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Bayer Antal (1860-1948)
Megemlékezés születésének 150. évfordulójáról
Bayer István

1. ábra: Bayer Antal mellszobra,
Bezerédi Gyula alkotása1

Bayer Antal 150 évvel ezelőtt született
(1. ábra). A Magyar Gyógyszerészeti
Társaság és a Magyar Or vostörténelmi
Társaság közös Gyógyszerészettörténeti Szakosztálya 25 évvel ezelőtt ünnepi ülésen emlékezett meg Bayer Antal születésének 125. évfordulójáról.
Az ülésen, melyen Schultheisz Emil és
Antall József elnökölt, Rádóczy Gyula
és Zboray Bertalan tartott előadást. A
150. évforduló alkalmával nem ismételjük meg a 25 évvel ezelőtti előadások szövegét, csak emlékeztetünk
arra, hogy Bayer Antal életéről és
munkásságáról átfogó képet nyújt
Rádóczy Gyula 1989-ben megjelent
közleménye [1] és összefoglaló adatokat tartalmaz Zalai Károly 2001-ben
megjelent könyve [2]. A 150. évforduA család úgy tudta, hogy a szobor Zala György alkotása és csak
a közelmúltban derítette ki Szatmári Gizella művészettörténész,
hogy a szobrot Bezerédi Gyula készítette. Szatmári Gizella szerint Bezerédi Gyula (1858-1925) szobrászművész a bécsi akadémián tanult, részt vett a Hofburg épületeinek szobrászati díszítésében, idehaza pedig az Országház díszítő szobrászati munkáiban. Az ő műve a Washington szobor, valamint Tinódi Sebestyén
szobra, mindkettő 1906 körül készült. Bayer Antal képmását a
Műcsarnokban mutatta be, a Képzőművészeti Társulat 1891/92
évi téli kiállításán. Ugyanez a mellszobor 1902-ben a budapesti
Orvosszövetség műkiállításán is szerepelt, szintén a Műcsarnokban (katalógusszáma 850), ekkor már Bayer Antal tulajdonaként.
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2. ábra: Oklevél, 1884

lót arra használjuk fel, hogy néhány olyan eseményre
hívjuk fel a figyelmet, melyek Bayer Antal Bécsben
szerzett gyógyszerészi diplomájához kapcsolódnak.
Bayer Antal gyógyszerészi oklevelét 1884-ben szerezte (2. ábra). Évfolyamtársaival 1909-ben ünnepelték oklevelük megszerzésének 25. évfordulóját. Az
esemény meghívóján – melyet a résztvevők alá is írtak
– nemcsak az egyetem kémiai intézetének a fényképe
szerepel, hanem latin nyelvű recept formájában és
francia-német keveréknyelven is olvasható, hogy mit
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3. ábra: Meghívó: címlap + étlap

4. ábra: A Pharmazeutische Post címlapja

6. ábra: Injekciós címkék
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5. ábra: A Contratussin cikk 1. oldala

vacsoráztak a bécsi Johanneshof vendéglőben (melynek helyén ma egy pizzéria található...) (3. ábra).
1915-ben Bécsben nagy megtiszteltetésben részesült Bayer Antal, aki akkor a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület elnöke volt: fényképét a címlapján
mutatta be a Hans Heger által szerkesztett Pharmazeutische Post (4. ábra).
Bayer Antalt az osztrák gyógyszerészeti társaságok
is nagyra becsülték: az Allgemeine Österreichische
Apotheker Verein tiszteletbeli tagjává, a Wiener
Pharmazeutische Gesellschaft pedig levelező tagjává
választotta.
Bayer Antalnak nemcsak a személyét, hanem – a
bécsi Stephansdommal szembeni Feld-Apotheke által
képviselt – készítményeit is jól ismerték Ausztriában.
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be néhány – száz évvel ezelőtti – injekciós készítményének címkéjét (6. ábra).
1934-ben Budapesten baráti kör ünnepelte Bayer
Antal diplomaszerzésének 50. évfordulóját. A Signum
laudis-szal, Karlovszky Emlékéremmel és kormányfőtanácsosi címmel kitüntetett Bayer Antal munkatársainak aláírásával dekorált ezüstdobozt kapott ajándékba. Az aláírók között olyan ismert nevek is szerepelnek, mint pl. Clauder Ottó (7. ábra).
IRODALOM

7. ábra: A díszdoboz

Ezt bizonyítja A. Friedmann 1906-ban megjelent közleménye az Österreichische Ärzte-Zeitungban (5.
ábra).
Anélkül, hogy annak a többszáz gyógyszerkészítménynek (pl. a 130 féle tapasznak) az ismertetésére
kitérnénk, melyek az Andrássy úti Vörös Kereszt
gyógyszertárban készültek, csupán azt említjük meg,
hogy Bayer Antal volt az első Magyarországon, aki injekciókat állított elő és ennek illusztrálására mutatjuk

1. Rádóczy Gy. : Gyógyszerészet 33, 263-265 (1989). – 2.
Zalai K. : A magyar gyógyszerészet nagyjai. Galenus Kiadó,
Budapest, 2001.
B a y e r , I . : Antal Bayer (1860-1949). Commemoration
of the 150th anniversary of his birth
This paper includes some documents from the life of Antal
Bayer which are linked to Austria: his diploma granted
in Vienna in 1884, his portrait on the title-page of the
Pharmazeutische Post in 1915, etc. Antal Bayer was also
a honorary member of the Allgemeine Österreichische
Apothekerverein and a corresponding member of the Wiener
Pharmazeutische Gesellschaft.

A szerző címe: Budapest, Lotz Károly utca 11/a – 1026

Felhívás évfolyamtalálkozóra
A SZOTE Gyógyszerésztudományi Karán 1975-ben államvizsgázott gyógyszerészek évfolyamtalálkozóját
2010.október 2-án, szombaton tartjuk meg.
Az Eötvös utcai tanteremben találkozunk 15 órakor. Vacsora a Forrás szállodában lesz, 18.30-kor, várható költsége 5 ezer Ft/fő. Szálláslehetőség is van a Forrás
Szállodában (a híd közelében, fürdőjeggyel, címe:6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 16-24. Tel:06 62 566-466), vagy más helyen, egyénileg intézendő.
Részvételi szándékot kérjük jelezni: klara.mayer@aok.pte.hu, Tel.: (06-20) 451-2796.
Örömmel vennénk, ha a vacsora árát átutalnátok a következő számlaszámra: Vassné dr. Csukonyi Katalin, Raiffeisen Bank, 12067008-00243234-00100003
Szeretettel várunk minden évfolyamtársunkat, társával együtt!
Csukonyi Katalin, Mayer Klára és Révész Piroska
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