály tanít
ványa lett. Ekkor készült képein az akadémiai stílus és Munkácsy sötét tónu
sa figyelhető meg: fekete, sötétzöld és barna színekkel (pl.: „Nő fehér pettyes 
ruhában" és „A kalitkás nő"). Ezt a korszakát (1888-1892) a művészettörté
net „fekete korszak" -nak nevezi. 

Eközben Párizsban megismerkedett a modern festészeti irányzattal és az 
élénk színekkel dolgozó impresszionistákkal. Változtat festői stílusán, képein az 
élénk színek és a vidék hangulata jelenik meg, főleg enteriőr képein. Párizsban 
ismert festő lett, több sikeres kiállítása volt, ezért 1900-ban itthon is rendezett 
kiállítást, de képeit közöny, sőt ellenségeskedés fogadta. 2 1902-ben mégis haza
tért Kaposvárra, mivel előzőleg már több hazai mecénástól megbízást kapott, így 
1898-ban gróf Andrássy Tivadar felkérte egy 100 darabos étkészlet megtervezé
sére, melyet a pécsi Zsolnay gyárban készítettek el. Zsolnay Teréz visszaemlé
kezései szerint többször tartózkodott huzamosabb ideig a családnál, illetve a 
gyárban. Nem csak az étkészletet, hanem az ebédlő enteriőrjét is megtervezte: 
vázákat, polcokat, függönyöket. .. Tervezett a Zsolnay gyárnak is szecessziós 
mintájú vázákat, csészéket, tányérokat, de ezekre (Zsolnay Teréz szerint) sajnos 
nem került rá a művész szignója, csak a Zsolnay gyár védjegye, ezért utólag 
nehéz beazonosítani ezen darabokat, pedig rendkívüli értéket képviselnek. Pél
dául néhány éve egy aukción 4 darab, bizonyítottan a művész által tervezett tá
nyér 34 millió forintért kelt el. 

:: A magyarországi mílvészet története II. kötet (1800-1943) 
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Rendszeresen kijárt Párizsba, tartotta a kapcsolatot a fiatal francia festőkkel, 
tagja lett a „Nabis" festőcsoportnak. 1908-ban ismét stílust vált: képeit az élénk 
színek, erős kontúrok és durván elhelyezett festékfoltok jellemzik. Ez az általa 
elnevezett „kukoricás korszak". 

Egyre több időt tölt Párizsban, így 1914-ben az első világháború ldtörése is 
ott éri. A francia hatóságok mint ellenséges ország állampolgárát letartóztatják 
és internáló táborba zárják. Csak francia festőbarátainak tartós közbenjárására 
sikerül hét hónap fogság után szabadulnia, és visszaköltözik Kaposvárra. A Ró
ma-hegyi villában éli élete utolsó 12 évét, rengeteget festve. Utolsó korszakában 
főleg portrékat fest, ilyen például a Piacsek bácsi sorozat, illetve a Nyugat híres
ségeinek portréi (Osvát Ernő, Babits Mihály, Móricz Zsigmond). Sokrétűségére 
utal, hogy üvegablakokat is tervez, például az Ernst Múzeum vagy a Japán ká
véház üvegablakait. 

A Róma-hegyi villa Kaposváron kívül fekszik, ezért egy csacsifogatot vásá
rol, és hetente egy-két alkalommal bejár a városba vásárolni. Ezt örökítette meg 
2009-ben Trischler Ferenc szobrászművész, csacsifogatos szobra azóta a kapos
vári fő utcán, az 'Arany Oroszlán' patika előtt áll, ahol Rippl József gyógysze
részként dolgozott. 

Rippl-Rónai József 1927. november 25-én halt meg Kaposváron. 
Festészetét a poszt-impresszionista és a szecessziós törekvések jellemzik, 

gazdag színvilággal, dekorativitással, pontos vonalvezetéssel. Sajátos, egyéni 
stílusa a már említett „kukoricás korszak". A „Művészeti Lexikon" és „A ma
gyarországi művészettörténete" szerint is rendkívül aktív festőművész volt: 2400 
olaj- és pasztellképet alkotott, ezen kívül iparművészeti darabokat (Zsolnay vá
zák, csészék, tányérok, üvegablakok, függönyök, stb.). 

Minden magyar büszke lehet a világhírű festőművészre, mi, gyógyszeré-
szek külön örülhetünk, hogy gyógyszerészként kezdte pályafutását Rippl-
Rónai József a kollégánk volt. 

Források: 

ivlozsonyi Sándor: Rippl-Rónai József nagy festőmüvészünk gyógyszerész adatai 
(1970) Gyógyszerészet 14 23-26. oldal 
Karlovszky Geyza: Rippl József 
Baradlay-Bársony: A magyarországi gyógyszerészet története I. és II. kötet 
Iviűvészeti Lexikon I\1• kötet 
A magyarországi müvészet története II. kötet ( 1800-1945) 

V Á.RSZEGI LASZLÓ 
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Salamon Béla 

Dr. Salamon Béla 1904. október 4-én 
Szigetváron született. 1972. május 27-
én hunyt el Pécsen. Gyógyszerész csa
ládból származott. Dédapja Salamon 
Antal (1865-ben halt meg), nagyapja 
Salamon Gyula, apja Salamon Jenő. A 
szigetvári 'Magyar Korona' patika tu
lajdonosai voltak. 

Elemi iskola után gimnáziumi ta
nulmányait Kaposváron, majd apja 
kívánságára - akkor n1ég Magyaror
szághoz tartozó - Felsőlövőn folytatta, 
hogy a német nyelvet is megtanulja. 
Amikor Felsőlövőt Ausztriához csatol
ták, Csurgón fejezte be érettségit téve. 
A családi gyógyszertárban lett gyógy
szerészgyakornok, közben édesapja 
meghalt. 

A Szegedi Tudományegyetemen 
1927-ben gyógyszeresz1 oklevelet, 
majd 1930-ban a Pécsi Egyetemen ál
lamtudományi doktorátust szerzett. 

Ekkor már rajongott a régészetért, a művészetekért. Jelentős helytörténeti kutatá
si eredményeket ért el Szigetvár történelmi múltjának feltárásában, emlékeinek 
megőrzésében. Mint a szigetvári Múzeum Egyesület titkára, a fővárosi régiség
kereskedőkkel hivatalosan is összeköttetésbe lépett. Ennek köszönhető, hogy a 
szigetvári múzeumot számos Zrinyi emlékhez, okirathoz, térképhez és könyvhöz 
juttatta. A helybeliek is gyakran ajánlottak fel személyén keresztül ajándékul 
vagy megvételre történelmi tárgyaikat. A gyűjtemény gyarapodása túlnőtt az 
eredeti kicsiny szobákon, és ekkor Salamon Béla az akkori városháza épületében 
harcolt ki három helyiséget a múzeum kincseinek, amiket ettől kezdve már a 
közönségnek is benmtathattak. 

Ásatásokat is végzett a szigetvári „Törökdomb"-on, itt azonban már n1eg
előzték. Több cikke jelent meg a Délvidék és Dunántúli Napló hasábjain, pl. „A 
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szigetvári céhek története'', „Istvánffy Miklós élete és szigetvári kapcsolatai", 
„Kik jártak még Szigetváron?" címen. 

A szigetvári gyógyszertárat az államosításig vezette. Utána a pécsi 'Szere
csen' gyógyszertár vezetője lett. A gyógyszertári vállalat vezetősége meglátta 
benne az értékmentő természetet, ami külön szerencse, s főképpen az akkori, 
bányászból lett igazgatónak, Szabó Pálnak volt köszönhető. 20 évig vezette a 
Szerecsen patikát (az akkori 10/2-es gyógyszertárat). 

Szerecsen patika officinája (fotó: Lárencz László) 

A muzeális értékű bútorokat és eszközöket, edényeket megmentette, múzeumi 
emlékszobát alakított ki. 1967-ben pályázaton, „A pécsi Szerecsen-patika" című 
munkájával díjat nyert, 1968-ban pedig Sopronban tartott előadást „Pécs legré
gibb gyógyszertárának története" címen. 1969-ben megírta a gyógyszertár törté
netét „A Szerecsen gyógyszertár története" címmel, az Acta Pharmaceutica 
Hungarica 39. kötetében. Ebből tudjuk meg, hogy Pécsett 1690 körül a jezsuiták 
és ferencesek létesítettek szerzetesrendi patikákat. 1697-ben Seitz Nepomuk 
János alapította az első nyilvános apotékát Szerecsen néven (ad Aethiopem, zum 
Mohren), melyet Kretschmeyer patikárius vezetett. Ezt tartják a mai Szerecsen 
patika ősének. Az 1704-es rácdúlás után Seitz felszámolta patikáját és szülővá
rosába, Zágrábba költözött vissza. Hosszú idő után tűnik elő újra a patika neve, 
bár az adatok szerint a jelenlegi helyén 1764 óta működött. 1818-ban Hölbling 
Ignác, 1848-ban pedig Hölbling József lett a Szerecsen patika tulajdonosa. 1851-
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ben Sipőcz Ferenc vette meg a házzal együtt. 1857-től Sipőcz István lett az új 
tulajdonos. 1899-től Frank-Fónagy Sándor, majd 1926-tól Jónás Géza vezette a 
patikát. 1950-ben államosították. 

Szerecsen patika /([itta/ (fotó: Lárencz László) 

A múzeum-gyógyszertár (Szerecsen nevén kívül sokáig Sipőcz-patika néven vált 
ismertté a pécsi polgároknak) évekig szakszerüen működött (amíg élt dr. 
Brantner Ottóné, sz. Imre Klára, korábbi gyógyszertárvezető) a budapesti Sem
melweis Orvostörténeti Múzeum, Levéltár és Könyvtár eszmei patronálásával és 
védelmi oltalmával. Ma egy privatizációs csoport vegyeskereskedéssé alakította 
át, jelentősen megváltoztatva a patika múzeum jellegét. 

Salamon Béla 1969-ben tagja lett az Internationale Gesellschaft für 
Geschichte der Pharmazie-nak. Jó kapcsolata volt külföldi gyógyszerésztörténé
szekkel, akik több ízben személyesen is meglátogatták. A Magyar Gyógyszeré-
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szeti Társaság Baranya megyei Szervezetének első elnökeként úttörő szervező 
munkát fejtett ki. 

1971-ben a 'Szigetvárért' emlékplakettel tüntették ki. Ugyanebben az év
ben elnyerte az 'Érdemes Gyógyszerész' állami elismerést is. 

Már beteg volt, amikor befejezte utolsó, kéziratban maradt írását a sziget
vári Salamon-patika történetéről. 

Életművének méltatója, Baranyai Aurél így írt róla: 

„Dr. Salamon Béla minden kijelentésére, minden mozdulatára, de talán 
még gondolataira is hangfogót tudott illeszteni. Halk orgonaszó volt a hang
ja, megfontolt a beszéde. Minden cselekedete, egész élete maga volt a: légy jó 
mindhalálig." 

Források: 

Baranyai Aurél (1974): Dr. Salamon Béla (1904-1972). Gyógyszerésztörténeti Diári
um lll/3 (11): 104-105. 
Baranyai Aurél (1973): Baranya n1egye gyógyszerészeti emlékeiből. Baranyai Hely
történetírás 1972. Pécs 
Romváry Ferenc (1991): Pécs lV!úzeun1patikák - l"ájak-I(orok-ivtúzeumok I<iskönyv
tára 408. 

LARENCZ LASZLÓ, SZMODITS LASZLÓ 
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Szabolcs (Pichler) József 

SZABOLCS (PICHLER) JÓZSEF Szigetvá
ron született 1900. január 29-én, Pécsett 
hunyt el 1979. január 25-én. Szülei 
Pichler József és Szatykó Anna. Felesé
ge Skergula Jolán (1928). 1929-ben 
született gyermekük Szabolcs József, 
aki neves karotinoid kutató vegyész lett, 
a Zechmeister László és Cholnoky 
László által világhírűvé vált pécsi 
karotinkutatás legjelesebb folytatója, a 
kémiai tudományok doktora, az Pécsi 
Orvostudományi Egyetem Orvosi Ké
miai Intézetének igazgató professzora. 

Az okleveles aranydiplomás 
gyógyszerész gimnáziumi tanulmányait 
a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos 
Gin1náziumban végezte, gyógyszerészi 
oklevelét 1925-ben a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen szerezte. Kilenc 
gyermekes, jó módú iparos családból 

származott és magával hozta mély katolikus hitét és az akkori polgári erényeket: 
a becsületet, szerénységet és szorgalmat. 

A gyógyszerészgyakornoki időt a szigetvári 'Zrínyi' Gyógyszertárban 
(principális: Visy Sándor gyógyszerész) töltötte. 1928-ban tulajdonába került a 
gyöngyösmelléki 'Isteni Gondviselés' gyógyszertár, amelyet 1950-ig, az államo
sításig vezetett. 

A második bécsi döntés idején behívták katonának (gyógyszerész zászlós) 
pár hónapra a pécsi Frigyes-laktanyába. ahol patikusként dolgozott. 1944 nyarán 
újból behívták és a Tolnatamási Hadikórházzal nyugatra irányították. Így került 
Landshutban amerikai fogságba, ahonnan 1945 őszén haza telepítették. Az akkor 
szokásos politikai igazolást azonnal megkapta. Politikai pártnak sem a háború 
előtt, sem utána nem volt tagja. 
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Az államosítást követően azonnal áthelyezték Dunaszekcsőre, ahonnan kö
zel egy év után visszakerült szülőföldje közelébe, Mozsgóra. Mindkét helyen 
gyógyszertárvezető volt. 

Nyugdíjba vonulása után Pécsre költözött feleségével, ahol a Pécsi Orvos
tudományi Egyetem gyógyszertárában részmunkaidős állást kapott. Otthon elvé
gezhető taksálás-ellenőrzést végzett. 

Fia visszaemlékezése szerint úgy a laboratóriumban, mint a receptúránál 
pontos és nagy manualitásra utaló volt a munkája. A gyógyszerek kiszerelése 
példaértékű volt. Több alkalommal is nagy tisztelettel emlékezett vissza profesz
szoraira, főként Winkler Lajosra és Buchböck Gusztávra. 

Források: 

• Dr. Szabolcs József adatközlése alapján 

SZABÓ LASZLÓ GY. 
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Vondra Antall 

DR. VONDRA ANTAL 1882. január 22-én 
Bártfán született és 1966. december 2-
án Pécsen hunyt el. Tiszteletben álló és 
vagyonos családból származott. Édes
apjának a Felvidéken erdőbirtoka volt. 
Féléves korában elvesztette édesanyját, 
4 éves korában édesapját is. Édesapja 
hugáékhoz került Mohácsra. A termé
szet rajongójaként innen már korán 
bejárta egész Baranyát. Nevelőszülei 

nem biztosítottak számára meleg csa
ládi légkört, emiatt hamar önállóságra 
szokott. Nem volt könnyű beilleszked
nie a változó körülményekbe. Elemi és 
középiskolai tanulmányait Mohácson, 
Szegeden, Baján és Zomborban végez
te, ahol 1911-ben érettségizett. Szűkös 
anyagi helyzete miatt érdeklődése a 
gyógyszerészi pálya felé fordult. Két 
éves patikai gyakorlatra sikerült felvé

telt nyernie. Mohácson, 1911-ben az 'Angyal' gyógyszertárban kezdte a 
„praxit", majd Kassán dolgozott 1914-ig. 

1914-ben beiratkozott az eperjesi jogakadémiára. A Felvidékre nemcsak a 
szülőföld szépsége hívta vissza, hanem édesanyja első házasságából született 
féltestvére iránt érzett ragaszkodása is, aki ebben az időben a Sáros megyei 
Szedliczén volt plébános. 

Eközben, 1914-től az első világháborúban négy év katonai szolgálatot telje
sített hadapródőrmesterként. Eközben is tanult és vizsgákat tett, ennek következ
tében 1916-ban megszerezte a gyógyszerészgyakornoki végbizonyítványt. Eper
jesen, 1918-ban sikerült a jogi fakultáson abszolválnia (a jogakadémiák nem 
voltak jogosultak doktori címet adni, a minősítés alapvizsgáztatásra terjedt ki). 

Még ebben az évben, 1918-ban beiratkozott a Pázmány Péter Tudomány
egyetemre, a gyógyszerészképzés első félévére, majd rövidesen az orvosi karra. 
Így fordulhatott elő, hogy leckekönyvében felváltva szerepelnek a gyógyszerészi 
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és orvosi studiumok. Kollokviumait és gyakorlati jegyeit becsületes és kitartó 
munkával teljesítette. Indexében nagynevű professzorok aláírásai szerepelnek, 
pl. a gyógyszerészeti tárgyaknál Bugarszky, Buchböck, Winkler, 
Vámossy, Matolcsy, az orvosi tárgyaknál Bársony, Hüttl, Jendrassik, Korányi, 
Nékám, Vámossy, Verebély. 

1920. márciusban az államtudomány doktorává avatták, s ugyanebben az 
évben, májusban sikeresen letette a gyógyszerészi „elővizsgálatokat", így július
ban megkapta a gyógyszerészi diplomát. Tehát négy év katonai szolgálat mellett 
27 éves korában két diplomát szerzett, orvostanhallgatóként pedig folytatta ta
nulmányait. 

Az eseménydús évhez kapcsolódik az a sajnálatos esemény, ami rávilágított 
a trianoni diktátum előtti csehszlovák politikára. 1920 elején ügyeinek intézése 
miatt meg kellett jelennie az Eperjesi Jogakadémián. Az előző évben bevonult 
szlovák hatóság határozatban közölte vele, hogy Csehszlovákia területéről kiuta
sítják, mivel magyar nemzetiségűnek vallotta magát! 

1920 közepétől kezdve különböző budapesti gyógyszertárakban dolgozott. 
Az 1922-23-as években a Magyar Gyógyszerész Egyesület titkáraként tevé
kenykedett és szerkesztette az Egyesület lapját, a Gyógyszerészi Értesítőt. Köz
ben készült a gyógyszertárvezetésre jogosító approbációs vizsgára. Emellett 
részt vett az orvoskari előadásokon és gyakorlatokon is. A sikeres approbációs 
vizsga után Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja igazolta, hogy jogot nyert 
gyógyszertár vezetésére. 

Hihetetlen szorgalmának és tudásszomjának jele, hogy mindemellett 
megszerezte a francia nyelvtudás alapjait. Eldöntötte, hogy Franciaországba 
utazik. 1923-tól három éven át Párizsban élt. Gyári munkásként, majd labora
tóriumokban dolgozott. Többek között a természetes és mesterséges igaz
gyöngyök vizsgálatára szakosodott laboratórium vezetőjeként újszerű, meg
különböztető kémiai módszert dolgozott ki. Közben beiratkozott az 
Université de Paris orvosi fakultására. Négy szemeszteren át tanulta az orvo
si tárgyakat és teljesítette a vizsgákat. 

1926-ban hazatért és megnősült. Két éven át budapesti gyógyszertárakban 
dolgozott és bekapcsolódott a szaklapszerkesztési munkába, összevéve öt évig 
szerkesztette a Gyógyszerészi Értesítőt. 1927-ben újból beiratkozott a budapesti 
orvosi karra, ahol sikeresen befejezte az orvostudományi tanfolyamot. Klinikai, 
kórházi gyakorlatokra nem kerülhetett sor anyagi nehézségei miatt. 

1929-től a vértesacsai gyógyszertárnak lett a bérlője, amely korábban a ki
emelkedő alkotó és lexikoníró gyógyszerész, Kazay Endre tulajdona volt. Kazay 
példája erőt adott számára, hogy fölhalmozott ismereteit publikálja. Széleskörű 
érdeklődése, rendkívüli szaktudása mintegy 250 publikációjában tükröződik. 
Néhány ismertebb (még a korábbi cikkei közül): „A gyöngykagylótenyésztés és 
igazgyöngytermesztés'', Természettudományi Közlöny, 104-108 (1928), „A 
természetes és tenyésztett gyöngy megkülönböztetése", Természettudományi 
Közlöny, 572-578 (1928), majd „Davy", Természettudományi Közlöny, 358-362 
(1929), „Visszapillantás a szerveskémia egy évszázados fejlődésére", Magyar 
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Gyógyszerész 2 (50), 7-9 (1929). Sok ismeretterjesztő cikke jelent meg hírlap
okban is, leginkább a Pesti Hírlapban. 

Vértesacsán fejezte be Studény János gyógyszerésszel közösen írt, „Hírne
ves gyógyszerészek" című könyvet, ami 1929-ben jelent meg Budapesten, a 
szerzők saját kiadásában. A ma könyvritkaságként számon tartott, mintegy 300 
oldalas alapmunka életének fő műve. Az előszót Winkler Lajos írta hozzá. 

Ezután újabb fordulat következett be életében. 17 gyógyszerész pályázó kö
zül, 1932-ben egy Pécsen felállítandó új gyógyszertár jogosítványát nyerte el. 
Minden erejét arra összpontosította, hogy anyagilag biztosítsa a gyógyszertár 
megalapítását és működését. Pécs védőszentjéről 'Szent Mór' gyógyszertárnak 
nevezte el. A sok adósság, anyagi gondok kikezdték szervezetét, gyomorfekélyt 
kapott, meg is kellett operálni. Ebben az évben született meg lánya, Vondra Haj
nalka (később, mint gyógyszerész főleg gyógyszerismertetéssel és gyógyszer
törzskönyvezéssel foglalkozott Budapesten, Sopronban nyugdíjasként hunyt el 
2000-ben). 

1944-ben a háború Pécs lakósságát is megviselte. Különösen nehéz volt a 
mindennapi élet a városközponttól viszonylag messze elterülő megyeri kertvá
rosban. A 'Vondra-patika' tulajdonosa nemcsak a gyógyszerellátást biztosította, 
hanem - orvosi tanulmányait hasznosítva - részt vett a betegek kezelésében is. 
Mire stabilizálódni kezdett küzdelmes élete. 1950-ben elkezdődött az államosí
tás. Elveszített mindent, amiért dolgozott. 58 évesen még nem volt meg a nyug
díjjogosultsághoz szükséges 10 éves állami szolgálata. Tovább kellett szolgálnia. 
Az új, szocialista rendszerben a Gyógyszertári Vállalat Mágocsra, majd Bük
kösdre helyezte gyógyszerésznek. A mostani pécsi vásárcsarnoktól délre fekvő 
nagy bérház földszinti részén, a Vondra-patikában megkezdett állatgyógyászati 
szerek forgalmazása terén később tanítványa, Lukács János folytatta úttörő kez
deményezését, 1950-től újabb épületrészben, szintén a városcsarnok mellett. 
Későbbi országos szaktekintélyét mesterének köszönhette. 

Vondra Antalt 1965-ben nyugdíjazták. Szemműtéten esett át, de legyengült 
szervezete nem bírta tovább, 1966-ban elhunyt. A pécsi köztemetőben nyugszik. 

Kalandos élete tele volt küzdelemmel, tudásvágya és szakmai műveltsége 
rendkívüli volt. Pécs és a magyar haza egyik legnagyobb tudós gyógyszerésze 
példa marad az utókorban. 

Források: 

Blázy ,i\rpád (1968): E111lékezés \1onclra :0\iltalra. c,yógyszerészet, 1968 n1ájus, p. 183. 
I(ósa László (1.992): Dr. \'ondra .Antal születésének centenáriun1ára. Gyógyszerészet. 
J 992 január, p. 27-30. 
L[1rencz László (1983): I<.ézirat a \iondra-patika történetéről 
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Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár 
7624 Pécs, Honvéd utca 3. 

DR. MOLNÁR BÉLA szakgyógyszerész 
PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szak, 
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár 
7624 Pécs, Honvéd utca 3. 

DR. MOLNÁR PÉTER egyetemi tanár 
PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék 
7624 Pécs, Rókus utca 2. 

DR. PÉTER H. MÁRIA egyetemi előadótanár, gyógyszerészettörténész 
540103 Targu Mures, Aleea Cornisa 20. Ap. 14. (Románia) 

DR. RÉPAY GÁBOR szakgyógyszerész 
RG Patika 
7530 Kadarkút, Petőfi utca 4. 

DR. HABIL. STAMPF GYóRGY egyetemi docens 
Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészeti Intézet 
1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 7. 

DR. SZABÓ LÁSZLÓ GYULA emeritus professzor 
PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szak, 
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár 
7624 Pécs, Honvéd utca 3. 

DR. SZMODITS LÁSZLÓ gyógyszerészettörténész 
1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 1. 

TREBBIN ÁGOST helytörténész 
7632 Pécs, Gyöngyös utca 13. 

DR. VÁRSZEGI LÁSZLÓ e. egyetemi docens 
PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szak, 
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár 
7624 Pécs, Honvéd utca 3. 

185 



ISBN 978-963-642-594-4 

Megjelent a Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Karának gondozásában. 

Felelős kiadó: Dr. Miseta Attila 
A borítóterv Simon Adrienn munkája 

Fotó: Verébi Dávid 
Tipográfia, tördelés: Cserép Zoltán 

Nyomdai munkák: Carbocomp Kft„ 
Molnár Nyomda és Kiadó Kft. 

Pécs, 2014 


