
„Nem mondtam ki a szót soha. És most már nem is
tudom kimondani, csak ennyit: valami fáj, ami nincs.
Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas
csodájáról – arról, hogy akinek levágták a kezét vagy
a lábát, sokáig érzi sajogni az ujjakat, amik nincsenek.

Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és
ezt, Kárpátok, meg fogod tudni, mire gondoltam.”

Karinthy Frigyes

Száz évvel ezelőtt, 1903-ban 22 (23) gyógyszerészokle-
velet adtak ki a kolozsvári Ferencz József Tudomány-
egyetemen (FJTE). A végzős hallgatók egy tablót készít-
tettek, amelyen tanáraik arcképei mellett, aláírásukkal
hitelesített fényképeik is láthatók. Az egyik abszolvens,
Horváth Károly tulajdonát képező tablót – a két világhá-
ború és az azokat követő viszontagságos idők ellenére –
napjainkig megőrizték a családi hagyatékban. Unokája,
néhai dr. Nagy Levente marosvásárhelyi szülész-nő-
gyógyász egyetemi adjunktus adományozta a szerzők
egyikének. Ennek alapján határoztuk el és célul tűztük
ki, hogy e tabló 22 gyógyszerészének megpróbáljuk az
életútját végigkövetni. Levéltári dokumentumok felku-
tatásával, egyetemi évkönyvek, gyógyszerészi zsebnap-
tárak, almanachok és a korabeli szaksajtóban közölt ese-
mények, hírek adatai alapján követtük életútjukat,
gyógyszerészi tevékenységüket. Ez
azonban nem mindegyikük esetében
sikerült, hiszen többen közülük a Tri-
anoni békediktátum következtében
más országok területére kerültek s így
pályájuk követése számunkra hozzá-
férhetetlen lett. Dolgozatunkban meg-
próbáljuk bemutatni az 1902/03 tan-
évben oklevelet kapott gyógyszeré-
szek életútját.

A tabló bemutatása

A 29x39 cm nagyságú tabló címe
– A kolozsvári m. kir. Ferencz József
Tud. Egyetemen (FJTE) az 1902/03.
tanévben végzett gyógyszerészettan-

hallgatók – két sorban (felül és alul) van felírva. A na-
gyobb fényképeken a tanárok láthatók, a 22 abszolvens
arcképe kisebb, valamennyi képet saját kezűleg írták
alá. A tabló hátoldalán olvasható feljegyzés: özv. Páll
Lászlóné Vegyeskereskedés, Tövis, ahol „képkeretezés
és üvegezés elvállaltatik”, illetve „Inczefi úrnak” (azaz
Inceffy Albert tövisi gyógyszerésznek, aki Horváth
Károly sógora volt, ő kereteztette a képet), valamint ce-
ruzával felírva: 2 db ráma 196 (cm?) és 2 db=3,12 kor.

A tabló alapmotívuma egy tölgyfaág, amely a bal
alsó sarokból indulva ágazik szét. A gallyakra helyez-
ték a fényképeket. Az egyetlen kisasszony, Tinagl
Szerafin a bal sarokban kapott helyet, gondosan szepa-
rálva a fiatalemberektől. A tölgyág jelképezi a gyógy-
szerészet fáját, melynek új hajtásai az ifjak és jelképe a
növényi gyógyszerkincsnek, amely száz éve még meg-
határozó volt a gyógyszertárban. Egyben jelképezi Er-
dély végtelen erdeit is (1. ábra). A tabló a feliratnál sé-
rült, közlés szerint a II. Világháború során lövés érte.

Az abszolvens gyógyszerészek bemutatása

Az egyetemi anyakönyvekben [10, 13] megtaláltuk
a hallgatók személyi adatait. Bár a tabló csak 22 vég-
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1. ábra: A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen 1902/03-ban ok-
levelet kapott gyógyszerészek tablója (Horváth Károly unokájának dr. Nagy

Levente marosvásárhelyi orvosnak ajándéka)
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zős fényképét mutatja, a megfelelő egyetemi anya-
könyvekben 23 gyógyszerészettan-hallgató van feltün-
tetve. A tablóról hiányzó Márkus Elek, társainál idő-
sebb, így lehet, hogy az előző évekből lemaradt vagy
más egyetemről jött az utolsó évre, ugyanis sem az
előtte, sem az utána levő évfolyamok anyakönyvének
névsorában nem szerepel a neve. Mivel az 1903-as
egyetemi anyakönyvben [13] 23 II. éves gyógyszeré-
szettan-hallgató neve és személyi adatai szerepelnek,
így mind a 23 életét nyomon követtük.

Az 1902/03-as tanévben oklevelet kapott gyógysze-
részek személyi adatait az I. táblázatban adjuk meg az
egyetemi anyakönyv (Registru de matricol) szerint [13].

Az I. táblázat adataiból látható, hogy a végzős hall-
gatók nemcsak erdélyi származásúak voltak, hanem az

akkori Magyarország egész területéről, a Felvidékről, a
Vajdaságból is jöttek Kolozsvárra tanulni. Ennek oka
lehetett többek között, hogy a FJTE-en az oktatás ma-
gas színvonalú volt. Négyen közülük gyógyszerész-
család leszármazottjai, hat-hat hallgatónak az apja ér-
telmiségi foglalkozású illetve földbirtokos, gazdálko-
dó. Az abszolvensek között egyetlenegy nő (Thinagl
Szerafin) van, ő az első okleveles magyar gyógysze-
résznő. Nagyszombatról jött a kolozsvári egyetemre és
megelőzte a budapesti egyetem első okleveles gyógy-
szerésznőjét [5, 15].

Az 1902/03-as tanév anyakönyveiben az általuk ki-
töltött beiratkozási lapokon [13] feltüntették a választott
tantárgyak óraszámát, valamint az oktató tanár nevét is.
Legtöbbjüknél az I. félévben 5 óra általános vegytan és
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I. táblázat
Az 1902/1903-as tanévben a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen végzett

gyógyszerészettanhallgatók személyi adatai

Sor- Név Születési Vallás Apja (gyámja)
szám hely idő neve – foglalkozása

1. Bakos Nándor Kiskunfélegyháza 1879. II. 3. róm. kat. B. Nándor – gazdálkodó
(Pest-Pilis-Solt vármegye)

2. Bentsáth Kálmán Csaca (Trencsén vármegye, 1880. VIII. 20. róm. kat. B. Kálmán – gyógyszerész
ma Čadca, Szlovákia)

3. Eisnitz Sándor Tiszacsege 1881. VII. 12. izr. E. József – gazdálkodó
(Hajdú vármegye)

4. Fried Sándor Kis-Szekeres 1881. XII. 24. izr. F. Emil – földbirtokos
(Szatmár vármegye)

5. Gál Béla Gyulafehérvár 1880. II. 27 izr. Gál A. Samu – kereskedő
(Alsó-Fehér vármegye)

6. Görög (Funek) Imre Hajdúdorog 1881. I. 26. gör. kat. özv. G. Jánosné – földbirtokos
(Hajdú vármegye)

7. Halberg Ottó Beszterce 1881. VIII. 30. izr. H. Emanuel – kereskedő
(Beszterce-Naszód vármegye)

8. Harsányi Károly Hajdúdorog 1881. IV. 28 izr. Harsányi (Harstein) Dezső
(Hajdú vármegye) – földbirtokos

9. Hirsch Ernő Szatmárnémeti 1880. VIII. 20 izr. Fried Emil gyám – gazdálkodó
(Szatmár vármegye)

10. Hirsch Mór Miklós Szászváros 1879. VIII. 7. izr. H. Jakab – magánzó
(Hunyad vármegye)

11. Horváth Károly Marosbéld 1882. III. 9. ev. ref. H. József – főjegyző
(Alsó-Fehér vármegye)

12. Jäger Viktor Székelykeresztúr 1879. XII. 23 róm. kat. J. F. József – gyógyszerész
(Udvarhely megye)

13. Jeney István Marosvásárhely 1882. III. 15. róm. kat. J. Jenő – gyógyszerész
(Maros-Torda vármegye)

14. Kovacsics Ozren Zombor 1881. VIII. 14. gör. kel. K. Jenő – gimnáziumi tanár
15. Ifj. Lukács Ferenc Büdszentmihály 1882. VI. 2. róm. kat. Id. L. Ferenc – gyógyszerész
16. Márkus Elek Árokszállás 1875. XI. 12. róm. kat. M. József – ügyvéd
17. Mezei István Tiszaszentimre 1881. XII. 15. izr. M. Soma – gőzmalom-

tulajdonos
18. Róth Manó Restér 1880. X. 3. izr. id. R. Manó
19. Simon Arnold Sarkad 1882. VIII. 31. ev. ref. Dr. S. Bálint – főorvos
20. Szabó László K. O. Szabadka 1879. IV. 10. róm. kat. özv. Sz. Sándorné
21. Thinagl Szerafin Nagyszombat 1880. X. 21. róm. kat. Th. János – királyi körjegyző
22. Tornyos Lajos Tiszavárkony 1881. X. 5. ág. ev. T. József – postamester
23. Weisz Sámuel S. Karcag 1880. V. 7. izr. W. Antal – kereskedő
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20 óra vegytani gyakorlatok (mindkettő Fabinyi Rudolf-
nál), 5–10 óra gyógyszertani gyakorlatok (Lőte József-
nél), 3 óra közegészségtan (Rigler Gusztávnál), 1–2 óra
analitikai kémia (Ruzitska Bélánál), 2 óra gyógyszerészi
műtan elmélete (Issekutz Hugónál) szerepel, a II. félév-
ben pedig ezeken kívül még 2 óra gyógyszerismereti
szövettan (Jakabházy Zsigmondnál) illetve 10 óra
gyógyszerismereti gyakorlatok (Lőte Józsefnél) és 2 óra
tápszervizsgálat (Ruzitska Bélánál).

A korabeli szaksajtóból értesülhetünk a gyógysze-
részettanhallgatók vizsgáinak eredményeiről, évközi
tevékenységükről. Többször is olvashatunk az egyesü-
letek, így a Ferencz József Tudományegyetemi
Gyógyszerészettanhallgatók Segítő- és Önképző Egy-
let munkájáról, választmányi- és közgyűléseiről, felol-
vasó ülésekről, az egylet által meghirdetett pályázatok-
ra beérkezett dolgozatok elbírálásáról, a segélyek el-
osztásáról stb. [15].

A tanári kar bemutatása

Az 1902/03 tanévben végzett ifjú gyógyszerészeket
oktató tanárok az Orvosi Kar neves előadói voltak [11].
Gazdag életpályájukról ehelyütt csak röviden emléke-
zünk meg.

Fabinyi Rudolf (1849–1920) vegyész, az 1878/79-
es tanévtől kezdődően a Vegytani Intézet vezetője, ké-
sőbb az Orvosi Kar dékánja, majd a rektori tisztséget is
betöltötte. Tudományos tevékenységének elismeréséül
az MTA 1891-ben levelező és 1917-ben rendes tagjává
választotta. 1919-ben nem tette le a hűségesküt, ezért
távoznia kellett Budapestre, de ott betegsége miatt már
nem tudta folytatni munkáját, rövidesen elhalálozott
[5]. Nagy tiszteletnek örvendett hallgatói körében [16].
1903-ban, 25 éves nyilvános rendes tanári működése
alkalmából, az FJTE Gyógyszerészettanhallgatók Se-
gítő- és Önképző Egylete közadakozásból egy 3000
koronás Fabinyi-alapítványt hozott létre, melynek
évenkénti kamatából egy-egy szegénysorsú kolozsvári
hallgatót anyagi támogatásban részesítettek. 1903 júni-
usában, pünkösd napján este fáklyás menettel ünnepel-
ték, szerenádot adtak tiszteletére és a végzős hallgatók
egyike, Lukács Ferenc, a segélyegylet főjegyzője szép
szavakkal méltatta. A Fabinyi-jubileumi rendezvény
bizottságának elnöke, Jeney István és az ellenőre
Bentsáth Kálmán is ehhez az évfolyamhoz tartozott,
valamint a főjegyzője Jäger Viktor is, aki egyben a se-
gélyegylet elnöke is volt [15].

illyefalvi Lőte József (1856–1938) orvos,1890-től
az Általános Kór- és Gyógytani Intézet vezetője nyil-
vános rendes tanári minőségben. Ennek az évfolyam-
nak gyógyszertani gyakorlatokat tartott.

erzsébetvárosi és marosvásárhelyi Issekutz Hugó
(1855–1915) gyógyszerészdoktor, 1893-tól a Gyógy-
szerészi műtan előadója magántanári minőségben. E

tárgyat 1884-ben Hintz György vezette be – az ország-
ban elsőként –, ekkor létesült a tangyógyszertár, ami a
Hintz munkásságát folytató Issekutz Hugó idejében
alakult át Egyetemi Gyógyszertárrá 1904-ben. Ennek
igazgatója Issekutz lett.1886-ban jelent meg Gyógy-
szerisme és gyógyszerészi vegytan c. könyve.

Nyiredy Géza (1861–1914) bölcsészdoktor, 1884-
től a Fabinyi által vezetett Vegytani Intézet tagja, 1886-
tól tanársegédje. Mint a gyógyszerészgyakornoki tan-
folyam vezetője, már az egyetemi oktatást megelőzően
is foglalkozott a gyógyszerész-jelöltekkel. Bár nem
volt gyógyszerész, mégis mindenki a „gyógyszerészek
atyja”-ként emlegette. Élete és egész szakmai tevé-
kenysége szorosan kapcsolódott a gyógyszerészgya-
kornoki tanfolyamhoz, ahol több mint negyedszázadon
keresztül a pályára lépő fiatalok hadát nevelte. 1911-
ben, tevékenységének 25 éves jubileuma alkalmából
nagyszabású rendezvényt szerveztek tiszteletére, erre
küldtek többen adományt volt tanítványai közül.

nagyszalontai, kecskeméti és jakabházi Jakabházy
Zsigmond (1867–1945) orvos, 1899-től a gyógyszeris-
mereti szövettan és kísérletes gyógyszerhatástan ma-
gántanára, 1913-tól rendes tanár és a Gyógyszertani
tanszék vezetője. Nyiredy Gézával és Issekutz Hugóval
együtt írt Gyógyszerisme c. könyvét 1895-ben adták ki.
(1920-tól a budapesti egyetemen a gyógyszerismeret
nyilvános rendes tanára, 1923-tól az MTA levelező tag-
ja. Az MGYT elnöke 1935–1943 között.)

Ruzitska Béla (1867–1942) vegyész, a gyógysze-
részhallgatók elővizsgálati bizottságának tagja volt.
Előbb az analitikai kémia, majd az 1902/03-as tanévtől
az élelmiszerkémia nyilvános, rendes tanára, később
1913-tól ő lett a II. sz. Vegytani Intézet vezetője.

Orient Gyula (1869–1940) gyógyszerészdoktor,
1898-tól Fabinyi intézetében dolgozott, egyben a gya-
kornoki tanfolyam oktatója is volt. Több jegyzetet írt a
gyógyszerészhallgatóknak. 1902-ben jelentette meg a
Gyógyszerészi műtan című jegyzetét. 1906-ban orvosi
oklevelet nyert, 1918-ban magántanárrá habilitálták a
Gyógyszerészi kémia fogalma és feladata c. tárgykör-
ből. 1919 után is Kolozsváron maradt és továbbra is
oktatott az I. Ferdinánd király nevét viselő román tan-
nyelvű egyetemen [5].

Az abszolvensek életútja

Bakos Nándor egyetemi tanulmányait egyszerűen mi-
nősítéssel végezte el [23]. A gyógyszerészi pályán 17 évet
töltött, vidéki nagyvárosokban dolgozott. Budapesten
1905-ben nyerte el a doktori címet, értekezése: Az oxyme-
thylantrachinon-tartalmú drogok hatóanyagainak mennyi-
leges vizsgálata [33]. 1909-ben Koráni Kálmán szolnoki
Isteni gondviselés Gyógyszertárának bérlője lett [31]. 1920
februárjában öngyilkossági szándékból a szegedi árvaház-
ban lévő lakásán 1g morfiumot vett be és meghalt. Öngyil-
kosságát gyógyíthatatlan betegsége miatt követte el [34].
41 éves volt.
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Bentsáth Kálmán egyetemi tanulmányait egyszerűen
minősítéssel végezte el [23]. 1909-ben bérbe vette Kosztka
Tivadar gácsi gyógyszertárát (Nógrád vármegye). Egyéves
fia 1909-es halála után elköltözött Gácsról, 1909 októberé-
ben már Dőry Mihály volt nagyszalatnai gyógyszerész lett a
gyógyszertár kezelője [31]. 1911-ben Pozsonyban gyógyáru-
nagykereskedést nyitott [34] és a Nyiredy-alapra 20 koronát
küldött [24]. Valószínűleg részt vett az I. Világháborúban,
mert 1918-ban a Gyakorló Gyógyszerészek Országos Szö-
vetsége hadisegélyező alapjából Bentsáth Kálmánnénak
adományoztak 15 korona segélyt [34]. A Trianoni békediktá-
tum után Pozsony cseh fennhatóság alá került, így életútját
az évkönyvekből tovább követni nem tudtuk. Az anyaorszá-
gi szaklapok 1927-ben arról adtak hírt, hogy elhunyt
Bentsáth Jenő, akiben Bentsáth Kálmán a testvéröccsét gyá-
szolja [29]. E hír alapján jelöltük a II. táblázatban, hogy
1927-ben még élt. További sorsa ismeretlen.

Eisnitz Sándor egyetemi tanulmányait egyszerűen minő-
sítéssel végezte el. 1908-tól a sajókazai Arany csillag
Gyógyszertár tulajdonosa volt. Később Sajókazáról egy fel-
jelentés nyomán távozott. A Gyógyszerészi Értesítő szerint
az Abaúj-Torna című lap erős vádakat publikált ellene, mely
szerint hivatalos vizsgálat alapján a gyógyszertárban 176 hi-
vatalos szer hiányzott, s dr. Klein Izsó orvos vádjai szerint
több esetben előfordult, hogy Eisnitz egy-egy rendelt szert
vagy egyáltalán nem tett bele a gyógyszerkeverékbe, vagy
más szerrel helyettesítette, számos esetben pedig kisebb
mennyiséget adott, mint amennyi rendelve volt. E kihágások
miatt az edelényi szolgabíróság Eisnitzet 500 korona pénz-
büntetésre ítélte. Eisnitz időközben bérbe adta gyógyszertá-
rát, így az ítélet nem volt kézbesíthető [31]. Hogy ez a vád
igaz volt-e, nem tudjuk, mindenesetre tény, hogy a szaklap
nem foglalkozik vele többször – mint tette ezt más esetekben
– és az elkövetkezendőkben sem történt vele hasonló. Ez
megkérdőjelezi a vádak megalapozottságát.

Eisnitz 1912-től a tiszolci Magyar korona Gyógyszertár
tulajdonosa lett (Gömör vármegye) [14, 34], 1915-ben
officinálissá léptették elő a 19. számú helyőrségi kórházhoz
[28]. 1917-ben a neve szerepel a hadbavonult gyógyszeré-
szek névsorában [34]. Életútja 1920-ig volt követhető, mivel
a Trianoni békediktátum után Tiszolc az elcsatolt területekre
esett és cseh fennhatóság alá került, majd Csehszlovákia te-
rülete lett. 1942-ben és 1943-ban neve szerepel a Dolgozó
Gyógyszerészek Zsebnaptárában. Dr. Radó Imre derecskei
gyógyszertárvezető közlése szerint az 1940-es évek elején az
édesapja tiszacsegei Isteni gondviselés Gyógyszertárában
többször kisegített. Tiszacsegén a holokauszt első áldozata
volt Eisnitz Sándor gyógyszerész és rokona, őket 1944. júli-
us 15-én ismeretlen helyen elpusztították [45].

Fried Sándor egyetemi tanulmányait egyszerűen minősí-
téssel végezte el. 1906-ban a rákospalotai József királyi her-
ceg Gyógyszertár tulajdonosa lett (Pest-Pilis-Solt vármegye)
[14]. 1911-ben 10 koronát küldött a Nyiredy-alapra [34],
1912-ben a Magyar Gyógyszerészek Országos Hitelbankja
javára részvényt jegyzett [31]. Az I. Világháborúban részt
vett, 1915 októberében Őfelsége a Koronás arany érdemke-
reszt a vitézségi érem szalagján kitüntetést adományozta az
ekkor már tartalékos katonai gyógyszerügyi tisztnek a 4.–6.
mozgó tábori kórháznál [28]. 1917. júliusban részt vett a
Jamnica melletti ütközetben [34], decemberben egy nehéz át-
törésnél az utánpótlás biztosításával lehetővé tette a sikeres
hadműveletet. Mindkét alkalommal jutalomra terjesztették

fel [47]. 1918 augusztusában belépett a Vidéki Gyógyszeré-
szek Országos Egyesületébe [29]. A Magyarországi Gyógy-
szerész Egyesület (MGYE) 1921-es átszervezése után az or-
szágos választmány és a jogügyi bizottság tagja volt több
éven keresztül [1]. 1929-ben Pest vármegye törvényhatósági
bizottsági rendes tagjává választották [29]. 1943-ig volt tulaj-
donosa a rákospalotai gyógyszertárnak, 1943. március 9-én
(természetes halállal) meghalt. Fried Sándor arcképét közli a
Magyar gyógyszerészet története c. könyv [1] és több helyen
említi, mint az Egyesület országos vezetőségének tagját.

Gál Béla egyetemi tanulmányait egyszerűen minősítés-
sel végezte el. 1907-ben az általa alapított marosújvári Őran-
gyal Gyógyszertár tulajdonosa lett (Alsó-Fehér vármegye)
[23]. 1911-ben 20 koronát küldött a Nyiredy-alap javára
[24]. Gál Béla életútját 1940-ig tudtuk követni, végig a
marosújvári gyógyszertár tulajdonosa volt.

rákosdi Görög Péter Imre (Funek) édesapja a beiratko-
záskor már nem élt, az egyetemi anyakönyvben özvegy édes-
anyja a gyámja. 1904-ben a kápolnai Őrangyal Gyógyszertár
tulajdonosa lett (Heves vármegye), ahol 1918-ig tulajdonos.
Később Budafokon bukkant fel, ezután hét évig nincs nyoma
az évkönyvekben, valószínűleg alkalmazottként dolgozott
[14]. 1928-ban mint volt kápolnai gyógyszerész jogot nyert
Gyüre községben ( Szabolcs megye) gyógyszertár felállításá-
ra, melyet 1929-ben nyitott meg [30]. 1943-ban megvásárol-
ta felesége szülőhelyén, Mándokon a Megváltó Gyógyszertá-
rat (Szabolcs megye), 1948-ban ugyanezen gyógyszertár ha-
tósági kezelőjeként van feltüntetve az évkönyvben. Arcképe
szerepel A magyar gyógyszerészet története c. kötetben [1],
érdekes módon ugyanaz a kép 1930-ban, mint a tablón 1903-
ban. 1958. július 15-én halt meg Budapesten.

Halberg Ottó egyetemi tanulmányait egyszerűen minősí-
téssel végezte. 1912-től a telcsi Sas Gyógyszertár tulajdono-
sa lett (Beszterce-Naszód vármegye) mint első jognyertes.
1915-ben tartalékban gyógyszerügyi tiszti előléptetést kapott
[34]. 1922-től Szászrégenben (az egykori Maros-Torda vár-
megye kis városa) az Őrangyal Gyógyszertár tulajdonosa
volt egészen 1947-ig, de az utolsó években már gondnokot
alkalmazott [8, 9, 12, 13]. 1949-ben, a romániai gyógyszer-
tárak államosításakor már nem ő volt a tulajdonos, így való-
színűleg ekkorra elhunyt.

Harsányi Károly egyetemi tanulmányait egyszerűen minő-
sítéssel végezte el. Tanulmányai végzésében anyagilag segítet-
te Hermina nevű nővére, aki Meisels Ákosnak a budapesti
Szent Flórián Gyógyszertár tulajdonosának [2] a felesége volt
(a forrás tévesen Meisel-nek említi). Harsányi Károly 1909-től
Zuglóban bérbe vette, majd 1913-ban megvásárolta az Őran-
gyal Gyógyszertárat (Budapest VII. ker. Bosnyák utca 9.), me-
lyet 1915-ben a Zugló u. 16. szám alá, 1937-ben pedig a Bos-
nyák u. 1 sz. alá költöztette. A gyógyszertárat az 1970-es évek-
ben átépítették, a jelenleg is működő gyógyszertár a Róna ne-
vet viseli [4]. 1917 márciusában a hadbavonultak névsorában
szerepel a neve [34]. 1920. május 29-én született fia, János, aki
1942-ben gyógyszerészi oklevelet kapott és 1948–tól a gyógy-
szertár társtulajdonosa lett 1950-ig. (Az USA és Ausztrália ál-
lampolgáraként – életpályája csúcsaként – közgazdasági No-
bel-díjat kapott 1994-ben [4].) Harsányi Károly 1920-ban ka-
rácsonyi adományként 50 koronát küldött a gyorssegély-alap-
ra. 1935-ben neve szerepel a tiltakozó budapesti gyógyszeré-
szek sorában, akik az ellen emelték fel a szavukat, hogy dr.
Deér Endrét Szász Tihamér olyan vádakkal támadta, amelyek
alaptalansága már a bíróság előtt tisztázva volt [30].
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Harsányiék zsidó származásuk ellenére 1919-ben áttér-
tek a katolikus hitre, fiukat is így nevelték, az un. zsidótör-
vények hatálya alól viszont így sem mentesültek. Évekig él-
tek rettegésben. 1944 tavaszán Jánost behívták munkaszol-
gálatra, a bevagonírozás elől megszökött, hónapokig bujkált.
Harsányi Károlytól 1944 májusában megvonták a gyógy-
szertári jogot, de hogy újat adtak-e ki valakinek, ezt szak-
lapok hiányában nem sikerült tisztázni. Végül ő és felesége a
gettóba került, ahonnan a szovjet csapatok bejövetele után
1945. január 17-én szabadultak ki. Ezután fiával együtt
rendbehozta, felszerelte és újra megnyitotta a gyógyszertáru-
kat. 1947-ben a tulajdonjogot átíratták fiukra (aki 1950 ápri-
lisában elhagyta az országot), Harsányi Károly üzemtársként
van feltüntetve. Az Őrangyal Gyógyszertárat – mint a többit
is – 1950. július 28-án állami tulajdonba vették (elkobozták).
Harsányi Károly 1954. november 10-én halt meg Budapes-
ten. Az Óbudai Temetőben azóta sírját felszámolták.

Hirsch Ernő egyetemi tanulmányait egyszerűen minősí-
téssel végezte el. 1907-ben a tasnádi Arany Oroszlán gyógy-
szertár tulajdonosa lett (Szilágy vármegye). Ezt a gyógyszer-
tárat 1910-ben eladta Farkas Mátyásnak [24]. 1911-ben át-
vette dr. Batáry István budafoki Kígyó Gyógyszertárát. 1911.
márciusában a Nyiredy-alapra 10 koronát küldött Budafokról
[2]. Ugyancsak ebben az évben megvált a budafoki gyógy-
szertártól, eladta Tahon Ottó volt gyöngyösi gyógyszerész-
nek, ő pedig a kecskeméti Isteni gondviselés Gyógyszertárat
(Pest-Pilis-Solt vármegye) vette meg [31]. 1912-ban vezeték-
nevét belügyminiszteri engedéllyel Horváth-ra változtatta
[41]. A kecskeméti gyógyszertárat 1919 őszéig vezette, ekkor
eladta Székely Sándor volt gácsi gyógyszerésznek, ő pedig
Nagykőrösre költözött [40]. Az évkönyveinkben a továbbiak-
ban nem található, viszont Nagykőrös város lakás- és
címjegyzékében 1929-ben drogéria-tulajdonosként szerepel
[41]. Horváth Ernő és felesége a holokauszt áldozatai lettek.
1944. május 20–22-én a nagykőrösi gettóba zárták őket, majd
június 16-án a kecskeméti téglagyárba szállították, innen júli-
us 27-én útnak indították őket Lengyelország felé és mindket-
ten Birkenau-ban haltak meg. Emléküket őrzi a nagykőrösi
zsinagóga falán lévő emléktábla.

Hirsch Mór Miklós egyetemi tanulmányait egyszerűen
minősítéssel végezte el. Az oklevele kézhezvétele után 1903.
június végén Balázs Matild kisasszony szíven lőtte és meg-
halt. A véres szerelmi dráma nagy port kavart Kolozsvárott. A
gyilkos leány azt állította, hogy Hirsch Mór házasságot ígért
neki, ha gyógyszerészi oklevelét megkapja. Hét éven át hite-
gette, de miután végzett, hallani sem akart a házasságról.
Ezért egy forgópisztollyal lelőtte. Az ügyben tapasztalható el-
lentmondások ellenére a vádlottat a bíróság felmentette [24].

Horváth Károly egyetemi tanulmányait kitüntetéssel vé-
gezte el. 1914-ben a bonchidai Isteni gondviselés Gyógy-
szertár tulajdonosa lett (Kolozs vármegye). 1919-ben el-
hunyt.

Jäger Viktor egyetemi tanulmányait egyszerűen minősí-
téssel végezte el. 1910-től a székelykeresztúri Székely címer
Gyógyszertár bérlője lett, melynek tulajdonosai a szülők.
1911-ben 11 koronát küldött a Nyiredy-alapra és 1912-ben 5
koronát a Rózsaadomány javára [34]. 1914-ben 100 koronát
adományozott a züllésnek indult gyermekek megsegítésére
[31]. Apja halála (1925) után Jenő nevű gyógyszerész testvé-
rével átvette a családi gyógyszertár vezetését [9, 12]. 1940-
ben a két testvér még egyaránt tulajdonos [34]. 1942-től
1944-ig Viktor a tulajdonos és Jenő üzemtársként van feltün-

tetve [14], majd az 1949-es államosításig Viktor volt a gond-
nok. Ezután is szülővárosában maradt, a városka másik álla-
mosított gyógyszertárának lett a vezetője.

nagyenyedi Jeney István egyetemi tanulmányait egysze-
rűen minősítéssel végezte. 1908-tól a dicsőszentmártoni
Arany oroszlán Gyógyszertár bérlője lett (Kis-Küküllő vár-
megye). A gyógyszertárat 1912-ben eladták, így Jeney Ma-
rosvásárhelyre költözött és ezután a Szentlélek Gyógyszertár
bérlője lett (Maros-Torda vármegye). 1911-ben a Nyiredy-
alapra 20 koronát adományozott. 1915-ben tartalékban
gyógyszerügyi tiszti kinevezést kapott, majd az I. világhábo-
rúban, tartalékkórházban és kórházvonaton teljesített szolgá-
latot. Sebesülése következtében rokkantként, századosi rang-
ban szerelt le [34]. 1916 és 1918 között a kolozsvári FJTE
Orvosi Karának rendkívüli hallgatójaként doktorandus volt.
Itt Jakabházy Zsigmond tanár gyógyszerisme előadásait hall-
gatta és az Önálló vizsgálódások a gyógyszerisme köréből c.
gyakorlatokat látogatta, Rigler tanárnál az élelmiszervizsgá-
latokra vonatkozó előadásokat hallgatta, valamint a Ferencz
Áron által vezetett gyógyszerészi gyakorlatokat végezte [13].
1918-ban „Az Adigan nevű digitalis készítmény tartósságára
vonatkozó vizsgálatok” c. értekezésével nyert doktori címet
[2]. 1918-ban belépett a Vidéki Gyógyszerészek Országos
Szövetségébe [28], ugyenebben az évben engedélyt kapott
Marosvásárhelyre egy új gyógyszertár felállítására, amelyet
1920-ban Őrangyal néven nyitott meg. Jeney gyógyszertárát
1923-ban elcserélte dr. Debitzky Mihály baróti (Udvarhely
vármegye) Korona Gyógyszertárával. Ezt a gyógyszertárat
1929 novemberében eladta, de a jogot megtartotta. Az új tu-
lajdonos (Şenchea Octavian) nem teljesítette a szerződésben
írt követelményeket, ezért 1935-ben kérte a jog átköltözteté-
sét a Szatmár megyei Fernezelybe, majd 1937-ben Erdőszá-
dára (Máramaros megye). Itteni gyógyszertárát Oroszlán né-
ven működtette [5]. 1942-ben Erdőszádán tulajdonos, majd
még 1942-ben jogot kapott Csepelre, ahol új gyógyszertárát
Királyerdő néven nyitotta meg. Ennek tulajdonosa maradt
1948-ig [14], a gyógyszertárát 1950. július 28-án állami tulaj-
donba vették. 1958. december 29-én halt meg 76 éves korá-
ban [35].

Kovacsics Ozren egyetemi tanulmányait egyszerűen mi-
nősítéssel végezte. További sorsa ismeretlen, adatok nem áll-
nak rendelkezésünkre, valószínűleg a Délvidékre tért vissza.

erzsébetvárosi ifj. Lukács Ferenc édesapja id. Lukács
Ferenc gyógyszerész, büdszentmihályi gyógyszertár-tulaj-
donos, édesanyja Deák Ilona, Deák Ferenc leszármazottja.
Egyetemi tanulmányait egyszerűen minősítéssel fejezte be.
Egyetemi évei alatt annyira megszerette Erdélyt, hogy rövid
anyaországi tevékenység után 1912-től ott telepedett le.
1905-ben a császári és királyi hadsereg tartalékos gyógyszer-
ügyi járulnoka volt a 20. számú helyőrségi kórházhoz kine-
vezve [24]. 1908-ban a makói Megváltó Gyógyszertár tulaj-
donosa lett (Csanád vármegye). Az évkönyvekben téves
adatként szerepel, hogy 1912-től Kézdivásárhelyen a Ma-
gyar korona Gyógyszertár (Háromszék vármegye) tulajdo-
nosa (itt Lukács László volt tulajdonos). Ugyanis 1912-ben a
makói gyógyszertárat eladta és Sepsiszentgyörgyön (Három-
szék vármegye) megvásárolta ifj. Ötves Pál Szent István ki-
rály Gyógyszertárát [34]. 1913-ban Dénes nevű gyógysze-
rész testvérével megvásárolta a kolozsvári Szentháromság
Gyógyszertárat is (Kolozs vármegye), majd egy évvel ké-
sőbb, 1914 folyamán eladta a sepsiszentgyörgyi gyógyszer-
tárat. 1914 novemberében már mint kolozsvári tulajdonos,
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tartalékos gyógyszerügyi járulnokként hadba vonult és a
fronton, az oroszok máramarosi betörésekor megsebesült
[28, 31]. 1915-ben officinálissá léptették elő a 20. számú
helyőrségi kórházhoz [28]. 1915 szeptemberében szolgála-
ton kívül helyezték, sebesülése miatt hivatalszerű szolgálat-
ra alkalmatlannak minősítve, de mozgósítás esetén alkalmas
kitétellel [28], mint tartalékos főhadnagy tiszti kitüntetéssel
hazatért. 1915-ben a testvérére, Lukács Dénesre íratták át a
Szentháromság Gyógyszertárat. 1922-ben Lukács Ferenc
megvált a testvérével közös gyógyszertártól, és az ugyan-
csak kolozsvári Mátyás király Gyógyszertár tulajdonosa lett
[5], melyet Apostol néven működtetett tovább.

Már egyetemi évei alatt jelentős szerepet vállalt a hallga-
tók önképző és segélyező egyesületében mint annak jegyző-
je. Kolozsvári gyógyszerészként az Erdélyi és Bánáti Gyógy-
szerészek Szövetségének első tisztikarában alelnök volt, a
Romániai Gyógyszerészek Általános Egyesületében 1921 és
1930 között választmányi tag, de ugyanekkor a 4 megyét ma-
gába foglaló VII. Kerület elnöki tisztségét is viselte. Több,
Erdélyben megjelent szaklap (Pharmacia, Buletinul
Farmaciştilor) szerkesztésében aktívan részt vett [17, 20].
Legnagyobb érdeme, hogy 1929-ben jelentős összeggel és
egyik kolozsvári ingatlanjának adományozásával létrehozta
az Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészek Korpótlékos Pénztárát
és Nyugdíjintézetét, amely a kisebbségi sorsban levő magyar
gyógyszerészek helyzetének javítását kívánta szolgálni [22].
Ennek az intézménynek alapítványi jellege volt s mint ennek
elnöke [19] összeállította és nyomtatásban is megjelentette
annak szervezeti és ügyviteli szabályzatát [5]. 1930-ban a
Kolozsvári Gyógyszerész Kollégiumnak vezetőségi tagja
volt. Észak-Erdély visszacsatolása után, 1940 és 1944 között
választmányi tag az MGYE 23. kerületének vezetőségében
[21]. 1940. október 3-án tartották Kolozsvárott az első érte-
kezletet az anyaországhoz való visszatérés után, melyen
Koritsánszky Ottó részletes ismertetést tartott a megjelent
gyógyszerészeknek. Az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek is
tagja volt. Szakmaszeretetéért és önfeláldozó munkájáért
mindenki tisztelte [21]. Gyermekeit is gyógyszerésznek ne-
velte, leánya (Pálma) és fia (Tibor) a bukaresti Gyógyszeré-
szeti Karon kaptak oklevelet 1939-ben [17]. Gyógyszertárá-
nak 1949-ig, az államosításig volt a tulajdonosa. 1958-ban
halt meg 76 éves korában [36].

Márkus Elek jóval idősebb volt társainál, de „késlekedé-
se” okát nem tudjuk és a tablón sem szerepel, de gyógysze-
részi oklevelét ő is 1903-ban nyerte el Kolozsvárott. 1906-
ban a tápiósülyi Segítő Mária Gyógyszertár (Pest-Pilis-Solt
vármegye) tulajdonosa lett. Valószínűleg nem találta meg
számítását, mert ezt eladva 1908-tól a magyarkomjáti Meg-
váltó Gyógyszertár bérlője lett (Ugocsa vármegye). Három
év múlva innen is távozott és 1913-tól az etédi Magyar Ko-
rona Gyógyszertár tulajdonosa lett (Udvarhely vármegye).
Ezek a gyógyszertárak ún. törpegyógyszertárak voltak.
Etéden megállapodhatott volna, de korai halála miatt életút-
ja 1916-ban véget ért.

Mezei István egyetemi tanulmányait kitüntetéssel végez-
te el. 1905-ben a császári és királyi hadsereg tartalékos
gyógyszerügyi járulnoka a 16. számú helyőrségi kórházhoz
kinevezve. 1910-ben Kassán dolgozik, ugyanezen évtől Ale-
xander Bélánéval együtt tulajdonosa lett a sárospataki Angyal
Gyógyszertárnak (Zemplén vármegye). Rövid idő múlva el-
adták a gyógyszertárat, Mezei István Sárospatakról vissza-
ment Kassára és 1912 márciusában Bálint Gézától Alexander

Bélával közösen megvásárolták a kassai Isten szeme Gyógy-
szertárat (Abaúj-Torna vármegye) [30]. Ugyanekkor rész-
vényt jegyzett a Magyar Gyógyszerészek Országos Hitel-
bankja részére [30]. Már 1913-ban arról adott hírt a szaklap,
hogy Markovics Tivadar átvette a kassai Isten szeme Gyógy-
szertárat, melyet addig Alexander és Mezei kezelt [34]. 1915
májusában gyógyszerügyi főtisztté, officinálissá léptették elő
[34]. Az évkönyvekben 1913-tól kezdődően nincs adat Meze-
iről. A neve még egyszer felbukkan 1942–43-ban, mint deb-
receni dolgozó gyógyszerészé; ha valóban ő az, akkor már
61–62 éves. További sorsa ismeretlen [38].

Róth Manó egyetemi tanulmányait egyszerűen minősí-
téssel végezte el. 1908-ban a tatai Angyal Gyógyszertár bér-
lője lett (Komárom megye), majd 1909-ben meg is vásárol-
ta azt. 1911-ben eladta Balás Józsefnek és megvette a szar-
vasi Szarvas Gyógyszertárat (Békés megye). 1912-ben mint
szarvasi tulajdonos két másik gyógyszertár-tulajdonossal
együtt felhívást intéztek a kartársakhoz egy gyógyszerész
súlyosan beteg özvegyének megsegítésére [31]. 1911-ben
folyamodott a Budapest, VI. ker. Ferdinánd térre felállítan-
dó gyógyszertár jogáért és 1912-ben meg is kapta a 113.
gyógyszertár-jogot. Gyógyszertárát Ferdinánd néven a Váci
út 34. szám alatt állította fel. 1912-től már itt és párhuzamo-
san Szarvason is tulajdonos 1917-ig, ekkor a szarvasi
gyógyszertárat eladta dr. Szemző Imrének. 1913. szeptem-
ber 19–20-án rendezték meg a XI. Nemzetközi Gyógysze-
rész Kongresszust Hágában (Hollandia). A rendezvényhez
kapcsolódva több magyar gyógyszertárat bemutattak fény-
képekkel illusztrálva, köztük Róth Manó Ferdinánd gyógy-
szertárát is, mely a kritika szerint a galériával ellátott
gyógyszertárak egyik igen tetszetős típusa [28]. (A gyógy-
szertár ma is működik, de sajnos ez a bútorzat már nincs
meg.) 1915-ben Róth szerepel a bevonult gyógyszerészek
listáján de egyúttal fel is mentették [34]. Ugyanezen évben
34.000 korona békekölcsönt jegyzett [28]. Az MGYE 1921-
es átszervezésekor annak pénztárnoka lett, e tisztséget köz-
megelégedésre 1938-ig betöltötte. 1925–26-ban gyűjtőkör-
utakat szervezett az egyesületi székház javára. Egyenként
felkeresték a gyógyszertár-tulajdonosokat, vidéken is, és
így gyűjtötték az adományokat [30]. 1930-ban a Budapesti
Gyógyszerész Kaszinó alapító-, majd 1931-től választmányi
tagja volt. 1937-ben az MGYE választmányi ülésén a jog-
adományozási törvényjavaslat tárgyalásán kifogásolta a jog
elnyerését kizáró okokat. 1940-ben a Ferdinánd Gyógyszer-
tárat átadta, erről külön cikk jelent meg a szaklapban [24].

Róth Manó tollából 1924-től kezdődően évente két-há-
rom alkalommal jelent meg a szaklapban egy-egy cikk,
melynek témáit mindig a szakmai közéletet foglalkoztató tö-
rekvések adták. Néhány cím: A korpótlékos fizetőpénztár
kérdése, A vegyészeti gyárak és a gyógyszerészet, Vadhaj-
tások, Vihar egy körlevél körül, Szociális problémák, Mert
nyár van… Összesen 62 közleménye jelent meg 1937-ig. Az
ezekben felvetett gondolatok és a cikkek hangneme mindig a
jobbítás, az ellentétek elsimítása irányába mutattak és a kari
szolidaritásra buzdítottak. Arcképe megtalálható A magyar-
országi gyógyszerészet története c. könyvben, ahol tevé-
kenységét is többször említik [1]. Róth Manó felesége 1941-
ben bekövetkezett halálakor még élt, de további sorsa isme-
retlen.

Simon Arnold János András 1909-től a sarkadi II. Rá-
kóczi Ferenc Gyógyszertár első tulajdonosa lett (Bihar me-
gye). 1911-ben a gyógyszertárat bérbe adta Sajó Györgynek,
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akitől viszont ő vette át annak bácsalmási Szentlélek Gyógy-
szertárát [34, 31]. 1913-ban a bácsalmási gyógyszertárat
megvette Trefort József volt bonchidai gyógyszerész, 1915-
ben Simon Arnold sarkadi gyógyszertárát pedig Miklós Pál
volt szarvasi gyógyszerész vette meg. 1915 májusától tarta-
lékban gyógyszerügyi főtiszti kinevezést kapott a 21. számú
helyőrségi kórháznál (rangszám 184). További sorsa ismeret-
len.

Szabó László Károly Olivér 1908-tól az ugrai Isteni
gondviselés Gyógyszertár bérlője lett (Bihar vármegye), a
tulajdonos Domokos Gyula, akitől 1912-ben a gyógyszertá-
rat megvásárolta. Csak rövid ideig tulajdonos, mert 1913-tól
újra Domokos Gyuláé volt a gyógyszertár. Szabó László
1913-ban a vittenci Szent Rókus Gyógyszertár tulajdonosa
lett (Nyitra vármegye). Életútját 1920-ig követhettük
Vittencen.

balkai Thinagl Szerafin volt az első okleveles gyógysze-
résznő Magyarországon, aki 1898. október 1-től dolgozott
Bunzl Gyula nagyszombati gyógyszertárában, szorgalmas és
kiváló tehetségű tanuló volt. A gyakornoki vizsga után 1902-
ben Kolozsvárott segédi vizsgát tett és az FJTE-re iratkozott
be, mivel Budapesten még akkor nem fogadták. Egyetemi ta-
nulmányait kitüntetéssel végezte el. 1903. június 18-án avat-
ták gyógyszerésszé, a korabeli szaksajtóban cikk jelent meg
róla [24]. Ezzel beigazolódott, hogy a nők is megfelelnek a
tanulmányi követelményeknek. Hosszú évek vitája előzte
meg a nők pályára lépését [5, 25].

1904-ben feleségül ment koronczói Pesthy Mihály tolnai
gyógyszerészhez, így ők voltak az első gyógyszerész-házas-
pár! Életútjukat együtt követjük tovább. Pesthy Mihály
1878-ban nyerte el oklevelét a budapesti egyetemen [29],
1892-től tulajdonosa volt a sárbogárdi Tinódi Sebestyén
Gyógyszertárnak (Fejér megye). 1897-ben Sárosdon fiók-
gyógyszertárat alapított, 1901-ben mindkét gyógyszertárat
eladta Vaskovics Ödönnek, majd 1902-ben megvásárolta a
tolnai Szentháromság Gyógyszertárat (Tolna megye), így a
házasságkötéskor Pesthy Mihály tolnai gyógyszertár-
tulajdos volt [23]. 1904-ben a tolnai gyógyszertárat eladta és
a dévai Őrangyal Gyógyszertár tulajdonosa lett (Hunyad vár-
megye). 1905-ben tíz hónapos kislányuk elhunyt [24], de a
következő években még három gyermekük született. Pesthy
Mihály a dévai gyógyszertárat 1908-ban eladta és június 7-
én átvette Krewa Jenő Puj-i gyógyszertárát (Hunyad várme-
gye), de ennek nyoma az évkönyvekben nem található.
1910-től Pesthy Mihályné Thinagl Szerafin a sárközújlaki Is-
teni gondviselés Gyógyszertár kezelője lett (Szatmár me-
gye), a tulajdonos özv. Tatay Miklósné, aki hamarosan meg-
halt. 1912-től az örökösök voltak a tulajdonosok, a jogot
1916-ban újraadományozták, Komlóssy Károly nyerte el.

Pesthy Mihály neve 1915-ben bukkan fel ismét az év-
könyvekben, ekkor a nagyenyedi Bethlen Gábor Gyógyszer-
tár kezelője lett (Alsó-Fehér vármegye), a tulajdonosok
uzoni Kovács József örökösei. Itt nem maradnak sokáig, sőt
Erdélyt több mint tíz év után elhagyva 1915-ben a zsámbéki
gyógyszertárat vették bérbe (Pest megye).

Pesthy Mihály részt vett a szakmai közéletben, tagja volt
a Magyarországi Gyógyszerészsegédek Országos Szövetsé-
gének, melyből a nevezetes közgyűlési események során
1913 márciusában kilépett –u.n. disszidens lett – és 1913.
májusban belépett az új szövetségbe, a Gyakorló Gyógysze-
részek Országos Szövetségébe. 1918-ban megvásárolta az
isaszegi Angyal Gyógyszertárat (Pest megye). Ennek tulaj-

donosa volt 1930 októberéig, ekkor a gyógyszertárat a fele-
ségének adta át [30]. 1930. december 9-én 67 évesen elhunyt
[30]. Férje után Thinagl Szerafin volt a tulajdonos 1947-ig.
A Pesthy-házaspár Zsuzsanna leánya miután gyógyszerészi
oklevelet kapott, szülei gyógyszertárában dolgozott, 1947-
ben mint dr. Barabás Gézáné Pesthy Zsuzsanna felelő veze-
tő lett, majd 1948-tól tulajdonos. Gyógyszertárukat 1950. jú-
lius 28-án állami tulajdonba vették. Thinagl Szerafin 1956-
ban halt meg Budapesten.

Tornyos Lajos 1906-tól a tiszavárkonyi Reménység
Gyógyszertár bérlője volt (Jász-Nagykun-Szolnok várme-
gye), 1911-ben a kispesti Finy-féle gyógyszertár kezelője
lett, majd Jászberényben pályázott gyógyszertár-jogra, me-
lyet 1913-ban elnyert és felállította a jászberényi Isteni
gondviselés Gyógyszertárat (Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye). Részt vett a szakmai közéletben, a Magyar Gyógysze-
részsegédek Országos Szövetségének tagja volt, de az 1913.
évi nevezetes közgyűlési események miatt kilépett – disszi-
dens lett – majd a megalakuló Gyakorló Gyógyszerészek Or-
szágos Szövetségének tagja volt. Később az MGYE Szolnok
megyei kerületében tevékenykedett, mint annak megbecsült
tagja, életének 46. évében 1927-ben meghalt [30]. Haláláig a
tulajdonosa volt az Isteni gondviselés Gyógyszertárnak.

Weisz Sámuel Sándor 1902. február 26-án kitüntetéssel
tette le gyógyszerészgyakornoki vizsgáját Kolozsvárott, majd
ugyanitt kapott oklevelet 1903-ban. Rögtön a végzés után már
kezelő ill. bérlő lett a temesvári Szerecsen Gyógyszertárban
(Temes vármegye). 1907-ben megvásárolta Temesváron az
Arany kereszt Gyógyszertárat, 1908-ban a közös hadsereg tar-
talékából a magyar honvédség tartalékába helyezték át gyógy-
szerügyi járulnok beosztással a 21. számú helyőrségi kórház-
hoz. Szintén 1908-ban a temesvári Forgalmi Bank Rt. közgyű-
lése felügyelő-bizottsági tagnak választotta [24]. 1909 decem-
berében szolgálati kötelezettsége teljesítése után elbocsáttatott
a honvédség kötelékéből [31]. Ugyanebben az évben újból fel-
vették a legtöbb adót fizetők lajstromába Temesvárott [31].
Ezt a jól működő belvárosi gyógyszertár biztosította számára.
1911 augusztusában az akkor alakuló Liget-Szanatórium fel-
ügyelő-bizottsági tagjává választották [31], 1913-ban mint te-
mesvári törvényhatósági tagot megválasztották az állandó bi-
zottság és az egészségügyi bizottság tagjává [24]. Az I. világ-
háborúban a 21. helyőrségi kórháznál teljesített szolgálatot.
Weisz 1920-tól jelentős tevékenységet folytatott a bánsági
gyógyszerészek egyesületében [18], 1933. június 20-án II.
Károly román király a „Meritul Sanitar” I. osztályú kitünteté-
sét adományozta neki [20]. 1938-ig volt tulajdonosa a temes-
vári Arany kereszt Gyógyszertárnak.

A karcagi anyakönyv bejegyzése szerint [37] 1903-ban a ve-
zetéknevét belügyminiszteri engedéllyel „Kátai”-ra változtatta
(édesanyja vezetékneve is Kátay). A Gyógyszerész 1903. július
15-i száma közli az oklevelet nyert gyógyszerészek névsorát, eb-
ben Kátai Sámuel néven szerepel. Ez azért is figyelmet érdemel,
mert a későbbi adatokból úgy tűnik, tovább nem használta ezt a
nevet, hanem csak az eredeti nevét. További sorsa ismeretlen.

Az abszolvens gyógyszerészek szakmai életútjának
összesítő bemutatása

A következőkben az 1903-ban oklevelet kapott
gyógyszerészek szakmai pályáját összesítve elemez-
zük. Ennek a generációnak tagjai életük első húsz évét
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még a XIX. század végén Magyarországon élték, majd
a XX. század elején ugyancsak Magyarországon kezd-
ték pályájukat. Mire révbe értek, bekövetkezett az I.
Világháború, utána a Trianoni békediktátum, ekkor
többen más ország állampolgárai lettek anélkül, hogy
helyüket változtatták volna. A két világháború közötti
időszakban életbe léptek a zsidótörvények, következett
a II. Világháború és a visszatért országrészek újraszer-
vezése, majd újbóli elvesztése és végül a háborús
károk után az újra berendezett gyógyszertárak államo-
sítása (elkobzása). Ezek az egyéntől független, az
egész országot érintő nagy változások meghatározzák
vizsgálatunk szempontjait is: vajon az egyén életében
hogyan mutatkoznak meg, milyen változást hoznak
ezek? A vizsgálatból két gyógyszerészt el kell hagy-
nunk, egyikük meghalt (Hirsch M. M.), másikukról
adataink nincsenek (Kovacsics Ozren). Az adatok így
21 gyógyszerészre vonatkoznak.

A végzés után valamennyien gyógyszertárban dol-
goztak, később valamennyien bérlők vagy tulajdono-
sok lettek (100%), átlagban 5 éven belül, de hárman
rögtön végzéskor (14,3%), majd tízen öt éven belül
(47,6%), hatan a következő két évben (28,6%) és ket-
ten a 9. és 11. évben (9,5%). Később ketten voltak,
akik nem gyógyszertárban folytatták a pályájukat:
Bentsáth és Hirsch E..

Gyógyszerészeink pályára lépése előtt már elkez-
dődött az egyetemi tanulmányok kiszélesedése. En-
nek jelentős állomása az egyetemi gyógyszertárak lé-
tesítése, előbb 1904-ben Kolozsvárott, azután 1907-
ben Budapesten is. A századfordulón az ipari gyógy-
szergyártás és a kórházi gyógyszerészet is fejlődés-
nek indult, ezekre a területekre mégsem került közü-
lük senki. A gyógyszerészi gyakorlat ebben az idő-
szakban még erősen kötődik a gyógyszertárak intéz-
ményrendszeréhez [42]. Jelen esetben ez a megállapí-
tás beigazolódott.

Az I. Világháborúban való részvétel szempontjából
a gyógyszerésznőt nem vettük figyelembe. A hadbavo-
nult gyógyszerészek gyógyszerügyi tisztként/főtiszt-
ként helyőrségi kórházakban majd hadikórházakban
teljesítettek szolgálatot. Egyikük élelmezési tiszt lett.
A húsz gyógyszerész közül tízről nincs adat (50%), fel-
mentést kapott egy fő (5%), feltehetőleg részt vett két
fő (10%), biztos adatunk van hét főről (35%), közülük
megsebesült kettő és kitüntetést kapott három. A világ-
háborút valamennyien túlélték, de Simon Arnoldról
nincs biztos adatunk. A hadba nem vonult gyógyszeré-
szek a gyógyszertáraikban dolgoztak, többnyire nélkü-
lözve a bevonult segédeket.

1920. június 4-én írták alá a történelmi Magyaror-
szágot feldaraboló Trianoni békediktátumot. Az elcsa-
tolt területekkel együtt az ott élő embereket is elszakí-
tották az anyaországtól. A vizsgáltak közül ekkorra
ketten meghaltak, egyről nincs adat. A számbavehető
18 közül összesen tizenegyen, azaz négyen a Felvidék-

kel, heten Erdéllyel együtt más ország területére kerül-
tek. Az anyaországban heten maradtak (38,9%). Vizs-
gáltuk azt is, hogy a megváltozott körülmények és ül-
döztetések miatt az elcsatolt területekről beköltöztek-e
az anyaország területére. Azt találtuk, hogy ragaszkod-
tak addigra kialakult életkörülményeikhez és nem vál-
toztattak országot. Ekkor ők már 40 év körüliek és az
anyaországi helyzet sem kedvezett az újrakezdésnek.
Mivel a Felvidéken Eisnitz sorsát követni nem tudtuk,
nem állapítható meg, hogy miért és mikor tért vissza,
de a 30-as évek legvégén Tiszacsegén van. Mezei ese-
tében is valószínűsíthető, hogy visszatért, de nála az
adatunk bizonytalan. Jeney sorsa a legmegrázóbb eb-
ből a szempontból, hiszen a háborúban megrokkant,
1918-ban doktorált (36 évesen) és ezután nyitotta meg
saját gyógyszertárát. Minden szál ide kötötte, mégis
három év múlva elment Barótra, onnan pedig az ország
északi részébe Fernezelybe, majd Erdőszádára, messze
Marosvásárhelytől. S mindezek után úgy döntött, hogy
1942-ben Csepelre telepedik át.

Érdekes megfigyelni az évkönyvekben, hogy 1920-
tól egészen 1925-ig az elcsatolt települések is szerepel-
nek a felsorolásban, jelölve az elcsatolás tényét, de mint-
egy azt is, hogy még reménykedik a szakma.1925-ben
még egyszer összefoglalva felsorolják az anyaországon
kívüliek adatait, ezután azonban már nem szerepelnek a
magyarországi évkönyvekben (csak az Erdélyben – Ma-
rosvásárhelyen és Kolozsváron – megjelent Gyógysze-
részek címtárá-ban ill. zsebnaptáraiban [6, 7, 8, 9, 12]).

A II. Világháború elején, 1940-ben tizen még bizto-
san éltek és közülük négyre (plusz egy Erdélyben élő-
re) vonatkoztak az un. zsidótörvények. 1945-ben heten
éltek, a 3 elhunyt mindegyike zsidó volt. Biztos ada-
tunk van Eisnitzről és Hirsch-Horváthról, Mezei eseté-
ben adatok hiányában nem állíthatjuk, csak feltételez-
zük, hogy a holokauszt áldozata lett. Ezen kívül Fried
és Hirsch-Horváth felesége is áldozatul estek, valamint
Hirsch-Horváth rokonai, Gerő Sándor és felesége is.

A Felvidék és Észak-Erdély visszatértekor 5 gyógy-
szerészt mi is „visszakaptunk”.

Romániában 1949. április 2-án zajlott le a városi
gyógyszertárak államosítása, 1950-ben pedig megkezdő-
dött a vidékieké is. Ezt Jäger és Lukács érte meg. Magyar-
országon 1950. július 28-án zajlott le az állami tulajdonba
vétel (elkobzás), melyet Jeney és Harsányi saját személyé-
ben, Thinagel pedig leányával együtt élt át. Ez annál is tra-
gikusabb volt számukra, mert már idősek voltak, 70 év kö-
rüliek és még évekig fenn kellett tartani magukat.

A 21 gyógyszerész átlagban 29,4 évet dolgozott
gyógyszertári gyógyszerészként. Ha közülük a tényle-
gesen ismert életkorúakat vesszük figyelembe (12 fő),
akkor ez 33,4 évnek adódik. Közülük négyen 47 évet
dolgoztak és egyikük 46 évet működött gyógyszertári
gyógyszerészként.

A II. táblázat utolsó oszlopában feltüntettük a halá-
lozás időpontját vagy az utolsó ismert életévet. Ese-
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II. táblázat
Az 1902/1903-as tanévben végzett gyógyszerészek későbbi munkahelyei

Sor- Név Időszak Munkahelyek 1920 után Elhalálozás ideje
szám Helység – gyógyszertár
1. Bakos Nándor 1905 Pesten doktorandus Magyarország 1920. febr.

1909- Szolnok – Isteni Gondviselés
? Szeged ?

2. Bentsáth Kálmán 1909– Gács – Csehszlovákia 1927-ben még élt
1911– Pozsony

3. Eisnitz Sándor 1908–1912 Sajókaza – Arany Csillag Csehszlovákia 1944. júl. 15-i
1912– Tiszolc – Magyar Korona dátummal holttá
?–1944 Tiszacsege – Isteni gondviselés Magyarország nyilv.

4. Fried Sándor 1906–1943 Rákospalota – József királyi herceg Magyarország 1943. márc. 9.
5. Gál Béla 1907–1942 Marosújvár – Őrangyal Erdély–Románia 1939-ben még élt
6. Görög Péter Imre 1904–1920 Kápolna – Őrangyal Magyarország 1958. júl. 15.

1928–1943 Gyüre –
1943– Mándok - Megváltó

7. Halberg Ottó 1911–1921 Telcs – Sas Erdély–Románia 1948-ban még élt
1922–1948 Szászrégen – Őrangyal

8. Harsányi Károly 1909–1947 Budapest – Őrangyal Magyarország 1954. nov. 10.
(1950)

9. Hirsch Ernő 1907– Tasnád – Arany Oroszlán Magyarország 1944.
1911– Budafok – Kigyóhoz
1912–1919 Kecskemét – Isteni gondviselés
1919–1944 Nagykőrös – drogéria

10. Hirsch Mór Miklós – – – 1903. jún.
11. Horváth Károly 1914–1919 Bonchida – Isteni gondviselés – 1919.
12. Jäger Viktor 1910–1949 Székelykeresztúr – Székely címer Erdély–Románia 1950-ben még élt
13. Jeney István 1908– Dicsőszentmárton – Arany Oroszlán 1958. dec. 29.

1912–1916 Marosvásárhely – Szentlélek Erdély–Románia
1916–1918 doktorandus Kváron a FJTE-en
1918–1923 Marosvásárhely – Őrangyal
1923–1929 Barót – Korona
1935– Fernezely
1937–1942 Erdőszáda – Oroszlán
1942–1948 Csepel – Királyerdő Magyarország

14. Kovacsics Ozren Ismeretlen 1903-ban még élt
15. ifj. Lukács Ferenc 1908–1912 Makó – Megváltó 1958.

1913–1914 Sepsiszentgyörgy – Szent István Erdély–Románia
1913–1922 Kolozsvár – Szentháromság
1922–1949 Kolozsvár – Apostol

16. Márkus Elek 1906–1908 Tápiósüly – Segítő Mária 1916.
1908–1913 Magyarkomját – Megváltó
1913–1916 Etéd

17. Mezei István 1909– Kassa – Isten Szeme ? 1913-ban még
1910–1912 Sárospatak – Angyal élt
1912–1913 Kassa – Isten szeme ? 1943-ban még
1942–1943 ? Debrecenben alkalmazott gyógysz. élt

18. Róth Manó 1908–1911 Tata – Angyal Magyarország 1941-ben még élt
1911–1917 Szarvas – Szarvas
1912–1940 Budapest – Ferdinánd

19. Simon Arnold 1909–1911 Sarkad – II. Rákóczi Ferenc Magyarország 1915-ben még élt
1911–1915 Bácsalmás – Szentlélek
1915– 21. helyőrségi kórház

20. Szabó László K. O. 1904–1907 Tiszavárkony – Reménység 1919-ben még élt
1908–1913 Ugra – Isteni gondviselés
1913– Vittenc – Szent Rókus

21. Thinagl Szerafin 1905–1908 Déva – Őrangyal (Pesthy Mihály) 1956.
1908–1910 Puj – Megváltó (Pesthy Mihály)
1910–1915 Sárközújlak – Isteni gondviselés Magyarország
1915–1918 Zsámbék (Pesthy Mihály)
1918–1947 Isaszeg – Angyal

22. Tornyos Lajos 1907–1912 Tiszavárkony – Reménység Magyarország 1927.
1913–1927 Jászberény – Isteni gondviselés

23. Weisz Sámuel Sándor 1903–1907 Temesvár – Szerecsen Bánság – 1938-ban még élt
1907–1947 Temesvár – Arany Kereszt Románia
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tünkben mind a 23 gyógyszerész látszólagos adatát fi-
gyelembe véve az átlagéletkoruk 54,6 évnek ill. 55,9
évnek adódik attól függően, hogy Mezeinél melyik ada-
tot vesszük figyelembe. Ha csak a ténylegesen ismert
halálozási adatokkal számolunk (13 fő), az ő átlagélet-
koruk 58,2 évnek, ha ezek közül csak a természetes ha-
lált haltakat vesszük figyelembe (9 fő), akkor az átlag-
életkoruk 62,7 évnek adódik. Még a látszólagos átlag-
életkorukat figyelembe véve is mintegy másfélszer to-
vább éltek, mint az akkor a Központi Statisztikai Hiva-
tal adatai szerint várható volt. Ha a biztosan ismert, ter-
mészetes halált haltakat vesszük figyelembe, akkor ez
az érték már csaknem kétszeresre emelkedik. A gyógy-
szerésznő esetén szinte pontosan kétszerese volt az élet-
tartama a várható élettartamnak. Örvendetes tény, hogy
adataink szerint közülük tizenketten megérték a 60.
életévüket (52,2%) és hatan a 70. életévüket is (26,1%),
hárman 76 évig éltek és egyikük 77 évesen halt meg.

Doktori fokozatot szerzett Bakos és Jeney, rendsze-
resen publikált Róth. Jelentős a részvétele a szakmai
közéletben, országos szinten Friednek és Róthnak, te-
rületi szinten Jeneynek, Lukácsnak és Tornyosnak.
Gyógyszerészeti alapítványt tett Lukács Ferenc. Váro-
si szinten jeles közéleti személy volt Weisz.

Adataink szerint a családokban előforduló gyógysze-
részek a következők: Bentsáthnak az édesapja és a test-
vére, Friednek a veje, Görögnek az apósa, Harsányinak
a fia és a nővére férje (és még több ottani családtag),
Hirsch Ernő feleségének a testvére, Horváthnak a test-
vére családjában hárman, Jägernek az édesapja és a
testvére, Jeneynek az édesapja és a testvére (a családban
több generációban összesen 8), Lukácsnak az édesapja
és a testvére, valamint az ő két gyermeke és a testvére
két gyermeke, Thinagl Szerafinnek a férje és a lánya,
Tornyosnak a fia és feltételezhetően Wiesznek a fia is
gyógyszerész. Mivel a családi adatok hiányosak, így ez

a felsorolás sem teljes. Így is elég
feltűnő a családok és a szakma ös-
szeolvadása. 11 családban bizo-
nyíthatóan összesen 34 gyógysze-
rész volt.

A II. táblázatban a 23 gyógy-
szerész munkahelyeit, az ott eltöl-
tött időszakot mutatjuk be össze-
foglalva. Forrásmunkául a gyógy-
szerészi évkönyvek, naptárak, al-
manachok szolgáltak [6–9, 12, 14],
és a korabeli sajtóban közölt, reá-
juk vonatkozó hírek [15–36].

Az I. és a II. táblázatban felso-
rolt gyógyszerészek adatait össze-

sítve is kiértékeltük. Ezeket a III. táblázatban mutat-
juk be.

A III. táblázatból látható, hogy a hallgatók majd-
nem fele (47,83%) a mai Magyarország területéről ér-
kezett a kolozsvári egyetemre és 39,13%-a ment visz-
sza. Heten közülük végleg Erdélyben, egy a Bánság-
ban telepedett le, négyen pedig a mai Szlovákia terüle-
tére kerültek. A Trianoni békediktátum után 35%-nak a
munkahelye a mai Románia területén, Erdélyben vagy
a Bánságban volt.

Összegzés

A 100 évvel ezelőtt oklevelet kapott gyógyszeré-
szek életútjának bemutatásával célunk elődeink és
szakmai múltunk jobb megismertetése volt. Munkánk
elkezdésekor csak a tabló volt meg, fogtuk a kezünk-
ben, néztük rajta az ismeretlen fiatal gyógyszerészeket.
Tanáraik neve mind fényes név, de róluk semmit nem
tudtunk. Mivel a szerzők egyike foglalkozott Harsányi
János életével, így örömmel fedeztük fel Harsányi Ká-
rolyt, az édesapát, valamint az első magyar okleveles
gyógyszerésznőt. És a többiek? Így jött az elhatározás,
hogy olyan gyógyszerészek életét mutassuk be, akik
egyáltalán nem híresek, nevük ismeretlen, úgymond
„csak” dolgoztak, szolgálták kis közösségük egészsé-
gét. Most viszont életük igazgyöngye felfénylik a szür-
ke kagylóhéjak közül.

Magyar gyógyszerészek voltak a XX. században.

IRODALOM

Az 1–47. sz. irodalmat kérésre a szerkesztőség az
érdeklődőknek megküldi.

M . F e r e n t z i a n d M . H . P é t e r : Pharmacists’ life in
the 20th century who graduated in Kolozsvár in 1903
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III. táblázat
Az 1902/03-tanévben Kolozsváron oklevelet kapott gyógyszerészek születési- és

munkahelyeinek területi megoszlása

Terület, országrész Születési hely Munkahely
(mai hovatartozás) Szám % szám %

Mai Magyarország területe 11 47,83 9 39,13
Erdély (Románia) 7 30,43 7 30,43
Bánság (Románia) – – 1 4,35
Felvidék (Szlovákia) 3 13,04 4 17,39
Vajdaság (Jugoszlávia) 2 8,70 – –
ismeretlen – – 1 4,35
Korai elhalálozás – – 1 4,35
Összesítés 23 100,00 23 100,00

1Kőszeg, Rómer Flóris u. 2. – 9730;
2Marosvásárhely Târgu-Mureş Aleea Cornisa 20/14 – 530103
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