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Beszámoló
XII. Gyógyszerésztörténeti 
Nyári Egyetem
Szeged, 2015. július 9–12.
A Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság (MGYTT) az idén im már
12. alkalommal tartotta meg hagyományos rendezvényét, 
a Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemet. Ezúttal ismét egy olyan
város adott otthont a szabadegyetemnek, ahol magyar nyelven fo -
lyik gyógyszerészképzés, hiszen a debreceni (2006) és a pécsi (2007)
Nyári Egyetem után 2015-ben Szeged városa volt a vendéglátó. 

Összesen 70 gyógyszerész vett részt a rendezvényen,
a legtöbben Budapestről, Szegedről és Pécsről jöt-
tek, de a Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is

érkeztek kollégák. A társaság – a korábbi rendezvényekhez
hasonlóan – ismét vendégül látott erdélyi hallgatókat is,
valamint azokat a szegedi gyógyszerészhallgatókat, akik
munkájukkal hozzájárultak a szegedi Móra Ferenc Múzeum
patikakiállításának megújításához.

Július 9-én a hagyományos ismerkedési estre került sor,
MOLNÁR ZSUZSA pedig egy rövid előadás keretében

bemutatta a rendezvénynek otthont adó Szeged város tör-
ténetét.

Július 10-én a szakmai programokra került sor, a köz-
ponti téma ezúttal a „Gyógyszerészet és a materia medica”
volt, az előadások az anyagismeret témakörét és a gyógy-
szerkincs változását mutatták be. A szünetben lehetőség
nyílt szakmai megbeszélésre is.

A szakmai rész után a városnéző túra következett. A séta
alapját az adta, hogy Szegeden kiemelkedően sok köztéri
szobor és több érdekes felirat található, így az került górcső
alá, hogy ezek a feliratok hol vannak, mit jelentenek és ho -
gyan kapcsolódnak a város történetéhez.

A kiindulópont az Aradi vértanúk tere volt, ahol a szőre-
gi csata emlékoszlopát, a Hősök kapuja (Porta Heroum)
ABA-NOVÁK VILMOS által festett freskóit, illetve a tér szob-
rait és feliratait nézték meg a résztvevők. A téren áll 
II. RÁKÓCZI FERENC lovas szobra, amelynek talapzatára 
a Rákóczi szabadságharc jelmondatát, ill. az 1703-as kiált-
vány kezdősorait vésték. GLATTFELDER GYULA egykori
püspök jelmondata ( Justum amore) pedig a Dóm felé átve-
zető kapu fölött olvasható, dacára jelentésének, szegedi egye-
temisták ezt a kaput („UV-kapu”) tabuként tartják számon,
hiszen aki itt átmegy, valamelyik vizsgáján biztosan megbu-
kik és utóvizsgája lesz. 

Innen az Árpád térre, az egykori Országzászló helyére
érkezve, a régi, már lebontott emlékmű felirata (a Nagy-
Magyarország térképére írt „Így volt – így lesz”), illetve 
a mostani, modern emlékmű „Hiszek egy” felirata került
említésre.
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Szeged város patikái
Szegeden az 1720-as évektől működött a helyőrségben
katonai gyógyszertár, ebben volt segéd GRAFF MÁTYÁS,
aki 1738-ban megnyitotta a város első polgári patikáját 
a Megváltóhoz néven. Több mint harminc év után fia, GRAFF
ANTAL vette át a gyógyszertár vezetését. A Palánkban 
(a későbbi Belváros) lévő patikát 1784-ben a Székes fehér -
vár ról származó gyógyszerész, PREZETSKA VENCEL vásá-
rolta meg, majd PREZETSKA JÁNOS lett a tulajdonosa, aki
1816-ban eladta a szegedi BAUERNFEIND FERDINÁND -
NAK. A BAUERNFEIND örökösök a patikát 1871-ben elad-
ták BAUER JÓZSEFNEK, aki a nagy szegedi árvíz után
1883-ban a Palánkban új helyre költöztette a patikát.
1887-ben érkezett Szegedre BOKORADOLF (1861–1932)
és vette bérbe a Megváltó Patikát, majd az új helyen a kor
divatos stílusirányzata szerint újíttatta fel. 1893 júliusában
készült el a gyógyszertár historizáló bútorzata, amelyről 
a Szegedi Napló is
e l ragadtatássa l
számolt be, hiszen
a város többi pati-
kája közül kiemel-
kedett a Megváltó
igényes, modern,
művészi ízléssel
készült berende-
zésével.

A helyi asztalosmester, BISCHOF
IMRE munkái az újság híradása
szerint már az 1891. évi szege-
di bútorkiállításon feltűnést
keltettek. A korpuszok fenyőfa
alapja diófaborítást kapott, az
előlapok profilált élekkel ki -
emelt síkjait haboskőrissel fed-
ték, bemélyített faragással dí -
szí tették. Az üvegajtós, szabad-
polcos, fiókos szekrények és
tára asztalok oldalait esztergá-
lyozott talpazatú, faragott ko -
rin thoszi fejezetű, haboskőris

borítású oszlopok határolják. Az ajtókon rézveretek és
csokros sarokdíszű maratott üvegezés látható, a fióklapo-
kon latin föliratú zománctáblácskák és áttetsző üveggomb
fogók vannak.

A patikabelső korabeli részletét egy 1902 körül készült
fénykép megőrizte. A Megváltó Patika XIX. század végé-
re jellemző bútorzatát 1973-ban védetté nyilvánította 
a Művelődésügyi Minisztérium. A Móra Ferenc Múzeum -
ban, ahol kiállították, nemcsak a patikabelsőt sikerült
rekonstruálni, hanem a gyógyszer-előállításhoz használt
eszközöket is sikerült összegyűjteni, ezzel a patikusok egy-
kori munkáját érzékeltetni. A patikabútort és a megma-
radt edényzetet 2015-ben költöztették át a Fekete Házba,
jelenleg a patikaszobák kialakítása zajlik.

Forrás: Móra Ferenc Múzeum

A Széchenyi Patika
Szeged harmadik patikája, a Gyógyszertár a Szent három -
ság hoz 1831-ben nyílt meg, üzleti jogát AIGNER KÁROLY
nyerte el. 1836-ban a Főpiac (a mai Széchenyi tér) északi
szélét jelölték ki a gyógyszertár körzetének határvonalául.

Az 1851. évi főorvosi ellenőrzéskor a gyógyszertár „délnek
fekvő, tágas és elegendő világos, száraz, el van látva elégséges
edényekkel, szelencék, fiókok, mozsarak és patikai mértékek-
kel, az edények betűrendszerét elhelyezve tiszták, feliratok
olvashatók. (…) Segédje kettő vagyon. Orgon János nem okle-
veles Posony Megyei Modori születés – Hildenstaub Sándor
Szabadkai születés, ott tanult is, jelen helyén van 3 hónapig.
Gyakornokai nincsenek”.

Az Aigner házban (Horváth Mihály u. 5. helyén) mű kö -
dő gyógyszertárat 1861-ben fényképen örökítették meg: az
emeletes ház bal oldali helyiségének két oldalán ablakkirakat,
fölötte hatalmas betűkkel volt a „Gyógyszertár” felirat. 1872
júniusában „Aigner Károly veterán gyógyszerész visszavonult”
és patikáját eladta KISS JÓZSEFNEK. 1878 tavaszán a gyógy-
szertár a szomszéd Rieger házba (Palánk 7.) költözött át.

1882-ben KISS JÓZSEF az eléje épült házsor miatt hely-
változtatásra kért engedélyt, majd a Balogh házba
(Széchenyi tér 6.) helyezte át patikáját. 1885-ben már
KÁROLYI KÁLMÁN gyógyszertára, amit 1887 februárjában
DR. HIBAY GYÖRGY vett át.

1891 decemberében a gyógyszertár új helyre költözött,
a Takarékpénztár palotájának (Takaréktár u. 7.) sarokhe-
lyiségébe. 1895 januárjában a patikát 56 000 forintért
LEIZINGER GYULA vásárolta meg.

1914 januárjában a patika teljes berendezését eladták és
átköltöztek a Takarékpénztár új bérpalotájába, a „Vasaló -
ház ba” a szemben lévő sarokra (Horváth Mihály u. 9.). Itt
a helyiségeket LEIZINGER kívánsága szerint alakították ki,
a berendezést a szegedi Reiner cég készítette. A patika
LEIZINGER GYULA halála után 1938-ban LEIZINGER
GYULÁNÉ tulajdona, 1939-től a LEIZINGER testvéreké.
1948-től tulajdonosa LEIZINGER PÁL, tőle vették állami
kezelésbe a Szentháromság Patikát.

Többek között DR. BECSEITIBORNÉ is a gyógyszertár ve -
ze tője volt.1987-től DR. DOMOKOSNÉVÁGÓ ZSUZSANNA
a tulajdonosa, s ma Széchenyi Patikának hívják a gyógy-
szertárat. 

Forrás: T. Knotik Márta: 
Patikák Csongrád megyében (1738–1947)
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Majd a Dugonics térre jutva a Nagy Árvíz 100. évfor -
dulójára emelt szökőkút, s ennek felirata, Juhász Gyula
Szonett Szegedhez című műve volt a kulcsmomentum. A té -
ren található a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatala
is, ide költöztették a Kolozsvárról menekülő egyetemet
1921-ben. A térről több híres épületre is rálátás nyílik: itt áll
az Ungár-Mayer Palota, a Vajda-ház és a Gróf Palota.

Fotószünetre a Reök Palotában került sor, amely
Szeged legszebb szecessziós építészeti emlékműve. A terve-
ző, MaGyar EdE az építtető rEök Iván folyammérnök
munkájának vízi világát jelenítette meg a hullámzó falsíkok
és a kovácsoltvas liliomok révén.

Majd a Kárász utcán át a Klauzál térre érkezve kossuth
Szegeden elhangzott beszédei kerültek említésre, hiszen itt
mondta el kossuth 1848-ban „Szegednek népe, nemzetem
büszkesége” kezdetű toborzóbeszédét, 1849-ben a Kárász-
ház erkélyéről utolsó magyarországi politikai beszédét.
Mivel ez a rész Szeged korzója, az Acapella cukrászdában
vendéglátás és süteményezés várta a résztvevőket.

A rövid pihenő után az egykori nagypiac térre, a mai
Széchenyi térre érkezve a tér szobraival, épületeivel és a té -
ren álló platánokkal lehetett megismerkedni. Ezután min-
denki igazi helybélinek érezhette magát, hiszen úgy tartja
a mondás, hogy „csak az az igazi szegedi, aki tudja, hol van
a disznófa”.

A Széchenyi téren áll a Városháza, amelynek közgyűlési
terme gazdag a látnivalókban: a ragyogóan pompás terem
falairól ErzsébEt királyné, FErEnc JózsEF, tIsza kálMán
és tIsza laJos arcmásai néznek le a szemlélődőkre. A te -

rem mennyezeti freskójának a közepén az angyalok Szeged
városának a címerét reptetik az egekbe. Megállhattak a részt-
vevők a „Sóhajok hídján” is, amelyet FErEnc JózsEF szege-
di látogatásakor építettek a Városháza és a mellette álló
Bérház közé, hogy az uralkodónak ne kelljen az utcára le -
mennie. A Városháza díszes ablaküvegein pedig a város jel-
monda olvasható: „Szeged szebb lesz, mint volt!”

Ezt követően Szeged harmadik legkorábban alapított
gyógyszertárának – amely ma Széchenyi Patika néven mű -
ködik – a megtekintése következett. Innen pedig csak rövid
séta volt az Anna kút, amely egy 944 méteres mélységből fel-
törő, 52 °C-os lúgos-jódos gyógyforrást rejt. 

Majd a Stefánia sétányon, a Szegedi Nemzeti Színház
előtt elsétálva, az Oskola utcán keresztül megközelítve a sze-
gedi dóm következett. A szegedi Fogadalmi templom 1913
és 1930 között épült neoromán stílusban schulEk FrIGyEs
és FoErk Ernő tervei alapján, és az ország 4. legnagyobb
temploma. A dóm egyik legjelesebb alkotása Fadrusz János
Krisztus a keresztfán című szobra, amely az 1900-as Párizsi
világkiállításon fődíjat nyert. A templom másik érdekessége,
hogy a szentély mennyezeti mozaikján MárIát szegedi
papucsban és alföldi szűrbe öltöztetve ábrázolták. A temp-
lom két oldalbejárata a Béke és a Háború kapuja, felettük 
a felirattal: „Venite adoremus” illetve „Vae victis”.

Végül a Szeged-Csanád Egyházmegyei Kincstár megis-
merése után a városnéző séta zárásaként a Dóm téren 1935-
ben elhelyezett zenélő óra megtekintése következett. Az óra
– amely csúrI FErEnc órásmester alkotása – az egyetem
egyik szimbóluma, hiszen a díszes rErrIch béla tervezte
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óra számlapja körüli kis ajtókon az egyetemi tanács tagjai és
a diákok kis figurái egy ballagást elevenítenek meg.

Este a generációváltás-tulajdonosváltás problematikájával
foglalkozó fórum következett, ahol a vitaindítók Andi
EvElin gyógyszerész és HAnkó Zoltán, az MGYK elnö-
ke voltak.

Július 11-én a szegedi gyógyszerészképzés volt a központi
kérdés. A Gyógyszerésztudományi Kar történetét Erős
istván emer. professzor mutatta be, a kar jelenlegi helyzetét
Gáspár róbErt tanszékvezető egyetemi docens vázolta. 
A szegedi GYTK három intézetét látogathatták meg a részt-
vevők: a Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intéze tet, a Far -
ma kog nóziai Intézetet és a Gyógyszer-technológiai Intézetet.

A belvárosból indulva sétahajóval érkeztek a vendégek 
a Kiskőrössy Halászcsárdába, ahol hagyományos szegedi
halászlé és túrós csusza volt az ebéd. Maga a csárda a Tisza
árterébe épült, az épület oldalán vízmérce jelöli, meddig állt
a víz a valaha mért legnagyobb szegedi árvíz idején 2006-
ban. Ebéd után ismét hajóra szállva a Maros és a Tisza össze-
folyásától a Boszorkány-szigetig lehetett a csodálatos időben
hajókázni. 

Ez után Alsóvárosban a Havas Boldogasszony templom,
a Ferences plébánia és rendház megtekintése következett.
Érdekessége, hogy az ország 2. legnagyobb, ma is működő
rendházában a ferences szerzetesek életével és a gyógynövé-
nyes kerttel is meg lehet ismerkedni.

Az Alsóvárosi Napsugaras Tájházban pedig az árvíz után
újjáépülő házak népi építészeti érdekességeit, valamint az itt

élő családok fő megélhetési forrását, a paprikatermesztés és 
-feldolgozás lépéseit mutatták be.

A szegedi paprika leghíresebb kutatójának, a Szegeden
elő professzorlegendának, sZEnt-GyörGyi AlbErtnEk
a hagyatékát az ÁOK Dékáni Hivatalában berendezett em -
lék szobában őrzik. Érdekessége a kiállításnak, hogy sZEnt-
GyörGyi használati tárgyai mellett a Nobel-díjának máso-
latát, a szobrait és a róla elnevezett érmeket is kiállították.

Mint minden évben, idén is a Nyári Egyetem a hagyomá-
nyos búcsúesttel zárult, a kihagyhatatlan gyógyszerészdalok
éneklésével és a 2015-ös gyógyszerinduló megírásával. 

A rendezvény július 12-én a Fekete Házba történő láto-
gatással zárult. Az 1857-ben épült ház ma múzeumként
működik, ide helyezik át a Móra Ferenc Múzeumból a pati-
kaszobát, amely kiállítás átalakításában az MGYTT is részt
vállalt a patikaedényzet feliratainak megfejtésével.

A hagyomány pedig továbbfolytatódik dr. GrAbArits
istván, a társaság alapítójának szellemiségében, a közös
döntés értelmében jövőre Székesfehérvár ad otthont a XIII.
Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemnek. A 13-as szám
pedig a rendezvény témáját adja, hiszen a gyógyszerészet és
a hit, a hiedelemvilág, a babona és a népgyógyászat lesz 
a központi téma.

dr. Molnár Zsuzsa
szakgyógyszerész

(Fotók: Papp Nóra, Andi Evelin, Mihu László, 
Orosz Tamás és Almási Attila)
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