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Erdély gyógyszerész-polgármesterei, szenátorai, 
országgyűlési képviselői és természetbúvárai. 

A gyógyszerészet történetében megörökítve találjuk azoknak a ki
váló gyógyszerészeknek neveit, akik világhírüket gógyszertáruk sze
rény laboratóriumaiban alapozták meg, s az „isteni szikrától", az inge-
noizitástól, adott eszméiket továbbfejlesztve a tudományos kutatás ós 
felfedezések messzegördülő útjára indították. Ezek a legkiválóbbak. De 
ezeken a keveseken kívül voltak olyan kiváló kutatóink is, akik nagy 
nevüket a tudomány vagy a művészet szolgálatában érték el. Nem 
váltak ugyan világhírüekké, de mégis jeleseinknek vallhatjuk őket. Ilyen 
gyógyszerészkiválóságokat majdnem minden nemzet történetében talál
hatunk. Voltak olyanok, akik a gyógyszerészfoglalkozáson kívül a ter
mészettudományok más ágaiban (fizika, botanika, vegytan, stb.) s a 
szépirodalom terén szereztek elévülhetetlen érdemeket, vagy alkottak 
maradandó műveket; mások a gyógyszerészet tekintélyét a társadalom
ban vagy a politikai életben nemcsak öregbíteni, hanem emelni is tudták. 

Vette György. 

A régi időkben Erdélyben is akadtak ilyen gyógyszerészkiválósá-
gok. A szebeni városi levéltárban talált feljegyzés1 szerint Szeben város 
tanácsa 1670. körül a városi gyógyszertár vezetésére a jeles botanikust, 
Vette Györgyöt, hívta meg Németországból. E híres botanikus-gyógy
szerész Q-raudenzben (Poroszország) született 1645. október 3-án. A 
gyógyszerészetet Thornban tanulta, melyet azután Fraunstadtban és 
Danzigban a királyi gyógyszertárban gyakorolt.2 Innen került 1672-ben 
Nagyszebenbe, a városi gyógyszertár kezelésére. Meghalt 1704 június 
11-én. Vette jeles botanikus volt. Tudományos munkái az Ephemerides 
Naturae Curiosumban jelentek meg.3 

1 Herbert: Polgármesteri számadás, 24. 1. 
2 Joseph Trausch: Biographie-literarische Denk-Blatter der Siebenbürger 

Deutsohen. Kxonstadt, 1871. I I I . 457. 1. 3 Observationes 170. címen: De draeonibus Transylvaniae, eorumque den-
tibus. 

Observationes 171. De aquis ardentibus Transilvaniae, I. A. IV. és V. 
Observationes 239. An. VI. és VII.: De luxuriantibus quisdam Transilva

niae plantis. Mastago puta fasciato: primula veris fasciata & VRanuncuto 
fasciata. 
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Erdély növényflóráját tanulmányozta és értékes megfigyeléseit a 
legkiválóbb folyóiratokban közölte. Az 1652-ben alakult első tudomá
nyos társulat, az „Academia naturae curiosorum", kezdettől fogva mél
tatta a tudós magyar orvosokat, aminek egyik példája volt, hogy 1682-
ben orvostagjai közé választotta a többek között Vette Györgyöt is.4 

Maucksch Tóbiás 
kolozsvári gyógyszertártulajdonos, 1790—1794-ik években Erdély szenátora. 

Erdély politikai életére és művelődésére az országgyűlések tartása 
nagy befolyással volt. A tanácskozások nyilvánossága, az egész ország
ból egybegyűlt értelmiség, a követi sérthetetlenség s a szólásszabadság 
nagy erőt képviselt s nagy tekintélyt adott a diétára megválasztottak
nak. Nem csoda, hogy az országgyűlések helyének kijelölésénél külö
nösen két város, Nagyszeben és Kolozsvár, erős versenyre kelt. 

Kolozsvár követei 1794-ben Maucksch 
Tóbiás gyógyszerész és Ágoston Márton 
voltak. A királyi kormányszék első üléssza
kára 1790 dec. 12-től 1791 aug. 9-éig Lu
kács Józsefet, Barta Mózest és Maucksch 
Tóbiás kolozsvári gyógyszerészt választot
ták meg követül. Az utóbbi 1792-ben is 
nyert ilyen megbizást. 

A gyűlésnek Kolozsvárt tartása nemzeti 
öröm volt a városra nézve. Ez abból is ki
tűnik, hogy az országgyűlés tagjait a pol
gárok és mágnások egy éven át ingyen szál
lásolták el. Maucksch Tóbiás, a privilegizált 
gyógyszerész, ahogy magát nevezni szokta, 
messze fődről származott Erdélybe. Mik
száth Kálmán híres magyar író neje szin
tén Maucksch leány volt. A Visszaemléke
zéseim című művében számol be a Maucksch 
család eredetéről és történetéről. Szerinte 
édes atyja elődei, a Mauckschok, az 1500-as 
évek vége felé jöttek Szászországból a Szepességbe, ahol 1635-ben ma
gyar nemességet nyert a család. Mikszáthné dédatyja, Maucksch 
György, Nógrád megyében telepedett meg, a család másik ága pedig 
Erdélyben keresett boldogulást. 

Az Erdélybe származott Maucksch nemcsak kitűnő gyógyszerész 
és igen gondos családapa volt, hanem Kolozsvár város egyik legjobb 
módú polgára s e mellett kiváló politikusa is. Gyógyszerészkiválóságára 
utal többek között a tőle hátramaradt gyönyörű könyvtár, a gyógy-

Mauksch Tóbiás 

* Veszprémi: IV., 59—64, 1. 
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szertári helyiségben még ma is látható művészi falfestményei és fia 
okulására írt instrukciója.5 

A gyógyszertár főnöki szobájában levő freskót Csikszentmártoni 

Falfreskó a főnöki szobában. 

Szabó Sándor oki. gyógyszerész, a Hintz gyógyszertár kiváló gondnoka, 
rajzolta le. Szövege a következő: 

DIVINA FAVENTE CLEMENTIA 
EXTBUI CTJRAVIT 

TOBIAS MAUKSCH APOTHEKER PRIVILEGIAT 
ANNO MDCCLCVT DUM 

VIX EXPECTATOS DUXIT BONA CAUSA 
TRIÜMPHOS 

Nagy befolyása révén Mauckseh Kolozsvárt még egy gyógyszertár
jogosítványra is tartott igényt. Ezt meg is kapta, de felállítását a be
következett halála megakadályozta. Ekkor a jogot Kolozsvár tanácsa 
másnak adományozta.8 

5 Egész terjedelmében közölte Dr. Orient Gyula: Gyógyszerészi Múzeum. 
Kolozsvárt, 1918. 244-300. lap. 

8 Dr. Orient Gyula: Erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. Kolozs
vár. 1926. 200. lap. , 
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Mauksch Tóbiás gyógyszerész nyugvóhelye a kolozsvári házson-
gárdi temetőben. A kripta előtti márványoszlop egyik oldalán egy 
gyógyszerészmozsár, a túloldalon a következő felírás olvasható: 

1802 
MEMÓRIÁÉ 

T O B I A E M A U C K S C H 
VICIS PHARMACOPOLAB 

SENATORIS 
ECL. EVANGEL CTJRATORIS ETC, 

X X X I Jan. Anno MDCCCII 
ANNOS LXXV 

Frederich Kiadni, 

Valószínűleg gyógyszerész-fizikus volt. A csehországi Kladnóról 
származott Erdélybe s itt, tudomásom szerint, a nagyszebeni Korona 
gyógyszertárban működött, E kiváló gyógyszerész azért érdemel külön 
említést, mert ő készítette részben a gyógyszertárak részére is a 
pontos hőmérőket, fajsúlyméröket és egyéb fizikai eszközöket. Egyik 
épségben maradt eszköze, egy mustmérő, az Erdélyi Múzeumban van s 
rajta a következő fölírás olvasható: „Mostmesser, nach proeenten des 
Zuckergehaltes. Construirt bei 14. B. T. Verfertigt von Friedrieh 
Kiadni. 836." 

i 
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Meissner Paul Traugott. 

1778 március 23-án született Medgyesen. Meghalt 1864 július 9-én. 
Mint oki. gyógyszerész került fel Bécsbe, ahol 18154)en hamarosan a 
politechnikum kémia tanára lett. Elméleti kérdésekkel foglalkozott s 
egy alkoholmetert szerkesztett. Főbb művei a következők: Vor-
schlage zur Verbesserung pJiar-maceutischen Operationen, Wien, 1814. 
Die Araometrie in ihrer An'wendung auf Chemie und Technik. Wien, 
1816. Handbuch der aUgemeinen und technischen Chemie. Wien, 1819— 
1833. System der Heilkunde. Wien, 1832. 

Dr. Hintz György. 

A gyógyszerészet tudományos mű
velése Erdélyben a kolozsvári egyete
men a gyógyszerészeti műtan tanítá
sával kezdődött, amikor Dr. Hintz 
György vegyészdoktor 1883-ban a 
gyógyszerészi műtan és vénykészítési 
gyakorlatok tanítására magántanári 
megbízást nyert az egyetemtől. 

Hintz György Kolozsvárt 1840. 
szeptember 4-én született. Középisko
lai tanulmányait a kolozsvári gimná
ziumban végezte. Egyetemi tanulmá
nyait a bécsi egyetemen kitűnő siker
rel fejezte be, ahol vegyészdoktorrá 
is avatták. 

Gyógyszertára Kolozsvár legjob
ban vezetett gyógyszertárainak egyike 
volt. Egyetemi előadásait nagy buz
galommal és széleskörű tudással látta 
el. 1890. február 20-án meghalt s egye
temi katedrája, a gyógyszerészhallga-

Dr. Hintz György tók e fontos tantárgya, három évig 
ellátatlan maradt. 

Dr. Hintz György gyógyszerész irodalmi munkássága az akkori idők 
viszonyaihoz mérten élénk és elég változatos volt. így : 

A morphiummérgezés törvényszéki vegyelemzése. Gyógyszerészi 
Hetilap, Budapest, 1871., 221. 1. Törvényszéki vegyelemzés phosphorra. 
Gyógyszerészi Hetilap. Budapest, 1871, 221. 1. A gógyszerészet múltja. 
Vegytani lapok. Kolozsvár, 1882., 37.; 1883., 105. 1. Szemle a legutóbbi 
években feltűnt gyógyszerújdonságokról. Vegytani lapok. Kolozsvár, 
1886.,^ 54., 1887., 12. 1. A Nerium Oleander szöveti szerkezetéről és alkat
részeiről. Gyógyszerészi Hetilap. Budapest, 1897., 547. 1. Az illatszerek
ről. Gyógyszerészi Hetilap. Budapest, 1872., 263—458. 1. Szemelvények 
e9y gyógyszerészi műtan köréből. Gyógyszerészi Hetilap. Budapest, 
1873., 902. 1. A saturatiokról, telitékekről. Gyógyszerészi Hetilap. Bu-
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dalest, 1883, 224—549. 1. Vegytani lapok. Kolozsvár, 1883.^224.1. A 
gyógyszerészi mütanból hirdetett első előadása. Gyógyszerészi Hetilap. 
Budapest, 1884., 609—641. 1. Az infuzum laxativum inspissatumról. 
Gyógyszerészi Hetilap. Budapest, 1885., 420. 1. Vegytani Lapok. Ko
lozsvár, 1885., 55.1. A gyógyszerész hivatása, mint közegészségügyi szak
közeg. Gyógyszerészi Hetilap. Budapest, 1885., 567—583. 1. Emlékbe
széd Bernády Dániel marosvásárhelyi gyógyszerész fölött. Gyógyszeré
szi Hetilap. Budapest, 1886., 384—397. 1. Gyógyszerészi Éetitap 25 
éves jubileuma. Vegytani Lapok. Kolozsvár, 1887., 45. 1. 

Wolf f Gábor. 

Wolff Gábor 1811 április 7-én született Kőhalomban. Atyja jó
módú nagykereskedő beletörődött abba, hogy a város szász lakossága a 
„Farkas" családi nevét következetesen >,Wol£f"-ra fordította, s ez 
azután rajta is maradt. Elemi iskoláit a brassói katonai finevelő inté
zetben, gimnáziumi tanulmányait pedig Nagyszebenben végezte. 1827-
ben gyógyszerészgyakornok lett Ungár József fogarasi gyógyszerész
nél. Gyógyszerészi oklevelét a budapesti egyetemen 1834-ben nyerte el. 
1840-ben Kolozsvárt a Schmidt Ádám gyógyszertárát vásárolta meg 
s öccsével, Jánossal együtt vezette. 1856-ban Tordán gyógyszertári 
jogosítványt nyert s öccsétől megvált. A magyar szabadságharc idején, 
1848-ban, régi magyar „Farkas" családi nevét ismét felvette, de az 
akkori tűzzel-vassal németesítő abszolutizmus ismét a Wolff név vise
lésére kényszerítette. 

Már iskolai tanulmányai során kitűnt szorgalma és tehetsége. 
Mint önálló gyógyszerész a természettudományoknak nemcsak igazi 
istápolója volt, hanem a kémiának s különösen a botanikának ritka 
művelője lett. Brassai Sámuellel és dr. Joó Sándorral Kolozsvár kör
nyékének flóráját gyűjtögette és a növények etimológiáját ápolta. A 
legkiválóbb külföldi botanikusokkal állott élénk levelezésben, cserepél-
danyok szorgalmas küldözgetésében. Ez időben volt (1852.) Haynald 
bíboros Erdély püspöke, aki maga is szenvedélyes botanikus lévén, 
nemcsak élénk levelezést tartott Wolff tordai gyógyszerész-botanikus
sal, hanem egymás gyűjteményét is kiegészítették egyes növényritka
ságokkal. Haynald püspök, amikor Tordán bérmáffiást végzett, Wolff 
gyógyszerész-botanikusnál is látogatást tett. A tordaiak a püspök tisz
teletére nagy bankettet rendeztek, amely éjfélutánig is eltartott. A két 
botanikus szívélyesen búcsút vett egymástól s lakásukra tértek. Alig 
feküdt le Wolff gyógyszerészünk, amikor megszólal a gyógyszertár 
csengője. A gyógyszertár ajtaján a püspök huszárja lépett be s recipét 
nyújtott át a meglepett segédnek. A segéd elolvasta ugyan a receptet, 
de abból bizony egy szót sem értett, legfölebb annyit, hogy azt bizony 
maga a püspök úr írta. Mit tehetett egyebet, felköltötte főnökét s 
kezébe nyomta a receptet. Wolff elolvasván a recipét, a segédet nyuga
lomra küldte, maga pedig az íróasztalhoz sietett, ahonnan két darab 
ropogós százast vett ki és azt módjával pordobozba tetté. Még ostyát is 
mellékelt hozzá, s azzal a megjegyzéssel adta át a huszárnak, mondja 
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meg a méltóságos püspök urnák, hogyha nem használna az orvosság, 
szívesen megrepetálja. A recipe, melyre Wolff uram az orvosságot 
kiszolgáltatta, a következőképen szólott: 

Rp. 
Notam austriacam 

No. C. C. 
D. Cito. dr. Haynald. 

A püspöknek a szállodai számla kiegyenlítésére nem volt elegendő 
pénze, így segített tehát magán. 

Wolff jeles botanikus buzgó kutatásainak elismerése nem maradt 
nyomtalanul. 1834-ben a Kir. Magy. Term. Tud. társulat, 1848-ban a 
Stettini „Entomologie Vérein", 1849-ben a „Siebenbürgiseher Vérein 
für Naturwissenschaften", 1858-ban a bécsi „Zool. bot. Gesellsch." ren
des tagjává, a „K. u. KI. geolog Reichanstalt" pedig 1859-ben levelező
tagjává választotta. Ritka szerénységgel párosult munkástevékeny
ségének 1892. január 29-én történt elhalálozása vetett véget. 

Számos ritka növény ismertetése és elnevezése az ő nevéhez fűző
dik, több növényt az ő nevéről neveztek el. 

Botanikai dolgozatai közül a legismertebbek a következő folyó
iratokban vannak megörökítve: Serratula Wolffii Andreáé. Bot. Zeitg. 
XII . 321, 1855. Achlea Wolffii Schur op. Janka. Ost. bot. Zeitschr. IV, 
403, 1854. Adonis librida Wolff. Verh. d. Siebenbürg, nat. Ver. VII I , 
20, 1857. Chenopodium^ Wolffii. Természettud. KözL I I I , 164., 1879. 

A botanikai tudományok művelését fia, Dr. Wolff Gyula, folytatta, 
aki Kolozsvárt 1844. április 14-én született. Elemi, valamint középisko
láit ugyancsak Kolozsvárt végezte, gyógyszerésztanulmányait pedig a 
bécsi egyetemen, ahol 1866-ban magister der Pharmacie, 1867-ben pedig 
doetor der Chemie lett. Kémiai tanulmányait 1868-ban továbbfolytatta 
Heidelbergben, ahol a híres Bunsen laboratóriumában dolgozott. Szor
galmas hallgatója volt Helmholz, Kirchhopf, akkori világhírű tudósok
nak. 1921-ben halt meg. 

Róla van elnevezve: Dianthus Wolffii Janka. Herb 1885. PotentiUa 
Wolffiana Siegfr. Exs. Petent, spont. cult. H. Siegfr. ext. 334, PotentiUa 
tuberosa J. Wolff. Exs. Pot. spont. cult, H. Siegfr. exs. 1914 (1891). 
Lappá crispa J. Wolff. Exs. Herb. 1904. 

Telegdi Roth Pál. 

Roth Pál valószínűleg közeli rokonságban volt a dési gyógyszerész
nek. Joh. L. Roth Benjáminnak, aki után a jól menő gyógyszertáron 
kívül számos kézirat s gyógyszerészi manuáíék maradtak fenn. Roth 
Benjámintól való a „Die pharmaceutisehe Chemie" című kézirat való
színűleg egyetemi tanulmányai idejéből. Legalább erre vall a kézirat 
széljegyzete „ab. 23. oct. 803. Joh. L. Roth Benjámin, Dés." 

A Roth familiát I I . Rákóczi György erdéíyi fejedelem nemesítette. 
A család majdnem minden tagja orvos vagy gyógyszerész volt. Ebből a 
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családból származott Roth Pál is, akinek nagyapja a „vörös-csákós hu
szároknál" mint kirurgus Bécsben állomásozott. Később nyugalomba vo
nult és Désen vállalt mint bányaorvos állást. Három fia volt, akiket 

gyógyszerészeknek nevelt. Egyik, 
ugyancsak Pál nevű gyógyszerész 
fiának volt a gyermeke Both Pál, 
akiről megemlékezünk. 

Telegdi Roth Pál Dósén szüle
tett 1826-ban. Középiskolai tanulmá
nyait a nagyenyedi kollégiumban 
végezte (1834—1843.), majd nagy
bátyja dési gyógyszertárába került 
gyakornoknak. Résztvett a szabad
ságharcban. Egyetemi tanulmányait 
a bécsi egyetemen végezte. 1852-ben 
a bécsi tartózkodása alatt rokonával, 
Telegdi Roth Augusttal, olyan poli
tikai mozgalmakba avatkozott, ame
lyeknek célja a magyarok és szászok 
helyzetének könnyítésére irányult. 
1854-ben nőül vette bádoki Soós 
Károly erzsébetvárosi gyógyszerész 
Amália leányát, s ugyanakkor át
vette a dési gyógyszertárt. E gyógy
szertár akkoriban nagy forgalmú 
volt. Roth ezenkívül élénk gazdál
kodást is folytatott s a közügyek
ben is mértékadó szava lett. 1871-
ben Dés város polgármesterévé vá
lasztják, s nemsokára egész Erdély-
országban nagy híre lett. A polgár

mesteri széket élete végéig megtartotta. Halála után a város hálából 
az egyik utcát az ó' nevéről nevezte el. Arcképét a városháza dísz
terme még ma is őrzi. Az 1830-as években két cikluson át volt ország
gyűlési képviselője a városnak. 

Ritka lelkes gyógyszerész volt. Az ő gyógyszertárában kezdte 
tanulmányait két gyógyszerész fia mellett dr. Ilosvay Lajos buda
pesti műegyetemi tanár, akinek nevét világszerte ismerik. A dési 
gyógyszertár most unokája, Ballai Krémer Lajos, birtokában van, 
akitől ezen adatok is származnak. 

Roth Pál, dési gyógyszerész 
és a város polgármestere 
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Placsintár Dávid. 

Született Szamosújvárt 1826. október 10-én. Középiskoláit Kolozs
várt végezte, amikor is atyja, Placsintár Quotian, Szentháromsághoz 
címzett gyógyszertárába került gyakornoknak, majd a bécsi egyetemen 
1851-ben gyógyszerész oklevelet nyert. Édesatyja szintén a bécsi egye
temen végezte tanulmányait, ahol gyógyszerészi oklevelet kapott 1819-ben. 
Gyógyszertárát egész haláláig maga kezelte. Különcködő volt az öreg 
úr, reggelenként az Off. Rákoziánumot imádkozta, halála után pedig 300 
drb. különféle színes mellény és néhány száz felbontatlan levél maradt 
utána. A levélíráshoz is mindig csak lúdtollat használt. Fiát, Dávidot, 
Szamosújvár későbbi polgármesterét, gondos nevelésben részesítette, aki 
már gyermekkorában tökéletesen bírta a latin, görög és német nyelvet, 
sőt még a franciában is járatos volt, s e mellett jól zongorázott is. 1870-ben 
a magyar természettudósok fiumei tagjai közül néhányan Velencébe tet
tek kirándulást. Az örmények szent Lázár szigetére mentek, hogy az ott-
tani eltemetett örményszerzetesek által emelt templomot és műemléke
ket megtekintsék. Dr. Fuakudi Vilmos főpap, a társaság vezetője, kér
dést intézett a társasághoz, ki tudná üdvözölni a papokat örményül. 
Placsintár Dávid jelentkezett egyedül, s olyan ékes örmény beszéddel 
köszöntötte az örmény szerzeteseket, hogy ezek meghatottságukban az 
egész társaságot ott tartották és bőségesen megvendégelték. Egy leány
testvére, Veronika, dr. Issekutz Adeotához, a marosvásárhelyi törvény
szék elnökéhez ment férjhez, ennek fia, dr. Issekutz Hugó egyetemi m. 
tanár, lett később a kolozsvári egyetemi gyógyszertár igazgatója. Pla
csintár Dávid keveset volt a gyógyszertárban. A gyógyszertárt régi, ki
próbált segédjük, Hubonyi Pál, vezette 50 éven át. Többnyire kertészke
dett, selyemhernyó-tenyészettel foglalkozott, oly sikerrel, hogy a bécsi 
kiállításon dicsérő oklevelet kapott. 1864-ben megnősült, nőül vévén 
Szilágysomlyóról Danckai Pattantyús Ábrahám leányát, Polixénát. Két 
gyermeke volt. Egyik leánya dr. Turcsa János vezértörzsorvoshoz ment 
férjhez. Sarolta leánya pedig néhai Gajzágó Manó, Kolozsvár város egy
kori nagyhírű főügyészének az özvegye. 1872-ben Szamosújvár városa 
polgármesterré választotta. 

1817. aug. 17-én utazott keresztül Szamosújváron I. Ferenc császár 
és neje, akik a Placsintár ésaMarkovits családoknál voltak elszállásolva. 
I I I . Károly királytól 1737-ben magyar nemességet kaptak a Plaesintá-
rok, névszerint Lukács és Bogdán. Placsintár Dávid 1872-től 1901-ig, 
tehát harminc éven át Szamosújvár polgármestere volt, amely idő alatt 
több iskolát, kaszárnyát építtetett, számos jóléti intézményt létesített. 
Űj szamoshídat készíttetett és eltörölte a hídvámokat. Megnagyobbíttatta 
a szamosújváriak büszkeségét, a híressé vált sétateret. Egyetemi hallga
tók részére ösztöndíj alapítványokat tett. Legnagyobb érdeme azonban, 
hogy a város és az állam között több mint 100 év óta folyó pert a város 
javára dűlőre vitte, s ezzel a ténykedésével a városnak mintegy millió 
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forint értékű vagyont szerzett. E vagyon kamata mentesítette sokáig a 
város polgárságát a pótadó viselése alól. Igazgatótanácsosa volt az erd. 
róm. kath. Státusnak, a Szamosvölgyi vasútnak, a Szamosújvári Hitel
banknak, elnöke a Szamosújvári Társalkodó körnek, főgondnoka volt 
az örm. kath. egyháznak stb. 

(Nits János szamosújvári gyógyszerész adatai.) 
Dr- Orient Gyula. 

% 




