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Vértes Lajos (1856-1940) 
Lugos város legkiemelkedőbb gyógyszerésze 

 

Összeállítás Oliviu Cristian Gaidoş cikke (Monitorul de Lugoj, nr. 97, iunie 2017) és Zakariás Emőke 

román nyelvű eredetiből végzett fordítása alapján (az eredeti cikket lásd az összefoglaló végén) 

 

Vértes Lajos (1856-1940) 1856-ban, egy zsidó család gyermekeként látta meg a napvilágot 

Nagykárolyban (Szatmár megye). Édesapja egy gőzmalom igazgatója volt. A fiatal Wells Ludwig 

(azaz Lajos) az első a családban, aki a gyógyszerész szakmát választotta. Fokozatos nyitás ment 

végbe a társadalom részéről a zsidó közösség irányába, akik majd csak 1867-ben kapnak teljes 

állampolgári jogokat. Az egyik ilyen világi tilalom, miszerint zsidóknak tilos gyógyszertárat 

birtokolni, 1860-ban került eltörlésre. Ludwig a nyolc osztály elvégzése után tanonc lett 3 évig egy 

gyógyszertárban, majd 2 évig segéd, és végezetül a Bécsi Orvosi Egyetemen szerezte meg 

gyógyszerészi diplomáját (1878-1880). Egy temesvári gyógyszertárban kezdett el dolgozni 1881-ben. 

Ugyanabban az évben változtatta meg nevét Wells-ről Vértes-re. Ez akkoriban gyakori volt, a 

zsidóság magyar közösségbe való beilleszkedésének megkönnyítése céljából. Családja segítségével 

Vértes megvásárolja Lugos legrégebbi, 1789-ben alapított „Fehér Sashoz” (La vulturele Albu/ zum 

weissen Adler) nevű gyógyszertárát. 

Vállalkozó és következetes ember lévén pár év alatt sikerült a gyógyszertárat jövedelmezővé tennie, 

nyájas természetével pedig az egész közösség tiszteletét elnyernie. Lugos gyógyszeriparának 

alapköveit sikerült leraknia, minthogy helyi receptek alapján készítményeket szabadalmaztatott, 

amelyeket igazi márkanévvé alakított: „Lugosi házi kenőcs” tyúkszem és szemölcs kezelésére, „Dr. 

Heuffel kolera elleni csepp”, „Herkules fürdői gyógyszesz köszvény ellen”. 

1899-ben, feleségével, Rózával együtt megalapítják Lugos első kozmetikai és illatanyag gyárát 

(kenőcsök, hajfestékek, arckrémek stb.): „Vértes és Társa cosmeticai és vegyészeti gyár”. A dualista 

társadalom identitásbeli problémáit ismerve Vértes nyitott az együtt lakó más nemzetiségűek felé is. 

A Birodalom összes újságában megjelent többnyelvű hirdetések mellett a gyógyszertár katalógusát 

román nyelven is megjelentette 1888-ban Szebenben.  

(A Szerkesztő kiegészítése: 1892-ben már 63. kiadásban (!!!) megjelentetett „Betegek tanácsadója. 

Jegyzéke kitűnő háziszereknek és más gyógyszerészi czikkeknek” című 114 oldalas magyar nyelvű 

könyvében pedig ismerteti mintegy betegtájékoztató gyűjteményként sok-sok általa gyártott és 

forgalmazott gyógyszer és kozmetikum alkalmazását /lásd teljes terjedelemben a 

www.gyogyszeresztortenet.hu E-könyv menüpontban/. Ezen felül hirdetései is voltak, ahogyan pl. az 

alább mellékelt két képen is látható. Az első a Szentesi Lap 1895-ös egyik számában jelent meg, 

kamaszlányoknak, kopasz uraknak és bajuszt növeszteni akaróknak ajánlva termékeit. A kopaszoknak 

felveti, hogy nem ártana, ha a fejük a későbbi években alkalmassá válna hirdetési célokra, így 

használjanak csak Heuffel-féle hajszeszt 1 forint 50 krajcárért).  

Vértes mindenki másnál jobban megértette, hogy az üzlet lelke a reklám, a hirdetések. A lugosi 

gyógyszertár Európaszerte ismertté vált a reklámok által, amibe Vértes sok pénzt belefektetett; a 

„Tribuna Poporului”újság (74 szám, 1897) adatai szerint 3 év alatt 60.000 koronát. A nyereség viszont 

e reklámoknak köszönhetően 120.000 koronát tett ki 1897-ben.  
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Vértes Lajos egy hirdetése a Szentesi Lap egyik 1895-ös számában (a Szerkesztő kiegészítése) 
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Vértes egy német nyelvű hirdetése: megérkeztek Vértes gyógyszerei (a Szerkesztő megjegyzése; Révész 

Miklós gyűjteményéből) 

 

Anyagi jólétének köszönhetően 1895-ben megveszi az államtól a latin gimnázium épületét, amely a 

Temes folyó partján, a fahíd német oldalán állt. A gyógyszertárat, amely kevés ideig a Mayer-házban 

működött (ahol most az Eminescu könyvtár van), a Temes partjára költöztették át, a Vértes kastély 

földszintjére, ugyanabban az évben (1896), amikor befejezték az impozáns emeletes épület 

kivitelezését. Az épülethomlokzaton, a gyógyszertár bejárata fölött a cég szimbóluma áll: egy fémből 

készült sas nyitott szárnyakkal. A városközpontban levő kastély mellett a családnak több épülete is 

volt. 

Házasságuk Winternitz Rózával 61 évig tartott (1861-1922). A gyerekeik közül két fiuk, Dr. Vértes 

Félix és Dr. Vértes Károly (Karl) követte édesapjuk útját és a gyógyszerészi szakmát választották. 

Bécsben és Budapesten végezték el a gyógyszerészeti egyetemet. Fiaik mellett három lányuk is 

született: Anna, Alma, Klára.  
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Lugos legismertebb gyógyszerésze 1940. december 10-én, 84 éves korában hunyt el. A Vértes 

gyógyszertár 4 generáción keresztül működött a Vértes kastélyban, 1896-tól. Sajnos, 119 évre rá, 

2014-ben a gyógyszertár bezárta kapuit. Ma a Sas kávézó működik a helyén.  
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