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Kedves testvérek és rokonok 1 

Mindnyájan tudjátok, hogy családunk külföldi szár-
mazású s első ősünk, ki a múlt század első évtizedében 

!Magyarországba költözött ScMotterbeck Kristóf volt, aki 
"Stuttgart mellett a rhemsthali Stetten községben született 
1775. körül. 

e_ Néhány néven s életrajzi adaton kívül, elődeinkről 
eddigelé ugyszólván semmit sem tudtunk. 

Nekem volt módomban gyakori külföldi utazásaim 
alkalmával, személyes érintkezések s irott. forrásokból sok 
adalékot gyüjteni a Schlotterbeck-családokra vonatkozó
lag, melyeket amennyire lehetett Összt:foglaló alakban e 
lapokon nyujtok nektek. 

Családunk ősi hazája a Rajna, Neckár, Majna s a 
bódeni-tó körüli terület: Elzász, Pfalz, Báden, Württem
berg s az északi Schweiz, ahol csaknem minden jelenté
kenyebb helyen találtam egy, két vagy több Schlotter
becket, akik mindannyian rokonoknak látszanak lenni, 
akiknél azonban az Összetartozás érzete már nincs meg s 
jóformán én voltam az, ki köztük a közvetítő szerepet 
játszottam, közölve velük a !lokfelől gyüjtött adatokat, 
melyeket ők érdeklődéssel hallottak tőlem. Különösen 

. érdekelte őket az, hogy a Schlotterbeckek Sváb-földről és 
~ Alemanniából szerteszéjjel ágaztak s a németeken kívül 

~·, van francia, amerikai és magyar ág is. Mind a régi nevet 
.;' viseli új hazájában is, csak mi Magyarországban vettük 
:; fel a Réthy nevet 1844-ben. 

1* 
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A RAJNA-NECKÁR vidék. 

)- Családi nevünk a XlV-ik századig nyúlhat fel, mikor 

!
) az állandó polgári családnevek képződtek Németország

ban. Első ősünk ki e nevet viselte, egy sütő-mester I 
„Beck" volt, a kinek mühelye „Schlote"-val (javitott füst-

/ vezető kémény) volt ellátvá, ami haladást jelzett a közép
'; kori Svábföld valamelyik városának ipari életében, ami· 

aztán a mester megkülömböztető n~vében nyert kifejezést. 
Az egyénies családnév egyfelől, az ismert Schlotter

beckek származási helyeinek egymáshoz való közelsége, 
másfelől - ismétlem - azon nézetemet támogatják, hogy 
e nevet viselők mindannyian rokonok. \ 

I 
/I 
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A családunkra vonatkozó régibb adatok javarészét 
két főforrás-m1~!?~f?,.<;Sl merítettem a stut~~a~ti,~i~ályi könyv
tárban : 1. Fllrstlich' Württembergisch D1enetbuch vom IX. 
bis zum XIX. Jahrhundert. Stuttgart 1877.*) ~· t fe!.~'\ 
Friedr. Faber: Die württembergischen Familien-Stiftunfen 
nebst genealogischen Nachrichten über die zu denselben 
berechtigten Familien. Suttgart 1852-58. 1-Xll. kötet. 

Ezeken kívül sok adatot gyűjtöttem a külömböző 
életrajzi lexiconokból, irodalom és művészettörténetekből, 
melyeket ismertetésem kapcsán idézek. 

* 
Korszerint fogom felsorolni mindazokat a Schlotter

beckeket, akikről irodalmi forrásokból többet vagy keve
sebbet megtudhattam. 

1. 

A legelső Schlotterbeck, kiről a „Dienerbuch" meg
emlékezik, M.**) Joseph Schlotterbeck volt, aki 1592. 
március 14-én szül~tett Lienzi~genben (Württemberg) s 
„wurde uff Jacobj 1632. Pfarrer und Specialis zu Marppach 
(Marbach), - General- und Special Superintendens zu 
Marpach und Assessor des grossen Ausschusses 1664, -
Generalis unter der Staig (1651.) - wurde Abbt zu Maul
bronn 1656." 

Családunk e legrégibb ismert tagjáról, egy XVIII. 
századi „Conversations Lexicon" (a bécsi császári fidei
commissum könyvtárában) is van egy ismertető cikk. Az 
egészet közlöm magyar fordításban : 

„ Schlotterbek József szül. 1592. márc. 14-én, tanúit 
Tübingában, itt magister lett, később magister repetens. 

, 1620-ban diaconus Vayhingenben, következő évben Stutt
gartban, 1632-ben lelkipásztor és specialis Marbachban, 

*) Hívatalos címtár, mely Württemberg .állaTi, egyházi ~s kö~
ségi alkalmazo~tjaira, vo'!atkozó adatokat foglalJ?- o.~sze .a IX-1k sza
zadtól a XIX-1k szazad1g, az oklevelek eredeti szovegemek felhasz
nálásával. 

**) Magister, . 
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1640-ben superintendens Maulbronnban 1661-ben apát*) 
Murrhart kolostorban. Négyszer nősült s 1669. május 
21-én meghalt, midőn 50 éves lelkészi müködését betöl
tötte. Két halotti beszéde jelent meg nyomtatásban, egyik 
Stuttgartban 1631-ben 4°, másik Tübingában 1645-ben 
szintén 4°-ben. 

E nyomtatványok egyikét a berlini királyi könyvtár
ban találtam, cime : 

„ Christliche Leich Predigt Bey der Begrabnusz desz 
W ol Edlen und gestrengen Johann Caspars von Menlis
hofen gewesznen vil Jahrigen Fürstl. Würtemb. Obern
Raths Welcher Freytags den 8. Septembris Anno 1626. 
seelig im Herrn entschlaffen und den 12. ejusdem vmb. 
3. Vhr nach Mittag zu Stuttgarten in der Kirchen zu 
S. Leonhard ehr.lich zur Erden bestattet worden. Gehalten 
durch M. Josephum Schlotterbeccium Diaconum dasselbsten. 

' Stuttgardt Getruckt bey Johann Weyrich Röszlin. Anno 
MDCXXVII. (1627.) 8°" 30 lap. Fia: $c1!~<>tterbe~~_Fill_~ 
Jakab**) diakonus Ur~chban 1668-ban, Tübingá~an 1678-_
ban, neje Zeller Christina Beata ; - gyermekeik : 

./~f. józse[ Kristóf, lelkész Wangenben, Göppingen 
irienett, -~z~.·.1. u~~ .. -.chban 1671. nov. 10., t 1710-ben. 

/ 2. Fülöp Jakab orvostudor t 1698-ban. 

( 

3. János, baden-durlachi udvari tanácsos; neje Sebeid 
Friederika Margita, Sebeid Dániel Dietrich t!tkos-tanácsos 
és pforzheimi Ober-Vogt leánya. · 

4. Eberhard, lelkész Beinsteinban 1706-1716, neje 
'~hmied Ulrich udvari orvos leánya. 

·.) József Kristóf (Fülöp Jakab legidősebb fia) a tübin
gai egyetemen végezte tanúlmányait, ~ol 1690-ben avat
ták fel tudorrá. Tudori értekezésének cime: „Q. D .. B. V. 
Disputatio Physica de Hypothesibus in Perantiqua Eber-

*) A katholikusoktól átvett „diaconus" és „apát" címek és 
rangok valami olyan papi hívatást fejeznek ki, melyek az ágostai evan
gelikus egyházak első szervezkedésekor keletkeztek s később enyésztek el. 

" ~.*) A leszármazásokra vonatk, adatok a „Familien-Stiftungen" 
e, mubol. 

r, 
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hardiana, consensu Amplissimae '. F acultatis Philosophicae, 
praeside Dn. Rudolpho Jacobo Camerario, Phil. et Med. 
D. Phys. Prof. Ord. Academico Naturae Curioso. Publicae 
Ventilationi Exposita a Philippo Jacobo Schlotterbeck 
Uracensi. Die ... Junii in Aula· Philosophorum Nova, 
Hor. Solit. Tubingae Typis Georg-Henrici Reisl, Senior 
Anno MDCXC. (1690.)" 4° 12 lap.*) 

Neje Marklin Anna Borbála volt ; gyermekeik : 
1. _Fülöp Jakab_f!.~Ül. 1701. jul. 17-ikén; az orvosi 

pályára · HszUlf a tÜbingai egyetemen, tudori értekezése: 
Q. D. B. V. Mortui Amico Apparentis Historia Medicis 
Illustrata notis. Hanc, jubentibus statutis amplissimae 
facultatis medicae, praeside Elia Camerario, Med. D. ac. 
Prof. P. Ord. Cons .. & Arch. W'irt. Pro Licentia Suppre
mos in Medicina Honores consequendi, Eruditorum Exa
mini, submittit Die ... Novemb. MDCCXXIX. (1729.), 
Philippus Jacobus Schlotterbeck Wangensis.. Tübingae, 
Literis A. H. Röbelii." 40 22 lap.**) 

Tanulmányai végeztével esslingeni városi ol'vos lett 
.neje Caspart Julia, Caspart János Farkas főadószedő és pol~ 
gármester (Oberumgelder und Amtsbürgermeister) leányai: 

2. Kata/ina Regina, a ki 1735-b,en Schill János Jakab 
frauenstadti városi orvoshoz és 

3. Ro_salia Julia, ki 1724-ben Günther Frigyes Vil
mos esslingeni orvoshoz ment nőül. 

II. 

Johann Wilhelm Schlotterbeck: 1661. 18. okt. 
Bawmaister uff dem Erlachhove, wurde Schaffner zu 
Reichenbach uff Georgij 1664. 1671: 15: Martii Pfleger 
zu Knz'ttlingen. 

III. 

Johann Georg Schlotterbeck: 1675. Stattschreiber 
(Bottwar). 

*) A párisi Biblioteque Nationale-ban. 
**) A párisi Biblioteque Nationale-ban, 

/ 
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IV. 

Johann Georg Schlotterbeck: Ampt~chreiber 1697. 
(Babenlwusen). 

v. 
Schlotterbeck János György tübingai városi taná

csos (Raths-Verweser); fia János Lőrinc szül. 1641. kö
rül; deufringeni lelkész· 1663-90-ig, neje Conradi Mária 
Magdolna, (szül. 1653.) kinek atyja a Hohenlohe-ház ud
varmestere volt Dizingenben. 

VI. 

Schlotterbeck János, jogtudományi iró. Ismert műve: 
De fidei comisso conventionali. Tübinga 1698. 4°. 

VII. 

Schlotterbeck Fülöp Jakab tübingai kereskedő és 
polgármester, leányát Mária Reginát, Bauer János Jakab 
tübingai . theologiai tanár vette nőül 1729-ben; - gyer- · 
mekei: · 

1. Jakab Immanuel, szül. Tübingában 1761., lelkész 
Kayh-ban. 

2. Kata/ina Magdolna, férje (1788) Uhland Gott
hold lmmanuel orvostudor s tübingai kerületi főorvos.*) 

VIII. 

Schlotterbeck János Jakab, szül. Marbachban 1663 
körül, lelkész Warthban 1689.,Aidtlingenben 1694-1710-ig, 
neje Nicolai Sabina Margereta t 1760. 

IX. 

Schlotterbeck János Mihály, szül. Aidtlingenben 
1693 körül; lelkész Feldstettenben 1732; t 1754. Neje 
Mack Anna Mária, - gyermekeik : . 

*) Az Uhland-ok 1770 óta laknak Tübingáhan; János Lajos a 
költő 1787-ben születeH. A fenntnevezett Gotthold Immanuel a költőnek 
nagybátyja volt. 

• 

i' 
\; 
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· 1. János Jakab, szül. (Blaubeuern) 1736, lelkész 
Altensteigban 1756, Weiszbachban 1768. 

2. János Henrik, stuttgarti kereskedő. 
3. János ·Frigyes, szül. 1765-ben, költő és sz1111gaz- · 

gatósági titkár; (neje Henriette Regina Rösch, Kaufmanns
tochter von Ludwigsburg.) 

Életrajza:*) Schlotterbeck János Frigyes, mint költő 
a romantikától érintetlen ·sváb költő-iskolához tartozott, 
melynek fejéül Haug Frigyes tekinthető. Theológiára ké
szülve elvégezte az alsóbb szemináriumokat s Tübingában 
1784-ben magisteri fokozatot nyert, hol azonban még azon 
évben, valami diákcsíny miatt utilapút kötöttek a talpára. 

Károly württembergi herceg a tehetséges és élénk 
szellemű fiatal embert 1788-ban a Carlsschule-ban, mint a 
latin és görög nyelvnek ·tanítóját alkalmazta, hol az poétai 
munkásságával annyi tehetséget fejtett ki, hogy a Carls
schule megszüntetésével 1794-ben Lajos Jenő herceg ud- \ 
vari és szinházi költőnek s a stuttgarti udvari szinház 
titkárának nevezte ki. Később, 1817-ben Ulmban kormány
zósági irodaigazgató lett, 1820-tól fogva üléssel és szava
zattal, mígnem 1828-.ban nyugalomba vonúlt. 

Schlotterbeck János Frigyes, mint udvari költő nagy
számú alkalmi költepiényt írt, (udvari ünnepélyek, szüle-. 
tésnapok, halálozások, stb. alkalmára), mint szinházi költő 
prológokat, epilógokat, kardalokat s opera-szövegeket 
szerzett s mint forrásunk mondja: „daneben war er für 
Stuttgart und sptiiter für Ulm, aber auch sonst, für Stadt 
und Land ein beliebter und gesuchte Gelegenheitsdichter 
bei öffentlichen und hiiuslichen Freuden und Trauerfesten, ' 
vall guter Laune in heiteren, sehr triinenreich in ernsten 
Stücken". 

Más költői műfajok között, mint humorista és szati
rikus, a mesét, epigrammot s a balladát művelte. Ezekből 

*) Allgemeine Deutsche Biographie. Herausgegeben durch die 
historische Commision bei der königl. (bayrischen) Akademie der 
wissenschaften, Leipzig 1890. XXXI. kötet 553-554 1. Wagner : 
Geschichte d, h. Carlsschule Bd. II. 201. 
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„Fabeln und Erzahlungen nach Phadrus und in eigener 
Manier (Stuttgart 1790.)" cím alatt egy kötetet tett 
közzé, melyhez Schubart szellemes előszót írt a német 
meseköltészetről. Alkalmi költeményeiből, (melyek száma 
630), 115-öt válogatott össze s Ulmban 1825-ben nyo
matott ki. 

Több költeményét sváb tájszólásban irta s különösen 
katonai dalaiban szerencsésen találta el a népies és haza
fias hangot. Egykor Németországban sokat énekelt költe
ménye „ln Mirthills zerfallener Hütte" a stuttgarti kötet
ben jelent meg.*) 

Württembergben egy néphagyomány él, mely köl
tőnk nevével áll összefüggésben. A hagyomány szerint 
Ulrich württembergi herceg (1498-1550.) elűzetvén szék
helyéről, Reicheneckben (Middelstadt mellett), egy föld
műves házába menekült, a hol szolgálatokat teljesített 
annak gazdasága körül. A gazda nem egyszer kimélet
lenűl bánt az ismeretlen származású szolgalegénnyel, fele
sége azonban pártját fogta s a herceg, midőn trónját 
ujból elfoglalta, hálából a reicheneckieket felmentette a 
katonai kötelezettség alól s midőn 1806-ban e kiváltságu
kat a fejedelem eltörölte : egy Schlotterbeck volt az első, 

a ki a Napoleoni háborúkban a württ~mbergi zászló alá 
bevonúlt Reicheneck községéből.**) 

E mesének históriai háttere az, hogy Ulrich herce
get erőszakoskodásai miatt a sváb-szövetség 1519-ben 
elűzte, 1534-ben azonban Fülöp hesseni gróf segítségével 
visszanyerte uralmát, ő aztán a reformációt bevitte orszá
gába s a schmalkaldeni szövetség tagja lett. 

A hagyománynak a Schlotterbeck névre vonatkozó 

*) Rud. Krausz: Schwiibische Littcraturgeschte (Freiburg i. B. 
1~97. I-11.) e .. művé.ben azt írja ~ch. költ~ményeiről, hogy: ... für 
d1? Nachwelt smd d1ese Gelegenheitsverse mcht mehr genieszbar. Den 
M1tlebenden haben .sie jedoch vie! V ~rgnügen bereitet und Sch. gehörte 
man~}ie~ Ja?rzent m Stuttgart, p 1m ~anzen Lande zu den populiiren 
Personhchke1ten (370-371. !.) - Er d1chtete durchaus in altmodischen 
Stile : mit trivialer Sclzluszmoral stb. (370 1.) 

**) Schlotterbeck Jakab stuttgarti kir. ügyészségi hivatalnok köz
lése, ki azt tanítójától hallotta volt. 

.. 

' _\ 
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része pedig, onnan származhatott, hogy Schlotterbeck 
János Frigyes, katonadalaival nagy népszerűségnek örven
dett hazájában. Erről ezt olvasom, a már idézett Krausz 
Rudolf-féle Schwabische Litteraturgeshichte-ben: 

Die politischen und Kriegerischen Ereignisse des 
endigenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts fanden 
auch in der schwabischen Volksdichtung. Widerhall. 1794. 
wurde die von Herzog Ludvig Eugen einberufene Land
miliz Gegenstand von Gesangen ; Schlotterbeck nament
lich dichtete - neben einem weiteren Gemalde aus dem 
Soldatenleben - ein beliebtes . Lied ,,Jörgle unter den 
Landmiliz" im heimatlichen Dialekt." 

Egy másik katonadala. így szól : 

Der Würtembergische Rekrut. 

Frisch zu 1 - Die Feder auf den Hut, 
Mit heiterem Gesicht 1 
Ein würtembergischer Rekrut 
Ist froh, und jammert nicht. 

Ilm fesselt ja kein Sklavenband. 
Für einen guten Herrn, 
Und für ein liebes Vaterland, 
Kiimpft er von Herzen gern. 

Er schiitzt des Wehrsland's Würde nicht 
Nach Handgeld und nach Sold. 
Der Ehre dient er, und der Pflicht ; 
Die sind ihm mehr, als Gold. 

Zwar wehmuthsvoll trennt sich das Herz 
Vom vaterlichen Haus, 
Und manches guten Miidchens Schmerz 
Benetzt den Reisestrausz ; 

Doch, enden nur sechs Jiihrchen sich, 
So sind wir wieder frei ; 
Denn ein Regent, wie Friederich, 
Bleibt seinem W ort geb'eu. 

Dann kehren wir, in frohem Flug, 
Zur süszen Heimat um. 

\ 
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Dem winkt die Werkstatt, Dem der Pflug, 
lm theuren Eigenthum. 

Da drangt nun, liebend und geliebt, 
Sich alles um uns her. 
\Y/as unser Abschied einst getrübt, 
Erhellt die Wiederkehr. 

Und Der, so einmal Krieger war, 
Bleibt stets im Geist Soldat, 
Und wirbt, beredt, im Greisenhaar, 
Vertheidiger dem Staat. 

· Drum rück' ich den bebuschten Hut 
Mir tiefer ins Gesicht. 
Ein Würtembergischer Rekrut 
lst froh, und jammert nicht. 

Schlotterbeck János 
Obertürkheimban halt meg 

Műveinek jegyzéke: 

Frigyes 1840. junius 14-én 
s Stuttgartban temették el. 

1. Fabeln und Lieder der Liebe. Schwabisch-Gmünd 1786. 
2. Fabeln und Erzahlungen nach Phadrus und in eigener Manier, 

Stuttgart 1791. 
3. Der dankbare l.landmann. Ein allegor. Prolog auf das Namen

fest des Herzogs Carl zu Wirtemberg. Stuttgart 1792. 
4. Prolog auf das höchste Namenfest der durchl. Frau Herzogin 

Franciska zu Wirtemberg. Stuttgart 1792. 
5. Gedichte in Staudlins Schwab. Musenalmanach. 1792. 
6. Prolog . auf d. Geburtsfe~t der He~zogin Franziska. Stutt

gart 1793. 
7. Prolog auf das höchste Geburtsfest des durchl. Herzogs Karl 

zu Wirtemberg. Stuttgart 1793. 
8. Ludwig, gefeiert auf dem Helikon, Stuttgart 1794. 
9. Feierlicher Einzug lhrer kön. Hoheit der regierenden Frau 

Herzogin Friederike Sophie Dorothee zu \Y/ürttemberg etc. von Lorch bis 
die herzogl. Residenz, Stuttgart 1795. 

10. Prolog an die herzogl. Familie bey Wiedereröffnung des 
Theaters. Stuttgart 1795. 

11. Hof-Cantate zur Feier der Chur-Würde. Stuttgart 1803. 
12. Palmira. Eine Oper in vier Akten. Aus dem ltalienischen. 

Die Musik ist von Salieri. München 1814. 
13. Sammlung vermischter Gedichte, Ulm 1825. 
14. Schlummerlied: „Alles still, nur Liebe wacht" Co~p. von 

Hii.ser 1843. 

• 

1 
1 
'1 
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Sc~!ller a Stuttgart melletti Bopserwald-ban barátai előtt felolvassa a 
„Rauber"-t. Job~ról a, föld~n ül Kapff, felette Heideloff Viktor és 
Dannecker; balr_ol a faho:,; tamaszkodva Schlotte1·beck, alatta v. Hoven. 

(A kep eredehje a marbachi „Schillerhaus"-ban.) 
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15. Sangers Wanderlied: „Den Wohlklang in der Kehle. Comp. 
von Haser 1843. 

x. 
Schlotterbeck Vilmos Frigyes rézmetsző, szül. Har

tingenben, Bázel mellett, Baden-Durlach hercegségben 
1777. febr. 23-án. 

Atyja hartingeni evang. prédikátor volt, ki korán 
elhunyt s özvegyét kilenc kiskorú gyermekkel hagyta 
hátra. 

Az özvegy, fiát Vilmos Frigyest papi pályára szánta 
s Mallheimba küldte a gymnáziumba, hol az nagy előszere
tettel tanúlta a földrajzot s a mértant, de minden egyéb 
tanúlmányát elhanyagolta, tanítóinak nem kis aggodalmára; 
szabad óráiban pedig minden vezetés nélkül rajzolással 
foglalkozott. Ilyen körülmények között nemsokára abba 
hagyta gymn. tanúlmányait s 1790-ben Chr. v. Mechel 
bázeli rézmetsző és műkereskedőhöz került, hol több évi 
tanuló ideje alatt Haldenwanggal, a későbbi bádeni udv. 
rézmetszővel kötött baráti 'viszonyt, a ki kiválóképen a 
tájképet, Sch. pedig a történelmi tárgyú rézmetszést 
művelte. 

Ez ·időből való művei: „Laokoon" (Thurneisser után) 
„Madonna" (Cipriani és Bartolozzi u.) „Van Dyk neje" 
(Bartolozzi u.). Legsikerültebb műve a „Cosmographus 
meditans" (Rembrandt után). 

Sch. bár ez irányt is sikerrel művelte, felismerte, 
hogy tehetsége inkább a tájképre utalja őt. Hosszas tanúl
mány után elsajátítva az aquatinta maniert, egészen a táj
képre adta magát. 

Első kisérletei e nemben „Recueil des Prospectes 
de la Suisse" cim alatt jelentek meg, melyek bármily 
tetszetősek voltak is, nem sejtették, hogy Sch. e téren 
mily jelentékeny eredményeket fog felmutatni. 

Bázelből 1796-ban Anhalt-Dessauba tette át műkö

dése terét, hol négy évi tartózkodása alatt több szép 
~ 
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művet fejezett be, majd Bécsbe igyekezett s 1800-ban el 
is hagyta Dessaut, de a francia háboruk miatt Prágánál 
nem mehetett tovább, hol több hónapi tartózkodása ide~ 

jén Tranquillo Mollo bécsi műkereskedő számára dolgozott. 
1801. közepén végre megszerezte az útlevelet s szept. 
14-én Bécsbe érkezett. 

Sch. művészi tevékenysége itt nyert állandóságot, 
mely megalapította a mester hirnevét. Haladása különösen 
egy politikai eseménnyel függ Össze, midőn tudniillik 
Salzburg és Berchtesgaden, 1803-ban a T oscánából kiszo
rúlt Habsburg-Lothringeni F erdinand számára választó
fejedelemséggé alakittatott át. 

Sch. ugyanis ajánlatot tett Mollának, egy művészeti 
vállalatra, mely az uj fejedelemséget eredeti felvételekben 
mutatná be. Mollo örömmel fogadta a tervet s Sch. 
1803-ban tíz hét alatt bekalandozta Salzburgot s 60 szebb
nél szebb felvétellel tért vissza Bécsbe. 

Egy második tanúlmányutjában még ugyanez év 
folyamán Bécs vidékét járta be, később pedig ~áró Med
nyánszky Alajossal a Vág vidékén . tett művészi útat. 

Sch. legszebb férfikorában, 42-ik évében hunyt el 
Bécsben 1819. ápr. 6-án, mint a képzőmüvészeti akadémia 
tagja. A műítészek Schlotterbeck Vilmos Frigyest az 
aquatinta manierban dolgozó művészek legkiválóbbjai közé 
számitják.*) 

Nevezetesebb művei, a fent emlitetteken kívül : 
1. Vietri, a salernói tengeröbölben. 2. A Neptun-barlang Tivoli 

alatt. 3-4. Sorrento a tenger felől. 5. A Silvanus-tölgy. (Mind az öt 
Hackert festményei után, Erdmannsdorf báró gyüjteményéből.) 

6. A Domitianus-villa romjai (Erdmannsdorf rajza után). 
7. Tájképek Dessau környékéről. (Saját felvételei 8 képlapon.) 
8. A reggel, a dél, az alkonyat s az éj. Négy folio képlap. Claude 

Lorraine festményei után a casseli gyüjteményből, melyeket 1. Napoleon 
mint hadizsákmányt Párisba vitetett; jelenleg a szentpétervári Ere
mitageban. 

. 9. Égő falu éjjel. (Egbert van der Poel festm. után.) 

*)·e .. Wurzbach : Biographisches Lexicon des Kaiserthums Oes
terreich Wien 1875. XXX. köt. 144-148. 
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10. Tájkép romokkal. (J. Both után.) 
11. Libanoni tájkép ; romok Sidon és Tirus között. (L. F, 

Cassas u.) 

• 12. Felvételek Salzburg és Berchtesgadenből. Saját felv. 60 kép
lap, Reiszer tanár · szövegével. Megj. „Malerische Reise durch das 
Herzogthum Salzburg" cím alatt. 

13. Tájképek Ausztriából és Stiriából; (16 képlap). 
14. Bellinzona látképe Tessin cantonban Helvétiában. 
15. Felvételek Bécsből és környékéről; (19 képlap). 
16. Felvételek a Vág vidékéről. 12 képlap, következő aláirások

kal; Podhragy, Hradek, Rosenberg, Gegend unter Kerbelany, Markitta„ 
Ovar, ~tr~cschen, Illawa, Betzkó, Lúka1 Bader in Pischtyan, Sered. -
Az elso kepen J. W. Schlotterbeck se. a többin. W. F. Schlotterbeck 
se. - Kiadás : Báró Mednyánszky Alajos : Malerische Reise auf dem 
Waagflusze in Ungarn. Pest 1826. (C. A. Hartleben.) 

XI. 

Schlotterbeck Krisztián Jakab festő és rézmetsző 
szül. Brechlingenben (?) vagy Böblingenben (?) 1755~ 
1757. körül. Atyja kőfaragó volt, ki fiát orvosi pályára 
szánta, ki azonban abba hagyva megkezdett tanúlmányait, 
a festészetre adta magát. 

A fiatal festő egy alkalommal szarvasokat ábrázoló 
képet nyujtott át Károly württembergi hercegnek, ki a 
te~etséges fiatal · művészt 177 4-ben a festő-akadémiába 
vétette fel. Itt Tischbein ·és Müller I. G. vezetése alatt a 
rézmet:;zés művészetében képezte magát s 1785-ben ud
vari rézmetsző lett. Műveit S betűvel jelezte. E minőség
ben festette Károly württembergi herceg és a későbbi 
Frigyes württembergi király. arcképeit s számos arcképet 
edzett rézbe, többek közt Schubart, Harper, Guibal arc-

' képeit. Egy más szép rézmetszete : Tizian kedvese, az 
orleansi képcsarnokból. 

. Schiller Frigyeshez a költőhöz való baráti viszonya 
ismeretes. Nagyon el van terjedve Németországban az a 
kép, mely Schillert ábrázolja, mikor barátai körében 
Stuttgart mellett egy erdőcskében a „Rauber"-t olvassa 
fel. E képen oldalt Schiller mögött a fának támaszkodva 
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van Schlotterbeck Krisztián Jakab. Elhunyt 1811-ben aug. 
15-kén, mint a böblingeni várkastély castellánusa.*) 

XII. 

Schlotterbeck Fülöp Jakab geologiai értekezései 
találhatók a Bázelben megjelent természettudományi folyó
iratban az „Acta Helvetica "-ban 1760 és 1762. évekből: 

1. De Cochlea quadam ad Turbines referenda. 
2. De Cochleis quibusdam, nec non de turbinibus 

nonnullis ut et de Cochlea quadam petrefacta. 
3. De Cochlea quadam petrefacta; 

XIII. 

A negyvenes és ötvenes években Stuttgartban két 
Schlotterbeck tanitotta a franczia nyelvet s irtak franczia 
tankönyveket és pedig: 

Christian Gottlieb Schlotterbeck : Vollstandige 
französische Grammatik. Nach einem ganz neuen Plane 
bearbeitet. Stuttgart 1842. 

Wilhelm Friedrich Schlotterbeck: Conjugation der 
regelmassigen, unregelmassigen und Hilfzeitwörter der 
französischen Sprache. Stuttgart. 1858. 

XIV. 

Schlotterbeck F erdinand Frigyes festő (szül. az 
Unter-Türkheim melletti Rothenbergben 1821-ben, megh. 
Münchenben 1887-ben.) Két festménye van a rothenbergi 
evang. templomban; egyikén Luther és Melanchton mell
képei vannak egymással szemben, a másikon sok alak 
ezen aláirással : Württembergs erste Prediger in der Re
formationszeit. (A művész atyja János Ádám volt szül. 
1774-ben, nagyatyja János Konrád.**) 

-;)Hcller: Lexicon der Kupferstecher etc. Leipzig, 1850. 
**) A rothenbergi ágost. evang. egyház anyakönyvéből. 
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xv. 
A legujabb korból a következő Schlotterbeck nevű 

atyánkfiairól van tudomásom : 

~· Würtenbergben, Stuttgartban vannak legtöbben, 
kereskedők, hivatalnokok, nyomdászok, gyárosok és külöm
böző iparosok. Az idei városi cimtár e néven 35 stutt
garti lakost nevez meg. Schlotterbeck Albert mérnök 
(szül. Stuttgartban) egyideig Magyar.országban is működött 
az aldunai 'vaskapu ·szabályozásnál mint a Lutter-cég 
(Hannover) és a. Disconto-Gesellschaft (Berlin), (építési fő

yállalkozók) alkalmazottja (t 1897-ben Stuttgartban.) -
Ulmban lakik egy fogorvos és egy kereskedő; Tübingá
ban egy nyomdász, Cannstadtban egy bőrgyári mun
kavezető, .$üssenben · (Göppingen mellett) egy szob
rász, Mittelstadtban egy földbirtokos, Ludwigsburgban 
többen. 

2. A bádeni nagyhercegségben : Karlsruhében egy 
kereskedő, Mannheimban a vasúti állomás főnök, Cons
tanzban egy könyvkereskedő. A heidelbergi cimtárt A. 
Schlotterbeck állította össze : „Einwohner-Verzeichniss der 
Stadt Heidelberg, nebst angabe ihrer Wohnungen u. 
Beschaftigungen für 1876-1877." 

3. A német Schweizban : Bázel, Bern és Zürich can
tonban több Schlolterbecket ismerek, egyik gépész és 
motorkocsi szerelő, másik kereskedő, a harmadik gyógy
szerész. Ennek a doktori dissertációja e címen jelent meg: 
„Julius Otto Schlotterbeck : Beitrage zur Entwickelungs 
geschichte pharmakognostisch wichtiger Samen. Bern 1896." 

· Zürich cantonban egy szövőgyáros van Schlotterbeck
Zimmerman János Jakab. 

4 .. Elzászban: Strassburgban több Schlotterbeck 
céget láttam, Mühlhausenben pedig· egy Jules Schlotter
beck nevű kereskedő lakik, a ki hozzám irott francia 
nyelvű levelében közli, hogy Öcscse Guillaume Schlotter-

2 
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beck (a német-francia háborúban, mikor Elzász még 
Franciaországhoz tartozott} fiatal tüzér katona volt -
maréchal des logis chef cimmel - a ki 1870. nov. 2.-1871. 
febr. 16. közt Belfort védelmében a németek ellen har
colva esett el. 

rl 
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XVI. 

Kivándorlások. 

/ Württemberg, Baden s az északi Schweiz, annyira túl 
/vannak népesedve, hogy mint a statisztika mutatja, leg
' sürübben e területekről vándorol ki a nép a világ minden 

tája felé. 
A Rajna-Neckar vidékéről Németország külömböző 

részeibe s Ausztriába a m1 családunkból is sokan költöz- . 
ködtek ki. 
f Majnai Frankfurtban van egy müszerkészítő, egy 

< nyomdász s a philadelphiai rádium-müvek ottani irodájá
) nak főnöke, Kölnben egy fegyverkovács, Duisburgban 
/három család, Barmenben, Hannoverben, Berlinben, Drez
,\. dában, Nürnbergben kereskedők, gyári tisztviselők, Mün-

chenben a hires württembergi ércárú gyár ottani raktárá
) nak vezetője. Egy Schlotterbeck vasúti főtisztviselő lnns
/ bruckban. 

Mecklenburg-Schwerinben ismeretes Schlotterbeck 
Bernhard tanitó müködése, kitől 1857-1896. évek között 
a következő tankönyvek jelentek meg : 

1. Aufsatzübungen (für Bürger- und Volksschulen) Wismar 1857. 
2. Sinnenbildung-Versuch einer hist. krit, Darstellung des An

schaungsunterrichts. Glogau 1860. 
3. Das Stiibchenlegen. Eine Spielgabe für Kinder. Lübeck 1859. 
4. Vorlagen zur Bildung des Auges u. der Hand. 1-3. Glo

gau 1860. 
5. Au/gaben für das Kopfrechnen zum Gebrauch in Mecklenbg. 

Schulen bearb. 1-2. Schwerin 1868. 
2* 
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6. Au/gaben für das praktische Rechnen 10 Hefte. Schwerin 
1865-67. 

7. Handbuclz für den Verkehr mit dem neuen (metrischen) Masze 
und Gewichte. Wismar 1870. 

8. Kleine schulgeograplzie. Heimatskunde des Grosszherzogthum 
Mecklenburg. Schleswig 1870. . 

9. Fridrich Franz II. Groszherzog von Mecklenburg-Schwenn. 
Gedenkbüchlein für Mecklenburgs Volk u. Jugend. Schwerin 1883. 

10. Orthographische Übungen. Langensalza 1882 .. 
11. Kleiner Rechenknecht f. den tagi. Verkehr. W1s~ar 1~9?. 
12. Rechenvorteile. Eine leicht fassliche Anleitung m Be1sp1elen 

zum Schnellrechnen für Geschaftsleute, Beamte, Lehrer etc. 3 Aufl. 
Langensalza 1896. 

XVII. 
. /-~ 

Kivándorlás(Fraucia~frszágba. 
// 

A német-francia hábbrú végén Elzász és Lotharingia 
megszüntek Franciaország területei I:nni s, a ~émet biro
dalomhoz csatoltattak. Elzász lakossaga bar nemet anya

. nyelvű, még ma is ragaszkodik régi emlék,eihez s s~~ass
burgban és más városokban szivesen beszelnek fra~ciaul s 
több francia nyelvű helyi ujság jelenik meg. . , " 

· A háború bevégezte után Elzásztól a francia erzelmu 
lakosok közül sokan kivándorc;iltak Franciaor~z~g~a s 
Párisban számos tagból álló elzászi társulat v1ragz1k, a 
melynek tagjai tüntetőleg szokták a Pl~ce. de la. G_oncorde
on álló Strassburg-szobrot megkoszoruzm. E kivand~rlot
tak közt volt Jean Schlotterbeck a ki Párisba.~ _ilyen 
cimű hatáskört töltött be: Agent général des societes ~e 
patronage des orphélins d' Alsace-Lorraine et des or~.he
linats agricoles. (Az elzász-lotharingiai árv~~at ~. a fold
műves árvaházakat gyámolító egyesületek fougynoke.) 

XVIII. 

Kivándorlás cAmerlká~aJ 
"-- ___ ---

1901-ben huzamosan időztem Londonban s a British 
Museum könyvtárának katalogusait forgatva : ezt a könyv-
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cimet találtam: J. 0. Schlotterbeck Ph. C., B. S. Inst
ructor of Pharmacognosy, and in charge of Materia Medica, 
School of Pharmacy, University of Michigan: Kola Phar
macognosy. (Kolanuss; F emale Kola, Soudan Coffee · 
Noix de Kola, = noix du Sudan) Detroit, Michigan 1894~ 
8° 78. 1. 

Ugyanitt Just's Botanische Jahresbericht Berlin XXIII. 
1895. 382. lapján találtam ezt.: Schlotterbeck und Teeters 
untersuchten die Wurzel von Triosteum perfoliatum die 
in Nordamerika unter den Namen wilde Ipecacu~nha, 
Tuckerskraut, Sweet-bitter, Fieberwurzel etc. bekannt. 

Az 1907-8-ik évi „Minerva"-ban {Jahrbuch der 
gelehrten Welt; Strassburg) ez van róla mondva: Julius 
Ütto Schlotterbeck (Pharmakrognosie und Botanik), Uni
versity of Michigan, Dean*) of the School. 

XIX. 

(Magyarországba költözésilnk. 

A Schlotterbeckek harmadik, ma már nem német 
\ ága mi vagyunk .. Az a tradició maradt fenn nálunk, hogy 

,e~ődeink Franciaországból származnak*). Legelső ősünk, 
ikmek nevét tudjuk Dávid volt és Strassburg közelében 
lakott a XVIII. század elején, tehát Franciaországban, mint
~og~ ~kkor Elzász a francia, királysághoz tartozott. Atyja 
JOmodu ember volt, gabona és borszállító hajói voltak a 
Rajnán, de valami demi csapás következtében vagyonát 
elvesztette s a Stuttgart melletti Stetten faluban hu~:ta 
meg magát. Itt nevelkedett Dávid, a ki almabor termelés
sel foglalkozott s házat szerzett, melyben három gyermeke 

) született: Kristóf {nagyatyánk), s két nővére Erzsébet 
/ {férjezett Vetter) s Johanna {férjezett Bader.) 

*) Dékán. 

*) Nagynénénk Schweizer Fe;encné közlése 1872-ben, 
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A stetteni családi ház, hol nagyatyánk Schlotterbeck Kristóf sziiletett. 

/:. Szépapánk Dávid, szerény vagyoni viszonyai közt 
) fiát Kristófot egy szabóhoz adta inasnak, de nagyatyánk 

( saját szorgalmából képezve magát Bécsbe került s ott egy 
( posztókeres~edőnél, majd egy vaskereskedőnél volt alkal
.} mazásban. Séarski Rozáliával, egy brünni*) róm. kath. 

1 n<1vel, Bécsben házasságra lépett s v.ele Magyarországba 
· költözött. 
( Mikor történt ez, pontosan nem tudjuk. De az ok, 
/hogy nagyatyánk mért költözött· le Bécsből Szarvasra 
1 (Békésmegyébe) ismeretes. Nagyatyánk tudniillik, nagyon 

*) Brünnben értesültem, hogy ott ilyen nevű család jelenleg nincs 
s hogy a S~arski név nem cseh-morva, hanem lengyel (Szczarski). Nagy· 
anyánk tehát lengyel származású volt, 
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·szerette a fo."ldrajzi könyveket; egy ilyen Magyarország1·ól 
szóló (német) könyvben olvasta mint feltünő dolgot, hogy 

· ) Szarvason, m_ely~ek a múlt század első éveiben már 
1 10-12 ezernel tobb lakosa volt, nem volt egyetlen keres-
\ . &edője sem. . . 

Lejött tehát s ő alapította Szarvason, az első nyilt 
boltot, mely mint vaskereskedés. soká fenállott. Ez alkal-

... masint 1805. körül történt. Nagyatyánk aztán földet bérelt, 
·~ a postaintézmény kezelője volt, ami abból állott akkor, 
hogy a Szolnokról járó postakocsi boltja előtt állt meg 
s leadta a küldeményeket, a helyben feladott küldeménye
ket pedig itt vette át s vitte Szolnokra, a honnan a 
királyi posta továbbította. 

Éveken át naplót vezetett, melynek egy része birto
kunkban van. A naplóból magyar fordításban Mihálfi 
József szarvasi gy~n. tanár készitett kivonatot s tett közzé 
a Szarvason megjelent egyik hirlapban. 

Egy alkalommal, mikor már anyagi viszonyaiban 
megállapodott s jólétnek örvendett : szülei látogatására 
Stettenbe utazott (szekéren, postakocsin, dunai hajón) s 
egy hónapot töltött közöttük. Mikor haza érkezett, háza 
előtt nagy embertömeget látott, amin elrémülve sietett 
házába, hol nejÚ betegen, egyik gyermekét Fidéliszt pedig 
kiterítve találta, kinek épen temetésére gyültek össze, órák 
óta várva az' elkésett postakocsit mellyen neki érkeznie 
kellett. · 

j Schlotterbeck Kristóf és neje korán elhunytak ; 1830. 
J körül. A szarvasi temetőben vannak eltemetve, a Vajda 

z..
1 
Pét~r„síremlé~e ~ög~tti r.észen, de f~jfáikat elpusztította 

/ az ido; aJrnran arvasagra 1utott s elszeledt gyermekek nem 
"'L?"onqosk?d~aHal< azok fenntartásáról. 

_JJj:odaik/ 
· 1. Johanna szül. 1807-ben. Schweizer Ferenc békés

gyulai vaskereskedőhöz ment nőül; t 1890. febr. 9-én, 
83 éves korában. Gyermekeik: Ferenc t 1873., t Lujza 
(férj. Zabolai Császár Károlyné), Antal (neje Nagy Ilona) 
és Gyula, · 
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(2~ Pál született 1809-ben. Atyja halálakor a pesti 
) egyetem~~-----orvostant hallgatott. Tudori oklevelét e cimü 

dissertátió mellett nyert el: Dissertatio inauguralis medica 
sistens. nomenclaturam morborum omnium et symptomatum 
praecipiorum synonymicam ab Hippocrate ad nostra tem
pora usque. (8° 23. 1.) Pestini 1836. 

Egy cikke jelent meg a „Társalkodó" 1844-ik év
folyamában (XIII. 43) „A kuruzslás hazánkban" cim alatt,. 
még Schlotterbeck Pál név alatt. 

Ez évben vette fel, testvéreivel Lipóttal és Vilmos
sal együtt az Udv. Cancellaria 14222. sz. engedélyével a 
Réthy nevet. 

·Mint békés-csabai városi orvostól, egy másik cikkét 
találjuk a „Társalkodó" 1846. évi folyamában ·(XV. 9.) 
„Békés-csabai Casinó" cim alatt. (Aláírva: Dr. Réthy Pál, 
ezelőtt Schlotterbeck.) 

Élete egész tevékenységét Békés-Csaba városa egész
ségügyének szentelte, mint ilyen áldásdús munkásságot 
fejtett ki, s neve sok irányban függ össze, e derék város 
haladásának tényezőivel. . 

Dr. Réthy Pál, mint Békés-Csaba városa kiérdemült 
főorvosa 1896. ápr. 20-án 87 éves korában húnyt el. 

Irodalmi munkásságából még a következőket ismerem : 
1. Szegényeket ápoló és kórintézet felállításáról B.-Csabán 8° 

34. 1. Szarvas, 1847. Nyomt. Réthy Lipót. 
2. Über einige medicinische Missbriiuche als Narrheiten betrachtet, 

in Ernst und Scherz. Auscultation und Percussion, Homoeopathie. 
Mesmerismus. Zeitung für Natur- · und Heilkunde. Pest 1851. II. 22. sz. 

3. Über di~ allzugrosze Sterblichkeit der Neugebornen besonders 
auf dem Laude. U. o. 1852. 1. 28. sz. -

4. Über die Belohnung der Medicinalp_ersonen in Ungarn. U. 
o. 43. sz;·· 

5. Beitrage zur Reform des Medicinalwe~ens in Ungarn. U. o. 
'1853. 1. '41. sz. 

6, Néhány történelmi ad~t az oláhokról, mint románokról az 
_„Arad" e. hirlapban 1864. 114. sz. 

7. Az Önnemzés. (Generatio aequivoca) A növények, állatok és 
emberek őseredeti keletkezése, Pest, 1869. 8° 26. 1. Nyomt. Kunosy 
és Réthy. 

1 '" f ',•', 

' 

J. 

8. Pestis Magyarországban a múlt század első felében. „Békésm. 
,Közlöny"~ 14-15. sz. 

· /3: _!.!p~Ferenc) szül. 1817. okt. 22-én. Atyja {mint 
, bátyját Pált) őt is tudományos pályára szánta; de a mező-
berényi ágost. hitv. evang. gymnázium alsóbb ~sztályait is 
alig végezte el, midőn atyja elhalálozott, (anyja már 
néhány év előtt elhúnyt) s ő kénytelen volt Pestre menni, 
hogy valami pályát kezdjen. Bátyja Pál, (orvosnövendék), 
Beimel József könyvnyomdájába adta 1833-ban, hol négy 
év alatt megtanúlta a nyomdászipart. Az első lap a melyet 
szedett Helmeczy „Jelenkor"-a volt. E mellett szerb lapok 
szedője volt; ez időben tudniillik a hazai szerb sajtónak 
Pest volt a székhelye. 

1841-43. években külföldi utat tett. Bécsben meg
kapván az útlevelet Salzburgo-n át, Münchenben, Augs" 
burgban, Ulmban és Stuttgartban fordúlt meg. Innen a 
rokonok látogatására Stettenben ment ki, hol nagynénjeit 
még, életben találta, s több napot töltött körükben. Innen 
Strassburgba utazott, azon _ szándékkal, hogy Párisnak 
fogja utját venni, de Strassburgban nem tudta kieszközölni 
az engedélyt, hogy útirányától eltérjen, visszatért a Rajnán 
s fel ment Hamburgba s vitorlás hajón Kopenhágát is fel
kereste. Innen Rostockba jött vissza, -onnan Wismarba, 
ahol csaknem két esztendőt töltött egy nyomdában, de 
betegeskedni kezdett s orvosa siettette hazamenetelét, ha 
övéit még látni akarja{!). Berlinen, Lipcsén és Prágán át·. 

.1843. év végén hazaérkezve Pesten maradt s a Landerer-
-féle köhyvnyomdában kapott alkalmazást s huzamos időn 
át Ko.ssulh „Pesti Hirlap"-jának volt szedője.*) 

*) Az 1888-ik évi nyáron Olaszországban utazva, ,elz~rándokoltam 
Turinon át Santo Amrogio falu felett emelkedő hegyre {jun. 23.), ahol 
a Hotel Giacosá-ban, a nagy Kossuth Lajos időzött. Szívesen fogadott 
s meghitt ebédre. A vendéglőhelyiségben egy· kis asztalnál ültünk, 
kívülünk csak egy angol házaspár volt még a terem egy sarokasztalánál.
Beszédközben felemlítettem, hogy atyám, ki a „Pesti Hirlap"·nak _szedője 
volt, sokszor emlegette, hogy a „szerkesztő" Kossuth Lajos, mily öröm-

: mel nézte a Landerer-Ház kapuja alatt, a külföldről érkezett -első gyors
sajtó kicsomagolását, melyen aztán a Pesti Hírlapot nyomták. Kossuth · 

·Lajos szivese_n gondolt visza er~e az akkor esemény. számba menő 
nyomdai újításra, 
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Az egész tiszántúli alföldön alig volt még ekkor 
egy-két nyomdánál több. Könyvnyomda állítási szabada
lomért folyamodott, mit 1846-ban V. Ferdinánd király alá
írásával és, függő pecsétjével megerősítve meg is kapott. 
A szabadságharc idején hazafias nyomtatványokkal árasz
totta el az alföldet. Legnevezetesebbek voltak Gerő Ákos 
(Greguss Ágost szarvasi gymn. tanár) ~öpiratai. A kavargó 
eseményekre vonatkozó népies nyomtatványai a hírlapokat 
helyettesítették Békés, Csanád, Csongrád megyékben. 

Nevezetesebb nyomtatványai e korból : 
Gerő Ákos művei: F!:ltár (Petőfi-kritika), Robespierre 

beszéde a szabadságról; Marsaillaise; Rousseau : Hitvallo
mása egy papnak; Költeményei egy elevennek; Öt levél 
a magányból a társaságnak. 

A megyék, ·városok és egyházak hivatalos kiadványai: 
Felszóllítás a szarvasi polgársághoz; Placskó István prédi
kációja (magyar és tót nyelven); Felszóllítás az országos 
felkelés. ügyében : 1848. törve. 22. §-a nemzeti őrseregröl; 
Kossuth Lajos szózata; Kossuth proklamációja; Horváth 
Sámuel komlósi ev. lelkész márc .. 15-kén tartott beszéde 
(1849.) ; a szarvasi honvédelmi egyl. március 15-iki ünne
pély mikénti megtartása ; Függetlenségi nyilatkozat, melyet 
Haan Lajos b.-csabai lelkész fordított tót nyelvre s olva
sott fel a népnek a nagy templom előtti téren. 

Népies nyomtatványok: Toborzódal, Kossuth Lajos 
élete, Szolnoki, isaszegi, bicskei csaták, szent-tamási ütkö
zet, Erdélyi hadjárat, Kis Kossuth és Kis Windischgratz, 
Edz dalok, Aranyhon, Kossuth imája stb. . 

Mint nemzetőr a békési nemzetőrökkel Aradmegyé
ben több hónapot töltött, de csakhamar békés foglalko
zásához tért. A fegyverletétel után haditörvényszék elé 
állíttatott a nyomdájából kikerült forradalmi sajtó termé
kekért s félévi fogságra• ítéltetett, mit ·honvédtisztekkel s 
egy görög keleti oláh pappal töltött le Nagyváradon. 

1850-ben alapította a máig fen~lló „Magyar alföldi 
legujabb kalendárium-ot. E kalendáriom 1854-iki évfolya
mában Greguss Ágost írta az egyes hónapokhoz, a nyolc 

\' 
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soros verseket, melyek · miatt író és kiadó ujra bajba 
került. A versek ezek voltak: 

(Augusztus)· 

(Szeptember) 

(Október) 

(Novembe~) 

,: "' 
A' virág lehervad' s helyében gyümölcs nő : 
, Fiatalság után férfikor jön elő. 
Ott hol a' virágzás ·akadályozva lett, 
Rossz lesz a' gyümölcs is, mely utána fejlett ; 
Remény csak ott lehet gazdag aratásra, 
A' hol időt hagytak mél virágzásra .. 
Diszes fiatalság, örülj hát korodnak 1 
A' munka napjai majd feltornyosulnak. 

LE1Ssan és szomorun huzódik életünk, 
Omladékok felett ingyen epekediink : 
Majd a' keserves mult, majd a' kétes jövő, '· 
Gyászban és ijesztve tünedeznek elő 1 
Ök, kettészakitván az ember kebelét~ 
Zavarják a' vidám jelennek örömét . . 
Nosza hát, a' búnak többé helyt ne adjunk 1 . 
Itt van már a' szüret, igyunk és vigadjunk 1 

Ékes tavasz és nyár, ti már elmentetek, 
'S a föld élete is elmult tiveletek. 
Beköszöntvén az ősz, haragos urunk lett, 
Osztva dért és ködöt, harmat 's napfény helyett. 
Lankadás szállta meg most a természetet ; 
De az ember munkál, mert arra született : 
Ott hol ez időben serényen fáradnak 
Gazdag jutalmakat biztosat várhatnak. 

Itt van a' November, a' borongás hava, 
Teli betegséggel, ködökkel megrakva; 
A' paras~t embetn~k megszünik munkája : 
Nincs~n-e valami hasznos mulatsága ? · 

• lm vegyetek könyvet (kapni olcsó pénzen), 
Forgassátok aztat a' hosszú estéken ! 

, Ollyan a' ki eddig gondolt csak testére, 
Gondot fordíthat most becsesebb lelkére. 

A naptárnak már minden példánya elkelt, midőn 
Greguss Ágost női társaságban (titoktartás ígérete mellett) 
elárúlta csi11yét, amit abban elkövetett, tudniillik, ha az 
augu:;;ztus_:_november hónapokra szóló versek első betüit 
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lefelé összeolvassuk, abból ez a· mondat jő ki : „A for
radalom győzni és boldogítani fog." 
. Másnap az egész város a versekről beszélt s a szerző 

·és kiadó csakhamar a cs. és kir. biróság elé került Gyu
lára. Greguss fogházbüntetést kapott, a kiadó pedig szi
gorú intést, hogy hasonló kihágás nyomdai szabadalmába 
kerülhet. Atyám az enyhe eljárást ·annak köszönheti, hogy 
Greguss kijelentette, hogy. a nyomdász a csinyről semmit 
sem tudott. Ez válasz volt Gregusstól atyámmal szemben, 
ki 1849-ben kijelentette a policia előtt, hogy a Gerő Ákos 
név alatt nyomdájában megjelent forradalmi röpiratok 
szerzője nem Greguss Ágost volt .. 

Nyomdáját Szarvasról Békés-Gyulára, innen pedig 
1858-ban Aradra tette át. 1861-ben, midőn az „Alföld" 
megindult, Bette.lheim Testvérek könyvkereskedő-cég mint 
kiadó, a nyomtatást reá bízta. A . lap 18971 év végén 
történt megszüntéig folyton nyomdájából került ki. 

A kiegyezés évében 1867-ben aradi könyvny,omdáját 
Bettelheim Testvéreknek bérbe adta s ő Budapesten egy 
nagyobb nyomdai vállalatba lépett „Leitner, Kunosy és 
Réthy" cim alatt. (Az üzlet a Váci-köruton, az· Arany 
János-utca sarkán volt.) Három év múlva azonban társaik
tói elvált s . Aradra tért vissza. Fiát Viktort vette maga 
mellé, kit később (1878.) üzlettársúl fogadott: ·„Réthy Lipót 
és fia." . 

1883-ban ünnepelték az ·aradi könyvnyomd{\szok 50 
éves, 1903-ban pedig 70 éves nyomdászi pályájának jubi
leumát. Elhúnyt 1903. julius 23-án 86 éves koráqan. 

4;Vi!fl1'9S, szül. 1819. nov. 1-én. Atyja halála után 
ő is Pesten kereste boldogulását. Kereskedelmi pályára 
lépett s a 40-es évek közepén Szarvason nyitott üzletet.· 
Rajongó magyar volt és lelkes demokrata. lrói talentum 
volt s leveleiben - bár magyarúl tökéletesen soha ··nem 
tanúit meg - olyan megkapó köz~etl~nséggel fejezte ki 

·gondolatait, hogy ismerősei nem egyszer jegyezték meg, 
hogy . szellemi qualitásánál fogva más pályára lett volna 
való. A szabadságharcban mint nemzetőri főhadnagy vett 

.( 
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rés;t. Bátyjának, Lipótnak nagyváradi fogsága alatt, annak . 
nyomdai üzletét vezette a magáé mellett. i / & 7 !f /IMct(Li"í , 

Mint üzletember a „ Tisza vidéki Vasút" keletkezése 
idejében (1857.) nagy tevékenységet fejtett ki Szarvas 
város bekapcsolása érdekében, de polgártársai · túlnyomó 
többségének maradiságán az ügy a város nagy kárára 
megbukott; a vasútvonal az azóta lefolyt idő alatt Békés
Csabát tette a megye igazi központjává. Társadalmi tevé
kenységei közé tartozik a szarvasi kórház a\apítása, mely
nek sok éven __ át buzgó gondnoka volt. 

, 5. Rozália;~~ül. 1822-ben, t 1873. Daj\<.ája gondat- · 
lansága köv-etk~~tében elvesztette hallását és beszélő ké
pességét. Nagyon szép leány volt; a szarvasi róm. kath. 
templom Madonna képéhez a festő a· viruló szépségű néma 
leányt 'választotta mintáúl. 
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A Réthy-család elágazásai. 

1. 

Dr. Réthy Pál sz. 1809., t 1896. április 20., neje 
Maier Róza szül. 1821., t 1882. okt. 1. 

1. Etelka (1843) ; férje Sztraka Ernő városi főmér
nök (B.-Csaba.) 

2. Nina (1845., t 1851.) 
3. Mária (1846); férje Sztraka György föszolgabiró. 

(B.-Csaba.) 
4. Elek (1849., t 187i.) negyedéves orvosnövendék. 
5. Titusz (1850., t 1854.) 
6. Vilma (1853., t 1893.) férje Jung° Károly gyógy

szerész. (Kun-Madaras.) 
7. Pál (1855., t 1868.) 
8. Berta (1860); 1-ső férje Báthory Bertalan gyógy

szerész, t 1897. (Karcag.) 2-ik férje Igaz Károly földbir
tokos (Nagy-Károly.) 

II. 

Réthy Lipót sz. ~ okt. 22., t Qjul. 23. ; 
neje Hoske Josefin sz. 1835. márc. 12., t')E16. jul. 17. 

1. László (m. n. muz. tisztviselő Bpest, szül. 1851.); 
neje Tokaji Nagy Irén {1864., t 1893.), gyerm.: 1. Margit 
(1887.) férje Uray József törvényszéki bíró (Arad); 2. 
Aladár (szül. Budapesten 1888., t .Aradon 1894.) 

2. Viktor (könyvnyomdatulajdonos Aradon, született . 

' 1' 
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.1853.); n~je Berényi Kornélia (1869., t 1896.), gyerm.: 
1. Jenő (1888.}; 2. Sarolta (1890.) .. 

· .. 3. Etelka (szül. 1854.), férje Simon Jenő ügyvéd 
(Arad) ; gyerm. Margit (1878.) 

,·, :·-::' 

III. ~ 
. Réthy Vilmos szül.~ n~v. 1., f"-1895.,ápr. 14.; 

neje Gyurkovics Erzsébet szül. 1830. máj. s.;---0878. jun. 
13. (Atyja az Ürményiek gazdatisztje volt, anyja belga nő 
Decoma nevű családból.} 

· 1. Gyula (1849., t 1881.*) 
· 2. Vilma (1850.) férje Krebsz Ferencz b. szt.·andrási 

jző. (t 1893.) . 
3. Lajos (1851., t 1856.) 
4. /(ároly (1853. ügyvéd, Makó), neje Berényi Paulina 

(1863.) gyerm.: 1 .. Kornélia (1884.) férje dr. Beczner Imre 
orvos (Püspöklele), 2. Bella (1886.), 3. Paúlina (1888.) 

. férje dr. Galamb Sándor ügyvéd .(Makó.} . 
5. János (1854.) {mérnök Budapest} neje Géber Mária 

(1867.) Leányuk René (1893.) 
6. Sándor (1856.) (kereskedő és. gyáros Szarvas}: 

neje· Simon Irén (1859.); gyermekeik: 1. Erzsébet {1882.) 
férje dr. Sárkány Loránd tanár (D6s), 2. Mária (1883.) 
férje dr. Sziráczky János ügyvéd, 3. Irén (1885.) férje • 
Sándor Jenő m. k. kincst. főerdész (Kolozsvár}, 4. Vilmos 
(W86.), 5. Szidónia (1888., t 1889.), 6. Gizella (1890.) 

·férje Bohnerl József takarékp. főkönyvelő (B.~Csaba), 7. 
Ella (1892.}, 8. Sándor (1894., t 1896.), 9. Margit (1896.), 
10. Ferencz (1898.} . 

·, 7.'_/loll1L_{1857.) 
. (B: Béla }1862.) · {gyógyszerész, B.-Csaba); neje 

.Vido:;;sifyE~zsi (1872.) gyermekeik : 1. Erzsi (1892.) 2. 
Béla (1893.), 3. Károly (1895.), 4. István (1897.), 5. László 

' · · *) Nagy tehetségü, szellemi foglalkozásra termett ember volt, kit 
a viszonyok üzleti pályára tereltek, amellyel meghasonlott. Tartalékos · • 
gyalogs. hadnagy volt, t Budapesten, 
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(1900„ t 1903.), 6. Irén (1902„ t 190~), 7. Imre (1903.), 
8. Dezső (190S.) 

9. Dezső (1864., t 1895.) hirlapíró, majd maros-
vásárhelyi keresk. és iparkam. titkár. t Nagyváradon. 

10. Mária (1866., t 1867.) 
11. Erzsébet (t 1868.) 
12. Emil (1870., t 1871.) 

IV. 

Leányági rokonság. 

1. Etelka, férj . . Sztraka Ernőné, gyerm. ! 1. Sztraka 
Ödön gyógyszerész, (Mohol, Bács m.) neje Szőke 
Ilona, ezek gyerm.: t Károly, t László, t István, 
t Dóra, Borbála, Nándor.' 2. Sztraka Irén, férje 
dr. Szondi Lajos orvos, gyerm. : Jenő (gyógysze
rész), Malvin, Ella, Lajos, · Borbála, t Elek, Irén, 
László, István. 3. Sztraka Bella. 4. t Sztraka 
Malvin. 5. Sztraka Zoltán (gazdász.) 6. Tarján 
Ernő (kir. kulturmérnök Székesfejérvár), neje Boda 
Margit. 7. dr. Tarján Tib~r (ügyvéd.>' 8. Tarján 
Géza (gyógyszerész.) 

2. Vilma, férj. Krebsz Ferencné, fia Vilmos. 
3. Vilma, férj. Jung Károlyné, gyerm. : 1. Jung Olga, 

férj: dr. Igaz Pálné, gyerm.: Sári. 2. Jung Mar
git, féj. dr. Velcsov Gézáné, gyerm.: Zsófia, Erzsi. 
3. Jung Ilona. 4. Jung Károly (joghallgató.) · 

4. Etelka, férj. Simon. Jenőné, leánya : Margit. 
5. Erzsi, férj. Sárkány Lórándn.é, gyerm.: Loránd, · h 

Sándor, Imre. 
6. Mária, férj. Sziráczky Jánosné, gyerm.: · Sándor. 
7. Kornélia, férj. Beczner Imréné, gyerm.: Róbert. 
8. Margit, férj. Uray Józsefné, gyerm.: Margit, Hona. 
9. Gizella, ·férj. Bolmert Józsefné, gyerm. : Józsi, 
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1 Alsóörsi följegyzések l „ 

ALSÓÖRS 

„Edes ·történet" 
A falu népe mindig befogadta, idő 

múltán maga közé valónak tekin
tette a jó szándékú, szorgalmas em
bereket. Példák hosszú sora bizo
nyítja, mint lett a lentről kezdett 
fuvarosból birtoképítő, módos pa
rasztember, szerény szatócsból 

megbecsült kereskedő, segédből ki
váló iparos mester ... Példák őrzik, 
miként adott teret a falu akár csak 
a legszűkösebb megélhetésre - ne
megyszer túlélésre - a nehéz politi
katerhes időkben értelmiségi csalá:. 
doknak is. Emberséggel! 

Sokan még emlékezhetünk .,.-----.-. -.-. ---------------..-------, 
gyerekkorunk kedvelt édes- ,~ • . 
ségére, a Réthy-féle köhögés 

_E.Heni pemetefű cukorkára. 
i Viszont ennél sokkal jobban 

emlé.kezetünkben él Réthy 
ároly/oklevefüs~sze

z, alQl~~-6_-!_9!12.&5-igve
zette Alsóörsön a gyógyszer-
tárat. Nos, az 6 neve nemcsak 
faluhkkal, ennél jóval el6bb 
összeforrott az európai bírú 
gyógycukorlcával! : 

t_ Édesapj~.Réthy Béla Bé
késcsaba híres patikusa volt. 
Tuqományos szintű kutatója, A Réthy-testvérek. Balról: Imre ,Károly, az alsóörsi patikus, Béta 
folytatója a középkori hagyo- és István. 

-; 
mányoknak, a cukorból ké- fiai: Béla, István és akésőbbi ' ezekeCGecs B., és Borsódy 
szíthet6 gyógyszerekkísérle- alsóörsi- gy. ógyszerész, Ká- Mihály feljegyzéseib61.tud
teinek, gyártásának. Labora-
tóriumát gyárrá fejlesztette, roly vették át A felfutó.ter- juk.) .· . . ) 
ahol is akinavasbor, amento- melésnek a háború vetett vé- · J Bizony, Réthy Károlyt i~ 
los és szalmiák cukorkák, get. 1945 után a munka bein- bégigkísérte „gyáros" mivol\ 
gyógyszerkészítmények, dítása meglehet6sen akado- 1 a. Nem maradhatott BékéJ 
háztartási vegyszerek, illat- zott, majd id6szakos/si,!c~e~ ~sabán a család. ~unkátne 1 
szerek, kozmetikumok és ter- után végül a gyárat l~en apott, gyermekeit nem vet\ 
mészetesen Réthy Béla kizá- államosították. A titokként ték fel iskolába. Szentesen'. 
rólagos és híres találmánya, a kezelt eredeti pemetefú-cu- kerestek munkát, megélhe
pemetefú cukorka készült. A korka ízesít6anyag receptje tést. 1956 tavaszán a Veszp
század els6 felében jól men6 elveszett. Azóta csak az után- rém megyei Gyógyszertári 
gyárat halála után 1935-ben zatát ismerheti a piac. (Mind- Vállalat idénygyógyszertár 
···„---~----ml!lllliilllilll!lllml!!lll•l!llm„••111111• létesítésével, vezetésével bíz-

ta meg Réthy Károlyt. Ekkor 
még Csopakon lakott a csa-

1997. november 28. 

ládja, innen járt át naponta. 
Rövidesen végleges helyére, 
a Rády-villába telepítették át 
a gyógyszertárat a volt Ba
racskay-vendégl6b61. Itt ka
pott lakást a gyógyszerész is, 
most már családostól... És így 
kapott egy család boldogan 
„új hazát" Alsóörsön. 

A joviális, barátságos, nagy 
bajuszú deras gyógyszerész 
rövidesen kedvelt polgára lett 
a falunak, telepnek. Nemcsak 
a lakosság egészségóvó mun
kájában találtfeladatotmagá
nak, hanem részt kért a társa
dalom sokrétű, mozgalmas 
életéb61 is. Szívesen vállalt 
közérdekű teend6ket Éppen 
ezért közakarattal választot
ták meg a.Hazafias Népfront 
heIJi szerv;e~tében elnökké. 
v álasztótf tlsitségvisel6ként 

. felel6sségge1, lelkiismerettel 
: műnkálködótta~·faiusi· élet 

jobbításáii.·=1965-ben bekö
. vetk:ezettháláláig. Az alsóör-

si temetőben nyugszik. Fele
sége is. · 

Alsóörs hozzásegítette, 
hogy diplomáztathassa há
rom leányát Hozzá ahhoz is, 
hogy unokái is alsóörsinek 
vallhatjákmagukat. Testvére, 
Réthy István, és felesége is 
örökre alsóörsi marad, itt pi
hennek a temetőben. Az 6 
gyermekeiknek is van alsóör
si köt6dése. 

ím.e, egy népes család pél
dájának, egy kutató, értékte
remt6 gyógyszerész hányat
tatásának, majd révbejutásá
nak prizmáján át láthatjuk, 
hogyan adott neki falunk haj
lékot, új hazát, hogyan kínált 
földet gyökereiknek. 

Albrecht Sándor 

·························································-

A petnetefa cukorka korabeli hirdetése. 

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik édesanyánk hamvait 
utolsó útján elkísérték Alsóörsön. 

Zórád László 
és L. Zórád Erzsébet . ........................................................ „ 
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Csaba első patikája - az Aranysas - több mint száznyolc
van éve, 1812-ben kezdte szolgálni a gyógyítást. a hajdanvolt 
Patika utca elején (mai Eötvös-Baross-Szeberényi tér találko
zása táján). A földszintes házban berendezett Aranysas első tu
lajdonosa, Hamaliar György gyógyszerész, 1831-ig vezette a 
patikát. Majd Mudrony János gyógyszerész már SAS patika né
ven 1856-ig működtette a jó helyen álló, világos, tiszta laborató
riumi gyógyszertárat. 1869-ben új tulajdonos, Varságh Béla 
(1840-1925) gyógyszerész vette át a patikát. 

Csaba gyors fejlődése lehetővé tette a Szent István gyógy
szertár, a város második patikájának megnyitását 1869-ben. A 
tulajdonos, Badics Elek patikája nem messze a SAS-tói, a mai 
Baross u. 6. számú házban volt. Később, 1885-ben megnyílt a 
Vasút utcában (Andrássy) a Megváltó -------
gyógyszertár (dr. Südy István patikája). . 
Nyíltak aztán sorra újabb patikák: Arany--...,,... ___ ,___---...,.,,.,==-.., 
kereszt (Baross u. 34.), Szent Antal (Szar
vasi u. 21.), Magyar Korona (Vasút u. 
16.), Isteni gondviselés (Deák u.), Re
mény (Gyár u.) és a II. Rákóczi Ferenc 
(Radó) gyógyszertár (Szabadság tér). 

A mai Eötvös utca eleje - a hajdani Patika 
utca. Itt állhatott az Aranysas, az első csabai 
patika - majd a Varságh - SAS gyógy
szertár 1869-1891-ig. 

RÉTHY BÉLll 
CUKORKAGYil.RR ÉS GYÓGYSZERÉSZETI LABORliTORIUh'l.R 

TECEFONSZAM' toa. BÉKÉS CS .H.Bll nrnPtTVA m2-BEN 

}·.· .. ;':~t·R~T~:fc.§~§.;c:B.~ .. "ti __ ._·.·_•·_k_„_ •. _ •. _._._. __ -._-.·.-•·.·.•·_a_._._ •. ·.·.•.··.„.- .. • ..•. ··_-.·_:_ •.•.• ·.·._i~-·••--·•••-·-•.r_· ... ··.·_._ .. _._···•-···.···•_:.·.·.<··-.. · ,. :;.· (.;:-;=.:..' :: .: :·::::.·:··;:::..:::.~:: ·: < .. :~ .. · .:·· . :.: : .. :' .. „:;_ .. „:.:;., ; .. :· .. ,;~:=,:<„ ., . .:..:.:~~:::~··.;.~~'::. _„ - ,_ 

Varságh Béla SAS gyógyszertára jól menő patika volt 1884-ben. 
Ez évben itt nyert alkalmazást id. Réthy.Béla, friss diplomás gyógy
szerész. Mivel a patika már szűknek bizonyult, Varságh Béla a város 
központjában felépítendő új gyógyszertár építési tervezésére ad 
megbízást Michnay Sándor építőnek. Az egyemeletes patikaház 
1891-ben épült fel a főtéren, majdnem szemben a városházával. Id. 
Réthy Béla, aki 8 éven át alkalmazottként a SAS-ban dolgozott, 
1892-ben először bérbe vette, majd pedig 1911-ben 175 OOO koroná
ért megvásárolta a gyógyszertárat. A korábban megkedvelt laborató
riumi munkát 1894-ben itt kezdte kifejleszteni, aztán a laboratórium 
gyárrá változott. Nagyon sikeres, védjegyzett Réthy laboratóriumi ter
mékek lettek: az országos hírű pemetefű-cukorka, a kinavasbor, a 

·mentolos és szalmiák cukorkák, a gyógyszerkészítmények, háztartá-
si vegyszerek, az illatszerek és kozmetikumok is. E készítmények 
gyártása a gazdasági válság éveiben kezdetben még veszteséges, 
aztán később mindinkább sikeres vállalkozásnak bizonyult. Id. Réthy 
Béla 1922-től fiainak, ifj. Réthy Bélának az egész üzem irányítását, 
Réthy Imre cégvezetőnek a SAS gyógyszertár és laboratórium veze
tését adta át. A Justh Gy. utca felőli laboratóriumot 1940-ben emele
tesre építették át. 

Id. Réthy Béla jelentős funkciókat viselt a városi közéletben. Volt 
tisztviselő-testületi tag, gyógyszerészegyesület területi elnöke, csa
bai takarékpénztár-egyesület igazgatósági elnöke, és több más fon
tos tisztsége is volt. 

A végig folyamatosan működő SAS gyógyszertár és az üzem be
rendezése 1944-ben leszerelésre került és a család nyUgatra mene
kült. Az államosítás után nemzeti vállalat keretében 14/1. számú 
gyógyszertár néven volt ismert. Ma ismét SAS gyógyszertár néven 
működik a város legforgalmasabb patikája. 

A Sanopharma Gyógyszer-kereskedelmi Vállalat és a Békéscsa
bai Városvédő és Városszépítő Egyesület, az elmúlt héten ünnepé
lyesen avatott emléktáblát, a csabai SAS gyógyszertár patinás, több 
mint százéves épületén. Az esemény méltó tisztelgés volt a 60 éve 
elhunyt id. Réthy Béla gyógyszerész szakmai és emberi emlékének. 

G~CS 8. 

Justh Gyula utcai 
részlet - a Sano
pharma új köz
ponti épületével. 
E helyen műkö
dött a Réthy 
Vegyészeti 
laboratórium 
és cukorkaüzem 
az 1940-ben 
elkészült emele
tes épületben 
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sa után, került ismét napi
rendre. Réthy Pál harcolt, 

' hogy érvényt szerezzen a fő
szolgabíró jóváhagyásának 
és rendelkezésének: Csaba 
város -saját erejéből állítson 
fel kórházat és amíg - ezt 
megtenni képtelen, áddig 

Békéscsaba egés~ségügyi 
szervezetének megalapítója: 
dr „ Réthy- Pál 

ideiglenes épületről gondos
kodjon. Az ügy érdekében, a 
pénzügyi alap megteremtésé
re a városban gyűjtést szer-
vezett. Kezdeményezésére a 
város tulajdonát képező-épü
letet erre a célra használha-

- tóvá tették és itt 1864-ben 
vették fel az első beteget. Ez 
a kezdetleges kórházi ,épület 
romladozóvá vált és a bete
gek ápolására alkalmatlan 
lett, ezért .1880-ban a képvi-

Békéscsaba népesedésének 
növekedése a- 19. század egy
mást . követő évtizedeiben 
meggyorsult, de nem volt 
zavartalan. Ennek egyik fő 
oka az egészségügyi viszo
nyok kezdetlegessége, nagy 
elmaradottsága; komoly vesz
teségeket okoztak a külön
böző gyermekbetegségek 
(himlő, vörheny, kanyaró), 
valamint a nagy kolerajár
ványok, amelyek 1831-ben 
2019, 1849-oen 1000, - 1855-
ben közel 500 ember halálát 
okozták. Hozzájárult mind
ehhez a nagyszámú szülési 
és csecsemőhalandóság. Az 
idősebb korcsoportoknál· a 
„morbus hungaricus'', a gü
mőkór minden más halálo
kat megelőzött: a század el
ső évtizedeiben Csabán 1877 
embert pusztított el. Ebben 
az időben szervezett egész
ségügyi ellátásról beszélni 
nem lehetett. Kevés volt az 
orvos. kórház nem volt. a· 
szüléseket háznál, többnyire 
képzetlen bábák vezették le. 
Gyógyszertár nem lévén, a 
betegek legfeljebb a „házi 
patikára°' számíthattak. A 
megelőző közegészségügyi és 
járványügyi intézkedések fo
galma ismeretlen volt. 

1846-tól az Európa „legna
gyobb falujának'" nevezett 
Csaba a 1:őkés fejlődés út
jára lépett. Elkezdődött a 

- városiasodás. Változott a te
lepülés képe, változott az 
életmód és többé-kevésbé át
formálódott a közgondolko
dás is. A fejlődő mezőgazda
ság és az ipar,_ ?Z országos, 
vasűti hálózatba való bekap.:" 
csolódás szükségszerűen ma
ga után vonta a kommuná
lis ellátás alapjainak leraká
sát, az infrastruktúra fej
lesztését is. Az egészségügyi 

ellátás kialaK'ításának szen
telte életét városunk~ nagy, 
orvosegyénisége: dr. Réthy 
PáL 

Dr. Réthy (Schlotterbeck) · 
Pál - második gyermekként 
- 1809-ben Szarvason szü
letett. Apja Würtenbergből, 
Stettin városából került az 
Alföldre az 1700-as évek vé
gén. Iskoláit Szarvason, Me
zőberényben, majd Pozsony
ban végezte. Oiyosi pályára 
Pesten képezte magát. Kivá
ló tanuló volt, kimagasló 
adottságaira hamar felfi
gyeltek. Fabini Teofil János 
pesti szemész professzor asz
szisztense lett, aki kiváló 
mestere volt. Réthy tanárá
tól nemcsak szakmát, hanem 
orvosi elhivatottságot, a tu
domány szeretetét, a szer
vezés tudományát is elsajá
tította. A pesti egyetemről 
1836-ban került Csabára -
a községi tanács meghívásá
ra - városi orvosnak: Itt 
hamar megkedveltette ma
gát és rövidesen a város 
egyik legjobban tisztelt pol
gára lett. Sokoldalú tevé
kenységet végzett. Harcolt a 
város közegészségügyi és 
járványügyi viszonyainak 
megjavításáért ·és fejleszté
séért. Allandóan foglalkoz
tatták a szociális kérdések, 
szívén viselte az elesett 
nincstelenek tragikus hely
zetét. Érdekükben mindent 
megtett: tanácsüléseken, egy
házi gyűléseken, tehetős pol
gárokat felkeresve érvelt, 
agitált és gyűjtött a szociá
lis intézmények építése ér
dekében. Jelentős közéleti 
tevékenysége során talán a 
város és a megye nyomda-

- iparának megalapozása is 
neki köszönhető: öccsét, Li
pótot hazasegíti, aki külföl-

dön tanulta a nyomdászatot selőgyúlésnek új kórházi 
és saját vagyonával fedezi a épület felállítását indítvá
nyomda alapítását. nyozta. A testület a javasla-

Az egészségügy szervezése · · tot · elfogadta és a tervek el
terén a legmaradandóbb tet- készítésével dr. Réthy Pál 
te a csabai kórház megalapí- · városi orvost és Sztraka Er
tása volt. Ennek érdekében nő··. városi mérnököt bízta 
hosszú éveken keresztül szí- meg. Időközben a gyűjtésből 
vós harcot folytatott. 1843- származó alap 1900 forintra 
ban egy evangélikus egyházi szaporodott és a kórház fel
gyúlésen többen felszóla_ltak építésének már nem volt 
az akkoriban roskadozó fél- akadálya. 1882:.beíi' a· műsza
ben lévő „koldusok "háza" ki átadáif'meg·iS'ctörtént; B~ 
átalakítása -€rdekében. Itt kéS"megye főiSpánja- -1889-
nerncsak 'kóldusokat fogad- ben a csabai kórházat „nyil
tak be, hanem mindenféle vános 'kórháznak" minősí
ápolásra szoruló betegeket is. tette. Az orvosi teendőket 
Réthy felszólalásában képet dr. Réthy Pál, dr. Bende AZ
festett, meggyőző érvekkel, a bert és dr. Reisz Miksa vá
rendkívüli nyomorról és ín- rosi orvosok látták el. Szol
ségről ·és a tehetősebb embe- gálatukért fizetést nem kap
rek · ezzel kapcsolatos köte- tak. 
lességeiről. Réthy a kórház szervezé-

1847-ben a gondolat gya- sének gondjai mellett nem 
korlati megvalósítására is feledkezett meg a szegények
sor került. A város elöljáró- ról sem. Javaslata alapján a 
sága egy bizottságot hozott kórház na:gy kiterjedésű· tel
létre, amelynek feladata kén 1869-ben felépült a 
volt, hogy megállapítsa a „szegények gyámoldája". Az 
valóban szűkölköaők számát intézet avatásakor megálla
és bírálja el a segélykérők pítást nyert, hogy „ ... az 
„nyomorát". A bizottság el- intézet létezését- leginkább 
nökhelyettese Réthy Pál lett; Kiss Péter kórházbizottsági 
Ez inspirálta, hogy megírja és közbiztonsági testület el
első fontos művét: „Szegé- nöke, valamint dr. Réthy 
nyeket· ápoló és · kórintézet Pál városi tiszti orvos fá
felállításáról Békéscsabán" radhatatlan tevékenységé-

. (Szarvas, 1847.). Ez a 34 ol- .nek köszönheti." 
dalas kiadvány szakkönyv- Réthy Pál sokat tett a 
nek is megfelelt, amely már járványos betegségek leküz
kórházi alapszabály-terveze- dése terén is. Ezekben az 
tet is tartalmazott. A tanul- időkben különböző Jarvá
mány körültekintő felépítése nyos betegségek tizedelték a 
és indoklása arra utal, hogy lakosságot. Életének legne
Réthy már a megbízás előtt hezebb időszakát az 1873-as 
is tudományosan foglalkozott kolerajárvány jelentette. Ek

. a kórház és „szegényház" kor, 11 hét leforgása alatt 
felállításának szervezeti és 4000 ember betegedett meg 
működési kérdéseivel. . Csabán. A halálos áldozatok 

Ennek ellenére a városi száma 2104 volt.. .A. járvány 
kórház kérdése csak 1854- idejére az összes ·orvost - a 
ben, a szabadságharc buká- magánorvosokat is - szolgá-
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sa után, került ismét napi
rendre. Réthy Pál harcolt, 
hogy érvényt szerezzen a fő
szolgabíró jóváhagyásának 
és rendelkezésének: Csaba 
város -saját erejéből állítson 
fel kórházat és amíg · ezt 
megtenni képtelen, addig 

19&7. március 7., szombat 

Korabeli felvétel az első csabai szegényeket ápoló- és kór
intézetről (Reprodukció) 

ideiglenes épületről gondos
kodjon. Az ügy érdekében, a 
pénzügyi alap megteremtésé
re a városban gyűjtést szer
vezett. Kezdeményezésére a 
város tulajdonát képező-épü
letet erre a célra használha
tóvá tették és itt 1864-ben 
vették fel az első beteget. Ez 
a kezdetleges kórházi ,épület 
romladozóvá vált és a bete
gek ápolására · alkalmatlan 
lett ezért .1880-ban a képvi-
selŐgyűlésnek új kórházi lattételre rendelte. Kötelező került sor, ;mert előrehala
épület felállítását indítvá- szabályrendeletet _ alkotott, dott koraban megtört egész
nyozta. A testület a javasla- amelyben biztosította a sége, kimerült ereje mellett 
tot elfogadta és a tervek el- gyógyszerellátást és fertőtle- hivatalát folytatni nem ké-
készítésével dr. Réthy Pál nítést. A kolerajárvány ide- pes." . 
városi orvost és Sztraka Er- jén tanúsított áldozatos te- 87 éves korában, 1896-ban 

n · nő . városi mérnököt bízta vékenységéért a· „Koronás halt meg és testét a kegyelet 
meg. Időközben a gyűjtésből Arany Érdemkereszt" kitün- jeléül az általa oly nagyon 
származó alap 1900 forintra tetéssel jutalmazták. 1881- -szeretett kórház kertjében 
szaporodott és a kórház fel- ben ugyanígy szervezte meg helyezték örök _ nyugalomra. 
építésének m_ár „ ~em _volt - az l500 beteget érintő vör- Emlékére a· maLKórház · ut
al'a.dálY_'.l, ,1.§?2:-_ben..: a _mlJ.szi;:-'. henyjárvány megelőzését_ és cát 1945-ig Réthy• utcának 
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ki atadas meg 15_ tortent. Be- -~ leküzdését. Magyarorszagon nevezték. 
kés megye ~óispán.ja- · 188_9- elsők . között -vezette be a /Szerette Békéscsabát, s a 
b~n a cs~ba: kor~~zat ,_,nr1~- himlőoltás alkalmazását. kórházat, amely szinte egyet 
vanos korhazn':1k mm_osi- Tudós orvos, a ·Magyar jelentett nevével. Haladó 
tette. Az oryos1 teendoket Orvosok és Természetvizsgá- gondolkodású ember volt, 
dr. Réthy Fal, ?-T- B~nde A!- lók Társaságának tagja és telítve mély humanizmus
bert és dT. Re;sz_ Miksa va- előadója volt. 1869-ben ta- sal és szociális törekvések
rosi orvosok la~tak eL Szol- nulmánya jelent meg „A nö- kel. Az elesettek, a szegé-
gálatukért fizetest nem kap- vények, állatok, emberek ős- . nyek, az elnyomottak érde
tak. eredeti keletkezése" címmel. kében minden tőle telhetőt 

Réthy a kórház szervezé- amelyben igen haladó gon- megtett, hogy nehéz helyze
sének gondjai mellett nem dolatokat vetett fel. Munkás- tükön enyhítsen. Ezen igye
feledkezett meg a szegények- sácráért a vármegyei tiszte- kezetének sokszor útjába 
ről sem. Javaslata alapján a letbeli főo;.;,osi" címmel tün- álltak korának társadalmi· 
kórház na:gy kiterjedésű tel- tették ki. gátjai, amelyeket ő egyedül 
kén 1869-ben felépült a Dr. Réthy Pál szívvel-lé- nem törhetett át, de így is 
,.szegények gyámoldája". Az lekkel közéleti ember volt. nagy ·dolgokat valósított 
intézet avatásakor megálla- Szakmai munkájának magas meg. 
pítást nyert, hogy „. ·.az szinten való ellátása mellett Az utókor mostohán bánt 
intézet létezését leginkább részt vett a város közügyei- dr. Réthy Pál tevékenységé
Kiss Péter kórházbizottsági nek intézésében is. Több bi- vel. emlékével, megfeledkez
és közbiztonsági testület . el- zottságnak tagja volt. A csa- tünk róla, pedig egész életé
nöke, valamint dr. Ret~y bai elöljáróságon lelkes szó- vel a város egészségügyi el-
Pál városi tiszti o~vos . f<:- szólója volt annak az indít- látásának megszervezését, 
radhatatlan tevekenysege- ványnak. hogy a megye kialakítását szolgálta. Pesti 
,nek köszönheti." - székhelyét helyezzék át Csa- egyetemi intézetet cserélt fel 

Réthy Pál sokat tett a bára és ennek érdekében a· --egy nagyon kezdetleges fej
járványos betegségek leküz- városnál „nagyobb áldozatok lettségű község tiszti orvos
dése terén is. Ezekben az meghozatalát" sürgette. ságáért. Egyénisége, életmú
időkben különböző · járvá- Szorgalmazta a kommunális ve méltóvá teszi, hogy nevét 
nyos betegségek tizedelték a létesítmények építését._. (C~a- megörökítsük, ahogyan 
lakosságot. Életének legne- torna, híd, kutak, Jardak, Szombathelyen Markusovsz
hezebb időszakát az 18-73-as közutak, stb.) 1891-ben ment ky Lajossal, Gyöngyösön Bu
kolerajárvány jelentette. Ek- nyugdíjba 54 év! . szolgá_Iat gát Pálial tették: időszerű, 
kor 11 hét leforgása alatt után. Tevékenyseget a kep- hogy a Békéscsabai Egyesí-
400Ó ember betegedett meg viselótestület jegyző~önyv!- tett Egészségügyi Intézmény 
Csabán. A halálos áldozatok leg méltatta: „h1vatalat 
száma 2104 volt. A .járvány mindenkor lelkiismeretesen dr. Réthy Pál nevét vegye 
idejére az összes orvost - a és buzgalommal folytatta, s fel! 
rnagánorvosokat is· - szolgá- megválására kizárólag azért Dr. Sonkoly Kálmán 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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A legelső Békés megyei legek könyve címen adja ki kötetét VÚaszek 
Zoltán békéscsabai újságíró, aki arra vállalkozott, hogy összegyűjti a 
megyei legeket. Olvasóink már a köiiyv megjelenése előtt is böngész
hetnek az érdekességekbó1. 

- A legelső gyógyfürdő a gyopárosi. Az úgynevezett ingová
nyos gyógyhatását az ottani lakosok feltehetően már ősidők óta 
ismerték. A víz kémiai összetételét Orosháza legelső körzeti 
orvosa, dr. László Elek vegyelemeztette 1869-ben. Fáradoz<ísá
nak eredményeként az 1870-es évektől a tó partján megjelentek a 
legelső fürdőkabinok. A jórészt még mindig kenderáztatónak 
használt tó nyilvános fürdőhellyé válására csak 1890 tavaszát 
követően került sor, amikor Eördögh Lajos főszolgabíró befejez-
tette a meder kikotrását és a környék rendezését. · 

- A leghíresebb gyógycukorkát, a köhögés elleni pemetefű 
cu,kc:rkát~,~~JY~~sz~~kísérl~tezte ki é,s gyárt?t~a 
Bekescsaban. t'.a'l3oratonunü\ban hozta letre a „Kamfor 11111-
ment" elnevezésű, reuma elleni szert, s olyan keresett cikkek 
fűződtek ·Réthy Béla nevéhez, mint a mentholdrazsé, a ma is 
hiányzó szalmiákcukorka, az áiiizshajócska, a torokőr, s ezeket· 
még egy sor kereskedelmi cukorka és háztartási vegyi cikk 
követte. A gyárat, ahol mindez készült, 1949-ben „szétprofiloz
ták", ám a pemetefű cukorka gyártása nem folytatódhatott az e 
célra kijelölt Kőbányán,,mert a Réthy család nem volt hajlandó 
átadni annak receptjét. Igy a mintegy 100 éve született híres
neves cukorka megszűnt létezni, s a mai ilyen nevű termék már 
nem az igazi, hanem csupán azonos nevű utánzat. 

- A legkisebb oxigénigényű hal a réticsík, amely mocsarak, 
lápok, holtágak, csatornák, esetleg lassú folyóvizek iszapos 
fenekén lakik. Kis oxigénszükséglete lehetővé teszi, hogy olyan 
helyen is megéljen, ahol még a kárász is elpusztul.Nagy aszályok 
idején a legtöbb nedvességet tartalmazó sáros részeken gyüle
keznek össze. A Sárréten a csikászok régen az ilyen helyekről 
tömegével ásták ki télen, s innen ered az.„ásott hal" elnevezés is. 
Hordókban szállították a piacra. A Békésben, Biharban a múlt 
'században rendezett csíkhallakomák, az úgynevezett csikásza
tok nagy hírnévnek örvendtek. 
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Réthy· ,Pál. nevét vette · fel 
a ,békéscsabai kérhéz 

Tudósításunk a lap 3. oldalán Fotó: Veress Erzsi 
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A békéscsabai kórház_ alapításának 125. évfordulójára-
Réthy Pál Békéscsaba első 

városi főorvosa eredetileg a 
Schlotterbeck családból szár
mazott. Ósei a XVI. század-

. ban a németországi Baden
Würtembergi fejedelemség
. ben éltek. Apja, Schlotter
beck Kristóf 1805-ben tele
pült Szarvasra, ahol az első 
boltot nyitotta, amely mint 
vaskereskedés sokáig fennál
lott. A három ·fia: Pál, 'Lipót 
és Vilmos különösen kiemel
kedő szerepet játszott Békés 
megye történetében. Lipót a 
megye nyomdaiparának meg
alapítója volt, Vilmos pedig 
Szarvas gazdasági és· társadal
mi életében játszott nagy sze
repet,. kereskedése volt, kór
házat, takarékpénztárat ala
pított: Mindhárman 1844-b.en 
vették fel a· „Réthy" nevet, 
Vajda Péter költő javaslatára. 
(Udvari Cancellária 14222. 
sz. engedélye alapján.) 

Réthy Pál atyja halálakor a 
pesti egyetemen orvostanhall
gató volt. Tudori okleyelét 
1836-ban nyerte el. Utána Fa
bini Theophil János világhírű 
pesti szemész professzor ta
nársegéde lett, majd a csabai 
tanács meghívására városunk
ban főorvosi állást vállalt. 

Legmaradandóbb tette a 
csabai kórház megalapítása 
volt. Erre a célra - az evangé
likus egyház bevonásával -
gyűjtést kezdeményezett, és 
minden lehetőséget megraga
)lott a „pénztárala:p" gyarapí
tására, melynek első adomá
nyozója - 100 forinttal - ő 
volt. A kórház létrehozatala 
érdekében 1847-ben megírta 
egyik legfontosabb művét, a. 
„Szegényeket ápoló és kórinté
zet felállításáról Békéscsabán" 
(Szarvas, 1847. Réthy Lipót 
nyomdája) címűt. Ez a 34 ol
dalas kiadvány jól számolva a 
helyi adottságokkal, hatható
san igazolja az intézmény fel
állításának immár halasztha
tatlan jogosságát és szük~é
gességét. Bátran leszögezi 
benne, hogy műve „oly tár
gyakat feszeget, amely a va
gyonosok rovására van anél
kül, hogy .azoknak közvetle-

nül használhatna ... " Ennek 
ellenére műve megírására· az · 
késztette, hogy a „legszegé
nyebb osztály ínségét és nyo
morát látva, tUdja, hogy szá
mos hasznos munkásélet el
pusztulásával kell számolni a 
célszerű orvosi kezelés híján, s 
a felesleges emberáldozatok 
megszüntetése filantróp köte-
lesség!" . 

A szabadságh~rc bukása 
után nyílik Réthy Pálnak le
hetősége 1854-ben az első 
ideiglenes kórház felállításá
rá, amely csak átmenetileg ol
dotta meg á problémákat. 
Ezért a társadalmi közadako
zást tovább szorgalmazva, 

:.1864-ben már olyan kórház.at 
hozott létre, új épületben, 
amelyben 7Ö ágyon.- kornak 

. megfelelő ~elszereltséggel - . 
tudták a betegeket gyógyíta
ni. Ugyancs~k ebben az idő
ben „az elesett gyámoltala
nok" befogadására kialakított 
egy - korabeli elnevezés sze
rint - „szegényházat'-'. 1870-
ben már 148 egyén részesült 
kórházi ápolásban, és a „sze
gényházban" 30 ember talált 
otthont. Mind a két épület~t 
Réthy Pál veje, Sztraka Ernő 
városi főmérnök tervezte. A 
belügyminiszter Csaba város . 
kórházát csak 1899. január 1-
jével nyilvánította „nyilvános 
jellegű közkórháznak", és a 
napi ápolási díjat 1899. évre 
napi 60 krajcárban állapította 
meg. 

· Réthy Pálnak nagy érdemei 
voltak a város korszerű egész
ségügyének kialakításában, a 
különböző járványok leküz
désében. ·Életének legterhe
sebb esztendeje kétségtelenül 
1873. év volt. Ekkor 11 hét 
alatt több mint 4000 ember 
betegedett meg Csabán kole
rában. Éjt nappá téve dolgo
zott a járvány leküzdése én;le
kében. Az ekkor végzett áldo
zatos munkája elismer~se
képp a, király a „Koronás 
Arany Erdemkereszt" kitün~ 
tetésben részesítette. A me
gyében uralkodó . himlőjár
vány megfékezésének érde
kében aktív szervezője a him-

lőoltás minél nagyobb szám
ban való alkalmazásának. So
kat tett a rendkívül magas cse

. csemőhalandóság leküzdésé-
ben: megvalósította a városi 
bábák képzését, először Ara
don, majd szlovák nyelven 
Csabán. A képzés alatt álló 
bábák részére a városí tanács
csal ösztöndíjat szavaztatott 
meg. 

Tudós ember volt. Tudo
mányos témákon kívül sok 
társadalompolitikai esszét is 
írt. Foglalkozott az orvosi té
vedések, az elmebetegségek 
diagnosztikájával, a magyar
országi magas csecsemóha-· 
landóság okaival, a magyar 
orvosi ellátás reformjával. 
Több munkája jelent meg az 
Arad megyei románok törté
netéről. Tudományos munká
ja mellett.aktív közéletet élt., 

1891-ben vonult nyugdíjba, 
54 éves szolgálat után, érde-. 
meit a városi tanács jegyző~ 
könyvileg ismerte el. 1896-
ban halt meg, és a kegyelet je
léül a kórház kertjében temet
ték el. · -

~ cl: 

A Békéscsabai V. T. Egye
sített Egészségugyi ~ntézmé
nye 1989. június 30-án a Sem
melweis-napiünnepség kere
tében felveszi Réthy Pál nevét 
és emlékét, s a kórház falában 
elhelyezett máÍ'ványtáblával 
örökíti meg az utókor számá
ra. Kórházunk új neve ezu
tán: RÉTHY' PÁL KÓR
HÁZ-RENDELÓINTÉZET 
BÉKÉSCSABA .. · 

DR. SO~OLY KÁÜfAN ·. 

Dr. Réth) Pál és felesége, Maier Róza. Leán)ai: Etelka, l\lária, Berta. 
Vejei: Sztraka Emő Yárosi főmérnök és Sztraka György főszolgabúó 
(Archfr fotó) „ 


