
A Korányi gyógyszerészek 
Orvosdinasztiákról, nagy orvos-egyéniségekről gyakran ol

vashatunk. „Rokonaikról'; a gyógyszerészekről sajnos rit
kán emlékeznek meg. Pedig munkájuk nélkülözhetetlen 

volt, és úgy gondolom, az is marad. 
Egy híres orvos, Korányi Frigyes testvéréről, Imréről, en

nek fiáról, Lajosról, és unokáiról, Miklósról és Mártáról, a 
három generációs gyógyszerészcsaládról szeretnék mesélni 
az alábbiakban. Nem gondolom, hogy sorsuk sokban külön
bözne a XIX-XX. század más magyar-zsidó gyógyszerészdi
nasztiáitól, de talán éppen ezért érdemes történetüket követ
ve egy polgárcsalád szemüvegén keresztül szemügyre venni 
a századelő álmait, a századforduló küzdelmeit, és a családi 
hivatások alkonyát. 

„Eredeti családi nevük Kornfeld volt. A család története a 
XVIII. század utolsó évtizedeitől ismert. Friedrich J. (Joachim) 
Kornfeld (?-1826) izraelita vallású bécsi bankár volt, aki a napó
leoni háborúk idején a hadsereg hitelezője és felvásárlója volt és 
a hadseregnek adott hitelekből és kölcsönökből szerzett vagyo
nát a Napóleon bukását követő inflációban elvesztette. Három 
fia János (Bécs, 1795 - Szatmár, 1880), Viktor (1796-1870) és 
Sebald' (Sebaldus) (Prága, 1800 - Nyíregyháza, 1885) orvosi 
pályát választott, mindhárman a bécsi egyetem orvosi 
karán seborvosi szülészmesteri oklevelet szereztek 
és különböző időben - az 1820-as évek közepén 
és végén - Magyarországon telepedtek le és fé
nyes pályát futottak be. További testvéreikről 
nincs adaf'2 

A fenti adatok Kapronczay Károly or
vostörténész Orvosdinasztiák című írá
sából valók. A Korányi Frigyes és utódai 
életéről szóló leírások - hosszabb-rövidebb 
formában - ezt az idézetet szokták átven
ni. Jogosan. Az adatok precízek. A család 
előtörténetéből új információt valószínűleg 
nem rejtenek már a hazai levéltárak. Va
jon árnyalható-e a kép, ad-e hozzá valamit a 
családi emlékezet a történethez? És mit adnak 
hozzá a szakkönyvek tudományos ismereteihez a 
helytörténet írott és íratlan elemei? Más nézőpont
ból látjuk-e sorsukat, ha - szakítva a vészkorszak tabuk
kal - figyelembe vesszük a család származását, életüknek és a 
különböző élethelyzetekre adott válaszoknak ebből adódó spe
ciális vonásait, mozzanatait. A származástörténeti adatok meg
értéséhez tudnunk kellene, hogy a család Bécsből a szomszédos 
Morvaországba (a mai Csehország délkeleti részére) költözött. 
Nincs adat, ámde a családi legenda szerint Morvaországból jöt
tek, ahol akkoriban csak az első fiú nősülhetett, a többitől a tör
vények megtagadták ezt a jogot. A történelem pedig igazolja a 
ködös múltból hozott legendát: a törvény a XIX. század elején a 
Habsburg Birodalmon belül csak Morvaországban tiltotta a má
sodik és további fiúgyermekek házasságát. A csődbe ment ban
kár pedig nem csak biztonságosabb szakmát, hanem olyan helyet 
is keresett fiainak, ahol nyugodtan megtelepedhetnek, dolgoz
hatnak, gyarapodhatnak. Hogy tényleg csak hárman voltak, vagy 
volt egy elsőszülött fiú, akí szűleivel maradhatott, nem tudjuk. 
De tudunk bohémiai3 rabbiról, ugyanezzel a névvel.' 

Számunkra, itt még az orvosdinasztiák kutatóival együtt, 
hármuk közül a legfiatalabb fiú, Sebald sorsa érdekes. Fivéreihez 
hasonlóan Bécsben tanult, orvosi oklevelet szerzett, majd mind
hárman Magyarországon telepedtek le. 

Nagykálló, a mai csendes kisváros még a térség köz-
pontja, megyeszékhely volt a XIX. század elején.5 

ltt élt a csodarabbi, Eizik Taub (1751-1821), 
a magyarországi haszidizmus egyik legna
gyobb alakja. Nevéhez számtalan legenda, 
csoda és a közismert dal: a Szól a kakas 
már története fűződik. 

Kállón 1928-ban 716 zsidó család 
élt, ez volt a legnagyobb zsidó közösség 
a mai Szabolcs-Szatmár megye terüle
tén. 

Sebald, mikor feleségül veszi Kandel 
Haim lányát, Annát, itt telepszik le, es 

folytat orvosi praxist. 
Gyermekei: Frigyes (1827-1913) or- · 

vos, egyetemi tanár; Adolf (1829-1903) .. 
ügyvéd; Imre (1831-1909) gyógyszerész, 

Miklós ( 1832-1914) katonatiszt, jogász, Sza- · 
bolcs vármegye főjegyzője; Lilla (1835-?), Kornélia 

(1841-1918); Mária (1842-?), Emília (1839-1909), Emma·, 
(1840-1919). 

Kilenc gyermeke közül a leghíresebb első fia, dr. Korányi Fri
gyes, akí Adolf öccsével együtt nemességet, majd bárói rangot 
szerez.6 

Sebald harmadik fia, Imre lesz az első gyógyszerész a csa
ládban. 

1. Imre 
Miért pont gyógyszerész? Mai fogahnaink szerint orvosnak, 
ügyvédnek, jogásznak tanulni sokkal inkább számít karriernek, 
mint gyógyszerésznek. 

Sebald viszont a korabeli viszonyokat figyelembe véve biztos 
jövőnek tekinthette a gyógyszerész pályát: 



sa-

„a XIX.-ik század elején a gyógyszerészek gazdasági helyzete 
nagyon jó volt. A gyógyszerészek meg voltak elégedve helyze
tükkel:'' 

A rokonszakmák nyilván családon belül is jól kiegészíthették 
egymást. Így lett Adolf ügyvéd, Miklós jogász (és katonatiszt), 
Frigyes orvos, Imre pedig gyógyszerész. 8 

Imre tanulmányait az egri érseki gimnáziumban végezte, 
de az 1848-1849-es szabadságharc idején hazafias lelkesedés
ből több társával megszökött az iskolából, és szülei tudta nélkül 
jelentkezett a szabolcsi honvédzászlóaljba. Több ütközetben is 
részt vett. Zászlóalját 1849 júliusában Tokajnál szétverték. A vi- _ 
lágosi fegyverletétel után folytatta tanulmányait. Gyógyszerészi· 
tanulmányokat Egerben és Debrecenben folytatott, végül a pesti 
orvosi karon végezte el a kétéves gyógyszerészi tanfolyamot. 

A „hazafias lelkesedés" a családban nem volt egyedi. A család 
hazájának érezte Magyarországot, anyanyelvének a magyart. Fri
gyes, a pesti egyetem hallgatója, tagja volt a márciusi ifjaknak. A 
pozsonyi országgyűlésre az egyetemi ifjúság képviseletében Vas
váryval és Meixnerrel hárman utaztak. Majd, mivel ekkor már 
volt sebészeti gyakorlata, mint katonaorvos vett részt a harcok
ban, a szegedi 104-es zászlóalj főorvosaként.' 

Debrece11 
Diplomája megszerzése után Imre Debrecenben dolgozott. Az 
Arany Angyalhoz clmzett gyógyszertárat 1857-től 1864-ig bérel
te. 1861-ben részt vett a Debreceni Gyógyszerésztestület alakuló 
közgyülésén. 10 

„Az abszolutizmus alatt ( „ .) rohamosan romlott a gyógysze
részek gazdasági helyzete, és erősen lecsökkent régi tekintélye is. 
A Bach-korszak nem ösmerte el pályának, és művelt társadalmi 
osztálynak a gyógyszerészeket. Az egyre rosszabbodó helyzetnek 
megvolt mégis az az üdvös hatása, hogy az ország különböző 
részeiben akciót kezdett egy-egy gyógyszerész. Most („.) jöttek 
rá, hogy egymástól való elszigeteltségük a legnagyobb akadály. 
1861 februárjában gyógyszerészek kérvényezték a képviseleti, és 
árképzési anomáliák megszüntetését:'11 

·Bár első beadványuk nem járt - nem járhatott - sikerrel, ez 
a beadvány vezetett az 1861. III. 13-án történt megalakuláshoz. 
A Debreceni Gyógyszerész Testület vezetője Tamássy Károly lett. 
Az alakuló ülés hét résztvevője közt találjuk a fiatal Korányi Im
rét is. Célul tűzték ki többek közt a magasabb képzési szint álta
lánossá tételét, a gyakornoki vizsga szabályzását. Komoly munka 
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3/ Nyiregyháza idő rendben is harmadik patikája a "Kigyó

hoz" cimzett, amelyet azonban általánosságban csak "KorányiM

gyógyszertárnak neveztek. Az 1873 november 24-i ellenőrzéskor 

a szernélyjogu .tulajdonos Korányi Imre /okl. 1854, Bécs/ volt, 

aki 1866-ban hozta létré ezt a patikát.6 Segéde: Márki Bertalan 

"aki 1869. évben Szatmáron segéddé avattatvén azóta M.Szalkán, 

Debreczenben és Karczagon segédkezett." Gyakornoka: ''1871. De

cember 1-seje óta Kracz Károly, munkácsi születésü 16 éves if

ju, ki a M.Szigeti gymnáziumban 4 osztályt végzett." A patika 

helye: ''a Nagyvendéglő terére néző Kobilitz-féle béres üzletben 

van". 

Szép butorzata volt a flKisyóhoz" címzett patikének. A 

csornok "berendezve müvészi csinnal készült állVányával, mely 

a terem három oldalát elfoglalja." 
Gazdag volt az áruellátása is, mert "mérgek és hőshat·ásu 

növények is tartatnak", 

A kézikönyvtár 14 szakkönyve között szerepelt Darwin: A 
fajok en:idete e. munkája is. 

_volt ebben az időben a gyógyszerészet. Nem lehetett gyárilag do
bozolt, rögzített áras, használati utasítással ellátott gyógyszerek 
recept szerinti átadására hagyatkozni. A gyógyszerész tananya
gában gyógyszerárszabályzás, gyógyszerkönyvvitel, gyógyszer
törvény-tudomány is szerepelt a gyógyszerészet, gyógyszerisme
rettan, gyógyszerrendelmény mellett. 

Hajdúböszörmény 
Imre 1865-1866-ban Hajdúböszörményben volt gyógyszerész-" 
Valószínűleg itt is bérlő, mint Debrecenben. Itt született fia, La
jos 1866-ban. 

Nyíregyháza 
„A harmadik patika a piactér környékén volt. Alapítása az 1860-
as évekre tehető, Korányi Sebald harmadik fia, Imre alapította, 
aki azelőtt Hajdúböszörményben volt patikus. A forgalmukat 
féltő gyógyszerészek tiltakozása ellenére nyílt meg 1868-ban a 
Kobilitz házban a Kígyóhoz címzett patika, majd a század végén 
Korányi csinos és ízléses emeletes házat épített a mai Totózó he
lyén. Korányi 76 éves koráig, 1906-ig vezette a patikáf'13 

„1864-ik év júliusában Korányi Imre Nyíregyházán egy har
madik gyógyszertárat állítván fel, ezen gyógyszertár Tamássy 
Ödön birtokába jutott, 1871-ik év végéig kezelt:'14 

Két forrás, két dátum. De melyik a helyes? Ha elfogadjuk, 
hogy Imre 18S7-től 1866-ig Hajdúböszörményben dolgozott, 
akkor egyik sem. Egy korabeli dokumentum lehet a segítségünk
re: a gyógyszértárakat ugyanis rendszeresen ellenőrizte a várme
gyei főorvos. Dr. Fazekas Árpád Szabolcs vármegye patikái a 

Gyógyszertári fel írólap 1 
XIX században e. írása idézi a hatósági gyógyszertári vizsgálata 
1873. évi jegyzőkönyvét. 15 

A gyógyszerésztörténet további állításai a patika 1871. évi 
eladásáról nyilvánvalóan tévesek. 

A korabeli Nyíregyházán Korányi Imre társadalmi helyzetével 
kapcsolatban nincs ellentmondás a források között. Aktív szerepet 
vállal a város életében: a katolikus iskolaszék elnöke(!), az Önkéntes 
Tűzoltó Egylet pénztárosa,16 Nyíregyháza képviselő-testületének és 
a vármegye törvényhatóságának tagja - törvényszéki szakértő. De 
meddig tart a megbecsülés, mennyit ér az emancipáció? 

A tiszaeszlári per (1883) 
„Az egyik perbefogott metsző lakásán papírba csomagolt sárgás-: 
barna port találtak. Ez biztos vér! - mondták, lehet a Solymosi 
Eszteré is. A metsző állította, hogy az vérzéscsillapító, a patiká-~ 
ban vette nyolc krajcárért. Persze nem hitték el. Átadták a port· 
Nyíregyházán az ismert, jól képzett Korányi gyógyszerésznek,~. 
aki törvényszéki szakértő is volt. Ö megerősítette, hogy az vér
zéscsillapító és a csecsemők körülmetélésénél is alkalmazzák, 
vérzéscsillapításra. Kiderült, hogy ez a gyógyszerész is zsidó volt, 
valamikor, de legalább apja-anyja az, tehát nem lehet hinni neki. -
Édesapja Sebald és családja 1837-ben az egri érsekségen katoli- ' 
zált, vagyis Imre fia akkor 7 éves volt. Az Országos Gyógyszerész. , 
Egyesület tiszteletbeli tagja, törvényszéki szakértő, de valóban1' 
zsidónak született, tehát nem lehet hiteles szakértő a vérvád per-(, 
ben! Ugyanígy jellemző, hogy a második törvényszéki boncolá- ,, 
son nem lehetett jelen a megyei tiszti orvos, hiszen ő is zsidó:' 17 

I"··, 

Korányi Imre 1865-ben kötött házasságot a budai születésű;, 
Seidl Irénnel, akitől négy gyermeke - Lajos (1866-1929) gyógy-;'. 
szerész; Endre (1868-1945) ügyvéd; Anna (1869-?) férje dr. Ko- ! 
vách Elek; Margit (1870-?) férje Maurer László - született. ; 

A fennmaradt hivatalos iratokból, szakmai leírásokból ki- , 
rajzolódik az egykori gyógyszerész szakember képe. Az emberé , , 
talán a két alábbiból: ' 

„Szemben a Jósa-házzal a Korányi-patika. A nagy Korányiak i 
egyike, Imre bírja. Régi, benső barátja Jósa Andrásnak. Puritan, 
humánus szellemével a gyógyszertárából nem csinál »patikát«. A · 
szegényeknek nemcsak abból, hanem nagy lelkéből is osztogat."' 

Haláláról így emlékezik meg a nőegylet éves közgyűlése: 

Szívünk mélyébi}l 1nOndunk -_utolsó 'köszöuetet rnegboldogu!t 
,Kcráuyi Imre gyógy:>zefé$Z,;11rriak" }:J--:l909. szeptémbe1· S·án halt. 
meg s élete végeig miódig---ingyeu- Jáila el -árváinkat grógyszerrd. 

Részvétünket 'özve!iyénél és 1$yánál _-Dr, _Kovách Elekné ipar· 
i_;kofai elnökü_oknél , a_ ndegylet, és jpáriskolá részéról meghatott. 
kegyelettel teljesitettUk; .A nőegylet hálája, az árvák imája kisérje a 
sirban , nyugt'ó emlékét. 
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2. Lajos 
Korányi Lajos 1866-ban született Hajdúböszörményben, ahon
nan a család hamarosan Nyíregyházára költözött. 0 is gyógysze
rész oklevelet szerzett, majd néhány évet apja mellett dolgozott. 

Egyik unokatestvérét, a pesti születésű Nyíri Saroltát vette 
feleségül. Hozományként pesti patikajogot kapott apósától. Az 
Aggteleki utca 8. számú házba költöztek. A ház ma is áll. Utca
frontján látható a hajdani Gyógyszerész Kaszinó bejárata. Az 
utca neve ma Kiss József utca. Itt élt Kiss József, a magyar nyelvű 
zsidó líra egyik legnagyobb alakja. 19 

Az 1893-ban alapított Szent Margit Patika szemközt, pár lé
pésnyire, a Népszínház utca 22-ben volt. A szépen berendezett 
kiszolgáló térhez jól felszerelt laboratórium csatlakozott. 

Lajos nem csak munkájában, de szociális érzékenységében is 
követte apját. Közismert volt, hogy kétféle árral dolgozik: mást szá
mol annak, aki meg tudja fizetni a teljes költséget, és mást a környék 
szegényeinek. (Belőlük pedig volt elég. Néhány saroknyira van csu
pán a Teleki tér. Az ócskapiac vonzáskörzete ez, a város belsejéből 
kiszoruló szegény zsidók, az apró lakás-zsinagógák világa.) 

A tízes évek végére úgy tűnik, Lajos élete sínen van. Gyere
keit taníttatja, még némi polgári luxusra is telik. 
Testvérével, Endrével autóútra 
indulnak Itáliába. Nagylányát, 
Mártát is magával viszi. (Az 
autó még olyan ritkaság, hogy 
a szembejövő lovak megvadul
nak tőle.) 1914 nyarán Lajost a 
hazaúton éri a hír, hogy meghalt 
Ferenc Ferdinánd. 

Néhány hét múlva már háborúban az ország. Azután kö
vetkezik a Tanácsköztársaság. Nehéz időszak ez mindenkinek, 
de különösen nehéz időszak a polgárságnak. Lajos patikáját 
államosítják, a családtagok nem is dolgozhatnak egy helyen. 
Mikor véget ér a 133 nap, Lajos visszakapja a patikát. Üresen. 
A gyógyszer-, alapanyag- és eszközkészlet árát nincs kitől visz
szakérni, pótlása pedig kimeríti a család anyagi lehetőségeit. 
Lajos mindkét gyermeke dolgozik ebben az időben a patikában. 
A családhoz költözik - egyetemi tanulmányai idejére - Korányi 
András, a későbbi „ezüstarcú professzor'"0

, Lajos unokaöccse, 
belgyógyász, szívspecialista. (András élete végéig, hírneves pro
fesszorként is törődött a családdal. Lajos egyik unokája, Emma 
neki köszönheti, hogy 24 éves korában gyógyíthatatlannak tar
tott szívbetegségéből felépült.) 

Lajos támogatja a kultúrát: nevét ma is megtaláljuk a Termé
szettudományi Kiadó pártolói között.21 Fiatal korától foglalkozik 
a gyógyszerésszak.ma ehnéleti és szervezeti kérdéseivel. Először 
a Gyógyszerészek Évkönyve 1892-es évfolyamában jelenik meg 
írása.22 

A lakásukkal egy házban lévő Gyógyszerész Kaszinónak gya
kori vendége, aktívan foglalkozik a szervezeti kérdésekkel is. Né
hány hónapig a Gyógyszerésztestület elnöki posztját is betölti, de 
látva, hogy a szak.mai vita helyét pozícióharc vette át, a miniszter 
pedig csak régi ismerősével, az ősi nemesi származású előző el
nökkel hajlandó tárgyalni, inkább lemond posztjáról és ambíciói
ról, mint hogy a szakma érdekeit veszélyeztesse. 

A Magyar Gyógyszerész Egyesület Emlékérmét 1936-ban, 70 
éves korában kapja meg. 

Lajos hetven éves korában, 1936-ban fiának, Miklósnak adja 
át a tulajdonjogot, a tényleges vezetés megtartása mellett. 1944-
ig élt. Miklós 194 7 -ig, az államosításig vezeti a gyógyszertárat. 

· A patikát 2011-ben a VIII. Kerület Önkormányzata felújít
tatta. Műemléki védettséget élvez a portál, a szépen helyreállított 
bútorzat és a karzatos laboratórium. A felszerelés, edények, üve
gek sajnos nem maradtak meg. 

Az ehnúlt tíz évben vezetője Kázmérné Dubecz Margit 
aranykoszorús gyógyszerész, aki gondosan őrzi a patika arcula
tát, és szakértelemmel díszíti a faragott oszlopos polcokat az ide 
illő szép gyógyszeres üvegekkel, edényekkel. 

Lajos mellszobrát Kisfaludi-Stróbl Zsigmond, a családba
rátja készítette el. A szobrot Lajos fia, Miklós az Orvostörténeti 
Múzeumnak ajándékozta 1972-ben. Ma a Korányi Emlékházban 
van felállítva Nagykállón. 

l Márta 
Korányi Márta, Lajos első gyermeke, 1895-ben született. A Veres 
Pálné Ginmáziumba járt. A Veres Pálné igen jó gimnáziumnak 
számított, az egyetemi tanulmányokra készítette fel a lányokat. 
Gyűjtőhelye volt ez akkoriban a zsidó származású polgári csalá-

6' dok lánygMye;mekónek . . i:;: 
ária erettseg1 utan ~. 

gyógyszerészeti tanulmá- ,,. 
nyakat végzett. A Budapes- ~ 
ti Tudományegyetemen23 

;,,. 

szerzett gyógyszerész ~ 
diplomát 1919-ben. Már- ~: 
ta gyógyszerészdiplomá- z::i 
jában24 a nevet megelőző <>Íl' 
dominum szóból az utolsó ]; 

"-
~ 



2 betűt kivakarták, átírták. Nőknek szóló diploma még nem lé
tezett. 

Jókor érkezett, és időben távozott. ,,wlassics Gyula 1895 
szilveszterének napján kiadta a 72029. számú rendeletet. Ferenc 
József legfelsőbb elhatározására hivatkozott, amely "legkegyel
mesebben megengedni méltóztatott, hogy a nőknek bölcsészeti, 
orvosi és gyógyszerész pályákra léphetés céljából - az illetékes 
felsőbb tanintézet meghallgatása alapján - esetről esetre enge
dély adassék./'25 Majd „a Károlyi-kormány vallás és közokta-
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tásügyi minisztere, Lovászy Márton 
(1864-1927) 1918. december 7-én, a 
206626. számú rendeletben kimondta 
a nők teljes egyetemi egyenjogúsítását. 
Ez az ideális állapot, sajnos, még egy 
évig sem tartott. Az orvosi kar testüle
te ugyanis már 1919. augusztus 26-án 
nu1nerus clausus bevezetését határozta 
el, a nők felvételének korlátozásával."26 

, 

Gyógyszerészi végezettséget szerezni, avagy gyógyszerész-! 
ként dolgozni, egyedül a patikában nem ugyanaz. Márta csakl 
apjával, vagy a segéddel együtt dolgozhatott, hiszen mi lenne, hal 
egy férfi „olyasn1it" akarna vásárolni.27 ! 

A Tanácsköztársaság Márta életébe is beleszól: a családi pati-! 
kában, melyet államosítottak, egy családtagnál több nem dolgoz-! 
hat. Mártának ebben az időben az egyetem gyógyszertárabanJ 
kell dolgoznia. Ide „vezénylik'', de fizetéséről „elfelejtenek gon-i 
doskodni':28 ! 

Márta, a kor szokásának megfelelően, csak házasságköteseigl 
dolgozik, a családi patikát nem ő viszi tovább. ! 

l 
l 

~ 1 
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„Korányi Miklós (Tahitótfalu, 1896. júl. 25. - Bp., 1975. mcirc.l 
23.): dalszövegíró. Polgári foglalkozása gyógyszerész. Szerette a! 
magyar nótát, ked\1elésből írt dalszövegeket. Eltörött az ezüst! 
hangú tilinkóm e. versét Farkas Jenő zenésítette meg. Ezt követő-! 
en több sikeres nóta szövegét írta. Csak tebenned bíztam (zene:! 
Oláh Kálmán); Mikor a nyár őszre fordul (zene: Kárpát Zolt,\n);, 
Patyolat a kisangyalom ruhája (zene: Farkas Jenő); Perbe súll· l 
tam a szívemmel (zene: László Imre):'''' l 
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A Magyar Életrajzi Lexikon rövidke cikke eseménytelen 
gyógyszerész életet jelez, melybe csak a magyar nóta visz vala
melyes színt. Pedig a három egymást követő generációból talán 
az ő élete alakult a legváltozatosabban, habár ez nem sok 
örömet okozhatott sem neki, sem családjának. 

Lajos talán második gyermekét is gyógysze
résznek szánta, de a jó fejű fiatalember kereske
delmi iskolába vágyott. 

A Trefort Gimnázium - az egyetem gya
korlóiskolája - újszerű módszerekkel dol
gozott. Otthoni lecke nem volt, mindent 
megtanultak az iskolában. Már aki. Miklós 
inkább csak azt, ami érdekelte, bár azt igen 
jól. 1914 júniusában érettségizett. 

Mikor az első világháború kitört, a 
magát magyarnak valló, és családja, főleg 
nagyapja szabadságharc alatti viselkedésére 
büszke fiú önkéntesnek jelentkezett. Tüzérsé
gi felderítő lett, vagyis egyedül kellett az arc
vonal elé kimennie, hogy a vezetékes telefonon 
tudassa a tüzérekkel a távolságot és irányt. Bátorsá
gát az 1915-ös vitézségi érem tanúsítja. A hősies képet 
talán kicsit árnyalja, ha hozzátesszük időskori kijelentését: 
„Tudod fiam, aki azt mondja, hogy ott nem félt, az vagy hülye 
volt, vagy hazudik'. Lovának. és szerencséjének köszönhetően 
épségben tért haza, főhadnagyi rangban szerelt le. Visszaült az 
iskolapadba: elvégezte a Keleti Kereskedelmi Akadémiát. De a 
történelem másodszor is megváltoztatta sorsát. Miklós vágyai
ból és világképéből egyenesen következett, hogy a háború utáni 
eseményeket, és végül az ország szétdarabolását nagy elkesere-

déssel, erős irredenta érzelmekkel fogadta. Meghiúsult álom ma'~ 
radt a keleti kereskedelem, az országnak immár se tengere, se 
kereskedelme nem maradt. 

Nem volt más választása, beállt apja patikájába, és elkezdte 
tanulni a mesterséget. Gyógyszerész oklevelet 1920-ban szerzett. 
De még mindig többet várt az élettől, mint egy helyet a családi 
üzletben. 

Dolgozott apja patikájában, de közben gyógyszerészdok
tori tanulmányokat is folytatott. A budapesti Királyi Magyar 
Pázmány Péter Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézet
ében (nyilván a saját gyógyszertár laboratóriumi lehetőségeit 
is kihasználva) 1922/23-as és 1923/24-es tanévében készítette 
el disszertációját: Mikroszublimációs drogvizsgálatok30 címen, 
mely ma is megtalálható az Országos Széchenyi Könyvtárban. A 
mikroszublimációs eljárások a mikroszkópok fejlődésével kerül
tek előtérbe. Miklós az elért eredmények rövid összefoglalásán 
kívül saját vizsgálatainak eredményeit is közli. Kutatásai során 
„szempont a módszerek egyszerűsége, és megbízhatósága'', vagy
is „gyógyszertári azonossági és tisztasági vizsgálatokra alkalmas
e?" A vizsgálati módszerek közül ezért a védett és a zárt térben 
végzett vizsgálatokkal szemben előnyben részesítette a szabadon 
(tárgylemezre helyezett anyag hevítésével, és a kicsapódó anyag 
másik tárgylemezen történő felfogásával) és csökkentett légnyo
más alatt történő vizsgálatokat. A mikroszkóp nagyságrendjére 
is utal, hogy kétszázötvenszeres nagi1tásban vizsgált bizonyos 
anyagokat. Sok ezek közül a laikusnak is ismerős lehet: ipekaku
ana, opium, coffein, tea, cola) mate, kakaó. 

A doktori végzettség megszerzése után még két év fizetés 
nélküli kutatói gyakorlat következett volna, az egyetem analitikai 
tanszékén. De erre már nem futotta a patika jövedelme. (Testvé
re tüdőbaja, a tátrai szanatórium költsége is közrejátszott.) Mik
lós viszont nősülés előtt állt. Ismét maradt hát a napi patikusi 
munka, most már doktori végzettséggel a zsebében. 

A harmincas években még publikált néhány helyen a kivo
nó eljárásokról és gyógyszerész munkája közben felmerülő 

nehézségekről.31 Ez utóbbiban a vényeken olvasható 
- vagy olvashatatlan - adagokról, adagolásokról, 

a gyógyszert kiadó patikus felelősségéről be
szél. Nem véletlenül. Saját gyakorlatából is 

leírhatott volna több esetet, amikor a felírt 
szer kiadása halálos veszélyt jelentett volna 
a betegnek. A család emlékezete szerint 
sokszor felhívta telefonon a vényt kiállító 
orvost: volt, hogy egy tizedespont, vagyis 
tízszeres adag volt a „hiba''. 

Ebben az időben kezdett versekkel, 
többek közt a lexikon által említett ma
gyar nóta szövegekkel foglalkozni. Talán 

az érzelmes-bús szöveg jól kifejezte lelkiál- ~ 
lapotát, talán egyszerűen pár percnyi kitörést ~ 

jelentett a hétköznapokból. A gyógyszerészi- ~-
kutatói munka nyomait ma már nehéz megtalál- ~ 

~' ni, de dalai fennmaradta'k, ma is játssza őket időn- ~ 
ként a Magyar Rádió. A Gyógyszerészeti Közlöny 1937-es ;,,. 

számában közli egy cikkét az Országos Egyesület egy felszólalá- fi' 
"" sával kapcsolatban. A téma: a törpegyógyszertárak helyzete, és S. 

a gyógyszerészek szabad ideje. Pihenőidő, a szó mai munkajogi ~ 
értelmében nincs: a gyógyszertár soha nincs zárva. De sok az <>%' 
üresjárat. Miklós kiáll a gyógyszerész lelki szabadságáért: asza- l 
bad idejében tudománnyal, művészettel foglalkozó gyógyszerész Ol tf tevékenységének elfogadottságáért. "'" 



Hamarosan kiderül, hogy Miklós életében ezek 
a szürkének érzett évek a nyugalom boldog évei. A 
katolikusnak keresztelt Miklós és családja, százezred 
magával egy nap ráébred, hogy nem csak a saját vallását, 
származását, de még a távoli múltat is számon kérhetik 
rajta. Az 1938-as zsidótörvény korlátozta a szellemi 
szabadfoglalkozásúak számát a tíz főnél többet fog
lalkoztató munkahelyeken, de ez még nem okozott 
gondot a családnak: a patikában nem dolgozott 10 
ember. Ráadásul Miklóst első világháborús vité
zségi érme itt még mentesítette bármilyen szár
mazási iratok gyüjtögetésétől. Márta ekkoriban 
már rég nem dolgozott, apjuk, Lajos pedig már 
1936-ban átadta Miklósnak a patikát, az ő szárma
zását így nem kellett igazolni. 1939-ben viszont már 
baj van: Miklós nagyapja, Imre zsidónak született, 
mint ahogy zsidónak született másik 
nagyapja, Nj1ri Lajos is. Korányi 

Imre húga igazolható, 
már születésekor katolikus. 

nagyan17a, Seidl Irén szár
a törvény szerint meg

mivel régi katolikus csa
való. Miklósnak, mint 

katonának, tartalékosként 
katonai hatóságokhoz kell be

adnia iratait ] 
~ Jó emberek gonosz törvé-
~ nyek idején is voltak. A főhad-
6< ·e nagy, aki Miklós származásáról az 
6;i igazolást kiadta, nem tévedésből, vagy 
:~ hanyagságból írta le, hogy két nagyszülő 
~ azonosíthatatlan, de nem zsidó. Tisztessé
~ gével, emberségével megmentette a csalá-

dot. 
A sors fintora: a nem zsidóként nyil

.l? vántartott Miklós akkoriban nem mehe
;g tett szabadságra: a 3 fős személyzet másik 
~ 

két tagja közül ugyanis egyet zsidónak nyilvánítottak a 
nyek. Tehát ha Miklós elutazik, akkor 2 nem zsidó egy 
helyett egy zsidó egy ,nem zsidó dolgozott volna, a tfüvéni: 
szennt vJSzont 50%-nal kisebbnek kellett lenme a zsidok ará-!· 
nyának. •· 

Ekkor, 1944-ben 47 éves, gyógyszertárparancsnok az 506+ 
as hadikórházban, majd kórházi gyógyszerészként családjávaf 
együtt Bécsbe viszik, ott éri a felszabadulás 1945-ben. MiklóJ 
szeptemberig Bécsben marad, az orosz parancsnokság alatt lévő 
vöröskeresztes gyűjtőkórházban dolgozik. 

Apja, Lajos 1944-ben az ostrom alatt meghal. Anyja Sára 
szép kort él meg, bár 1945-ben elveszti fél karját. (Róla - Miklós, 
támogatásával- nővére, Márta gondoskodott, 1958-ban, 90 évesl 

korában bekövetkezett haláláig.) 1 
Az aggteleki utcai lakásba már nem !eheti 
visszatérni.32 Miklós családjával édesany'.i .. 

ja budai lakásába költözik. A patiká~ 
épen, de üresen találja. Egyedül márJ 

nem tudja újraindítani. Tőkéstársat 

vesz maga mellé. Nem sokáig. Az' 
elsők közt államosítják üzletét 194 7 -

ben. 33 

Miklós a lakásukkal egy házban, 
a Frankel Leó utca 20-ban kap munkát. 

Kedveli a helyet, és őt is kedvelik. Itt dolgozni 
élete végéig, de a világ ismét beavatkozik sorsába. A' 

feljelentések korát éli az ország. Miklóst először 1948,1 
. fe~rnárjában jelentik fet Házkutatás: a~ összes lelet 

nemi am1dazophen, armt szet akart merni este. (A l 
gyógyszerek nagy részét még ekkor is a patikában j 
töltögették tasakokba.) Két hónap múlva megszün-j 
tetik az eljárást. 1951-ben harmadmagával felje-j 

lentik árdrágításért. Itt is megszüntették az eljárást.! 
bűncselekinény hiányában, de a család lassan bele- •i 

betegedett a gyanúsítgatásokba. j 
Következett 1956. A Margit körút sar- j 

kán, közvetlenül a híd mellett J 

lévő patikát be kell csukni.'' , 
Ajtaján cédula: 1 

„életmentő gyógyszerek ki- j 
adása a II. emelet 2.-ben:' Í 

A lakás bejáratánál hokedli. ! 
Miklós felesége és 13 éves lánya J 

segítségével „kiszolgál". A pén'zt Í 
szépen, rendesen felírja, majd aj 

harcok elültével lemegy a pa- ! 
tlkába, elszámol. Ha ellopja I 

„ ,az. egészet, tán .semmi baja se~ 1 
tortemk. Igy van illlVel „tetten érni ! 

- az ellenforradalmat támogatta. A va- l 
Jós ok, sejthetően, egy rosszakaró, akinél l 

Miklós a két évvel korábbi ellenőrzés so- j 
rán szakmai hibát: elcserélt gyógyszert ta- l 

!ált. Bár főnöke, Geszti Károlyné igyekszik j 
támogatni, 1957 nyarán kidobják a pati- ! 
k~ból. Nó.grádbercel~n, .majd Pilisvörös-1 
varon Jelolnek k1 szamara munkahelyet. 1 
Miklós évekig igyekszik bebizonyítani í 

1 
l 

1 
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igazát.35 Gyomorfekélyt kap az idegeskedéstől. Felesége be_teg
sége és korai halála is a meghurcoltatás következménye. Evek 
telnek el, mire újra visszakerül a Frankel Leó utcába. Ünne
peken mindig ő az ügyeletes, önként vállalja ezt a feladatot. A 
nagy dózisban szedett aszkorbinsav jótékony hatásában bíz
va influenza-járvány idején sem hiányzik. Itt dolgozik most 
már élete végéig. Nem fiatal már, de gyors fejszámolóként, a 
számítógép előtti világban jó munkaerőnek számít, a 15%-ok 
fejben - és mindig hibátlan - kiszámolásával. 

Idős korára a versenybridge köti le szabad idejét. Saját licit
rendszer! dolgoz ki, néha még külföldre - Szlovákiába - is eluta
zik a csapattal. 

1975-ben hal meg, 79 éves korában. 
3 lány közül a legidősebb, Judit, már 1944-ben meghalt. 

Emma és Lívia, bár vonzódtak az orvosi-gyógyszerészi pályához, 
gyógyszerész, hajdani gyógyszertár-tulajdonos lányaként nem 
is álmodhattak egyetemi tanulmányokról. Unokája, Ildikó már 
megtehette - orvos lett. Kár, hogy Miklós ezt már nem élhette 
meg.+ 


