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4 .. ERDÉLYI SZÁRMAZÁSÚ, ILLETVE ERDÉLYBEN 
TEVÉKENYKEDETT, ELHUNYT 

NEVES GYÓGYSZERÉSZEK ÉLETRAJZAI 

Ebben a fejezetben azokról az erdélyi származású vagy Erdélyben dolgozó gyógyszerészekről 
találhatók életrajzi adatok, főbb események, akiknek vagy jelentős szakmai tevékenységük volt, 
vagy a társadalmi életben vállaltak szerepet Így ne1ncsak a neves gyógyszerész tanárok, hanem 
akár a kis települések gyakorló gyógyszerészei is helyet kaptak a bemutatásra kerülő 261 
gyógyszerész között A kutatással vagy oktatással foglalkozó neves gyógyszerészek mellett 
hangsúlyt fektettem azokra a gyógyszerészekre is, akik a tára mellett mindennapi munkájukkal a 
település lakosságának egészségét szolgálták Úgy éreztem, róluk sem szabad megfeledkezni, 
hiszen sokan egy-egy kis településen, életük végéig nemcsak srolgáltak egy közösséget, hanem 
részt vettek annak társadalmi-kulturális életében, osztoztak gondjaikban, és igyekeztek a sokszor 
mostoha körülmények közt javukat szolgálni Ők is hasznos tagjai v~Jfq~ az erdélyi gyógyszerész 
társadalomnak~ emléküket meg kell őriznünk! ;,:. 

4 .. 1. NÉVJEGYZÉK 

Sor-
Név 

Születés és Születés Munka-
szám halálozás éve helve helv 

l Adám Laios dr. 1926-2000 E E 
2 szárazaitai Aitav G. Gvula 1902-19? M E 
3 Aitav Mihálv 1907-1992 E E 
4 Ai tonv Aivász Aroád 1899-1965 E E 
5 Aivász lenő 1890-1955 E E 
6 Aue:usztin Béla dr. 1877-1954 E M 
7 Balázs Károlv 1907-1977 E E 
8 Balázsovich Sándor 18? -19? M E 
9 Balázsovich Pál 1899-19? M E-M 

· 10 -- dr.--Balol!h Odönné Lőrinczv Eva - 1924-2001 E E 
11 Bari Zsie:tnond 1900-1994 E M 
12 Berekméri Tózsef 1906-1988 E E 

Béress család o-vóovszerészei 
13 Béress Tános id. 1870-1932 E E 
14 Béress Tózsef 1901-1976 M E 
15 Béress Antal 1906-1992 M E 
16 Béress Mária 1929- E E 
17 Bernádv Dániel 1839-1884 E E 
18 Bernádv Gvörf!V dr. 1864-1938 E E 
19 Bertsinszkv Károlv 1820-1876 M E 

Breuer család f!VÓo-vszerészei 
20 Breuer Pál id. 1 1821-1902 E 1 E 
21 Breuer Pál ifi. 1 1856?-? E 1 E 
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22 Breuer ZsiP-mond 1859-1927 E E 73 Hanzéros Géza 1875-1935 E E 
23 Breuer Albert Kálmár1 1896-194? E E 74 Hecserné dr. Ferencz Vilma 1906-1996 E E 
24 Buzáth Márton 1839 1898 E E 75 Hecser Kálmán Károlu - 1905-1976 E E 

Clemens család m,ó,.,.."szerészei 76 Hermann lános 18q0-194? E E 
25 Clemens Albert id. 1852 1944 E E 77 Hideeh Kálmán dr. 18'9-1899 E M-E 
26 Clemens Albert Béla ifi. 1893 1972 E E 78 farkaslaki Hints Zoltán 1871-1935 E E 
27 Clemens Eva 1925 E E 79 farkaslaki Hints Vilma 1881-1968 E E 
28 Klemens Frimres 1894-195' E E Hintz család ovógyszerészei 
29 Csathné dr. Sr3.ncel Zamfira 1930 1997 E E 80 Hintz György lózsef dr. 1840-1890 E E 
30 Cseresznvés Gvula 1881 19? E E 81 Hintz Györov Károly ih. dr 1874-1956 E E 
31 CsurP-av Kálmán 1858 1892 E E 82 Hintz GyörPV Itiabb 1912-1989 E EN 
32 Czetz Dénes dr. 1869 1922 E E 83 Hintz Gábor 1918-1992 E E-N 
33 Dávid Laios dr. 1889 1962 E M 84 Hintz Györov József ih. dr. 19'9-1992 E E N 
34 Dávid 1ános 1894-1959 E E 85 Holicska Dezső 18q2-1943 E E 
35 Debitzkv Mihálv !. 1800 1865 M E 86 Holicska István 1905-1986 E E 
36 Debitzlrn Mihálv ifi. dr. 1881 1941 E E 87 Horváth Tibor id !8q8-1957 E E 
37 Debitzkv Mihálv II. id. 18? 18? M E 88 Horváth Tibor ifi. dr. 1923-1993 E E 
38 Dezső Miklós 1890 1955 M E 89 Illvés Lajos !8q8-1986 E E 
39 Dósáné Fáv Elvira 1889 1979 E E 90 Ilosvay Lajos dr. 18'1-1936 E M 
40 Dósa András dr. 1916 2002 E E 91 Inczettv Albert 1870-194? E E 
41 telekesi Eberi:rénvi Gvula 1856 194? E E 92 Inczettv Károly 1904-1992 .. ;:.../E E 
42 Elekes Imre 1900 1999 E E Issekutz család vvómrszerészei • 
43 Ember Elek 1862 1943 E E 93 Issekutz Ferenc Antal 1753 körül-? E E 
44 Ember Emánuel Manó 1833 1896 M E 94 Issekutz Ferenc Tivadar 17 0-183? E E 
45 Eranosz BoP-dán 1845 1922 E E 95 Issekutz Károly 17 4-18? E E 
46 Fabinui Rudolf dr. 1849 1920 E E 96 Issekutz Hue:ó dr. 18 5-1915 E E 
47 Farao-ó Endre 1886 1965? E E 97 Issekutz Béla dr. 1886-1979 E M 
48 Fekete Antal 1876 19? E E 98 Issekutz Lívia dr. 1918-1991 E M 
49 Fekete Emdre 1903 1988 E E 99 Izrnael 1\1árton 1886-1960 E E 
50 Fénuhalrnv Antal 1822 1895 E E 100 ellakovits Boromeus Károlv 1823-1876 M E 
51 Ferencz Aron dr. 1880 1954 E E naovenvedi Jenev család mrómrszerészei 
52 árkosi Ferenczv Tózsef 1870-1930 E E 101 eney lenő 18'0-1920 E E 
53 Flohr lózsef 1889 194? M E 102 eney István dr. 1880-1958 E E 
54 Fröchlich András 1912 1983 E M 103 eney Károly 1828-1903 E E 
55 Fülön Laios 1928 1998 E E 104 eney Albert 18'3-1877 E E 
56 Gaizáa-ó Róbert 1860 1928 E E 105 Kárpáti lános 1869-1936? E E 
57 Gellner Fri~"es 1852 1930 E E 
58 Gerber Ödön id. 1837 1908 M E 

106 Kárpáti Laios dr. 18q9-19? E E 
107 Katona ZsiP-mond 1828-1902 E M 

Gözsv és Lárencz család m 7óm•szerészei 108 Kavser Gusztáv Adolf dr. 1817-1878 E E 
59 Gözsv Béla Leó 1827-1876 M E 109 Kazay Endre 1876-1923 E M 
60 Gözsv Arnád 1861-1931 E E Keller család ""'ómrszerészei 
61 Göis\r--BCli ---- ------ ······ ... 

1903-1979 E .. M . Am.' - 1·-r1n -Kctteflstváti -id. 1866-1949? E E 
62 Lárencz László Béla 1845-1916 E E 111 Keller István ih. 1913-1997 E E 
63 Lárencz László ih. 1880-1945 E M 112 Keller Gvula 1917-2001 E E 
64 Guttmann Béla dr. 1888-1944 M E 113 csávásv Kiss Károlv 1820-1898 E E 
65 Gvalui Pál 1886-1970 E E iránvossv Knoblauch család mró 0-uszerészei 
66 Gvalui István 1922-2010 E E 114 Knoblauch Károlv 1797-1869 E E 
67 Halász Takab 1861-1933 E E 115 Knoblauch AP-oston Károlv 1832-1910 E E 
68 Halász Pál 1890-1944' E E 116 Knoblauch Maximilian Miksa 1860-1942 E E 

Hankó csaJád mró~·szerészei nam'solv1nossv Koncz család mrómrszerészei 
69 Hankó Zoltán István 1886-1950 E M E 117 Koncz András 1808-1891 E E 
70 Hankó Antal 1858-1932 E E 118 KonczArmin 1855-1927 E E 
71 Hankó Zoltán 1910-1978 E E 119 Koncz András Albert 1886-19? E E 
72 Hankovits Ferenc 1863-1928 E E 120 Koncz Gu11 la 1895-1952 E E 
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121 v. Konrád Kálmán 1893-1970 171 Osváth Károlv 1 1884-1951 1 E 1 E 
122 Kán,,.., Sámuel dr. 1845 1940 E R Ötves család ITTTÓmrszerészei 
123 Kovács Andor id„ 1891-1948 E E 172 Ötves Pál id. 1835-191? E E 
124 Kovács Andor ifi. 1920-1983 E E 173 Ötves Gv11la 1898-19? E E 
125 Kovács Andorné Bánvavölgyi Klára 1919-2000 M E 174 Ötves Pál ifi. 1866?-1935 E E 

uzoni Kovács család ovómrszerészei 175 Palóczy Laios 1850-1926 M E 
126 uzoni Kovács Tózsef id. 1844-1909 E E 176 Pandula Géza 1904-1987 E E 
127 uzoni Kovács Endre 1893-19? E E 177 Pann Tózsef dr. 1935-1994 E E 
128 uzoni Kovács Tózsefifi. 19? -19? E E Penkert család cnrómrszerészei 
129 uzoni Kovács Zoltán 1897-19? E E 178 Penkert Mihálv id. 1772-1834 E E 
130 uwni Kovács László 1920-2002 E M 179 Penkett Mihálv ifi. 1809-18? E E 
13 l Kováts Tivadar 1870-1930 E E 180 Penkett Mihálv ifiabb 1850-1913 E E 
132 Körössv Tibor 1914-1995 E E 181 Penkett Mihálv dr. 1873-1928 E E 
133 Krausz Elemér 1873-194? M E 182 Penkert Sándor Mihálv 1903-1977 E E 
134 Ládav Gvőző 1856-1929 E E A steinbun!i Pildner és a Kontesveller család ovóITTTszerészei 
135 Löffier Marcell 1882-1948 M E 183 Pildner Frimres 1840-1914 E E 
136 Löffler Vilmos 1916-1993 M E 184 Pildner Albert 1868-1945 E E 
137 erzsébetvárosi Lukács Dénes 1875-1935 M E 185 Pildner Viktor 1871-1944 E E 
138 erzsébetvárosi Lukács Ferenc 1882-1958 M E 186 Pildner Ervin 1904-1953 E E 
139 Mártonfi László dr. 1903-1973 E E 187 Pildner Melitta 1907-1986 ·E M 
140 Márronfiné Pánai Zsófia dr 1904-2000 E E 188 Kontesveller Tózsef 1887-1973 ·~~''E E 
141 Matolcsv Károlv v. dr. 1889-1940 E M 189 Kontesveller Károlv dr. 1879-1955 E E 

Mauksch család ,.,,...,ÓQVszerészei 190 Placsintár Gratian 1795-1872 E E 
142 Mauksch Tóbiás 1727-1802 M E 191 Placsintár Dávid 1826-1901 E E 
143 Mauksch Tóbiás Sámuel 1769-1805 E E 192 Podhráczk-'lr Ferenc 1828-1892 M E 
144 Mauksch Tohann Martin 1783-1817 E E 193 Rácz Gábor 1928-2013 E E-M 
145 Mauksch Martin Adám 1770-1818 E E 194 Róthschnek Károlv 1806-1873 E M 
146 Mauksch Tosenh Friedrich 1802-1848 E E 195 marosiárai Rozsnvav Mátvás 1833-1895 M E 
147 dávidházi dr. Medvi,.,..., Ferenc 1884 1945 k. M E 196 Scheitz Endre 1901-1982 E E 
148 bölöni dr. Mikó Gvula 1889-1951 E M Schiessl család ITTTÓevszerészei 
149 MischinP-er Viktor dr. 1906-1962 E E 197 Schiessl T ohann Geon! 1781-1858 E E 
150 Molnár lózsef 1806-1879 E E 198 Schiessl Karl Boromeus 1837-1878 E E 
151 Molnár Laios 1847-1912 E E 199 Schiessl Károlv Albett 1862-1934 E E 
152 Muzsa G'"'la 1862 1946 R M 200 Schiessl Viktor Emanuel 1867-1948 E E 
153 Nam' Béla 1897 1943 E E 201 Schiessl Kazimir József dr. 1908-1992 E E-N 
154 Nam• lenő id. 1891 1980 E E Solvmossv család ITTTÓITszerészei 
155 Nam• lenő Sándor 1909 1991 E E 202 Solvmossv Tános 1825-1897 E E 
156 Namr Örs 1923 1987 E E 203 Solvmosc-.1 Tános ifi. 1872-1905 E E 
157 Nam• Grósz Samu 1869 1933 M E M 204 Steiner Ferenc 1856-1936 E E-M 

Nirs család mróm•szerészei 205 Studénv Tános Fri2Ves 1892-1929 E M 
158 Nirs Tános 1870-1943 E E 206 Sütő Nacnr László 1894-1974 E E-M 

.. 159 -Nín;·-fúlía- . ..... ..... ... 

1904=1993 ... E .... E 2d7 · Sz:ibó Endre dr. 1927-1997 E E 
160 Nits Gvula 1906-1979 E E 208 Szabó Ferenc 1900-1961 E E 
161 Nirs Sándor 1904-1985 E E 209 Szaolonczav Sándor 1859-1941 E E 

Novák család m•ó....-.·szerészei Szathmárv család evócnrszerészei 
162 Novák István id. 1879-1950 E E 210 Szathmárv Tános id. 1838-1906 E E 
163 Novák Sándor 1884-1945 k. E M 211 Szathmárv István János dr. 1870-1934 E E 
164 Novák István i-h. dr 1906-1978 E M 212 Szathmárv István ifi. 1907-1976 E E 
165 Novák Ernő dr. 1908-1997 E M 213 Szász Kálmán dr. 1910-1978 E M 
166 Nviredv Géza dr. 1861-1914 E E 214 szentivánvi Szász Tihamér dr. 1891-1962 E M 
167 Nvirv Gvörmr 1832-1907 E E 215 Száva Gerő 1835-1906 E E 
168 Nvirv Odön dr. 1875-1921 E E 216 Székelv lenő 1889-1965 M E-M 
169 Orient Gvula dr. 1869-1940 E E 217 Székv Miklós 1842-1912 E E 
170 Osváth Elemér Zoltán 1896-1963 E E 218 Széki Tibor dr. 1879-1950 E M 
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219 hermánvi dr. Sztankav Aba 1868-1936 E M 
220 boP-dándi Sztuna Gvörm1 1812-1884 E M 
221 Tabaidv GvörPV 1875-1945 M E 
222 Tabaidi Gvörmr Laios 1911-2006 E E 
223 Teleodi Róth Pál 1826-1893 E E 

TernaiP-Ó család PVÓ,.,..,'szerészei 
224 TernaiP-Ó Tózsefid. 1808-1893 So E 
225 TernaiP-Ó Cézár 1835-1897 E E 
226 TernaiP-Ó Laios dr. 1870-1936 E M 
227 TernaiP-Ó ózsef Cézár Pál dr. 1883-1937 E M 

Tomcsik család PVÓ""''S7..erészei 
228 Tomcsik ózsef 1820-1893 M E 
229 Tomcsik ózsefifi. dr. 1853-1911 E E 
230 Tomcsik enő 1856-1892 E E 
231 Tomcsik enő ifi. 1901-1964 E E 

Vámosi EssiP-mann és Schlett család D"rómrszerészei 
232 Vámosi Péter 1879-1930 E E 
233 Schlett 0 livét id. 1890-1973 E E 
234 Schlett Olivér ifi. 1922-1999 E E 
235 EssiP-mann Márton 1895-1930 E E 
236 Schlett Ernő 1925-1988 E E 
237 Schlett Géza 1892-1965 E E 
238 Varró Ferenc id. 1847-1928 E E 
239 \fárterész István 1931-1984 E E 

lászlófalvi Velits család 2VÓmrszerészei 
240 Velits Sámuel 1750 körül- M E 
241 Velits Laios ?-1892 E E 
242 Velics Károlv 1823-? E E 
243 Velits Sarnu 1826-1897 E E 
244 Velics Károlv ifi. 185?-1914 E E 
245 Velics Károlv ifiabb 1885-19? E E 

Voith család 
246 Voith Ferenc 1864-1937 E E 
247 Voith Mihálv id. 1897-1977 E E 
248 Voith MiháJu ih. 1928-2001 E E 
249 Voith József id. 1861-1952 E E 
250 Voith Tózsef ih. 1906-2000 E E 
251 Weinrich Ödön 1901-1986 E E 
252 Weinrich Ödönné sz. Léderer Cecília 1902-1980 E E 
253 Weinrich KároJu 1866-1941 E E 
254 Weinrich Zsófia 1899-1963 E E 
255 Wette 1Qlliiln -Georn- dr. 1645-1704 N E 
256 Wette lohann Georn- ifi. dr. 1684-1746 E E 
257 Widder Endre 1902-1966 M E 
258 Winkler Laios dr. 1863-1939 E M 

Wolff család ~·ó~·szerészei 
259 Wolff Gábor 1811-1892 E E 
260 Wolfflános 1815-1899 E E 
261 Wolff Gvula dr. 1844-1921 E E 

Rövidítések: 
E - E =Erdélyben született és E1délyben is dolgozott, beleértendő a Bánság és a Partium is 
E - M = Erdélyben született, de Magyarországra távozott és ott dolgozott 
M - E = Magyarországi származású, de Erdélyben telepedett le, és itt dolgozott 

M - E - M =Magyarországi születésű, Erdélyben dolgozott, de később visszatért 
E - M - E = Erdélyben született, dolgozott Magyaro1szágon is, de visszatért Erdélybe 
E - E - N =Erdélyben született, itt dolgozott, de később Németországba telepedett ki 
N =Németország, Sp = Spanyolország, Cs== mai Csehország, 
R = Romániában az Ókirályságban született vagy dolgozott 
Am = az Amerikai Egyesült Államokba távozott 
I = az egyetemi gyógyszerészképzés tanára volt 

4. 2. GYÓGYSZERÉSZEK ÉLETÚTJÁNAK ÉS 
NÉHÁNY GYÓGYSZERÉSZ-DINASZTIÁNAK A BEMUTATÁSA 

ERDÉLYBEN SZULETTEK 

Augusztin Béla 
1877-1954 

Winkler Lajos 
1863-1939 

Ilosvay Lajos 
1851-1936 

Novák István 
1906-1978 

Dávid Lajos 
1889-1962 

Széki Tibor 
l 879-1950 

Kazay Endre 
1876-1923 
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ERDÉLYBEN MARADIAK, ITT DOLGOZTAK 

Bernády György 
1864-1938 

Faragó Endre 
1886-1965 

Ferencz Áron 
1880-1954 

Nyüedy Géza 
1861-1914 

dálnoki Dezső Miklós 
gyógyszerész, festőművész 

1890-1955 

Hintz György 
1840-1890 

Hints Zoltán 
1871-1935 

67 ábra. Ádám Laj0> 
(1926-2000) 

DR ÁDÁM LAJOS 
(1926-2000) 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógysze~ 
részeti Karának tanszékvezető professzora volt Marosvásárhelyen 
született 1926 augusztus 30-án. Apja az állami vasutak alkalmazott
ja volt. Iskoláit szülővárosában, a Református Kollégiumban végez
te, 1945-ben érettségizett. Egyete1ni tanulmányait Kolozsváron 
kezdte a Bolyai Tlidományegyetem Iermészettudományi Karán az 
1945/46-os tanévben, majd két év után a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem 1948-ban létrejött Gyógyszerészeti Karán 
folytatta. Gyógyszerész oklevelet 1951-ben kapott (2). Mivel ebben 
az évben volt második alkalo1nmal végzős évfolyam a marosvásárhe
lyi Gyógyszerészeti Karon, a frissen végzett tehetséges és jó előmene
telűek előtt nyitva állt az egyetemi karrier lehetősége, így Ádám La
jos gyógyszerész is az oktatói pályát választotta Első felesége is 
gyógyszerésznő, sz Mátyás Sarolta, aki )fe;;őbb a marosvásárhelyi 
Gyógyszerészeti Kar farmal{_ognózia ta!{székén dolgozott Kopp 

Elemér profCsszor munkatársaként, majd a Gyógyszerhatástani Tanszék önállósulása után ranár
segédi beosztásban vett részt az oktatásban és a tanszék tudo1nányos tevékenységébe is bekapcso
lódott, nlajd doktori értekezését is ebből a tárgykörből írta meg 

Ádám Lajos már 1949-től díjtalan gyakornok (2), majd az oklevél megszerzése után előbb a 
Növénytani Tanszék, majd a Galenika, a Gyógyszerészi Technológia Tanszék kinevezett munka
társa lett. 1988-ig, nyugdíjazásáig végigjárta a hierarchia minden lépcsőfokát, míg 1980-ban 
egyetenli tanárrá nevezték ki. Már 19 70-ben ő a tanszékvezető, 1976 és 1984 között a Gyógysze
részi Kar dékáni tisztségét is viselte 

Doktori fokozatát 1965-ben szerezte meg A havasi lórum (Rume:x, alpinus) farmakognóziai vizs
gá!.ata e disszertációjával, atnelynek elkészítését rnég Kopp Elemér (1890-1964), a marosvásár
helyi Farmakognózia Tanszék ptofesszora irányításával kezdte meg, majd annak halála után, 
1965-ben a kolozsvári farmal{_ognóziai professzor, Goina Teodor mellett fejezte be IUdományos 
munkájának, szakdolgozatainak tárgya többször is a hazai gyógynövények hatóanyagainak vizsgá
lata és értékesítése, így a különböző RoJa fajoktól szánnazó C'ynosbatifiuctus, a kankalinfélék (Pri
mu!.a rp) leveleinek C-vitarnin tartalmát határozta meg, a havasi lórum (Rumex alpinus) gyökeré
ből pedig hashajtó hatású gyógyszert és kxizarobint állított elő. Később kutatásainak másik terü-
lete ___ ? __ gy_<:,_gy~-~~~~~~~e_t_i_ -~_f:_gédanyagok _ kölcsönhat_ásának _vizsgálata, ezenkívül antibiotikum tartal-
mú, könnyen adagolható és hosszabb ideig tárolható különböző gyógyszerformákat dolgozott ki 
(.3) Szakdolgozatai a Farn1acia, az OrvoJi Szemle-Revista Medicala, a Prattica Farn1aceuticd, a 
Gyógyszeré.szi Érte.sítő hasábjain jelentek meg, és ezeket nemzetközi referáló lapok is ismertették 
A Román gyógyize1kiinyv VIII és IX kiadásának szerkesztési munkálataiban is részt vett, és több 
monográfia kidolgozása az ő nevéhez fűződik (1) 

Oktatói munkáját a pontosan, logikusan és gondosan felépített előadások jellemezték A har
mad-, negyed- és ötödéves gyógyszerészhallgatók gyakorlatain, valarnint a magyar és román nyel
vű előadásokon kívül rendszeresen továbbképző tanfolyamokat tartott gyógyszerészeknek is. Az ő 
irányításával nlűködött a tanszék keretében a kisüzemi, rnikxuprodukciós laboratórium Kőnyo
matos egyetemi jegyzetei több kötetben román és magyar nyelven is megjelentek (1982, 1983, 
1984), ezenkívül társszerzője a román nyelvű egységes tankönyvnek, amely 1974-ben Tehnila 
farmaceuticd címmel jelent meg Bukarestben (4). 

13 



Szerény, művelt, becsületes oktató és tudós ember volt, tanártársai, tanítványai megbecsülését, 
tÍslteletét élvezte. Élete, munkássága példakép marad az utókornak Nyugdíjazása után is sokat 
segítette a fiatal oktatókat, a pályakezdő gyógyszerészeket 

1998-ban, a Gyógyszerészi Kar ötvenéves fennállásának ünnepségén egészségi állapota miatt 
már nem tudott részt venni 2000. január 5-én hunyt el hosszas betegség után Marosvásárhelyen 
Süja a református temetőben van 

IRODALOMJEGYZÉK 

1 Péter H. Mária: Gyógyszerészeti Kar In: Barabás B., Péter M , Péter H Mária (szerk.): A ma
rosváJárhelyi magyar nyelvű orvo1 és gyógyrzerészképzé.1 50 éve A magyarságkutatás könyvtára, 
XVIIL kötet Teleki László Alapítvány kiadása, Budapest [1995] 228, 446. 

2 *** Institutul de Medicina JÍ Farmacie din Tírgu Mur9 1945-1967 Ed IMF, Ig Murq, 
1967, 139 

3 *** Gyógyszerészeti szakirodalom ln: Romániai n1agyar irodalmi lexikon 2. kötet Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest, 1991, 127 

4 *** Önéletírása. Kézirat Marosvásárhely (a szerző tulajdonában) 
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SZÁRAZAJIAI AJTAY G. GYULA 
(1902-194?) 

Budapesten született 1902. október 27-én Középiskoláit a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban~ 
végezte, ott érettségizett 1921-ben (11). Ezután lépett a gyógyszerészi pályára, gyakornokságát a 
magyarigeni, 1880-ban alapított, Jánky lajos gyógyszerész tulajdonában levő Isteni Gondviselés 
gyógyszertárban kezdte meg Egyetemi tanulmányait Kolozsváron az I. Ferdinánd Király Egyete
men végezte, ahol 1925-ben kapott gyógyszerészi oklevelet (4) Ezután katonai szolgálatát telje
sítette a nagyváradi katonakó1ház gyógyszertárának vezetőjeként, majd főhadnagyi rangban lesze
relt (1) 

A katonai szolgálat után Nagyváradon maradt, és az 1912-től Ruttkay Aladár (oklevél 1886 
május. 25 , Budapest) gyógyszerész tulajdonát képező, 1909-ben alapított Mátyás Király gyógy
szertárban (11, 3) helyezkedett el, ez az akkori Szent János utcában volt Megnősült, feleségül vet
te főnöke leányát. Apósa, akit még 1931-ben hetvenéves születésnapján köszöntötték munkatár
sai a Buletinul farmacijtilor hasábjain (6), hetvennégy éves korában 1934 október l-jén meghalt 
(7, 8) és ettől kezdve ő veszi át tulajdonosként a gyógyszertár vezetését„ Az. 193'7-es Almanah (14) 
és az 1944 évi Gyógy1zeré.szi Almanach (13) szerint még ő a vezetője aJtefgyváradi Mátyás Király
hoz címzett gyógyszertárnak, tulajdonosi minőségében. A Ruttkay Ar~dár, illetve az Ajtay G. 
Gyula vezette gyógyszertárból fennmaradt egy Manualis, aminek kiértékelését Budaháiy István 
nagyváradi gyógyszerésztörténész ,-égezte el (15) 

A gyógyszerészek egyesületi életében aktívan részt vett. 1925 október 18-tól az Erdélyi és Bá
náti Alkalmazott Gyógyszerészek Szövetségének jegyzője (5). 1936-tól több éven át a Bihar me
gyei Gyógyszerész Kamara főtitkára volt (9). 1941-1943 között a Magyar Gyógyszerészek Orszá
gos Egyesületének 22., a Bihar-1\agyváradi Kerületében előbb a titkári, majd Medvigy Ferenc le
mondása után az elnöki tisztséget töltötte be (10) Ebben a. minőségében 1944-ben beszédet 
mondott az Országos Gyógyszerész Egyesület Bihar-nagyváradi kerület ülésén (13) 

Sportot kedvelő emberként tizenöt évig a Nagyváradi Sportegyesület és a nagyváradi Árpád 
Lövészegyesület vezetőségében is részt vett (11) A Nagyváradi Atlétikai Klub (NAC) ügyvezető 
elnöke Az itt folytatott tevékenységéért 1943-ban a közoktatási miniszter köszönetét fejezte ki az 
Atlétikai Klubban való tevékenységéért (12) 

Később elhagyta az országot családjával együtt 1945-től kezdve az 1949-es államosításig tartó 
periódusban már Barthalászló (sz. 1896. november 20, Perles, Torontál megye) gyógyszerész a 
tulajdonos (2). Az államosítással pedig megszüntették ennek a gyógyszertárnak a működését 

IRODAIOMJEGYZÉK 

Fehér Dezső (szerk.): Bihar megye é.5 Nagyvárad kultúrtörténete é.s öregdiákjainak emlékkönyve 
(1933-1937) Sonnenfeld Adolf Re, Oradea, 1937 

2 Mermeze Gheorghe, Ancamaria Mermerze: Farmacii publice din Oradea Ed. Imprimeriei de 
Vest, Oradea 1999 2.38 

3 Pop Alexandru: Farmalii publúe oriidene ín perioada 1880-1919 Crisia (Muzeul Tarii 
Criiurilor) 1997, 26-27, 142 

4. *** Új oklevele.1 gyógy.1zeré.1zek KOiozsváron Revista Farmaciei- Gyógyszerészi Folyóirat 1925, 
3,24 

5 *** Pharmaco Courrier 1925, 4 
6 ***Ruttkay Aladár 70éve:s. Buletinul Farmaci§tilor 1931, 9, 10 
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7. *** RuttkaJIAladár halálhú't· Buletinul Fa1maci§tilor 1934, 12 
8. ***Ruttkay Aladár halálhirt Gyógyszerészi Herilap 1934, 73, 14 
9 '**Megalakult a Biharmegyei Gyógy;zerirzKollégium. Pharmacia 1936, 14, 19-20, 151. 

10 ***Nagyváradi kerület magalakulá;a. Gyógyszerészi Szemle 1941, 6 
11 *** rzáraza;taiAjtay G. Gyula Gyógyszerészi Szemle 1943, 8, 48, 479 
12 ***'Gyógyszerészi Közlöny 1943, 59.évf, 436 
13. *** Gyógyszerészi Almanach az 1944 évre. Összeállította dr Szász Tihamér Máthé Ernő 

Könyvnyomdája, Budapest, 446. 
14 Molitórisz Pál: Almanah 1937, Cluj 
15 Budaházy István: A1zklepio1z é5 Hygitia Nagyváradon Varadinu1n Kiadó, Nagyvárad, 2009, 

118 
16 DECREI nr. 134 din 2 aprilie 49 pentru nationalizarea unititilor sanitare ca: farmaciile 

urbane re~edinte §i nere§edinte de juder §i centre importante muncitore~ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 
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.. JIÁTYÁS KIRÁLY" 
~ úYÓúVSZERTÁRA 

NAGYVA'RAO, 
SZENT JÁNOS-U. 50. 

'TE'-EFON:21··;)1G.. 

DR AJTAY MIHÁLY 
(1907-1992) 

Z.alatnán született (Fehér megye) 190 7 július 2 3-án háromgyermekes tisztviselőcsaládban:~ 
Apja Ajtay Gyula, anyja Meskó Jozefa Iskoláit szülővárosában kezdte meg, majd Kolozsváron 
fOlytatta, és fejezte be a református fiúgimnáziumban, ahol 1925 október 22-én érettségi vizsgát 
tett 

A gyógyszerészi pályán Kolozsváron indult el, itt ifj .. lukács Ferenc (1882-1958) Apostol 
nevű gyógyszer tárába szegődött el gyakornoknak 1925. október 1 és 1927 október 1. között Ez
után letette a gyakornoki vizsgáját, és beiratkozott a román tannyelvű I Ferdinánd Király Egye
temre. Itt 19.31 1nájus 27-én kapott gyógyszerész oklevelet. Okleveles gyógyszerészként vissza
ment 1 ukács Ferenc gyógyszer tárába, ahol még közel három évig dolgozott ( 4) Ekkor elhatároz
ta, hogy a doktori fokozat elérése céljából beiratkozik a Szegeden működő Ferenc József Tudo
mányegyetemre. Itt a Gyógyszerismereti Intézetben dolgozta ki doktori értekezését Issekutz Béla 
(1886-1992) professwr irányításával Az anyarozs értékmeghatározása címmel (1) 1935 október 
17-én az Issekutz Béla, Szent-Györgyi Albert és Miskolczy Dezső vezette biwttság avatta dokto1-
rá „summa cum laude" értékeléssel (2, 3). Szegeden ő a tizennyolcadil\,doktoti fokozatot kapott 
gyógyszerész ;,: ,. 

Hazatérte után előbb rövid ideig Kolozsváron, régi inunkahelyén kezdett el dolgozni, majd 
1938-39-ben Zalatnán Benkő Kálmán Megváltó gyógyszertárában 1939-ben mégegysze1 visz
szament régi kolozsvári munkahelyére; ez idő alatt a Kolozs megyei Alkahnazott Gyógyszerészek 
Szövetségének titkári teendőit látta el 

1940. március l-jén Marosvásárhelyen Izmael Márton (1886-1961) Fehér Kereszt gyógy
szertárának alkalmazottja. Ez év március 31-én feleségül vette főnöke leányát, Izmael Adrienne 
gyógyszerésznőt (sz. 1914 június 10., Gyergyószentmiklós), aki 19.38 szeptember 10-én kapott 
a bukaresti Gyógyszerészeti Karon oklevelet Ezután továbbra is mindketten alkalmazott gyógy
szerészként dolgoznak az akkori Kossuth Lajos utcában levő Fehér Kereszt gyógyszertárban egé
szen 1947. május 15-ig Ezt követően még dolgozott 1964-ig, nyugdíjazásáig 1992 március 
13-án hunyt el Marosvásárhelyen 

Ajtay Mihály 1946. november 4,én az 58 270 sz engedéllyel gyógyszertárnyirási jogot kapott, 
ennek alapján lehetősége volt, hogy 1947-ben Marosvásárhelyen a Dózsa György u. l. szám alatt 
megnyissa Glória néven saját gyógyszertárát. Azonban sajnos csak rövid ideig működtette azt. Ez 
idő alatt felesége is itt dolgozott (4) Az 1949 április 2-i 134. számú rendelettel államosították 
gyógyszerrárár (8) 

A gyógyszertárak államosítása után először a Megyei Gyógyszervállalat raktárában kapott ál
lást;- ri1<1j(l-T9-S2::r-ől a főréti- 1. sz. gyógyszertárba helyezték, és itt később vezetőhelyettesi munka
kört ellátásával is megbízták 1959. szeptember 18-án sikeresen tette le a marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Intézet keretében szervezett főgyógyszerészi vizsgát (5) 

Az 1. sz gyógyszertár legjobban képzett gyógyszerészeként az Egészségügyi Minisztérium „Ki
váló dolgozó" einlékéremmel jutalmazta munkáját Tevékenységében mindig nagy gondot fOrdí
tott a gyógyszerészek és a segédgyógyszerészek gyógyszertári továbbképzésre Az. ott gyakorlatukat 
végző gyógyszerészhallgatókat és az akkor működő Egészségügyi Iskola gyógyszerésztechnikusi 
osztályának tanulóit rendszeresen oktatta, bevezette a patikai munkába és állandó figyelemmel kí
sérte szakmai előrehaladásukat. A fiatal korosztályt helytállásra és a hippokratészi eskü maradék
talan betartására buzdította. Óra2.dó tanár volt a három- illetve a kétéves Gyógyszerészeti 'Techni
kumban, gyógyszerészeti technológiát (1956-59), gyógyszerészi kémiát, biokémiát és gyógyszeré
szi ügyvitelt (1968-69) tanított előbb magyar (1956-59), majd román nyelven 1961-65 között 
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még a helybeli Mezőgazdasági Iskola állat-egészségügyi szakán állatorvosi farmakológiát és mik
robiológiát is okcatott 

Oktatói n1unkájához kapcsolódnak jegyzetei és tankönyvei is A Gyógyszertári ügyvitel e. jegy
zetben, amely több kiadást megért és magyar, .. valamint román nyelven is megjelent, főszerző 
(1965, illetve társszerző (1974, 1975, 1978). 'Társszerzője a Formulae Magútralis e kiadványnak, 
amelyet Marosvásárhelyen szerkesztettek és adtak ki (1978, 1979, 1982) 

Jelentős szakirodalmi tevékenységet is folytatott.. Az Orvostudományi Társ:iság Gyógyszerésze
ti Szakosztályának ülésein, különböző konferenciákon, szimpóziumokon dolgozatokat mutatott 
be, melyek többnyire a gyakorlati gyógyszerészetben fehnerülő problémák megoldásával foglal
koztak Ezek egy részét az Értesítő - Gyógyszeré;zi Értesi'tő, az Orvosi Szemle, a Farmacia, a GJógy-
5zeré.5zet e. szaklapokban közölte. Nyo1ntatásban megjelent szakdolgozatainak száma 18 (6), ami 
abban az időben egy gyakorló gyógyszerésztől gazdag szakirodalmi tevékenységnek számított 
Szerkesztőbizottsági tagja volt az 1956-57-ben Marosvásárhelyen megjelenő Érte;ítő (Gyógyszeré-
5Zi i"rtesiió) c szaklapnak 

Több újítását elfogadták, és ő vezette a Maros megyei Gyógyszervállalat, a Centrofium újító 
bizottságát is A Caramel pú1um felhasználását javasolta pilula kötőanyagként, a gyógyszer-össze
férhetetlenségek megoldására számos javaslatot tett, időszerű receptúrai kérdésekkel, cseppentők 
vizsgálatával, szervezési problémákkal is foglalkowtt (6) 

Példás családi életével, erkölcsös magatartásával, odaadó, lelkiismeretes, segúőkész, fáradhatat
lan szakmai munkájával nemcsak a gyógyszerész kollégák megbecsülését vívta ki, hanem az egész 
város tiszteletét élvezte. Az utóbbi évtizedekben Marosvásárhely legnépszerűbb, legismertebb, 
legnagyobb tudású gyógyszerésze volt A hivatás iránti elkötelezettsége példamutató. Két leánya 
közül a nagyobbik, Kincsesné Ajtay Mária (sz. 1941) szintén a gyógyszerészi pályát választotta, 
2011. októberéig a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karán a 
méregtani {toxikológiai) és biof3-rmaciai tanszéket vezette professzori minőségben 

Ajtay Mihály gyógyszerész 1980-ig, a nyugdíjkorhatáron felül is dolgozott (7) 1992 június 
3-án hunyt el Marosvásárhelyen; sírja a katolikus temetőben van 

IRODALOMJEGYZÉK 

Zalai Károly, Mezey Géza, Zboray Bertalan: Gyógy.1ze1·ézdoktori értekezések a Szegedi Otvo5tu
dományi Ejyete1nen Acta Pharmaceutica Hungatica 1972, 42, 75-86 

2 '**A m kir. FJTE Évkönyve az 1934/35 és 1935/36 tanévre Az Egyetem kiadása, Szeged, 
1935 

3 *** Be:szdmoló a 5zegedi m kir. f]TE 1935/36 évi mükiidéséról Az. E.gyetein kiadása, Szeged, 
1939 

4 *** Románia Országos Levéltára Maros Megyei Igazgatóság Alap 7 leltár 43 : C'olegiul 
farmaceutil jud Mure1 (193 3-1948) 

5 *" Ibidem Alap 576 Leltár 672 IMF, Ig Murq, 749/1959 dosszié, 32 
6 *** dr. Ajtay Mihály önéletírása 1990 november 20-i keltezéssel 
7 *** Leánya, dr. Kincses-Ajtay Mária gyógyszerésznő, egyetemi tanár által közölt adatok 
8 DECRET nr 1.34 din 2 aprilie 1949 pentru na;ionalizarea unita~ilor sanitare ca: farmaciile 

urbane re§edinte §i nere§edinte de jude~ §i centre importante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 
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AJVÁSZ JENŐ (1890-1955) 
AJIONY-AJVÁSZ ÁRPÁD (1899-1965) 

A család gyökerei a Krírn-félszigetre nyúlnak vissza, al1ol Ajvazian, ill Ajvazovszkij néven s:e-~ 
repeltek Innen az ősök előbb Moldvába, majd Erdélybe érkeztek, utódaik Erzsébetvárosban, rll 
Székelykeresztúron telepedtek le. Később ebből az ősi örmény családból két testvér, Ajvász Jené> 
és Ajvász Árpád lettek gyógyszerészek 1924-ben Csíkszeredában telepedtek le, a Fekete Sas 
gyógyszertár tulajdonosai voltak az 1949-es államosításig (7) , . 

Az. idősebb fiútestvér, Ajvász Jené> 1890. június 22-én született Székel~kereszturo~ ApJa 
Ajvász Kristóf, anyja Szenkovits Róza Iskoláit Erzsébetvároson végezte, ma1d Kolozsvaron az 
FJ IE-n tanult, ahol 1911-ben kapott gyógyszerész oklevelet (2) Ezután Bécsben ~s ~udap~st;n 
bŐvítette szakmai ismereteit Az. L világháború kitörésekor hazajött, és az erzsébetvaros1 Had1kor
ház vezetőjeként gyógyszerész főhadnagyként dolgozott 191 l-től az olasz ~s az albán fronton 
szolgált. Hazatérte után családot nem alapított (6), de testvéröccsével, Ajvás~Ar~áddal, ~int tár~
tulajdonos a csíkszeredai Fekete Sas gyógyszertárban dolgozott 194.3-ban ismer katona.i szolga
latra hívták be, ekkor a csíkszeredai 20 l-es hadikórház vezető gyógyszerésze lett Majd a visszavo
nulás után Balatonbogláron orosz hadifogoly, majd a temesvári lágerb~~rült, és innen szabadult 
1946-ban 

,„ 
Ezt az időszakot szervezete megsínylette, egészségi állapota leromlott, és hazatérte után 1949-

ig nyugállományba vonult A gyógyszertá1ak álla?1osí~ásakor visszatér~. ~ sz~,~o~, Székely
keresztúron egy állami gyógyszertár vezetését bíztak 1ea, ezt a munkakoret halálarg latra el (5) 
1955. szeptember 26-án Marosvásárhelyen hunyt el 

A fiatalabb testvér, Ajvász Árpád szintén Székelykeresztúron született 1899. szeptembe~ 18-
án Iskoláit szülővárosában, a középiskolai osztályokat pedig Székelyudvarhelyen végezte, az erett-
ségi vizsgát is Székelykeresztúron tette le 1917-ben , .. , , , 

Az iskolai évek után nyomban be is vonult önkéntesnek a hadseregbe, a neheztuzeisegnel szol
gált, az olasz és az albán harcterekre is kiker,ült. ltt

1 

súlyos bet~g ~~tt ~s hat ~ó~api hadikórház~ ke
zelés után zászlósi rangban leszerelt. Hazateite utan magyarsagaert internálták 1918-ban beuat
kozott Kolozsváron az FJTE-re, két félévi tanulmánya után azonban a közbejött politikai és ha
talmi változások következtében az egyetem tanárainak és diákjainak nagy részével Ő is előbb Bu
dapestre, majd Szegedre menekült, ahol folytatta gyógyszerészi ~anulmánya~t (4). ~zegeden 
1923-ban magi.ster pharmaciae oklevelet kapott (3). 1943-ban a csaladnak ez az aga az Ajtony ne
vet vette fel (5) 

A gyógyszerészdiploma megszerzése után hazatért Erdélybe, egy ideig Segesváron Lingner 
An,<lreas.WoJfgaIIg (1865-1930) gyógyszerész Sas nevű gyógyszertárában alkalmazottként dol
gozott, majd Erzsébervárosba ment, ahol Halmágyi Ernő (sz. 188 7 január 29 , Zilah) Szarvas-
hoz címzett gyógyszertárában alkalmazták . , 

1924-ben tesrvérbáryjával, AjvászJené>vel (sz 1890), aki Kolozsváron, majd Becsbe~ tanult, 
megvásárolták Csíkszeredában az 18.37-ben alapított Fekete Sas gyógyszertárat Gözsi Arpádtól 
(1861-1931) Közben Ajvász Árpád megnősült, a csíkszeredai Fejér Dórát vette feleségül 2 gyer
mekük született, Gábor és Pál 

Az. Ajvász-Ajtony testvérek által megvásárolt gyógyszertár a tulajdonukban ~naradt 1949-ig, a,z 
államosídsig (8). Ekkor Árpád egy ideig állás nélküli l~tt, majd a megyei Gyógyszerle;akarnal 
raktárfőnöknek alkalmazták. A inegyék és a Gyógyszervállalat (Centrofarm) atszervezesevel ez a 
lerakat megszűnt, ekkor visszakerült egykori saját gyógyszertárába Beosztott gyógyszerészként és 
állami alkalmazottként haláláig itt dolgozott. 
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lelkiismeretes, pontos 1nunkájával a város lakóinak megbecsülését vívta ki. Több saját gyógy
szerkészÍtlnényét törzskönyvezték, ilyen például a Haemorrhoidin aranyérkenőcs (törzskönyvi 
száma 2 390) Részt vett a város kulturális, társadalmi életében, szakmai szempontból is maradan
dót alkotott 

1965 április 29-én hunyt el Csíkszeredában Gábor fia (sz. 1932 szeptember 7, Csíkszere
da), akt-követte hivatását és gyógyszerész lett, egyetemi tanulmányait Marosvásárhelyen, a Gyógy
szerészeti Karon kitűnő eredinénnyel végezte, oklevelet 1958-ban kapott Ezután szülővárosában 
egy állami gyógyszertárat vezetett nyugdíjazásáig A:z. 1990 utáni magánosítást követően, egy ide
ig Csíkkarcfalván magángyógyszertárban dolgozott alkalmazottként (5)„ Jelenleg is Csíkszeredá
ban él családjával, feleségével. lányai Zsuzsa és Krisztina szintén itt élnek, immár családjukkal 
együtt. A család minden tagja tevékenyen részt vesz az Erdélyi Örmény Magya1 Kulturális Egye
sület által szervezett programokban 

Ajtony Árpád másik fia, Ajtony Pál később mérnök lett, családjával Magyarországra távozott, 
Pécsett élnek 

IRODALOMJEGYZÉK 

E1nber G : Erdélyi városok ln: Városi és vármegyei szociográfiák XIV kötet Kiadja a Vár·me
gyei Szociográfiák kiadóhivatala, Globus Nyomdai Műintézet Rt , Budapest, 1941 VI rész: 
Sze1nélyi adattár 4. 

2 ***A m kir. F]TE Almanachja és Tanrendje az 191 l/12-e5 tanévre. A:z. Egyetem kiadása, Ko
lozsvá1, 1911 

3 *** Bmámoló a Szegedi m kii: F}TE 1922123-1926127 évz működéséről Kiadja az Egyetem 
Rektori Hivatala, Szeged, 1929 

4 *** Gyógysztrészgyakornoki vizsganapló Szeged, 1922. A Szegedi Gyógyszerésztudornányi Kar 
Dékáni Hivatalának irattára 

5 *** Ajtony Gábor csíkszeredai ny főgyógyszerész személyes közlései a családi iratgyűjtemény 
alapján 

6 Kolozsi Gergely István: Régi országo5 izemél)'i adattárakban szereplő örmény-magyar gyökerű ne
ve.sebb Jzemélyek II rész. Erdélyi örmény gyökerek 2004, 8. évf, 83 szám, 36 

7 Ajtony Gábor, Ajtony Zsuzsa: Gyökerek és hajtd5ok oi'ki örmény c:5aládok múltja é.s jelene l. 
rész Erdélyi ö1mény gyökerek, 2008, 12. évf, 1.36, 12-15 

8 DECRET nr 134 din 2 aptilie 49 pentru nafionalizarea unitifilor sanitare ca: farmaciile 
urbane re§edinte §i nere§edinte de judef §i centre ünportante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii 1nedicinale §i laboratoare de analize medicale 
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DR AUGUSZTIN BÉLA 
(1877-1954) 

Krassó-Szörény megyében, Bogsánbányán (Németbogsány) született 1877. október 29-én (2) 
Gyógyszerészmesteri oklevelet Budapesten kapott 1899-ben, ezt követően Deér Endre (1897-
193.3) budapesti gyógyszertárában segédeskedett egy évig, ami bizonyára jó hatással volt további 
tevékenységére Még egy évig Gobetzky Aladár eszéki gyógyszertárában is dolgozott, majd 1901 
és 1903 között a berni egyetemen képezte magát tovább a világhírű Tschirch professwrnál 1904-
ben Bernben bölcsészdoktori oklevelet is szerzett (1) 

Már 1905-ben visszajött Budapestre, az egyetem Növénytani Tanszékén előbb tanársegédként, 
majd tanárként oktatott, és ugyanakkor bekapcsolódott a gyógyszerész-gyakornoki tanfolyam 
munkájába, szintén a növénytan előadójaként Ezt a munkakörét közel tíz éven keresztül l,átta~ el 
(6). Már ez idő alatt az országban és külföldön is elismert gyógynövényszakértőnek tartották. Al
landóan frissítette a hallgatók földrajzi ismereteit is, térkép és földgömb nélkül sohasem tartott 
előadást A drogok gyűjtésével kapcsolatos néprajzi szokásokat, gyűjtési módszereket nemcsak 
színesen, érdekesen adta elő, hanem demonstrálta is Mindennapi munkájában és előadásaiban is 
érezhető volt az a szellem, ami a TSchirch-féle iskolában ragadt reá. Hal.#iatóit gyakran vitte tanul
rnányi kirándulásokra, ahol gyógynövényeket gyűjtöttek. Szép droggfűjteményt állított össze a 
budapesti gyógyszerész-gyakornoki iskola részére, és bevezette a mikroszkópiai gyakorlatokat 
(11) 

1915-ben a budapesti Gyógynövény-kísérleti Állomás szervezésével bízták meg, majd annak 
első vezetője lett. Ez az intézmény a mai Gyógynövénykutató Intézet elődje. Itt munkatársa volt 
dr:. Irk Károly (1882, Btassó-1924, Budapest), aki már 1904-ről Kolozsváron a Páter Béla 
(1860-1938) vezette Gyógynövénykísérleti Állomáson dolgozott (4). Augusztin Béla irányításá
val kezdte meg Kabay János (1896-1936) is a mákra (Papaver Iomniférum) vonatkozó vizsgála
tait és alkaloidáinak kivonását (3, 5) 

Oktatói munkáját nem szakította meg, továbbra is tanított nemcsak a tudományegyetemen, 
hanem 1922-től a Közgazdasági Egyetemen is, ahol a Gyógy- é.5 vegyiipari növények természetrajza 
e tárgykör előadója volt Itt habilitálták magántanárrá. 1938-ban a budapesti Műegyetemen is 
megkapta tanári kinevezését 

Tudományos kutatásaival jelentősen elősegítette, fejlesztette a gyógynövények gyűjtését és ter
mesztését. Számos közleménye jelent meg a ·rermészettudományi Közlönyben, a Botanikai Köz
leményekben, a Herba, a Kíséiletügyi Közlemények c szaklapokban Már 1922-ben Budapesten 
megjelent Útmutatd5 a vadon termő gyógynövények gyűjtéséhez c könyve (Darvas Ferenc társszer
zőx~_l)_,_~~-l!gy:<J.p,~_kh:9r.t1 gyógy: és _vegyipari rtiivények termesztése (Darvas Ferenc és Schneider József 
társszerzőkkel), 1948-ban pedig a Magyar gyógynövények című munkája látott napvilágot Jávorka 
Sándor, Giovanini Rudolf és Rom Pál szerzőtárs~ival együtt (10) 

J 954 december 31-én hunyt el Budapesten Ö volt a magyar gyógynövényügy legkiválóbb út
törője Sírja a Farkasréti temetőben van. Vele egy sírban nyugszik fia, Augusztin Vince (1909-
1965), belgyógyász, radiológus, főorvos (13). A sfrkőn olvasható felirat szövege: „Csak a testük." 
(12) 

Születésének századik évfordulóján a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény 
szakosztálya emlékülést tartott, és jutalomérmet alapírott, melyet olyan neves szakembereknek 
adományoznak, akik a magyar gyógynövényügyérr jelentős szolgálatokat tettek (9) Ezzel az em
lékéremmel tüntették ki többek között 1986-ban Sátkány Sándor professzort (7), aki egy idő
ben Kolozsváron is dolgozott a Gyógynövény-kísérleti Állomáson, és 1998-ban Rácz Gábor pro
fesszort, aki a marosvásárhelyi GYK-on oktatta évtizedeken át a farmakognóziát (8) 
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68 ábra Augusztin Béla (1877-1954) ó egyik könyvének fedblapja 
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BALÁZS KÁROLY 
(1909-1977) 

Erdélyi származású volt, és közel negyven évet töltött becsülettel erdélyi városokban a gyógy
szerészi pályán 

A Maros megyei Tancson született 1909 május 16-án Apja Balázs Miklós, anyja Radimetzky 
Ilona, akinek a családjában több gyógyszerész is volt Iskoláit Nagyszebenben a Terezianumban 
kezdte meg, majd tizenöt évesen Kézdivásárhelyre ment nagybátyjához, Radimetzky Antal 
gyógyszerészhez (sz. 1883 december 14) gyakornoknak, aki oklevelét 1905 június 23-án Buda
pesten kapta meg Ó nemcsak itt, hanem később a továbbtanulásban is segítette Brassóban kü
lön bizottság előtt érettségizett. Ezután visszament Kézdivásárhelyre, és inég két évet dolgozott 
mint gyakornok Bajnok.Jenő és Radimetzky Antal Mátyás Királyhoz címzett gyógyszertárában, 
majd sikerrel tette le a tirocinális vizsgáját (1) 

Egyetemi tanulmányait Kolozsváron az I. Ferdinánd Király Egyete1nen végezte, ahol 1934 
május 2 3-án kapott gyógyszerész oklevelet. Ezután Brassóba ment, ahol egy gyógyszerlerakatban 
dolgozorr, majd ifj. Voith József(l906-2000) gyógyszerésszel tá1sulva a régi állomás mellett nyi-
tottak gyógyszertárat. -)_ 

1940-ben családot alapított, felesége a kézdivásárhelyi Dienes Jeni' ügyvéd leánya Házassá
gukból két leánygyermek született. A második világháborúban katonai szolgálatot teljesített, és a 
román hadsereggel a Don-kanyarig jutott el. Gyógyszertárát ez idő alatt a felesége által alkalma
zott gyógyszerész kezelte 

Hazatérte után a család Kézdivásárhelyre költözött, itt egyik katonatársával, Cozac Aurel 
gyógyszerésszel a város negyedik gyógyszertárát nyitották meg az akkori Gábor Áron utca 4 szám 
alatt (2) Azonban ezt csak pár évig működtethették, mert már 1949 áprilisában államosították, 
s így minden vagyonuk odaveszerr (4) Egy ideig állás nélkül maradt, majd később a helybeli, egy
kor Színi Albert (oklevél 1877, Kvár) tulajdonát képező volt Korona, most már állami gyógyszer
tárba nevezték ki gyógyszertárvezetőnek Ezt a feladatát 1956-ig látta el, mivel ekkor infarktust 
kapott, és orvosai csak laboratóriumi munkát engedélyeztek számára .. Pár évi kihagyás után visz
szatért a gyógyszer tári hálózatba, és a helybeli kórház gyógyszertár·ának vezetőjeként dolgorott to
vább, egészen nyugdíjazásáig 

1977. november 5-én egy újabb infarktus következtében elhunyt Kézdivásárhelyen. Nagyob
bik leánya, Kató szerette volna apja hivatását folytatni, azonban az akkori politikai viswnyok ini
att nem tanulhatott tovább, nem mehetett egyetemre, és így csak a marosvásárhelyi Gyógyszeré
szi Technikumot végezhette el ap,ia sugallatára (3) 

IRODALOMJEGYZÉK 

1 Ajtony Gábor csíkszeredai ny főgyógyszerésznek a család hozzátartozóitól gyűjtött adatai 
2 Molirórisz Pál (szerk): Almanach az 19.37 évre. Cluj-Kolozsvár 
3 Sántha Kató Judit: Gyógyizertárak államosltása Romániai Magyar Szó, 1999 április 1 
4 DECRET nr. 1.34 din 2 aprilie 49 pentru nat:ionalizarea unit;lt:ilor sanitare ca: farmaciile 

urbane re§edinte §i nere§ed.inte de judet: §i centre importante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 
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BALÁZSOVICH SÁNDOR (18 -19 ?) 
BALÁZSOVICH PÁL (1899-1960) 

Apa és fia mindketten gyógyszerészek Nem voltak e1délyi származásúak, de munkahelyük pár 
évig itt volt. Az Erdélyt érintő hatalmi és politikai változások következtében rövid erdélyi tartóz
kodásuk után, mindketten kénytelenek voltak visszatérni az anyaországba, igaz más-más idő
pontban, de hasonló okok miatt. 

Az apának, Balázsovich Sándornak előbb a Komárom vármegyei Bokodon volt gyógyszertá
ra, majd Erdélybe jött és Sepsiszentgyörgyön feleségével együtt megvették az 1761-ben alapított 
lvfagyar· Korona gyógyszertárat. Ez a patika abban az időszakban a Bernstein-ház melletti ikerház 
{építtette PototzkiAntal kereskedő) földszinti helyiségében volt. Balázsovich Sándornak tetszetős 
emeletes lakása volt Szemerján, az általános iskola udvarán (11) 1904-ben a Vasárnapi "Új5ág}Jan 
hirdette saját készítményeit Siékely havasi tejkrém, Székely havasi tejkrém-5zappan néven, „mely 
túzta bivalytejből 5 havasi növénynedvekből készül s igy ártalma5 vegyi termékeket nem tartalmaz 
mind eze·knek egyedüli készltóje Sep5ifzentgyörgyön, a Kossuth-tét 5 fzám alatt és kérésre bérmentve 
küld bdolük bárhova" 

1916-ban a román betörés alkalmával innen figyelte az eseményeket és rögzítette azokat nap
lójában (10, 12) Naplóját mindennap vezette, 1916 augusztus 30-án kezdte írni, és nove1nber 
.3-i az utolsó bejegyzés A napló 2és V2 ív terjedelmű, a Székely Nemzeti Múzeumba került pél
diny egy gépelt kézirat 46 oldalas másodpéldánya. Naplójában a város román betörés alatti nap
jai elevenednek meg (12)„ Augusztus utolsó napjaiban a következőket jegyezte fel: „„hétjbn haj
nali négy órakor a patak felől réme.s kiáltá.ira ébredtem .fel keijenek fel, betörtek az oldhok, azonnal 
menekülni kell Fél 6 órakor már mentünk is a kis k·ocsin a váro5ba a piacon éppen akkor dobolták 
ki, hogy a lakoHág azonnal meneküijön mentünk vi.s.sza S'zemerjára, ahol már oomagoltak a nagy 
tehén- és a kü ló5zekérre Itt volt a Mihalik család is, s együtt indultunk útnak Kőriispatak felé, 5 mi
után a T/ada.son át nem lehetett menni, ismét kimentünk az országútra, ahol elbúoúztam enyéimtől 
Vú.szafelé jövet koni kooi után, gyalogo1 gyalogo5 után ment szakadatlanul Mire hazajöttem, fza, 

már mindent lehordott a pincébe~ bútort és 5'ZÓnyegeket, aztán ó:Hzeoomagolt, é.s délután a kis kocsin 
Jancsó polgáriskolai igazgatóval ő is elutazott " Később október l-én ezt Írta:„ Délfelé a 12 
gyalogezred maradványa apró ooportokban kezdett a váro5on átvonulni Réty felé 5zánalom volt 
nézni ezeket az elcsigázott katonákat, amint lerongyolódva, étlen-fzomjan, rendezetlenül ván.5zorog
tak Soknak bocskora sem volt, vag:y uak egy ronz lipó a ldbán, melyből félig kimászott a !dba. "A2 
utolsó, a november 3-i írásában már említést tett arról, hogy hamis vádakkal feljelentették: „ 
Borzasztó volt az [. ] . invázió, 5 a legborzasztóbb volt az, hogy ily C5Őoelék között kellett maradni itt-
hon, s most a legképtelenebb gyanusításokat kellelszenvedni'.' (lü,.12) .................... „......... . .. . 

1921. február 27-én a Háromszéki Szindikális Katnara alakuló közgyűlésén, még ő elnökölt, 
de később a gyógyszertá1át kénytelen volt eladni, bár azt fiának szánta 1923-ban inár Budapes
ten Inda-Művek néven részvénytársaságot hozott létre. Az 1924-es évre kiadott Romániai Gyógy
szerészek Z.sebnaptára szerint Sepsiszentgyörgyön egykori gyógyszertárának még ő és felesége a 
tulajdonosai (1). Az 1926 évre kiadott naptár szerint a patikájának új tulajdonosa Maiorescu 
VictoI' lett (2) A második bécsi döntés után, az 1941-1944 közötti periódusban pedig Féder 
Alfréd (sz 1894 április 28) a tulajdonos, a gyógyszertár kezelője pedig Zakariás István .. 1949 
április 2-án ezt a gyógyszertárat is államosították a 134. számú törvényrendelet (l) alapján 

Fia, Balázsovich Pál László 1899 július l-jén született még a Komárom vánnegyei Bokodon 
De középiskolai tanulmányait már Sepsiszentgyörgyön végezte a Mikó Kollégiumban Az I vi
lágháború idején, 1917-ben önkéntesként vonult be a Magyar Királyi 24 sz honvéd gyalogez-
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redhez Közben itt elvégezte a tiszti iskolát, és ezután a 38. sz honvéd tábori tüzérezredhez he
lyezték át A háború végeztével olasz fogságba került, és csak 1919 decemberében került haza 

A gyógyszerészi pályára csak leszerelése után lépett Gyakornoki éveit Budapesten Bayer Antal 
(1860-1948) gyógyszertárában töltötte. Oklevelet 25 éves korában a budapesti egyetemen 1924„ 
október 25-én kapott Ezután több helyen dolgozott még Budapesten, majd 1928-ban ismét~ 
honvédség kötelékébe lépett. Mint aktív katonagyógyszerész, a M. Kir. Honvéd Egészségügyi 
Anyagszertárának beszerzési előadója lett 

1937-ben a 11 sz. Honvéd Helyőrségi kórház gyógyszertárába helyezték 1939-ben Komá
romban, majd 1940-ben bécsi döntést követően ismét Erdélybe jött, Kolozsváron a Honvéd 
Helyőrségi Kórház gyógyszertárának {Tordai u 145 sz.) lett a vezetője, aligazgatói minőségben, 
őrnagyi rangban Vele együtt dolgozott a Helyőrségi gyógyszertárban Valentiny .Jenő {sz. 1912 
augusztus 12., Kolozsvár) gyógyszerész is, aki önként jelentkezett a frontra. Pozsony bombázása
kor 1945 áprilisában eltűnt, hősi halottnak tekintik (3, 4) 

A Gyógy5zerérzi Szemle e. folyóirat az 1942 évi 11. számának címlapján Balázsovich Pál fény
képét közli, és röviden ismerteti életútját (9). Érdemeiért több kitüntető elismerésben részesült, 
így a Károly csapatkereszttel, a kardos és a sisakos emlékéremmel, valamint az osztrák, a bolgár és 
az erdélyi emlékéren1mel tüntették ki. 1942-ben pedig a Signum Laudis kitüntetést is megkapta 
1944 utáni tevékenységéről nem sikerült adatokat találnunk, csupán aijríyir, hogy már 1956-ban 
Balázsovich Pálnak Gödöllőn volt gyógyszertára a Kossuth Lajos utca Y{s a Dózsa György út sar
kán, felesége Téchy Magda (sz. 1903). Házasságukból .3 gyermekük született 

Balázsovich Pál családjának igen tragikus sors jutott Mindhárom gyermeküket elveszítették, 
eltemették: Az elsőszülött leányuk, Balázsovich Klárika (1928. szeptember 5 -1929 szeptember 
23 ), alig egy évet élt, majd a nagyobbik fiúgyermekük Balázsovics Gyurika (1936. január 8 -
1945 április 5) következett, és végül az 1939. november 28-án született Balázsovich Pál Andrást, 
harmadik gyermeküket is eltemették, akit 17 éves korában, 1956. október 25-én, Gödöllőn a 

kora esti órákban a rendőrség (a forradalom alatt Nemzetőrség) udvarában leadott géppisztolyso
rozat hátulról ért, azaz menekülés közben a tanárképző udvarán lelőtték Gémesi György gödöl
lői polgármester 2005-ben, az 1956-os forradalom emlékére szervezett ülésen tartott beszédében 
is tnegemlítette a fiatal diák tragikus halálát, 1najd a Dózsa György utcai temetőben megkoszo-
1úztál<: sírját Azóta évente megemlékeznek róla is az 1956-os forradalom emléknapján (5). 

A család közös sírja Gödöllőn a Dózsa György úti temetőben van Az apa, Balázsovich Pál 
gyógyszerész 1960-ban hunyt el, felesége pedig 199 7-ben (6) 
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DR BALOGH ÖDÖNNÉ LÓRINCZY ÉVA 
(1924-2001) 

A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar Toxikológiai .Tanszékének megalapítója és huszonké~\ 
éven át vezetője volt Életére Erdély viharos történelrne nyomta reá bélyegét (3) 

Kolozsváron született 1924 január 17-én unitárius lelkészcsaládban Iskoláit szülővárosában 
végezte, 1942-ben érettségizett a kolozsvári Református Leánygimnáziumban Már ennek az év
nek az őszén beiratkozott a Ferenc József 'Tudományegyetemre. A gyógyszerészképzés alck:ori 
rendje szerint két évet a Matematika-Természettudományi Karon végzett, vizsgáit kitűnő ered
ménnyel tette le Leckekönyvében Gelei József (állattan), Szentpéteri Zsigmond (ásványtan), 
Gyulai Zoltán (kémia), Kol Erzsébet és Soó Rezső (növénytan), Ferencz Áron (bevezetés a gyógy
szerészi hivatásba) bejegyzései tanúsítják, hogy szorgalmas, dicséretes előmenetelű hallgató volt 
Az. első tanév befejezésekor Marosvásárhelyen Nagy Jenő (1891-1980) Szent György nevű 
gyógyszertárában, a második év után Kolozsvárnn Kraus Ottó Hygieia gyógyszertárában végezte 
gyakorlatát. A háború miatt ne1n folytathatta tanulmányait a Ferenc JózsefTudományegyetemen 
Az. 1944/45-ös tanévre Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karára iratkozott 
be Közben férjhez ment Balogh Ödön orvostanhallgatóhoz 1944 de.~ínberében letett első fél
évi vizsgáinak eredményeit Széki Tibor (1879-1950), Mozsonyi Sándo[,tiprák Pál (1887-1949), 
Csipke Zoltán (1899-1966), Halmai János (1903-1973) és Kedvessy György tanárok jegyzik A 
második félévet már itt sem folytathatta, mivel a Pázmány Péter Tudományegyetem keretében 
egyesített orvosi karok tanárait, hallgatóit Breslauba menekítették, majd innen a gyógyszerész
hallgatókat Grazba, és az orvostanhallgatókat Halléba vitték Mivel ő férjét követte Halléba, egye
temi tanulmányait megszakította. 1945 márciusában férjét a Nörlingenben állomásozó besztercei 
kórházba helyezték, itt kapott ő is laboránsi állást.1945 áprilisában amerikai fogságba került az 
egész kórház, Neuburgba vitték őket, ahol augusztus 6-án megszületett István fiuk„ 1945 novem
berében pár hónapos gyermekével hazaindult Kolozsvárra. A megélhetés biztosítására előbb Ko
lozsváron helyezkedett el l,ászló Jenél Korona nevű gyógyszertárában 1946. január l. és szeptem
ber 30. között (4), majd Marosvá>árhelyen 1946 október l-től 1947. május l-ig az Arany Szarvas 
gyógyszertárban dolgozik Berekméri József (1906-1988) gyógyszerész mellett Idejöverelének 
egyik oka, hogy férje kinevezést kapott az Orvosi Kar Kórbonctani Intézetébe 

Egyetemi tanulmányainak befejezésére is így adódott alkalom. 194 7 december 5-én beiratko
zott a Bolyai Tudományegyetemre, amelynek Marosvásárhelyre kihelyezett Orvosi Karán folytat
hatták tanulmányaikat azok, akik még Kolozsváron kezdték meg a Matematika-'Természettudo
mányi Karon, és ott egy-két évet végezve, vizsgáikat sikeresen tették le. 1948 júniusában lecke
kC?~1yy~-~~~--fyíg~g-~yi Já~os szerves kémiából, J;].blonkay István gyógyszerisméből, Putnoky Gyula 
bakteriológiából, Hankó Zoltán galenikából és Obál Ferenc gyógyszerhatástanból jegyzi az elért 
jó eredményeit Az 1948/49-es tanévben is sikeresen vizsgázott minden tantárgyból.. Egyetemi ta
nulmányai befejeztével „abszolutórium" -ot, majd 1950 júliusában a kitűnő eredménnyel letett 
diplomavizsgája után „érdemoklevelet" (summa cum laude) kapott 

Már 1949 szeptemberétől gyakornok a Kémiai Tanszéken, 1950 június l-től kinevezték ta
nársegédnek a toxikológia oktatására, amit akkor még az Igazságügyi Orvostani 'Tanszék biztosí
tott a gyógyszerészhallgatóknak 1957. október l-től adjunktus, és az ekkor önállósuló toxikoló
giai diszciplína vezetője lett 

Közben a bukaresti központú ,Mina Minovici" IOrvényszéki Orvostani Intézet marosvásárhe
lyi fiókjának keretében felállított toxikológiai laboratóriumot is vezette, és Maros megye toxiko
lógiai szakértője (expertje) 1965-ig. Itteni munkája ésszerűsítésére új módszert dolgozott ki az al
koholnak a vérből történő meghatározására, amiért már 1954-ben újító oklevelet kapott (4) 
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1961-ben elnyer te a főgyógyszerészi fOkozatot, 1968-ban beiratkozott doktorátusra Spielmann 
József professzorhoz a gyógyszerészet története tárgyköréből Doktori értekezésének célja a toxi
kológia történeti fejlődésének romániai vonatkozásainak bemutatása volt. A doktorátus kereté
ben minden vizsgáját és referátumát megtartotta; de a közbejött családi problémák (férje elhalá
lozása) és a politikai tényezők (abban az időben csak párttagok doktorálhattak) miatt a doktori 
tézis megvédésére nem kerülhetett sor. A szigorítások az előléptetésekre is vonatkoztak, nem ne
vezték ki előadótanárnak, pedig szakmai tudása, oktatói munkája és tudományos tevékenységé
nek eredményei alapján ezt már rég kiérdemelte 

1957-től magyarul, 1963-tól román és magyar· nyelven tartotta a két féléves toxikológiai elő
adásokat a gyógyszerészhallgatóknak a negyedik és az ötödik évfolyamokon, valamint a gyakorla
tok egy részér egészen az 1978/79-es tanévvel bezárólag (1) Több kőnyomatos jegyzet (2) társ
szerzője (1951, 1954, 1959, 1960) vagyfőszerzője (1961, 1977). 

Tudományos közleményeinek egy része a vér alkoholtartalmának a meghatározására vonatko
zik, de foglalkorott a fémionok (arzén, tellúr), a nikotin, a napoton, a barbiturátok, pszichotrop 
anyagok, paration, pesticidek okozta mérgezések laboratóriumi kimutatásával. Továbbképző elő
adásokat tartott a mérgezések kórjelzéséről (1958), az alkoholos befolyásoltság megállapításáról 
( 1961), az alkohol hatásáról a közlekedés biztonságára ( 196 3), a gyógyszeres mérgezések: megelő
zéséről (1964) 

Diploma 
{'!!~~/ 

,..,,,.,_ .,..,,..;::_Q~..LlllCZ\:'. .. EX,f ___ • 

19 79 szeptember l-jén nyugdíjazták, 
az aldcori törvények értelmében nem volt 
lehetősége szakmai téren tovább dolgozni, 
de tanítványai, tanszéki utódai sokszor for
dultak hozzá szalcmai tanácsért, útbaigazí
tásért. Mindig a legnagyobb örömmel és 
szívesen segített (3) 

2001. január l-jén hosszas betegség 
után hunyt el Marosvásárhelyen A hely
beli református temetőben nyugszik (5) 

70 ábra D1: Balogh Ödönné Lőrimzy Éva (1924-2001) érdemdiplomája 
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BARI ZSIGMOND 
(1900-1994) 

Marosvásárhelyen született 1900 január 31-én kilencgyermekes backamadarasi nemesi csa-; 
ládban hetedik gyermekként, harmadik fiúként Édesapja azelőtt Körösfőn volt refoIInátus lel
kész, majd a századfordulón a marosvásárhelyi Református Kollégium és Főgimnázium gazdasá
gi igazgatójának nevezték ki 

Iskoláit szülővárosában végezte, ugyanitt tett „hadi-érettségi" vizsgát Ezután a helybeli Arany 
Szarvas gyógyszettátba szegődött el gyakornoknak dr. Hints Zoltán (1871-1935) mellé 1918-
ban önkéntes katonai szolgálatát a Székely Hadosztályban töltötte A trianoni békekötés után 
Magyarországra távozott 1919-ben lépett a gyógyszerészi pályára, 1920-ban már Budapesten a 
gyakornoki tanfolyam hallgatója, és itt a gyakornoki vizsgáját is letette (7). 1921-ben a Szegedre 
áttelepült FJTE-re iratkozott be, ahol 1923-ban megkapta gyógyszerészi oklevelét Az 1923/24-es 
tanévben a szegedi Egyetemi gyógyszertárban díjas gyakornok, az 1924/25-ös tanévben ugyanott 
tanársegéd. Közben beiratkozott a doktorátusra és 1925 december 4-én „summa cum laude" mi
nősítéssel gyógyszerészdoktorrá avatták A nnctura Chinae simple:x et compositae alk·aloid tartalma 
e. értekezése alapján (4) A.7. 1925/26 és az 1926/27-es tanévben gyógys~itári vegyészként dolgo
zott továbbra is ugyanott dr Dávid lajos (1889-1962) vezetése alatt (')) 

Az első világháborút követően a Pécsre áttelepedett pozsonyi egyetemnek 192.3-ban felállítot
ták az egyete1ni gyógyszertárát, ennek megszervezésére dr Siegler János (1891-19 73) gyógysze
részt és Bari Zsigmondot kérték fel. A gyógyszertár 1930 áprilisában a Vitéz utca 7 szám alatti ál
lami tulajdonú ingatlanban nyílt meg Pát hónap után dr Siegler visszament Budapestre, és 
1930 október l-től Őt bízták meg annak vezetésével, adjunktusi kinevezéssel. A megnyitást kö
vető pát hónap elteltével már a Szendrey Júlia utcában működött ez a gyógyszertár 1987. decem
ber utolsó napjáig (2) 1940-ben Bari Z.sigmondot magántanáná habilitálták a Gyógyszerké.5zít
mények é.s azok vizsgdlata c tárgykörből, ennek keretében tartotta előadásait orvostanhallgatók
nak heti két órában (3) A korabeli feljegyzésekből kitűnik, hogy a reábízotr feladatokat és min
den munkáját az egyete1ni vezetőség megelégedésére végezte (1). A mindennapi munka és a 
gyógyszertár vezetésével járó ezernyi gond mellett kutatással is foglalkozott, főleg galenikumok 
előállításával, eltartásával és analitikai kémiai vizsgálatokkal (3) Ered1nényeit bemutató dolgoza
tait német, osztrák és magyar szaklapokban közölte. Több tudományos szervezet tagja volt, 1948-
ban az V Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottságának munkájában a szakbizottság tagjaként 
vett részt 1962-ben nyugdíjazták, de ezután még évtizedekig, 1993-ig dolgozott Pécsen az Or
vostudo1nányi Egyetem gyógyszertárában és az Arany Sas patikában. 1980-ban még szakgyógy
szerészi képesítést is szerzett a gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezés területén Idős korában 
szene-mr-és-fiiíkariilssességgef'dólgozott. Élete folyamán több magas kitüntetésben részesült 
1990-ben a pécsi Egyetemi gyógyszertár megnyitásának hatvanadik évfordulóján Su1ján László, 
az akkori népjóléti miniszter dicséretben és elismerésben részesítette „eredménye.1, példamutató 
munkd1.sdgdért, oktató-neveló ttvéken.Yíégéért, melynek sordn tanítvdnyait pontos, lelkiismeretes mun
kára, a gyógy.1zeréíztudomdnyok szeretetére nevelte"(6) 1992-ben a pécsi egyetem 625. évforduló
ján emlékplakettet, 199 3-ban pedig a szegedi egyetemen rubin oklevelet kapott gyógyszerészi 
munkássága elismerése jeléül 

1994. december 24-én váratlanul elhunyt Pécsen Sírja a pécsi köztemetőben van, Íves urna
föld, B-80 jelzéssel (8) 

Élni akarása legendás volt TObb alkalommal hangsúlyozta: ,,Az életet mindig optimizmussal kell 
kezelni_ e·/fogadni úgy, ahogy van, bele kell nyugodni, nem izabad a dolgokon rdgódni." Ez az életfi
lozófia segítette abban, hogy a közel egy évszázad zavaros „történéseit" végigélje 
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Még nyolcvanévesen is vállalta az utazás nehézségeit, és szinte évente „hazajött" Marosvásár
helyre, szülőföldjére Ez Erdélyhez való rendkívüli ragaszkodását, kötődését jelzi 
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BEREKMÉRI JÓZSEF 
(1906-1988) 

Marosvásárhelyen született 1906 március 27-én Apja Berelunéri János cipész, anyja Kovács\ 
Ilona Középiskolai tanulmányait 1912-1924 között szülővárosában a helybeli római katolikus 
gimnáziumban végezte Érettségi után lépett a gyógyszerészi pályára, 1924. augusztus l-től Ma
rosvásárhelyen a Gyalui Pál (1886-19 70) gyógyszerész tulajdonában levő Magyar Korona gyógy
szertárban gyakornok 1926 szeptember 15-ig. 

Egyetemi tanulmányait 1926-ban kezdte el Kolozsváron a román tannyelvű I Ferdinánd Ki
rály Egyetemen. 1929 decemberében kapott gyógyszerész oklevelet. Ezután hazajött, és szülővá
rosában mint alkalmazotr gyógyszerész előbb a dr. Hints Zoltán (1871-1935) rulajdonában levő 
Arany Szarvas gyógyszertárban dolgozott, 1930 október l-től 194.3 novemberéig pedig mint a 
Dávid János (1894-1959) Szent Lélek gyógyszeitárának a bérlője (3) Rövidesen katonai szolgá
latra hívták be, és így 1944. május 1. és szeptember 26. között a katonai kórház gyógysze1tárában 
dolgozott 

leszerelése után bérbe vette az Arany Szarvas gyógyszertárat, a1nely akkor már Kővári József 
(1903-1943) gyógyszerész örököseinek tulajdona, mivel Kővári Józsefet 1943 tavaszán inunka
szolgálatosként elvitték, valószínű ott hunyt el, mert nem tért haza. d'iVegye 1943 novernberé
ben bérbe adta Berekméri Józsefnek, majd 1948-ban a bérleti szerződést az örökösök, Kővári 
Adolf és felesége meghosszabbították Az Egészségügyi Minisztérium megszüntette a gyógyszer
tár jogosítványát, ezért Berekméri új gyógysze1tár nyitására kért engedélyt. 1948-ban, miután ezt 
megkapta, az eddig bérelt gyógyszertár az ő tulajdonába került. A tulajdonjogot bizonyító ok
mány kelte 1948. február 5. A gyógyszertár a város főterén (akkor Sztálin tér) a 22 szám alatt 
működött, és egykor Bernády György rulajdonában volt ( 4) Ez idő alatt nála dolgozott alkalma
zottként Clemens Frigyes (sz. 1894. január 4., Beszterce) gyógyszerész, aki oklevelét Kolozsvá
ron 1915-ben kapta meg az FJIE-en 

1949. április 2-án a 134. sz Decretummal Románia-szerte állarnosították a vá1osi patikákat, s 
így csak nagyon rövid ideig volt sajátja a gyógyszertár (5) 

Az. állarnosítással gyógyszertárár drogériává minősítették vissza, és majd csak az 1990 után be
indult inagánosítási lehetőséggel lett ismét gyógyszertár, ami ma is működik Atlasz, illetve Receta 
néven 

Berekméri gyógyszerészt az államosítás után a Dózsa György utcai Járóbeteg-rendelő Intézet 
(Poliklinika) gyógyszertárához nevezték ki vezető gyógyszerésznek, 1951 júliusától pedig áthe
lyezték a kórházi gyógyszertárba, ahol 1957 októberétől mint főgyógyszerész, annak vezetője lett 
Ezt a munkakört 1968. április l-ig látta el, eklcor nyugdíjazták Nem vonult vissza teljesen, éven
te-két-~liái:om--h-6-napüt toVábhra is helfettesítőkint-dolgozott 19 76 decemberéig (2). 1988 július 
3-án hunyt el Marosvásárhelyen 

Még egyetemi tanulmányai befejezésekor, 1929. január 2-án családot alapított (1), felesége a 
szintén marosvásárhelyi születésű Gyulai-KammaufJozefina (sz 1908 február 27.) Három gye1-
mekük született: Péter (sz 1930 auguszrus 1 ), Mária (sz. 1932) és András (sz 1936) 

Péter folytatta apja hivatását. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet GYK-án 
195 3-ban kapott gyógyszerész oklevelet Szentágotán, Z.sibón, Mezőzáhon, Dédán, Segesváron 
dolgozott gyógyszerészként, tnajd nyugdíjazását követően még több éven át, sőt Budapestre való 
áttelepülése után is 
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Berekrnéri András közlései a családi iratgyűjtemény szerint 
Berekméri József gyógyszerész munkakönyve, 
Hajdu Árpád, Péter H Mária: Adatok Marosvásdrhe{y gyógyszertárairól alakuldsuktól 1949-ig. 
Re-Vista de Medicina §i Farmacie- Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle 1996, 42, 2, 141-145 
Románia Országos Levéltára, Maros Megyei Igazgatóság, Alap 7, leltár 4.3: C'olegiul farmaceutic 
jud Murei (1933~1948) 
DECRE I nr 134 din 2 aprilie 49 pentru narionalizarea unitátilor sanitare ca: farmaciile 
urbane re§edinte §i nere§edinte de juder §i centre importante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 

A BÉRESS CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

A máramarosszigeti Béress családban három generáción keresztül voltak gyógyszerészek: 
id. BÉRESS JÁNOS (1870-1932) 
BÉRESS JÓZSEF (1901-1976) 
BÉRESS ANTAL (1906-1992) 
BÉRE SS MÁRIA (1929-) 

ld„ Béress János Máramarosszigeten született 1870-ben földbirtokos családban Iskoláit szü
lővárosában végezte, és érettségi vizsgáját is itt tette le Egyetemi tanuhnányai folytatására Buda
pestre ment, 1893-ben kapott gyógyszerész oklevelet (4). Budapesten maradt 1898-ig, majd 
Lovasberénybe (Székesfehérvár járás) került gyógyszerészként Családot alapított, felesége Stein
holz Mária, itt születtek fiai is (2) 1910 körül telepedett vissza családjával együtt Máramaros
szigetre. Megvásárolta az 1895-ben Teodorovics Emil által alapított Őrangyal gyógyszertárat 
Hamarosan bekapcsolódott a város közéletébe, és kivívta a lakosság megbecsülését Az. egyházi és 
a társadalmi életben több tisztséget töltött be, így a katolikus egyházi tanácsban, a helybeli Polgá
ri Körben, a Dal-egyletben és az egészségügyi tanácsban elnöki tisztséget viselt, három éven ke
resztül pedig vá1osi tanácsos A máramarosszigeti szövetkezet ügyvezetR-.elnöke volt, továbbá a 
gyógyszertár-tulajdonosok Szatmár és Máramaros megyei körének az el~Oki tisztségét is betöltöt
te 1932-ben gyógyszerészi pályájának negyvenéves évfordulójára készültek kartár·sai és a város la
kosai, amikor hirtelen meghalt, miközben alamizsnát osztott a templom kapujában. Két fia, Jó
zsef és Antal követték a gyógyszerészi hivatásban 

Nagyobbik fia, Béress József Lovasberényben született 190 l. július 9-én. Iskoláit is szülőhe
lyén kezdte meg, tnajd 1910 után, Máramarosszigeten a piaristák gimnáziumában folytatta 
Egyetetni tanulmányait a Szegedre áttelepült FJIE-en végezte, 1924-ben kapott gyógyszerész ok
levelet Ezt követően Issekutz Béla professzor gyógyszerismereti intézetében gyakornok még egy 
évig, 1925-ben jött haza, és a katonai swlgálat teljesítése után egy ideig Bukarestben gyógyszer
tárban dolgozott, szegedi oklevele honosítása é1dekében. 1932-ben apja halála után ő örökölte a 
gyógyszertárat, és ezt 1949-ig, az államosításig vezette. Részt vett az egyesületi életben, 1941-
1944 között a Magyar Gyógyszerész Egyesület 22 kerületének, a Máramaros, Szatmár és Szilágy 
megyék gyógyszerészeit tömörítő kerületnek választmányi tagja Az 1949. április 2-i Decreteum 
alapján államosították gyógyszertárát, és ezzel meg is szüntették azt, Őt pedig áthelyezték a Buzáth 
Márton (1839-1898) által alapított egykori Kígyó, az államosítás után a 16. számot viselő álla
mi gyógyszertárba, al1ol beosztott gyógyszerészként dolgozhatott tovább. 1950-benAknasugatagra 
került, letartóztatták, és két éven át ítélet nélkül munkatáborokban (Békáson, Siívine~ti-ben) dol
goztatták. Hazatérte után 1952-től Máramarosszigeten, majd 1958-1961 között Felsővisón, 
f96r:.:rcn-T969-=ig---HOsszúmezO'ii- -beOS:ZiOft gfó'g)rSZerész, illetve gyógyszertárvezető. 1976-ban 
hunyt el (1) 

A tnásik, a kisebbik fiú, Béress Antal szintén Lovasberényben született 1906. január 23-án Is
koláit már Máramarosszigeten végezte. 1925-1926-ban apja gyógyszertárában gyakornokosko
dott, majd ő is a szegedi egyetemre ment tanulni, ahol 1929-ben kapott gyógyszerész oklevelet 
Hazatérte után 19.32-ig az apja, majd ezt követően a bátyja által vezetett családi gyógyszertárban 
dolgozott 19.38-ig. Ekkor Bukarestbe ment diplomája honosítása végett, ahol sikeresen tette le a 
szükséges vizsgálcat. Annalc ellenére, hogy a román hatóságok elismerték oklevelét, egy ideig Ma
gyarországon Taksonyban, majd Csehszlovákiába Kassára ment dolgozni és csak 1941-ben (ért 
haza. Máramarosszigeten megvásárolta a nagyon leromlott állapotban levő, 1920. november 23-
án Resch.Jenő által alapított Minerva gyógyszertárat. Miután rendbe tette, 1949-ig, az államosí
tásig ő vezette (5) Ekkor Nagybányára nevezték ki, a volt Magyar Korona, majd az l. számmal 
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Jelölt gyógyszertár vezetésével bízták ineg. 1957-ben visszament Máramarosszigetre, a 16 sz 
gyógyszertárba, ahol testvérbátyja is dolgozott. 1968-ban nyugdíjazták 1992. december 22-én 
hunyt el Máramarosszigeten 

Béress József gyógyszerésznek a leánya, Béress Mária (sz„ 1929) szintén gyógyszerész lett. Ö 
képviseli a harmadik gyógyszerészgenerációt a családban 1953-ban Marnsvásárhelyen a Gyógy
szerészeti Karon kapott oklevelet (3). Egy ideig Nyárádszeredában és Marusvásárhelyen dolgo
zott, majd hazakerült Máramarosszigetre Férje Béres (sic!) János Gyula (sz 1927 január 3 , 
Márainarossziget) is gyógyszerész, oklevelét szintén Marosvásárhelyen kapta meg 1950-ben (3) 
Előbb Marusvásárhelyen a Közegészségtani Intézetben toxikológus, 1956-tól feleségével hazatele
pedtek Máramarosszigetre, és ott különböző gyógyszertárakban dolgoztak 

IRODALOMJEGYZÉK 

Csirák Csaba (szerk.): Otthonom Szatmár meg)'e. Szaunári füzetek 6 Egészségügy-történeti 
dolgozatok Szent-Györgyi Albert Társaság kiadása, Szatmárnémeti, 1997. 

2 Darnó János: RZ Rlooda~ Az erdélyi é1 bánrági közélet lexikonja „l.exika" kiadóvállalat kiadása, 
Temesvár-Arad 1931, 156 

3. *** lnstitutuldeMedicmd1iFarmaciedin Tg Mure11945-1967 Ed !MP, Tg Murej, 1967 
4 ***Album Mediwrum 1888/1889-190711908 Semmelweis Egyetem Orvostudományi Kar 

levéltára, Budapest 
S. DECRE'T nr. 134 din 2 aprilie 49 pentru narionalizarea unit<lrilor sanitare ca: farmaciile 

urbane re§edinte §i nere§edinte de juder §i centre importante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 
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BERNÁDY DÁNIEL (1839-1884) 
DR BERNÁDY GYÖRGY (1864-1938) 

Az apa, id Bernády Dániel orvos volt, a pesti egyetemen 1835-ben szerezte meg oklevelé~\, 
majd kincstári bányaorvosként dolgozott, később vár·megyei „fizikus-chirurgus" lett az akkori 
Szolnok-Doboka vármegyében A családjából ketten, azonos nevű fia, Dániel és unokája György 
letrek gyógyszerészek, akik később saját marosvásárhelyi gyógyszertáruk tulajdonosaként több 
éven át a város és gyógyszerészrársadalo1n megbecsült tagjaiként jelentős tevékenységet fejtettek 
ki (15) 

A:J_ apa azonos nevű fia, Bernády Dániel 18.39 május 25-én, az akkori Szolnok-Doboka vár
megye Oláhlápos bányászközségében (ma Máramaros megye) született Iskolai tanulmányait 
Nagybányán a római katolikus gimnáziumban végezte. Időközben apja nyugállományba vonult, 
és akkor a család Magyarláposra költözött. Itt kezdte meg gyakornokságát először Breuer Pál 
(1821-1902) Szarvas gyógyszertárában, majd Besztercén a Mauksch-féle „Minerva'' patikában, 
amit akkor Haim gyógyszerész bérelt Ez utóbbi helyen jól megtanult németül is. Ezután Pestre 
ment, és elvégezte a gyakornoki tanfolyamot, majd egyetemi tanulmányait is Itt 1860-ban, hu
szonkét éves korában kapott gyógyszerész oklevelet Egy ideig Pesten ?)9.eveles segéd, majd haza
jött és Kolozsváron WolffJánosnál (1815-1899), Désen pedig telegdi Roth Pál (1826-1893) 
gyógyszerész mellett dolgozott 

Désen ismerkedett meg a város egyik előkelő családjának leányával, Mike Juliannával, akivel 
házasságot kötött 186.3-ban Ekkor jogot kért gyógyszertár nyitására Bethlen községben Népsze
rűségének köszönhetően rövidesen meg is kapta a jóváhagyást, és még abban az évben megnyitot
ta gyógyszertárát 1864-ban megszületett György fia, felesége azonban fiatalon meghalt. Rövide
sen újranősült, második felesége a neves fogorvos-dinasztia, a bikafalvi Máthé család Johanna 
nevű leánya Ebből a házasságból még három gyermekük született: Dániel, Lajos és .Margit 

A személyjogú gyógyszertára hamarosan prosperált, mellette postahivatalt is működtetett és 
takarékpénztárt alapított, amelynek ő lett a vezérigazgatója Megszervezte a Bethlen-vidéki olva
sóegyletet, ennek könyvtárosi teendőit is ellátta 

Gyermekei továbbtanulására gondolva 1878-ban eladta gyógyszertárát Sz:.entgyörgyi Mór 
gyógyszerésznek. Megpróbált Kolozsvárra települni, ez azonban nem sikerült Igy jött Marosvá
sárhelyre, ahol előbb bérbe vette az 1752-ben alapított Arany Szarvas gyógyszertár.at, amely egy
kor a Mauksch család birtokában volt, de később örökség útján özvegy Görög.Józsefné Brandecker 
Anna tulajdonába került Ekkor a gyógyszertár kezelője Jeney Albert (18.33-1877) gyógyszerész 
volt, aki betegsége, majd halála miatt már nem tudta ellátni feladatát. Az ő helyébe jött 1878-ban 
_l)~rp_~4Y ... Q-~g!~·--~~- !.~79-b_en meg)~ vette~- gyógyszertárat (3). Rövid idő után felvirágoztatta a 
várus főterén levő patikát, és halála előtt két évvel felújította bútorzatát, edényzetét ~s 

Bernády Dániel, miurán a város polgára lett, számos tisztelerbeli állásr töltött be. Igy tagja volt 
a városi törvényhatóságnak, presbitere az evangélikus egyházközségnek, a Nőegyler, a Vöröske
reszt, a Székely Közművelődési Egylet pénztárosa, a város közgazdasági előadója és a Szabadelvű 
Párt választókerületében az elnöki tisztséget töltötte be Az elhunyt Jeney Albert gyógyszerész he
lyett ő lett a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület erdélyi kerületében a Marosvásárhely közpon
tú 2 járás, majd 188.3-tól az új számozás szerint a 22 járás igazgatója (1). 

1884 augusztus 2-án váratlanul hunyt el, útban hazafelé Homoródról, ahol családja és beteg 
leánya üdült Halálának oka fülbajából eredő meningitis volt Augusztus 4-én temették Marosvá
sárhelyen, sírjánál Hintz György kolozsvári, Püspöki Zsigmond nyárádszeredai, Farkas Dániel 
bátosi és Binder Károly (1856-1938), valamint Nagy Sándor (sz 1886) marosvásárhelyi gyógy
szerészek mondtak beszédet. Fekete márványoszlopos síremléke a helybeli református temerőben 
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ma is látható. Gyógyszertárát György fia örökölte Rövid ideig bérbe kellett adják, míg Bernády 
György befejezte gyógyszerészi tanulmányait. Bernády Dániel gyógyszerész egyéni tulajdonságai 
a szilárd jellem, a rendíthetetlen becsületesség, a kitartó szorgalo1n, a páratlan kötelességérzet, a 
ritka tapintat és a jó bánásmód voltak Bernády Dánielt ezekkel a szavakkal értékelte, jellemezte 
Hintz Gyö1gy a felette mondott emlékbeszédében (2) 

A legidősebb fia, Bernády Gyötgy 1864 április 10-én született az akkor Swlnok-Doboka vár
megyéhez tartozó (ma Beszterce-Na.szód megye} Bethlen községben, ahol apjának akkor gyógy
szertára volt Anyja, Mike Julianna még abban az évben elhunyt mikor ő megszületett, így apja 
második felesége, bikafalvi Máthé Johanna nevelte feltestvéreivel együtt 

Iskoláit szülőhelyén kezdte meg, majd a család átköltözése után Marosvásárhelyen folytatta a 
Református Kollégiumban, ahol érettségi vizsgát is tett 1882 július 4-én. Apja gyógyszertárában 
gyakornokoskodott Egyetemi tanuhnányait Kolozsváron kezdte, majd Budapesten folytatta. 
Gyógyszerészmesteri szigorlatait 1885 május 12-én és november 18-án tette le A Budapesti 
Semmelweis Egyetem Levéltárában ő1zött anyakönyvek kimutatásai szerint a gyógyszerész1neste
ri szigorlatán a Kalium chloricum és a Hydrargyruni nitricum oxydatum előállítását és vizsgálatát 
kellett elvégeznie. 1886-ban kapta meg huswnkét éves korában a gyógyszerészi oklevelét. Kato
nai szolgálatának teljesítése után, tanulmányai folytatása céljából, a doktori fokozat elnyeréséért 
rendkívüli hallgatónak iratkozott be az Orvosi Karra 1888. december 15-én tette le doktori szi
gorlatát, majd ugyanezen hónap 22-én avatták doktorrá Than Károly professzor (18-34-1908) 
vegytani intézetében készített értekezésével, melynek címe: Adatok a kénhidrogéngáz vegyi .1ajátsá
gaihoz (6). Ez ugyanabban az évben különlenyomatként Kolozsváron is megjelent. Ennek egy 
példányát Marosvásárhelyen a Bolyai-feleld Könyvtár őrzi (71 ábra). Értekezésén a következő 
dedikáció olvasható: „ Teh:intete:s BedőházJ' Jáno1 tanárúrnak, hálá1 tiszteletem jeléül''. A 2-3 oldalas 
gyógyszerésztudori értekezése két fő fejezetből állt: I. A vízben feloldott levegő oxygénjének hatá
sa a vízben elnyelt kénhydrogén gázra és II A kénhydrogén hatása néhány nehéz férnsó oldatra 
A tézisében saját kísérleteinek eredményét 12 táblázatban foglalta össze, 2 grafikus ábrázolással és 
két ábrával szemléltette Egy~temi évei alatt párhuzamosan jogot is hallgatott 1896-ban Nagyvá
radon kitüntetéssel kapott „Allamvizsgálati bizonyítvány" címen oklevelet, majd az Állam- és Jog
tudo1nányi Karon a doktori fokozatot is megkapta (9) 

Apja halála után ő örökölte a marosvásárhelyi gyógyszertárat, így hazajött, és 1890-től átvette 
annak vezetését (15) Azonban rövid időn belül, politikai és társadalmi kötelezettségei miatt már 
1896-ban gyógyszertárát bérbe kellett adnia farkaslaki Hints Zoltán gyógyszerésznek (1871-
1935), aki oklevelét a kolozsvári Ferenc József Illdományegyetemen az 1892/93-as tanévben kap
ta meg 1900-ban a főtéren új helyre költöztették a gyógyszertárat, a Rózsák tere 55 szám alá, 
ahol ma is működik Adas néven. 1903-ban a patika tulajdonjogának felét, majd 1908-ban az egé-
szet eladj8: gy~gy~?-_f:E~_s_?'._~~r-~_tj_~-~k, ___ Hints Zo_ltán1?a_k _ _?O. OOO "~_o.r_()_náér_t,_amint a:zt a __ 35609/ __ 1_.?Q (: 
május 21-én kelt okirat „ Vdrár-izerdifdés-„ ~fmen i~z~l Ezt~ ös~~~g;-t--H-i~-t-~Z~itin-~é~~Í~te-kb~~-
fizette ki Bernády Györgynek, akivel közben rokoni kapcsolatba is került Bernády György fele
ségének, Kelemen Margitnal<: a testvére Kele1nen Ilona később Hints Zoltán felesége lett 

Fiatalon bekapcsolódott a város közéletébe. 1890-ben a szabad királyi város törvényhatóságá
nak tagja lett, mint hajdan édesapja. 1894-ben Kossuth Lajos koporsójánál felesküdött a '49-es 
fliggedenségi zászló1a. Eszköznek tartotta a szabadkőművességet is 1896-ban tnegválasztották 
országgyűlési képviselőnek (1). Ebben a minőségében 1897. február 4-én, az országgyűlésben, 
1niko1 a költségvetés közegészségügyi tételét tárgyalták, nagyszabású beszédében foglalkowtt a 
gyermekhalandósággal, szükségesnek találta a hét éven aluli gyermekek gyógykezelésének ellenőr
zését, és azt, hogy a szegényebbek könnyebben juthassanak ingyenes gyógyszerhez. Beszédében a 
közegészségügy n1ás területeivel is foglalkozott, így a gyógyszerészet terén észlelhető .,;egédhiány
nyal, a fiatal gyógyszerészek patika.nyitási nehézségeivel, valarnint a gyógyszereket is forgalmazó, 
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egyre elszaporodó drogériák kérdésével, melyek a gyógyszertárak fürgalmát, a gyógyszerészek 
megélhetési lehetőségeit is csökkentették, főleg a kisebb településeken. Beszédének kivonata 
1897-ben megjelent a Gyógyszeré.ízi Kó.zlönyben ,,A gyógyrzerészet ügye a képviselőházban" címmel 
(12) 

1900-ban rendőrfűkapitány, majd alig 38 évesen 1902. március 8-án „közfelkiáltással" polgáil 
mesternek választották meg Bernádyt Erdélyben már ezt megelőzően több alkalommal megtör
tént, hogy egyes települések gyógyszerészt választottak polgármesterré, s ezzel a gyógyszerészet te
kintélyét a társadalomban és a politikai életben nemcsak öregbíteni, hanem ernelni is tudták 
1487-től számítva, ő Marosvásárhely 73. választott polgármestere Ezt a megtisztelő tisztséget 
1913-ig viseli Megválasztásakor Bernády György ezekkel a szavakkal kezdte székfoglaló beszédét: 
„Ruházza rám a tekintetes tanác.s a bizalmat, a rendelkezés jogát és a pecsétet, és én egy új várost építek 
önöknek" (1). Valóban, ahogyan programbeszédében megígérte, munkásságának egész idején erre 
törekedett. Célkitűzése volt, hogy az előző évszázadban meglehetősen elhanyagolt várost nemcsak 
közigazgatási, hanem műszaki szempontból is újjászervezze, illetve ellássa mindazon intézmé
nyekkel, épületekkel, melyek egy európai modern város nélkülözhetetlen tartozékai Az egykori 
kisváros a századfordulón elindult a modernizáció útján Csatornázás, közvilágítás, iskolaépítés, 
új középületek és közintézmények sora őrzi ma emlékét Marosvásárhelyen (13) 

Nevéhez fűződik a város modern kiépítése, fejlesztése (vízművesítés>,-aszfaltozás)„ Számos léte
sítmény (Kultúrpalota = Közművelődési Ház, új Városháza, katonai a1'i·~ál iskola"" a mai Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem központi épülete stb.) polgármestersége idején épült (2), amelyek 
einelték Marosvásárhely városi jellegét, ő pedig nagyszámú hívet és tekintélyt szerzett magának 
(4) Közben, 1911-ben kir udvari tanácsos címet kapott (3). A következő öt évben Maros-Torda 
vármegye főispánja lett 1917 júliusáig (8). 1912-ben székelyföldi iparfejlesztési miniszteri biztos
sá nevezték ki (4), 1913-ban e tisztség alól saját kérésére felmentették. Az. 1919-es hatalomválto
zást követően, már 1920 májusában komor és őszinte hangvételű Nyílt levél e. munkájában az e1-
délyi magyarsághoz fordult, kemény összefogásra, a háború következményeinek a tudomásulvé
telére s az abból adódó gyakorlati-közéleti következmények felelősségteljes vállalására szólított fel 
mindenkit (14) 192 3 szeptember 27-én a helybeli Református Kollégium elöljáróságának gond
nokává választották meg Ez a megbízatása 15 évre terjedt ki Ez idő alatt az iskola fennmaradása 
érdekében számos javaslatot tett a Közoktatásügyi Minisztériumban, alapítványokat hozott létre 
(például 1936 áprilisában, a korán elhalt és forrón szeretett Györgyike leánya emlékére), és köz
benjárt a kollégiumi könyvtá1 anyagának gazdagításához 

Már 1922-ben az országos választáson a nyárádszeredai kerület mandátumát nyerte el, 1926-
ban pedig a román parlamentben Maros megye képviselője lett Ő volt az első erdélyi politikus, 
aki felismerte és mindig kereste az erdélyi magyarság beilleszkedésének lehetőségét az új ország 
életébe. Ferdinánd király a Román Koronarend tiszti keresztjével tüntette ki 1926-tól ismét Ma
rosVáSlfhe1y--polgáúlliS"tei-e lett, 'és- ebbe:n· a tisztségében maradt 1929 végéig. Több alkalommal is 
elrnondta: „lelki 5zcmeimmel hazafias gyönyörű1égtől eltelten látom, hogy miként.fog Marosvásárhely 
népe művészeink alkotásainak nyomán gondolkodásban, érzésben neme.1bülni, tudásban, i1meretek
ben gazdagodni, anyagiakbanfejlbdnz is erif>bödni" (13) 

Fontosabb cikkei, tanulmányai: 
Az erdélyrészi foldgáz ké1déiről címen írt tanulmánya 1913 szeptembe1 29-én Nagyváradon a 

Magya1 városok Országos Kongresszusának értekezletén hangzott el Ebben a 41 oldalas írásában 
az 1911. évi Amerikai Egyesült Államokban tett látogatása során észlelt tapasztalatairól számolt 
be fovábbá foglalkozott az 1911 évi magyarországi törvény által közvagyonná vált földgáz ok
szerű és gazdaságos erdélyi kihasználásának lehetőségével is (Marosvásárhely, 1913) 

A ROtele:négeink e. 16 oldalas munkájában (72. ábra) kiemeli a honvédelem kötelességét, a hát
rahagyott családtagok segélyezésének, egymás támogatásának szükségességét 

37 



Az Intelmek e 19 oldalas írásában (72 ábra) a nen1zeti kultúra, a műveltség, a komoly ismere
tek terjesztésében véli megtalálni azt a „csodaszert", amely lélekben megerősíti, hazaszeretetben 
1negnemesíti, kifejleszti a kötelességérzetet „Igyekezzünk a múltban tapasztaltakon okulni, tanú
>itsunk több önmegtartóztatdst, mér~ékeijük igényeiriket, ne zúgolódjunk, ne panaszkodjunk" - e sza
vakkal szólt a város lal<:osságához (Marosvásárhely, 1916) 

Nyi!t--levél (Marosvásárhely, 1920) Ebben az írásában tanúbizonyságot tett sokoldalú tudásá
ról, Erdélyhez és Marosvásárhelyhez való szoros kötődéséről, gondoskodásáról és tisztánlátásáról 
Ebben az 56 oldalas könyvében (72. ábra) önmagáról így ír: „Már kora i:fiúságomban ha1znára 
igyekeztem lenni hazá.nznak, nemzetemnek, férfikorom javaré.szét a köz 1zolgálatában töltöttem el 
[. .} Egé.1z életemen át egyetlen vágyam, egyetlen célom volt, hasznára lenni a kö'znek, haszndra lenni 
fajomnak." Valóban ilyen volt, 1nint ember, mint g'/Ógyszerész és mint polgármester is 

19.38 október 22-én hunyt el Marosvásárhelyen (7). A Refo1mátus Kollégium dísztermében 
ravatalozták fel, sírja a református temetőben van a családi sírboltban, a cinteremmel sze1nben 
Te1netésén a helyőrség adta meg a katonai tiszteletet, a nagyszebeni hadtestparancsnokság is kép
viseltette magát Még életében megszabta „eltakaríttatásának" rendjét. Végakaratát tiszteletben 
tartották, senki sem szónokolhatott, csak a pap olvasra fel az evangéliumot 

Műveltsége, sokrétű, színes egyénisége, kiapadhatatlan újító készsége és munkaszeretete az er
délyi városalakitó polgármesterek legkiválóbbikává avatta (7) 

A Magya1 Gyógyszerésztudományi Társaság által 1930-ban kiadott A magyar gyógy1zeré.1zet 
története e. kétkötetes munka méltóan emlékezik ineg Bernády Dániel és Bernády György gyógy
szerészekről (11) 

Bernády emlékét a város ma is őrzi. A halála utáni politikai helyzet nem engedte meg, hogy 
méltó módon einlékezzenek rá, szobrot állítsanak neki. 1944 december 2-án a városháza előtti 
kis teret nevezik el róla (5), 1najd az újabb hatalomváltozás után sorra került utcanév-változtatá
sok következtében 1948-tól a vár alatti terecske, a régi Bem tér kapta a nevét, és ezt ma is viseli 

Az 1992 áplilisában létrejött Bernády György Közművelődési Alapítvány pályázatot hirdetett 
egész alakos szobor elkészfrésére (2), a.rnit több jelentkező közül Bocskay Vince szovátai szobrász
művész nyert meg A szobrot 1994. október 29-én leplezték le a Bernády té1en, a Teleki-ház előtt 
Később a Szent György utcai egykori lakóházán háromnyelvű en1léktáblát helyeztek el Az. alapít
vány a város 1nagyar lakosságának kulturális és egyéb összejövetelei céljára házat vásárolt az egy
kori Baross Gábor, ma Horea utcában, arnit Bernády-ház néven tart fenn és működtet ina is Ma
rosvásárhely magyar lakosai 1ninden évben megemlékeznek róla a Bernády-napok keretében, sír
ját és szobrát megkoszorúzzák 

IRODALOMJEGYZÉK AD B DÁNIEL 

Baradlai János, Bársony Ele1nér: A magyarországi gyógy1zerészet története fi kötet A Magyar-
01szági Gyógyszerész-Egyesület kiadása, Budapest, 1930, 355 

2 Hintz György: Emlékbeszéd Bernády Dániel, néhai n2aro1vásárhelyi gyógyszeré.1z és a Magyaror-
1zá.gi Gyógyszerilz E'gylet 22. járásának igazgatója felett Gyógyszerészi Hetilap 1886, 25, 24, 
384-.386 és 25, 25, 397-400 

3 ***Bernády Dániel emlékezete Gyógyszerészi Hetilap 1884, 23, 31, 481és23, 32, 503-504, 
508 
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71 ábra Bernády György (1864-1938) ó doktori érttkezést 
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72 ábra. Bernády György három művének fodolapja 

73 ábra Ci'mke Bernády gyógy.1zertárából 

BERISINSZKY KÁROLY 
(1820-1876) 

Nem volt erdélyi származású, de fiatal gyógyszerészként Nagyváradon telepedett le és élete vé~ 
géig ebben a városban tevékenykedett. Pályája, munkálkodása összefonódott a város életével 

Kassán született 1820 április 20-án (7) Szülővárosában végezte középiskolai és bölcseleti ta
nulmányait Már 1834-ben elhatározta, hogy gyógyszerészi pályára lép, előbb Göncön gyakorno
koskodott, majd Kassán segédként dolgozott gyógyszertárban 1839-től a pesti egyetemen tanult, 
ahol 1841-ben gyógyszerészmesteri oklevelet (magister pharmaciae) kapott (9). 

Ezután jött Nagyváradra, ahol okleveles segédként dolgozott Schwachhoffer István (oklevél 
1807 augusztus 14, Pest) Arany Sas gyógyszertárában„ 1845 május 12-én feleségül vette főnö
ke Karolina leányát, és ugyanebben az évben önállósította magát, megvette ifj„ Kovács (Schmidt) 
József gyógyszerésztől Nagyvárad legrégibb, az Arany Kereszthez címzett gyógysz.e1tá1át, amely
nek létezését 17 42-ben már okmány bizonyítja Ennek harmincegy évig volt a tulajdonosa (4, 6) 

Részt vett az 1848/49-es szabadságharcban (1, 2, 3) Ez idő alatt 1855-ig a tenkei szá1mazású 
liszkaJános ( 1803-1872) gyógyszerészre bízta a gyógyszertár vezetését 1848 őszén csatlakozott 
az önkéntes nemzetőr csapathoz Tübb napi erőltetett menetben voni#Eak át a Királyhágón Az. 
e1ős gyaloglás és a mostoha időjárás megártott amúgy is gyenge sze1veZ~tének, meghűlt, vétt kö
pött, s így aktívan tovább már nem tudott harcolni Hazatér te után is többszöt jelentkezett tüdő
vérzése, idővel súlyosbodott az állapota (2) Ezért tovább1a is kezelőt alkalmazott gyógyszertára 
vezetésére 

Betegsége nem akadályozta meg abban, hogy tevékenyen részt vegyen az egyesületi életben 
Alapító tagja volt a Bihar megyei, majd később a Debrecen-Bihaunegyei Gyógyszerész Testület
nek, aktívan részt vett annak munkájában, az alapszabályok kidolgozásában (1). 1866-tól 18 75-ig 
az egyletet mint másodelnök vezette (7) Ugyanekko1 tagja volt a Biharmegyei Orvos-, Gyógysze-
1ész- és Természettudományi Egyesületnek is, ahol pénztátnoki tisztséget viselt 

1876 június 9-én hunyt el Nagyváradon Gyógyszertátát özvegye és leánya, Rybáryné Sarolta 
(!)öröklik, és 1876 június 12-től Heringh Sándor (1843-1903) gyógyszerész gondnoksága alá 
helyezték, aki oklevelét 1873-ban Budapesten sze1ezte meg, majd később a gyógyszertár bérlője 
is lett 

Podhtáczky Ferenc (1828-1895) a Biha11negyei Gyógyszerész Egylet titkára, a sírjánál mon
dott emlékbeszédében (5) kiemelte, hogy rokonszenves, szelíd, jó atya és barát, nemes lelkű em
ber volt. Hasonlóan méltatta I'.rajánovits Ágoston (1826-1892) sarkadi gyógyszerész is (8) a 
Debrecen-Bihar megyei Gyógyszerész. Testület nevében Kiemelte, hogy erényei, munkássága és 
1!1!_~~-~_e_Ilk!_i!_'_~!?:~--~~~-Y-sí~()tt _előzékenysége m!at~ _tisztelték és szetet_ték 

A Magyar Gyógyszerészet Pantheonjába felvett gyógyszerészek közt is szerepel neve és rövid 
életrajza, méltatása (10) 
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A BREUER CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

A Breuer család egyik ága a szepességi Gölnicbányáról telepedett le Erdélybe A családnév ere-_, 
deti írásmódja Bre\ver volt. 1647. évben B Sebestyén, aki a Felvidéken, nevezetesen Eperjesen cs ' 
katonai parancsnok (imperato1 aimoru1n) volt nemességet kapott A család egyik ága Zólyomba, 
a másik ága Erdélybe szakadt, míg a főág Szepes vármegyében maradt, ahol főleg bányászattal 
foglalkozott, s Gölnicbánya városnak több polgármestert, városkapitányt adott 

Régebben az Erdélybe letelepedett család tagjai is használták is a gölnicbányai előnevet, így az 
egyik ősük, Breuer Gyula, aki a rr1áramarosi Felsőbányán „bányanagy" volt. A családnak ez az er
délyi ága több generáción keresztül adott gyógyszerészeket, akik részben gyógyszertár-tulajdono
sok vagy gyógyszertárvezetőként tevékenykedtek 

BREUER PÁL id. (1821-1902) 
BREUER PÁL ifj (1856 k- ?) 
BREUER ZSIGMOND (1859-1927) 
BREUER ALBERT KÁLMÁN (1896-19 ?) 

A család első isme1 t gyógyszerésze, a nagybányai szár1nazású id. Breuer Pál, 1821-ben szüle
tett Nagybányán, a pesti egyetemen kapott gyógysze1észmesteti okle~~~t 1851-ben 29 évesen 
(1) 1854-től M-agyarláposon a Szarvashoz címzett gyógyszertár tulajdóÍÍosa és vezetője volt (8) 
Breuer Pál patikájában kezdte meg gyógyszerészi pályáját Be1nácly Dániel is. Magyarlápo·son nő
sült meg 1868-ban, az örmény származású Voith Máriát vette feleségül, akinek a családjában szin
tén több gyógyszerész volt. Házasságukban hat fiú- és egy leánygyermekük született. Felesége fia
talon 48 évesen, házasságának 26 évében hunyt el, Breuer Pál pedig 1902-ben, hetvenhat éves 
korában A gyógyszertára később a Voith család tulajdonába került Fiai és unokája is a gyógysze
részi pályát választották hivatásuknak 

A legidősebb fia, ifj„ Breuet Pál Magyarláposon született (1856 k), majd Pesten tanult, ahol 
22 évesen 1878-ban kapta Jneg gyógyszerészi oklevelét (1), pályájáról azonban sajnos nincs sok 
adatunk A család leszánnazottai úgy tudják, hogy katonagyógyszerész lett, és aránylag fiatalon, 
család és utód nélkül halt meg. Neve szerepel a Természettudományi Könyvkiadó-vállalat tizen
egyedik, 1893-1895 évi, valamint az] 902-1904„ évi ciklusánalc pártoló tagjai között 

A harn1adik fiúgyennekük, Breuer Zsigmond 1859. július 16-án született szintén Magyarlá
poson 1874-ben rnár gyakornok Nagybányán Szendy János gyógyszertárában, de közben ma
gántanulóként folytatta iskolai tanulmányait 1877-ben érettségizett Máramarosszigeten, majd 
1878 őszén beiratkozott a budap~sti egyetemre, ahol 1ninden szigorlatát kitüntetéssel tette le 
1879-bcn már gyógyszerészönkéntesként katonai szolgálatot teljesít, majd tartalékos hadnagyi 
rangban szerelt le 1880-ban kapta meg gyógyszerészi oklevelét, abban az évben mikor édesanyja 
fia!8.f0n, -48-é~e-sefi -eih~nyt É~ év oki:óbCr 1 5-tői apja 1nagyarláposi gyógyszertárában okleveles 
segédként dolgozott 1886. október 10-ig Ezután bérbe vette a családi gyógyszertárat 1892. au
gusztus 10-ig, ezt követően 189 7-ig pedig ő lett a tulajdonosa is. 

Közben n1egházasodott, feleségül vette Weiss Samunak (1818-1879), a zilahi Oroszlán 
gyógyszertár gyógyszerészének leányát, Klotildot Még Magyarláposon, 1896 május ] 8-án szüle
tett Albert Kálmán nevű fiuk, alci később szintén gyógyszerész lett 189 7 október 1-től családjá
val együtt Zilah1a telepedett át, és irt bérbe vette néhai apósának Weiss Samu (oklevél 1844, 
Bécs) gyógyszerész özvegyének haszonélvezeti joggal bíró Oroszlán nevű gyógyszertárát 1899 
május 8-tól mái az ő tulajdonába ment át a patika 

A köz- és egyesületi életben tevékenyen részt vállalt Pártoló tagja volt a Természettudon1ányi 
Könyvkiadó-vállalat tizenharmadik, 1908-1910 évi ciklusának 1922-ben a Szilágy megyei 
gyógyszerészek Szindikális Kamarájának az elnöke Ugyanettől az évtől kezdve a Romániai 
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Gyógyszerészek Általános Szövetségének Erdélyi és Bánáti Tagozatában aXI kerület (Szilágy me
gye) elnöke, majd e tisztségből való visszavonulásakor örökös díszelnöknek választották meg 
1924-ben pályára lépésének ötvenéves jubileumát ünnepelték kartársai, és az akkori szaklapok
ban méltó módon megemlékeztek tevékenységéI:ől (3). 1927 november 28-án hunyt el hatvan
nyolc éves korában 

Halála után gyógyszertárának bérlője egy ideig Ötves Gyula (sz 1898 július 18 , Málnásfürdő, 
oklevél 1921, Budapest), majd később miután fia, B, Albert Kálmán, is megkapta gyógyszerész 
oklevelét, az vette át a családi gyógyszertár vezetését (5) 

Breuer Zsigmond fia, a Magyarláposon, 1896. május 18-án született B„ Albert Kálmán isko
láit Zilahon járta a Református Kollégiumban. 1915-1918 között katonai szolgálatot teljesített, 
harminc hónapot töltött az orosz és az olasz fronton mint tartalékos tüzérhadnagy Itt szerzett ér
demeiért a Signum laudis, a bronz vitézségi érem és a Károly császári kereszt kitüntetéseket kap
ja meg A világháború végén lépett be apja gyógyszertárába (4) Gyakornoki évei után beiratko
zott Budapesten az egyetemre, ahol gyógyszerészi oklevelét 1923 január 25-én kapta meg. Haza
jövetele után bekapcsolódott az egyesületi életbe, a Romániai Gyógyszerészek Általános Szövetsé
gének Erdélyi és Bánáti Tagozatában a Szilágy megyei kerület pénztárosi feladatait látta el, majd 
az 1927 október 2-án tartott tisztújító közgyűlésén titkárrá választották meg 1934-től az ő tu
lajdonába került a zilahi Oroszlán gyógyszertár 1941 június 14-én, amikor a Magyar Gyógysze
részeti Társaság Szat1nár-Szilágy megyei kerülete újjáalakult, ennek vezetőségében választmányi 
tagként kezdte 1neg tevékenységét ( 6) Az 1944-es év közepéig vezette Zilahon a Kossuth tér 10 
szátn alatti Oroszlánhoz címzett gyógyszertárát 1945 után a Nógrád megyei Érsekvadkert tele
pülésen élt, ott 1nint gyógyszerész dolgozott haláláig (8) 

A Breuer család e1nlített gyógyszerészein kívül még ismeretes a budapesti egyetemen 1911 
május 2-án gyógyszerész oklevelet kapott Br·euer Imre (1), aki 1885. március 15-én született Te-
1nesváron Feltételezhető, hogy ő, dr Breue1 Ármin (1846-1909) 'Temes váunegye tiszti főorvo
sának a fia lehetett. Is1neretes még Breuer Béla, aki 1896. szeptember 8-án született Aninán, és 
az 1930/31-es tanévben Szegeden az FJTE-n kapott oklevelet. Rajta kívül még a kolozsvári 
FJIE-en az 1918/19-es tanévben a nlásodéves gyógyszerészhallgatók névsorában szerepel egy 
Breuer Jenő hallgató neve is (2), aki 1885-ben született Z.entán. Később nevet változtatott, és 
Bonta (Bontha) Jenő néven Budapesten dolgozott Ez utóbbiaknak azonban rokonsági kapcsola
tát a zilahi Breuer családdal nem ismerjük 

IRODALOMJEGYZÉK 

1. *** Albu1n Chirurgorum 1839140-1887188„ A Se1nn1elweis Egyetem Orvostudományi Kar le-
véli2ra;--Blld8.peSi:- -- ---------- - --- -------------- -------

2 ***A kolozsvári f]IEA!manachja az 1918119 tanévre Az Egyetem kiadása, Kolozsvár, 1919 
3 *** Breuer Zsigmond (nekrológ) Revista Farmaciei - Gyógyszerészi Folyóirat 1924, 2, 22, 299 
4 *** Kere.1ztény Magyar ROzéleti Almanach !!! kötet El-dély. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai 

Rt, Budapest, [é. n] 58 
5 *** A!manachulfarmaceutic 1929, 1930, 1934 Kiadja a Buletinul Farmaci~tilor szerkesztősé

ge, Cluj-Kolozsvár 
6 *** Gyógyszeré~zek Évkönyve 1941 évre, XX évf Összeállította Koritsánszky Ottó és Löcherer 

Tamás A Gyógyszerészi Közlöny kiadása 
7 **"' Bikfalvi Károly zilahi főgyógyszerész közlései. 2005 
8 Bálint Kovács Júlia Adatok a magyarlápo.si örmény1nagy1arokról 5, 6 és 10 rész Erdélyi ör

mény gyökerek 2006, 10 évi, 117, 14-17 és 118, 15-18; 2007, 122, 25-27 
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A BUZÁIH CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

A kiterjedt rokonságú, népes Buzáth család Ugocsa vármegyéből származik, egy részük Bereg-·\ 
szászon, más részük Mára1narosszigeten, illetve Nagyváradon telepedett le 'Tagjaik közt több 
gyógyszerész is volt, akik tanulmányaikat a pesti egyetemen végezték Nagyon nehéz gyógyszeré
szi tevékenységüket követni, mivel többen is azonos nevűek voltak, és munkahelyük az említert 
három településen volt A család több tagja nemcsak egymással, hanem a szintén örmény erede
tű Ember családdal is rokonságban volt, melyeknek tagjai közt is több gyógyszerész volt (11) 
Munkahelyük szerint csoportosítva a Buzáth családból a következőket említjük meg: 

Beregszászon: BUZÁIH KAJETÁN (1823-1880) 
BUZÁIH FERENCZ (1857-191.3, 1919?) 

Máramarosszigeten: BUZÁIH SIMON (1821 k-18.?) 
BUZÁIH MÁRTON (1839-1898) 
BUZÁIH LAJOS (1855-1899) 

Nagyváradon: BUZÁIH MÁRTON (1830-1885) 
A Buzáth család egyik őse, Buzáth Kristóf (1803-1877) kereskedő volt Má1amarosszigeten 

Felesége Ember Anna, szintén máramarosszigeti (1814--1877) Négy ~érmekük volt: a legidő
sebb leányuk, Róza Rebeka (1823-1881) a beregszászi születésű Bul°áth Kajetánhoz (1823-
1880) ment férjhez, aki 1843-ban kapott gyógyszerész oklevelet és Beregszászon lett gyógyszerész 
(14) 

Házasságukból Beregszászon, 185 7 december 3-án született harmadik gyermekük, Buzáth 
Fer·enc, később ő is a gyógyszerészi hivatást választotta. A budapesti egyetemen tanult, és mint 
gyógyszerészhallgató részt vett az ifjúság mozgalmaiban. Itt, 20 éves korában 1877 május 25-én 
kapta meg oklevelét Mint gyógyszerésztan-hallgató, elnöke volt az ifjúságot segítő egyesületnek, 
s részt vett az ifjúság mozgalmaiban 1847-ben a beregszászi Medve gyógyszertárnak lett a tulaj
donosa egyik rokonukkal, Buzáth Simonnal együtt, aki Tiszaújlakon született, és a pesti egyete
men 22 évesen, ] 843 VII 18-án kapott gyógyszerészmesteri oklevelet 

1880-ban, mikor édesapja tneghalt, átvette a családi gyógyszertár vezetését, és a Medve patika 
tulajdonjoga az övé lett. Az országgyűlési néppárt iégi és kiváló tagjaként tevékeny szerepet vitt a 
város közéletében A parlamentben 1896 óta néppárti programmal képviseli a Vas megyei, ru1ni 
választókerületet leginkább közegészségügyi kérdésekben szólal fel, de egyéb javaslatok tárgyalá
sában is részt vesz Így többek közt a gyógyszerészek helyzetéről is beszélt és egy gyógyszerészeti 
kamara felállítását sürgerre (9, 11, 13) 1913(1919')-ban hunyt el Beregszászon 

Buzáth Kristóf és Ember Anna nyolcadik gye1meke, Buzáth Lajos, 1855 augusztus 16-án 
,<;z_ület_en_M~r_a:rriarqsszigeten, 21 _éve_s_ korába~1, 1876-ban a budapesti egyetemen kapta meg a 
gyógyszerészi oklevelét. Felesége Eisenmeyer Emília (1862-1933) Egerben volt gyógysze1tára 
A mindennapi gyógyszertári teendői mellett szőlőműveléssel, is foglalkozott, az egri filoxé1avész 
utáni munkásságáért díjat kapott 1882-ben a Vasárnapi Ujságban megjelent hirdetés szerint 
Egerben nlég ő a gyógyszerész. 1899„ április 8-án hunyt el (13). Három gyermekük volt, Sarolta 
(1880-1962), Anna (J 881-1926), aki írónő lett (14) és Lajos (sz 1883) 

Ugyancsak máramarosszigeti származású Buzáth Márton gyógyszerész is, alci 1839 dece1nber 
11-én született szintén egy népes, többgyermekes családban Az ő apja Buzáth Bogdán kereskedő 
volt, az anyja pedig Govrik Rozália (1) Iskoláit szülővárosában a római katolikus algimnázium
ban végezte kitűnő eredménnyel. 1855 augusztus 20-án nagybátyjához, Buzáth Kajetán gyógy
szerészhez ment gyakornoknak Beregszászba, itt három évig gyakornokoskodott. 1858. szeptem
ber 20-án kapta meg a gyakornolci abszolutóriumot Visszajött Máramarosszigetre Buzáth Si
mon (sz 1821?) gyógyszerészhez, ahol az év november 1-jéig segédként dolgozott, innen Veszp-
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rémbe ment, awnban sanyarú körülményei miatt 1859 júliusában hazajött, és Kolozsváron 
WolffJános (1815-1899) gyógyszertárába szegődött el, ahol mindkettőjük kölcsönös megelége
désére egy év és két hónapot töltött el Egyetemi tanulmányai végzésére Bécsbe utazott, de pár hét 
után átment a pesti egyetemre, ahol 1861 június 21-én tette le első szigorlatát jó eredménnyel 
1862-ben elvégezte a második évet, és július 17-én, 22 éves korában megkapta a gyógyszerész
mesterf oklevelet (7). Közben szülei elszegényednek, apja már segédi évei alatt elhunyt, özvegy 
édesanyja pedig a többi gyermekével igen szűkös körülmények közt élt Buzáth Márton, az okle
vele megszerzése után ismét WolffJános kolozsvári gyógyszertárába ment vissza, tíz hónap eltel
te után pedig, 1863 október l-től özvegy Khudy Józsefné Egyszarvúhoz címzett gyógyszertárába 
az akkori bérlő, Engel József (1807-1870) gyógyszerész mellé szerződött 1865 március végéig 
maJ:ad itt; munkáját elismeréssei nyugtázta mind a tulajdonos, mind a gyógyszertár bérlője 

1865 májusában hazament Máramarosszigetre, ahol jótállás mellett megvette az 1778-ben ala
pított özvegy Buzáth Simonné tulajdonában levő Kígyó gyógyszertárat. Szerényen élt, hogy adós
ságát minél hamarabb kifizethesse, és özvegy édesanyját, testvéreit, valamint elhunyt bátyja gyer
mekeit segíthesse. 1884-ben megnősült, feleségül vette szalgéri Szalgháry Irént, akinek apja jó
módú kincstári ispán Anyagi gondjai megszűntek, így továbbra is segíteni tudta családját Házas
ságából három gyermek született, egy fiú és két leány, de az egyik leány nyolcéves korában el
hunyt Máramarossziget megbecsült polgára volt. Több intézmény és egyesület aktív tagjaként fá
radozott a közösségért. Választott képviselője volt a városi tanácsnak, tagja a Hitelintézet felügye
lő bizottságának, az Országos Vörös Kereszt pénztáránal<: és aMáramarosvármegyei Orvos-Gyógy
szerész Egyesületnek alapító, majd választmányi tagja. 

1898 április 7-én betegsége ágyba döntötte, röviddel ezután ötvennyolc éves korában elhunyt 
A Máramaros vármegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesüler az 1899-ben kiadott Évkönyvében kö
zölte életrajzát és értékelte az Egyesületben kifejtett tevékenységét (1). 

Halála után gyógyszertára az örökösei tulajdonában maradt, gondnoka Keresztes József (sz 
1881. július 11, oklevél 1902, Kvár) lerr, aki még Buzáth Márron életében orr dolgozott (4). 
1910-ben (2) Antalóczy Kázmér (oklevél 1892, Kolozsvár FJIE), 1918-ban (10) Vékony Julis
ka (sz 1879, október 24, oklevél 1912, Kolozsvár) a gyógy57,errár kezelője, 1920-ban Mandics 
Béla (sz. 1885 április 22, Máramarossziget, oklevél 1907, Kolozsvár) a bérlő (5, 8, 9), aki pár év 
múlva, 1924-től tulajdonosa is letr Máramarossziget legrégibb gyógyszertárának (6, 15). Tőle ke
rült 1953-tól az állam kezébe a gyógyszertár, és ettől kezdve Máramaros megye 16 számor viselő 
gyógyszerrára lerr (3) 

A szintén Buzáth nevet viselő család egy másik ágának leszármazottja az előbbivel azonos nevű, 
de Nagyváradon született Buzáth Márton (sz 18.30), az ő neve is szerepel a pesti egyetem orvo
si karának anyakönyvében. Huszonkilenc évesen 1857 július 20-án avatrál<: gyógyszerésszé (7). 
1885. szep_tem?er 26~á!l hun_yr e! Felesége a Szamosújváron született Govtik 1\1ar_git volt,_ N~gy~ 
váradon halt meg 1892-ben -- - - - - - - --

IRODALOMJEGYZÉK 

1. Ábrahám B. (szerk ): A Máramaros vármegyei Orvo1-Gyógyszeré5z E'gyeJüf.et első Évkönyve az 
1895/6-1898 egyefületi évekre. Mayer és Berget Könyvnyomdája, Máramarossziget, 1899 

2 Csikós Á, Orosz l (szerk ): G,yógyszerészek lapja Naptára az 1910 évre. Auer .J és Társa 
Könyvnyomdája, Budapest, 1910. 

3 Csüák Csaba (szerk) Otthonom S'zatmár megye. Szatmári.fozetek 6 E'gészségügy-történe'ti dol
gozatok A Szent-Györgyi Albert Társaság kiadása, Szatmárnémeti, 1997 
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Mure~-Marosvásárhely 
6 Nagy Samu (szerk): Almanahul.fa.rmacijtilor din Románia - Romániai gyógyszeré.1zek zsebnap--i 

tára 1924. A szerző kiadása, Cluj-Kolozsvár 
7. ***Album C'hirurgorum 1839140-1887188. Semmelweis Egyetem Orvostudományi Kar le

véltára, Budapest. 
8 ***A m ki" FJTE Almanach;a az 1891/1892-1906/1907 tanévre. Az Egyetem kiadása, Ko

lozsvár 1891-1907 
9. ***Keresztény magyar közéleti almanach JJJ kiitet E'rdély. Athenaeum Iiodalmi és Nyomdai 
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ID CLEMENS ALBERI BÉLA (1852-1944) 
IFJ CLEMENS ALBERI (1893-1972) 

KLEMENS FRIGYES (1894-19 ?) 
CLEMENS ÉVA (1925-) 

A Cle1nens családban három generáción keresztül voltak gyógyszerészek: az apán, a fiún és an
nak leányán kívül még egy oldalági rokon, unokatestvér is ezt a hivatást választotta 

Az apa, id .. Clemens Albett Besztercén született 1852-ben. Iskoláit szülővárosában végezte, 
kiváló tanuló volt Gyógyszerész-gyakornoki idejét is itt kezdte el, majd Désre került egy ideig 
telegdi Roth Pál (1826-1893) Fo1tuna gyógyszertárába Vele együtt itt volt gyakornok Ilosvay 
lajos (1851-1936), a későbbi egyetemi tanár is, akivel tartós barátságot kötött Később Naszódon 
folytatta gyakornoki éveit. Egyete1ni tanulmányait Grazban végezte, 1877-ben kapott itt gyógy
szerész oldevelet. Hazatérte után több helyen kondícióskodott, többek közt Kolozsváron dr 
Kohn Gyula (sz. 1893) Egysza1vú gyógyszertárában, majd visszajött Désre. 

1886-ban családot alapított, feleségül vette Bárány Lukács törvényszéki bíró Terézia nevű leá
nyát, és ekkor gyógyszertár nyitási jogért folyamodott. Rettegen (Beszte1ce-Naszód megye) kapott 
tulajdonjogot, és még abban az évben megnyitotta Remény nevű gyógyszertárát Itt nagy hasznát 
vette nyelvismeretének is, hisz a román, magyar és német nyelvet tökéletesen beszélte Gyerme
kei taníttatása céljából visszaköltözött Désre, bérbe vette régi munkahelyét, a most már Roth
örökösök tulajdonában levő gyógyszertárat. Egy 1886-ban készült felmérésben neve a legtöbb 
adót fizetők közt szerepel Miután gyermekei az iskolát elvégezték végleg Rettegen telepedett le, 
újból berendezte a régi gyógyszertá1at úgy, hogy a vidéken a legjobb hírnévre tett szert 

192.3-ban gyógyszertárát hasonnevű fiára, ifj Clemens Albettre ruházza át (2), de továbbra is 
dolgozort, főleg a receptúrai munkát végezte szívesen, teljes szellenli és fizikai frissességben még 
nyolcvanhat éves korában is (3) 1927-ben ünnepelte hetvenötödik születésnapját, gyógyszerészi 
pályára lépésének hatvanadik, az oklevél megszerzésének pedig ötvenedik évfordulóját, ennek 
kapcsán kollégái nagy szeretertel és tisztelettel emlékeztek 1neg róla a Revi.sta Farmaciei - GJ1ógy
szeré.5zi J<O(yóiratban ( 4). Az. őt köszöntő cikkben kiemelik munkabúását, nem lankadó, minden 
kari ügy iránti érdeklődését, becsületes, tiszta jellemét, akit a munka felemelt és boldoggá tett 
.,Olyan gyógyszerész volt, aki a g)'ógysze1tárat templomnak nézte, ahová sáro1 ldbbal nt'm lehet bemen
ni é.i ahonnan ki kell űzni a kalmárokat és a varázslókat' (4). 

1938 decen1berében, nyolcvanhatodik születésnapján is köszöntik kartársai a Pharmacia e lap 
hasábjain, méltatják gyógyszerészi múltját, kiemelik, hogy egy életen át a pedantéria, a pontosság, 
a hivatásérzet lelkes, becsületes munkása volt, akit a szakma iránti tisztelet és szeretet vértezett fel 
„-Valamijóleső-ér.zés-és-egy-n1eg nem-magyardzható·emberrelégtétel-tudata-tölti t'l a szemlélőt;·-amikor -
látja, hogy ilyen maga1 korban van, akinek- megadatik az, hogy_fennakadá1 nélkül, öntudatosan és lát
ható öriimmel gyakorolhatja hivatását"- ír ja róla Mózes Károly gyógyszerész, és fényképét is közlik 
ez alkalommal a köszöntő mellé (2) 

Hűséges szolgája volt a közegészségügynek Két munkás kezével teremtette meg magának a 
fliggetlen egzisztenciát, nem örökölt, nem kalmárkodott, mindenét a saját munkájának köszön
hette 1944 október 12-én hunyt el Rettegen Sírhelye Szamosújváron van az örmény katolikus 
temetőben (8) 

Fia, ifj,. Clemens Albert (Béla) 1893. április 4-én született Rettegen, iskoláit Beszte1cén és 
Désen végezte. Egyetemi tanulmányait Bécsben kezdte meg, ahol két évig tanult, majd a kolozs
vári FJIE-en folytatta, ahol 1915 december 18-án kapott oklevelet (6) A háború végéig a seges
vári katonakórház gyógyszerésze volt, ahol lelkiismeretes munkájáért 1918. június 20-án az oszt-
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rák császár és inagyar apostoli királytól az „arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján" kitün
tetést kapta meg (8) 

Ti:ianon után rövid ideig Désen a Krémet-patikát (Fortuna gyógyszertár) vezette, majd 1923-
tól átvette Rettegen a családi gyógyszertárat. Itt családot alapított, felesége Chrestels Paula. A

1 

gyógyszertárat 1953. május 16-ig vezette, amikor bekövetkezett a vidéki gyógyszertárak államo
sítása is. Hosszabb-rövidebb ideig alkalmazott gyógyszerészként nála dolgozott 1.ászló .Jenéi, 
Parádi Fetenc (1906-1993), Duha Krist6f (sz. 1903). Gyógyszertáruk államosítása után 
Bonchidára helyezték, ahol 1966-ig dolgozott, majd kérésé1e visszahelyezték Rettegre, egykori sa
ját gyógyszertárába, melyet 1969. augusztus 31-ig, nyugalomba vonulásáig vezetett. 1972 július 
18-án hunyt el Désen Gyógyszertára 2000-ben még a régi helyén működött (8), majd új épület
be költöztették 

Az. ő leánya, Clemens Éva, a család harmadik gyógyszerészgenerációját képviseli. 1925. már
cius 27-én Rettegen született (7), iskoláit Besztercén és Kolozsváron végezte, egyete1ni tanulmá
nyait Marosvásárhelyen a GYK-on, ahol 1950-ben kapott oklevelet (1) Ezután egy évig 
Gyergyószentmiklóson a Poliklinika gyógyszertárában alkalmazták, majd Kolozsváron telepedett 
le családjával együtt, és mint Szekernyesné Clemens Éva dolgozott az Egyetemi gyógyszertárban 
19 76-ig, nyugdíjazásáig 1962-ben munkatársaival együtt a Farmalia szaklapban javaslatot tett, a 
felületaktív anyagok ésszerű receptúrai felhasználására Ezenkívül a ken<3-fsök receptúrai elkészíté
sére is egy módosított, újabb módszert dolgozott ki, amit újításként is éi'őterjesztett 1971-ben le
tette a főgyógyszerészi vizsgát. Szakmai munkája mellett eredményes sporttevékenységet folyta
tott, több asztalitenisz-bajnokság díjazottja (9) 

A Clemens családban volt még egy gyógyszerész, ifj Clemens Albert unokatestvére, Klemens 
Frigyes (nevét így írta és a felhasznált levéltári anyagban is így található), aki 1894 január 4-én 
született Besztercén Gyógyszerész oklevelét szintén Kolozsváron kapta meg kitűnő minősítéssel 
1915 december 18-án (6) Részt vett az első világháborúban, 1918-ig az Osztrák-Magyar Mo
narchia hadseregében, inajd 1919 után a román hadseregben is szolgált, 1940-ig katonai gyógy
szertárban volt alkalmazásban. Közben szabad joggyakorlásra is kért engedélyt, amit 1922 no
vember 28-án a 118-as rendelettel meg is kapott. Az 1940 utáni években Marosvásárhelyen az 
Arany Szarvas gyógyszertárban 1949 nlárciusáig alkalmazott gyógyszerészként dolgozott (5) 
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CSAIHNÉ DR. SIANCEL ZAMFIRA 
(1930-1997) 

Tordán született 1930 március 8-án Apját vasúti alkalmazottként többször áthelyezték, Íg}~ 
került a család Gödemesterházára Ele1ni iskoláit Szászrégenben, 1najd a gimnáziu1not Marosvá
sárhelyen végezte, 1948-ban érettségizett a román tannyelvű Unirea nevű leánygimnáziumban 

Gyógyszerészi tanulmányai után Marosvásárhelyen az ekk:or önállósult GYK-on kapott gyógy
szerész oklevelet 1953-ban (1, 2) Továbbra is az egyetemen maradt, és megkezdte tevékenységét 
a Galenika Tanszéken Előbb gyakornok, majd tanársegéd lett, végül pedig adjunktussá nevezték 
ki, és ebben a minőségben tartotta továbbra is a gyakorlatokat és az előadásokat mindkét nyelven 
1987-es nyugdíjazásáig. Így több mint hanninc éven át szolgálta hittel, tudással, becsülettel és 
helytállással a gyógyszerészképzés ügyét. Kiváló pedagógusként gyógyszerésznemzedékek egész 
sorát oktatta. A tanszék munkatársaival együtt részt vett mind az elméleti, mind a gyakorlati jegy-· 
zetek összeállításában 

Mint kutató, érdemeket szerzett számos gyakorlati probléma megoldásával, a különböző 
g}'ógyszerfo1mák előállítását befolyásoló tényezők szerepével foglalkozott, a gyógyszerek és a se
gédanyagok között létrejött kölcsönhatásokat tanulmányozta, az emulzj_6k minőségének javításá
ra különböző tensidek alkalmazását is vizsgálta, és ezzel kapcsolatos eredményeit az 19'73-ban Ko
lozsváron, Victor Cioci'inelea professzor (1901-1993) vezetése mellett elkészített doktori érteke
zésében foglalta össze. Az emulziók, valamint a megfelelő minőségű suppositoriumok előállításá
val kapcsolatos kutatásainak eredményeit több hazai szaklapban közölte 

Nyugdíjazása után, egyik fiának felesége, Csath Kozma Olga gyógyszerésznő (oklevél 1979, 
Marosvásárhely) Almeda nevű új gyógyszertárában (Horea u. '7 sz.) dolgozott haláláig. 199 7„ no
vember 18-án tragikus hirtelenséggel hunyt el Marosvásárhelyen Halála után ez a gyógyszertár az 
iránta való elkötelezettség, tisztelet, megbecsülés jegyében az ő nevét vette fel, s ma Firu
gyógyszertár néven működik (3). Menyén kívül egyik unokája is gyógyszerész lett 
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CSERESZNYÉS GYULA 
(1881-19 .) 

Nagyenyeden született 1881 március 20-án. Atyja Cs Gyula pénzügyi tanácsos, anyja Marosi 
Anna -Iskoláit Nagyenyeden és Kolozsvárt végezte, s ugyanitt tett érettségi vizsgát is a katolikus 
gimnáziumban Ezután lépett a gyógyszerészi pályára (1). Oklevelét Kolozsváron az FJIE-n 1906-
ban nyerte el, majd ugyanitt, 1913-ban a doktori fokozatot is megszerezte (3). Doktori értekezése 
különlenyomatként is megjelent még ugyanabban az évben Stief Jenő és 'Társa könyvsajtója által 
Diplomájának, valamint doktori fokozatának elnyerése után továbbra is az egyetem keretében dol
gozott, előbb egyetemi gyakornok az 1906/1907-1908/1909-es tanévekben, majd első tanársegéd 
lett ugyancsak az egyetem gyógyszerészettani intézetében. 1915-ben önálló gyógyszertári jogot 
nyert Kolozsvárra 1919-ben hadba vonult, majd hazatér te után rövid ideig az I Ferdinand Egye
te1n gyógyszertárában dolgozott Majd, az impériumváltozás következtében, otthagyta egyetemi 
állását, és a Páduai Szent Antal nevét viselő saját gyógyszertárát vezette 1949-ig, az államosításáig 

IObb témakörben végzett tudományos kutatásokat, s eiedményeiről írt beszámolói, szakcikkei 
érdeklődést keltettek nemcsak a tudományos életben, de közülük nem egy a nagyközönség elé is 
eljutott„ Önállóan megjelent 1nunkái: 

1) Különböző dohánykészítmények nikotintartalmáról (Különös tekintettel az egyiptomi szi
varkára és a nikotinmeghatározó módszerek használhatóságára); 

2) lnfusumok és Decoctu1nok helyes előállítása (Közlemény a kolozsvári m kir. Ferenc József 
TUdományegyete1n gyógyszertani intézetével kapcsolatos egyetemi gyógyszertár laboratóriumá
ból). Különlenyomat a Gyógyszerészeti Értesítő 1911. évi 4-7 számaiból 

3). A Tack-féle eljárással kezelt és a Deniko r t. által forgalomba howtt dohánykészítmények 
fllstjében levő nikotinmennyiségének meghatározása (Különlenyomat a Gyógyszerészi Értesítő 
1914 évi 15 és 16. számaiból Budapest) 

4) A Salvia offilinalú és Salvia ílfarea mag olajainak fizikai és kémiai állandói (Különlenyomat 
a Gyógyszerészi Közlöny 1918. 44 és 50. számaiból. Budapest 

Tübb szaklapnak volt a munkatársa, így a Gyógyizerészi Értesltó; Gyógyszerózi KOzlöny (Buda
pest} a Pharmaco-C'ourrier, a G_yógyszeriszi Archívum (Kolozsvár) folyóiratoknak, valamint a 
„Sze·mle" e irodal1ni és tudományos folyóiratnak (Kvár, 1914). A Deniko R I és más dohány
áruk nikotintartalmáról folytatott vizsgálatai eredményeiről írt dolgozatairól szóló bírálatokat és 
ismertetők, a „Pesti Hírlap" (1919 szeptember 26, XXXV évf 228 oldal és ugyan e az lap 1919 
október 3-i száma) hasábjain is megjelentek. Tudományos munkásságának elismeréséül az Erdé
lyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szakosztálya választmányi tagjául választotta, ugyan-
<lkkor ren_des ___ tagj_~ _a Ma_gyaI'C)rszá_gi ___ fermészettudományi fársul~tnaj<:, vala_-inin_t ___ a Romániai 
GYógyszerlsZ- EgyeSületek '.EfdélYi -és Báfl~ti ragozta -tudományos sz~~~~tálJi~tl: --

Saját készítésű gyógyszere ,,Antigutur" néven volt ismeretes és nagy népszerűségnek örvendett: 
nátha, grippe, vala1nint fejfájás ellen ajánlotta (2) 

IRODALOMJEGYZÉK 
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CSURGAY KÁLMÁN 
(1858-1892) 

Az A.rad megyei Gyorokon született egygyermekes családban Apja, dr Csurgay József (1819~ 
1895) a pesti egyetemen szerzett sebészdoktori, szemész és szülész oklevelet, később .-~radon volt 
orvos, majd Büdszentmihályra került körorvosnak. Homeopátiával is foglalkozott Ot gyermeke 
közül az 1858 augusztus 23-án született Kálmán volt az első. Még Aradon kezdte meg iskoláit, 
majd Késmárkon folytatta, és itt fejezte be az ötödik gimnáziumi osztályt Ezután gyakornoki 
éveit töltötte Büdszentmihályon (ma Tiszavasvári) id. l.ukács Ferenc (1847-1917) gyógyszertá
rában; nem okleveles segédként Jolsván (Gömör megye) is dolgozott. 1877-ben iratkozott be a 
budapesti egyetemre, ahol 1879-ben kapott gyógyszerészi oklevelet (9) Utána mint katonai ön
kéntes töltötte swlgálati éveit 

Már egyetemi hallgató korában többre törekedett a tananyag elsajátításánál. Kitűnően kidol
gozott jegyzeteit másoknak is odaadta, és gyengébb kollégáit felkészítette a vizsgákra. 1884-ben 
Gyógyszerészeti Tankönyv gyakornokok ;zdmára címmel jelent meg kétkötetes munkája (2), melyet 
alckor a Gyógyszerész Egyesület 1000 forintos külön jutalomban részesített. Az általa Összeállított 
720 oldalas és több mint .300 ábrával illusztrált tankönyvnek, mint az _#.lCíme is jelzi -Elméleti és 
gyakorlati utmutató/Gyógyszeré.;z gyakornokok képzésére, a gyógy.5zerészse"'§fdi vizsgálatra éJ elóké.szltö 
az egyetemi tanfo61amra - a gyakornokképzésben volt igen nagy jelentősége (1), éveken át tan
könyvül szolgált Ugyancsak Budapesten, de később, 1891-ben Az dl/ami közigazgatás ó a gyógy
szeri.szet címen jelent meg egy másik könyve 

Munkatársa lett a Schédy Sándor által szerkesztett Gyógyszerészi Hetilapnak is, amely 1862-től 
már folyamatosan jelent meg 1879-től szerkesztő (3), 1883-ban már főmunkatárs, majd egy év 
múlva társszerkesztő lett Öt és fél év után megvált a Gyógy)zerészi Hetilaptól, és 1885 március 
28-án elindította az akkori Magyarország második szaklapját, a Gyógyszerészi ROzlönyt, amelynek 
nemcsalc szerkesztője, hanem kiadó tulajdonosa is volt (2) A gyógyszerészi kar szükségét érzi egy 
„bővebb tartalmú, 1zaktanulmán)'ainkat korszerűbben műveló~ közös érdekű, szélesebb körű mükö
dé.1t kifejtó gyógyszerészi szaklapnak" - írta bevezetőjében Munkatársai közt találjuk Karlovszky 
Geyza (1860-1936), Winkler Lajos (1863-1939) gyógyszerészeket 1888-ig a lapban 32 gyógy
szerész 296 cikket közölt, a szervezési ügyekkel foglalkozó legtöbb írás szerzője maga Csurgay 
Kálmán volt, rajta kívül a tudományos szakmai színvonalat a kor legjobb szakemberei biztosítot
ták. A tudományos dolgozatok közlésével teljesen egyenértékű volt a lap érdekvédelmi tevékeny
sége is, azonkívül rendszeresen tudósított az egyesületi élet minden mozzanatáról (4). 1886-tól 
1892-ig évente az ő szerkesztésében és lapjának, a Gyógyszerészi ROzlönynek a kiadásában jelent 
fIH::g -~---Gy/l_gy~g,_r;_ri_~z,ff4 __ $vkönyve dm_ű zs~b_naptár 1892-ben a hetedik évfolyam volt az utolsó, 
amelyet még ő szerkesztett, négy év szünet után, 1896-ban a nyolcadik évfolyamnak megfelelő 
kötetet már Karlovszky Geyza szerkesztette 

Közben 1881-ben jogot kért patikanyitásra Dunaszekcsőn (Baranya vármegye). Röviddel a 
felállítás után azonban bérbe adta, majd megvált tőle és visszatért Budapestre Önállósága máso
dik évében, 1886-ban családot alapított (5), Bertalan Pál nyíregyházai gyógyszerész Rózsa nevű 
leányát vette feleségül A házasságból két fia - István és Béla - született 

A megfeszített munka aláásta egészségét, kimerült, erős fejfájással küszködött, szellerni mun
kaereje csökkent, és az agytumortól való félelmében 1naga vetett véget életének 1892 február 
12-én Budapesten, harmincnégy éves korában (6). Sírja a Kerepesi temetőben van 

,,A legjobbjaink egyikét veszítettük et' - írja róla a Gyógyszerészi ROzlönyben utóda, Karlovszky 
Geyza (7), majd az ugyancsak itt megjelent nekrológban olvassuk: „Erkölrn szükségből foradhatat-
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ianul munkálkodott, mot nyughatatlan 5zelleme folyton 5arkallta, dolgozott, mert anzbúiója volt, 
hogy 5zakmájának minél többet használhaHon" (8) 
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DR CZE I Z DÉNES 
(1869-1922) 

Kolozsváion született 1869 januá1 13-án a Honvéd utcai ősi családi házban. Apja, Czetz Já~ 
nos, a temetkezési intézet igazgatója 1902-ben hunyt el. Iskoláit szülővárosában a Piarista Gim
náziumban végezte, 1887-ben érettségizett. Ezután szülővárosában, a Hunyadi Mátyás gyógy
szertárban gyal{ornokoskodott, amit az 1874-ben Kolozsváron oklevelet szerzett Bír·ó János veze
tett. 1888-ban sikerrel tette le a tirocinális vizsgát (5), majd ősszel beiratkozott az FJTE-re, ahol 
az 1891/92-es tanévben gyógyszerészmesteri oklevelet kapott (.3). Továbbra is az egyetemen ma
radt, az 1893/94-es tanévben mint rendkívüli hallgató szerepel a neve a Természettudományi 
Karra beiratkozottak közt (3) Fabinyi Rudolf intézetében dolgozott és 1893-ban megsze1ezte a 
doktori fokozatot a Haf.ogénsavak hatá>a aethyl, illetve amylnitrittel a trimetho.xiprvpylenbenzolra 
(asaronra) című értekezésével (1). Dolgozatát a Gyógyszerészi Hetilap is közölte (2) még abban az 
évben Fabinyi az 1893. március 13-i ülésén előadott „Stereochemiai tanulmányok" című székfog
laló értekezésében a következőképpen említi: „ Az értekezése·mben lei"rt számo.> új vegyület, igen 5ok 
munkát é.s időt igénybe vevő előállt'tá5a és analysise körül Czetz Déne.s, Friedmann.József és Odor 
Béla vegyésznövendék urak kitartó fzorgalommal 1nűködtek kö'zre ó lény?ge.1 1egí'tségemre voltak, a 
miért nekik e he61t is teije1 elismeré.1emet és köszönetemet fejezem ki" A ézetz Dénesen kívül emlí
tett Friedmann (később Fábián) József és Odor Béla gyógyszerészek szintén az 1893/94-es tan
évben nyerték el a gyógyszerészdoktori fokozatot Fabinyi professzor irányítása mellett 

Ezután gyógyszerészdoktorként Budapesten több gyógyszertárban is dolgozott, majd 1897-
ben tért haza szülővárosába Családot alapított, feleségül vette dr Költli Ferenc gyógyszerész test
vérét, Költli Gizellát Erzsébetfalvár'ál (4, 5). Önállósította magát, és megvette a Monostori Út 42 
szám alatt az 1885-ban alapított Isteni Gondviselés nevű gyógyszertárat, amelyet később Czetz
patikának neveztek el. Egyik rnegalapítója volt a helybeli Heinrich-féle szappangyárnak. Mivel jól 
felkészült szakember, Széky Miklós (1842-1912) halála után, az 1913114-es tanévtől kinevezték 
a gyógyszerészgyakornokokat vizsgáztató biwttságba; ezt a feladatát közel tíz évig látta el 

A gyógyszerészek egyesületi életében is tevékeny részt vállalt. Az Országos Gyógyszerész Szö
vetség, inajd a Kolozs-Torda megyei Gyógyszerész Kamara örökös tiszteletbeli tagja volt A ko
lozsvári Mentő-Egyesületnek tizenöt éven át önzetlen pénztárosa 

1914-től gyógyszertárának kezelésével sógorát, dr Költli Ferenc gyógyszerészt bízta meg, aki 
iniután 1909-ben a gyógyszerész oklevelet, 1910-ben pedig a doktori fokozatot is tnegkapta az 
FJIE-n, az egyetemi gyógyszertár alkalmawttja volt (3) Czetz Dénes azonban továbbra is részt 
vett a szakma egyesületi és társadalmi életében. „Csütörtöki patikusvacsorák" néven szervezte 
meg a kollégák részére a kellemes beszélgetőestéket, melyek a tapasztalatok átadására és a minden
nap(eSe-ffiéi.-ifC[-ffie-ghes~~léS~r~--ls .ilkalmasak voltal{ (6). Szorgalmas, pontOs, becsületes és nemes 
gondolkodású, szelíd modorú embernek ismerte nemcsak a város, hanem az egész erdélyi gyógy
szerésztársadalom 

1922. december 19-én váratlanul elhunyt Kolozsvá1on Halála után dr Bíró Géza (1876-
1932) kolozsvári gyógyszerész, az erdélyi gyógyszerész-társadalom kiemelkedő alakja, vezéregyé
nisége a Kolozs-Torda megyei Kamara utolsó közgyűlésén Dr. Czetz Dénes Alapítvány létrehozá
sát javasolta, melynek kamataiból egy szegény so1sú gyakornokot segélyeznének a gyakornoki 
tanfolyam ideje alatt. Javaslata megtétele után dr Bíró Géza 500 lejt ajánlott fel e1re a célra. A ko
rabeli sajtó megemlékezésében úgy jellemezte, mint a „csupaszlv ó a gerincei, megrendithetetlen 
magyar embert, aki gondolkodá1ával igyekezett az érdekellentéteket elslmí'tani, az emberi szolidaritást 
tudatoBá tebbi a lelkekben és az érzé.1ekben" (Gyógyszerészi Hetilap) 
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A Czecz-gyógyszercárat sógora, dr:. Költli Ferenc vette meg, 1922-től mát az ő nevén van (8), 
alig tíz év után azonban, 19.32. január 3-án ő is elhalálozott (7) Ucána Holicska Dezső (1892-
1943) lett a tulajdonos egészen haláláig (9), majd az ő fia, HolicskaAndás (sz 1923) és azt 1949 
április 2-ig a gyógyszertárak államosításáig vezette (11) Ekkor a gyógyszertár a város 13. számú 
gyógyszertára lett, majd 1990 urán magánosítva továbbra is működik 

Czetz Dénes gyógyszerész felesége, hatvanhét éves korában, özvegységének huszadik évében, 
1942 április 28-án hunyt el Kolozsváron (10) 

A Czetz családból ismeretes még egy gyógyszerész, a dési születésű Czetz Deodatus, aki 26 
éves korában, 1834. február 23-án kapott oklevelet a pesti egyetemen (12) 

IRODALOMJEGYZÉK 

Horváth Jenő: Mag:;1ar doktor gyógy.1zeTészek A Magyar Gyógyszerésztudományi fársaság Ér
tesítője, 19.34, 10, l, 81-146 

2 Matolcsy Miklós: RO'nyv- é.s irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszeré.5zeti munkákról 
1578-1909 Stephaneum Nyomda Rr, Budapest, 1910 

3 ***A kolozsvári m. ki" F]TEAlmana<hja az 1890/91-1893/94 és az 1908/09-1910/11 tan-
évekre. Az Egyerem kiadása, Kolozsvár, 1890-1893, 1908-1911 

4. *** Gyógyszerészi Közlöny 1897, 13, .33, 281 
5 **'Gyógyszerészi Hetilap 1897, 36, 299; 1930, 52 
6 .. '** Czetz Dénes Nekrológ Pharmacia- Gyógyszerész Újság (Cluj-Kolozsvár) 1923, 4, l, 6. 
7. ***Dr. Nekrológ Buletinul Farmaci§tilor 1932, 10, 1-2, 9 
8 *** Almanahul farmace·utú- Gyógyszeré.5zek zsebnaptár-a az 1922. évre II évf. (szerk Molitórisz 

P. és NagyJ) 
9 *** Gyógyszeré.fzek zsebnaptára az 1942. évre 70 évf. Összeállította Réthelyi József A Gyógy

szerészi Hetilap kiadása 
10 ***Gyógyszerészi S'zemle 1942, 7, 18 
11 DECRET nr. 134 din 2 aprilie pentru nationalizarea unitatilor sanitare ca: farmaciile urbane 

re§edinte §i nere§edinte de judet §i centre importante muncitore§ti, laboratoare chimico
farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 

12 Album C'hyrurgorum et Pharmalopoeorum 1770-1838/39. Semtnelweis Egyetem Orvostudo
mányi Kar levéltára, Budapest. 
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DR DÁVID LAJOS 
(1889-1962) 

Kézdivásárhelyen született 1889 október 18-án (16) Apja Dávid Antal kereskedő, anyja 
Csíky Ida Iskoláit szülővárosában végezte. 1906-ról Jancsó Géza (1848-1913) gyógyszerésznél, 
a Mátyás Király nevű gyógyszertárban gyakornok. Itt tanulta meg a becsületes, pontos munkát, 
itt nevelték a gyógyszerészi hivatást szeretni és megbecsülni. Jancsó Gézát tanítómesterének, atyai 
jó barátjának tartotta, és később az egyetemi hallgatók előtt is mindig megemlékezett róla Agya
kornoki vizsgát Kolozsváron tette le 1909-ben Kolozsváron maradt, és rövid ideig több gyógy
szertárban dolgozott, végül az egyetemi gyógyszertárban lett gyakornok Közben beiratkozott az 
FJIE-re, ahol kitűnő eredménnyel tette le vizsgáit, 1911-ben gyógyszerész oklevelet kapott (1.3), 
majd beiratkozott a dokto1átusra, a doktori fokozatot 1913-ban szerezte meg A H_ydrastú 
lanaden1ú gyökerének é.1 kivonatainak hidra1tin tartalmának meghatározása különbiiző gyógy.1zer
könyvek előírása alapján é.5 egy új mennyíiégi meghatározd.1 a kivonat belberin-tartalmára vonatko
zóan c értekezésével (11). Ezután díjtalan tanársegéd lett, majd 1918 februárjában gyógyszertári 
vegyésszé nevezték ki (13). Feladatkörét 1919-ig látta el, mivel ekkor hadba kellett vonulnia több 
társával együtt. ~:.,,'~ 

A hatalomváltozás után az egyetem tanárainak és hallgatóinak egy""'"fészével Szegedre került, 
ahol 1921-ben megbízást kapott az új egyetemi gyógyszertár felállítására (2, 14, 15) Ekkor kez
dődik oktatói pályájának és tudományos tevékenységének kiteljesedése. 1922-ben magántanári 
kinevezést kapott a gyóg;yszervizsgálat, különös tekintettel az alkaloidákra c tárgykörből 1926 má
jusában a gyógyszertár igazgatójának nevezik ki (6), 19.30-ban címzetes nyilvános rendkívüli ta
nár, majd az 1933/34-es tanévtől a Gyógyszerészeti Intézet vezetője. 1944 májusában nyilvános 
rendes tanár lett (8). Iisztségeivel járó feladatait 1958. szeptember 30-ig, nyugdíjazásáig látta el 
(3); közben az 1947/48-as tanévben az Orvostudományi Kar dékánja, 1948/49-ben dékán
helyettese is volr (15) 

A gyógyszerészhallgatókon kívül az orvostanhallgatókat is oktatta a gyógyszerkészítési gyakor
latok és az egyszer{í kémiai kvalitatív analízis tárgyköréből. Negyvennyolc éves egyetemi munkás
sága igen értékes és eredményes volt, ebből tizenkét évet a kolozsvári, és harmichatot a szegedi 
egyetemen töltött el Kiváló pedagógus volt, nemcsak szakmát, hanem hivatást is tanított Első
ként vállalkowtt Szegeden tankönyvírásra Saját kiadásában jelentette meg 1927-ben Gyógy.szeré
>zet c munkája I és II kötetét (239 + 239 oldal), majd 1937-ben a III. köretet (203 oldal) és az 
ezeket kiegészítő pótfüzeteket 1943-ban A galenikumok elkülöníté.se és feliímerise, 1944-ben A IV 
Mag:;1ar Gyógyszerkönyvben hivatalos nem galenusi anyagok éJ ké.5zltmények elkülönítése é.s.filismeré
s~ __ c_._ ~~!!~~_je_l_~_I~E __ ~p~g, melyeket évtizedeken át használtak a hallgatók és a gyakorló gyógyszeré
szek egyaránt Szívesen támogatta tanítványainak tudományos munkásságát, így intézetében és a 
vezetése alatt számos gyógyszerészdoktori értekezés készült el 

A tanításon kívül sokoldalú tudományos munkát is végzett, az alkaloidok kutatása terén nen1-
zetközi hírnevet szerzett, számos szelektív analitikai módszert dolgowtt ki ezek azonosítására, ma 
is használatos az általa leírt színreakció a kinin és a kinidin megkülönböztetésére Az általa össze
állított és bevezetett vanilin-sósavas reagenst a Merek-cég Dávid-reagens néven forgalmazta. Má
sik kutatási területe a különböző gyógyszerek kisüzemi, gyógyszertári előállítása volt„ A Prodal al
tató hatású tabletta, a Dávid-féle babakenőcs törzskönyvezett készítmények is az ő nevéhez fűződ
nek A csalánból (Urtica dioúa) izolált és általa előállított UD-3 injekciót sikeresen használták a 
háború idején. kz. akkor még nem létező biofarmacia előfutárának tekinthetők azok a kísérletei, 
melyekkel a gyomor perisztaltikus mozgását szimulálva a tabletták, pirulák szétesésének és ható
anyag-tartalmának változását követte 
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Sokoldalú szakmai tevékenységének elis1ne1éséül szán1os tudományos társaság tagjává válasz
totta, a Magyar Gyógyszerészeti Tá1saságban pedig az újjáalal{_ulás után vezetői tisztséget kapott 

Emberi, társadalmi magatartását, tetteit mind a köz-, mind a magánéletében a keresztényi fe
lebaráti szeretet vezérelte Példás családi élete volt Még kolozsvári tartózkodása alatt megnősült, 
felesége, a temesvári születésű Bíró Szaniszla 1920 és 1935 között tíz gyermeknek adott életet és 
nevelt fel. Közülük kettő - Ágnes és Ágoston - a gyógyszerészi hivatást választotta, és apjuk 
nyomdokaiba lépett Dávid Lajos áldozatos, nehéz munkájának legfObb megértője, támogatója és 
segítője a felesége volt. Az. 1956-os események megviselték egészségét, és ezért 1958-ban nyugdf
jazását kérte (7) 1962 augusztus 30-án hunyt el Szegeden hetvenhárom éves korában, szeptem
ber 3-·án nagy részvét mellett temették a szegedi belvárosi temetőben (9). Sírja Budapesten a Bel
városi temetőben található, a X Dísz Bal hátsó sorában 83 jelzéssel van ellátva (18) 

Érdemei elismerésének jeléül még életében, 1961-ben arany diplomával tüntették ki, majd 
születésének századik évfordulóján a szegedi Gyógyszerész-tudományi Karon és az egyetemi 
gyógyszertár falán emléktáblát helyeztek el, (4) és emlékülést tartottak (3, 5), ahol kiosztották a 
Dávid Ágoston által létesített Dávid Alapítvány 1989 évi díjait. A Magyar Gyógyszerészeti Tár
saság kórházi szervezete 1982-ben nevével fémjelzett jutalomérmet alapított a kórházi-klinikai 
gyógyszerészet fejlesztése terén eredményt felmutató gyógyszerészek kitüntetésére A Dávid Lajos 
Emlékérem évente kerül kiosztásra (12) 1990-ben születésének 100, majd 1999-ben a 110 év
fordulóján is tiszteletére emlékülést tarottak (4, 17) 1992 októberében halálának harmincadik 
évfordulóján az erdélyi gyógyszerészek szülővárosában, Kézdivásárhelyen az EME Orvostudomá
nyi Szakosztályának II tudományos ülésszakán emlékeztek meg róla (10). 

A Kolozsváron megjelenő Húnök e lap 1933 szeptember 15-i számában közölték E.1zméij' e 
versét Vámos költői álnév alatt, melyben a ke1esztényi szeretet elvét vallva fogalmazta meg az el
viselhetetlen társadalmi és politikai viszonyokkal szembeni ellenérzését (1). Emberbaráti maga
tarrásár jellemzi, hogy az Actio Catholica világi elnökeként a fasizmus éveiben származásuk miatt 
diszkriminált Purjesz Béla (1884-1959). és Rusznyák István (1889-1974) tanártársai mellett ki
állt, és közbenjárt elhu1coltatásuk ellen (10) 

IRODALOMJEGYZÉK 

l Domokosné Dávid Ágnes: Dávid La;os (1889-1962) Gyógyszerészet 1989, 33, 10, 507-508 
2 Ferencz Áron, Dávid Lajos: A Ftrtnl .József Tudományegyetem Gyógy1zeré5zeti Intézete é.í Eg:ye

tnni Gyógyszertára története Magyar Gyógyszerésztudományi 'Társaság Értesítőjének 
Jakabházy Zsigmond professzor tiszteletére kiadott ünnepi számának különlenyomata az 
1937. évi 3. számából. Főiskolai könyvnyomda, Pápa 1937. 1-7. 

3 ·KedvessjGyOrij:Dlividla}os profesrzor élet~ija. Gy6gyszerészer-l'J9ö,34, 5, 228-29 
4 Kovács László: Emlékülés dr. Dávid Lajos 5ZÜÍeté5ének 100 évfordulóján Gyógyszerészet 1990, 

34, 5, 227 
5 Kristó Nagy I.: Dávid profeuzor a tani'tván_y 5zem5zögébó! Gyógyszerészet 1990, 34, 5, 2.30-

2.32 
6 Mezey Géza: Az e/só magyar E'gyetemi gyógy5zertár rövid története (KOiozsvár-Szeged) Gyógy

szerésztörténeti Diárium IIl 1974, 2 (10), 109-11.3 
7 Novák István: Dr: Dávid lajo1 professzor nyugalomba vonult. Gyógyszerészet 1959, 3, 1, .33-

334 
8 Novák István: A gyógyszerész oktatá1 rövid tOrténete a 5zegt·di egyetemen Gyógyszerészet 1962, 

6, 9, 348-349 
9 Novák István: Dávid La;os 1889-1962 (Nekrológ) Gyógyszerészet 1962, 6, 10, 390-391 
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11 Zalai Károly: lhe.1e.1 in the l;iharmacy Presented between 1872-1918 at the University oj 

Claudiopolir Orvostörténeti Közlemények 19 70, Suppl. 4, 171-184 .· 
12. Z.alai Kárnly: Gyógy.1zeré.1zeti numizmatika A Magyar Gyógyszerészeti Tá1saság kiadása, Bu-~ 

dapest, 1998, 67 
13 ***A m. kir FJTE Almanalhja é Tanrendje az 1910111-1918/19 tanévekre. Az Egyetem ki

adása, Kolozsvár, 1910-1919 
14. **'A m kir: FJT E Almanach;a az 1923124-1938139 tanévekre Az Egyerem kiadása, Szeged, 

1923-1939 
15 ***Szegedi egyetemi almanach (1921-1996) Kiadja dr Dobozy Attila rektor, Szeged, 1997, 

403 
16 *** Magyar életrajzi lexikon. I kötet (Főszerk. Kenyeres Ágnes) Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1967 352-353; Új magyar életrajzi lexikon II kötet. Főszerk„: Markó László. Magyar 
Könyvklub kiadása, Budapesr, 2001, 57-58 

I 7 Zallár Andor: Emlékezés Dávid Lajos gyógy.1zeré•zprofi:Hzorra >zületésének 110 évfordulóján 

Gyógyszerészet 1999, 43, 12, 797-798 
18 Szmodits László: Neve.1 mag;·ar gyógy.szerózek kegyeleti adattára Qi~cum Kiadó, Budapest, 

2003, 60-61 ;: 

75 ábra Dávzdlajos (1889-1962) egyetemi tandr 
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DÁVID JÁNOS 
(1894-1959) 

Kézdivásárhelyen, egy örmény családban született 1894 május 15-én Apja D. János kereske
dő, anyja Vertán Gabriella. Iskoláit először Kézdivásárhelyen a Róm Kat. Gimnáziumban kezd
te meg, majd Kolozsváron a piarista gimnáziumban folytatta, ahol 1910-ben érettségizett Gyógy
szerész-gyakornoki, tirocinális vizsgáját 191.3. szeptember .3-án tette le. Ezután beiratkozott az 
FJTE-re, ahol négy szemeszteri tanulmánya után 1918. szeptember 6-án megkapta a gyógyszerész 
oklevelet Közben már az 1916/17-es tanévtől gyako1nok, majd tanársegéd az egyetemi gyógy
szertárban 1918-ban hadba vonult. 

A trianoni döntés következtében létrejött hatalmi változások miatt már nem maradhatott az 
egyetemi gyógyszertár munkatársa, ezért miután hazatért 1922. nove1nber 28-án szabad joggya
korlásra („libera practica") kért jogot A Phannacia e újság 1922. évi 3 száma közli, hogy Maros
vásárhelyen a Szentlélek gyógyszertár vezetését az örökösök Dávid Jánosra bízták 1924-től pedig 
ő lett a tulajdonosa is, mivel özv Koncz Henrikné reáruházta a gyógyszertárat a 322/1924. ápri
lis 21-i jelzésű okirattal 1936 augusztusától kezdve 12 éven át „Ada" néven egy illóolajokat elő
állító és forgalmazó laboratóriumot is működtetett 

A városban élénk közéleti tevékenységet is kifejtett A Magyar Párt intézőbizottságának, a Ma
gyar Kaszinónak volt a tagja, a Torna Kertnek 6 évig elnöke, római katolikus egyháztanácsos, a 
róm kat status képviselője, az Erdélyi Kárpát-Egyesület választmányi tagja, az Marosvásárhelyi 
Sport Egyesület vívószakosztályának elnöke. 1940 márciusában Kőváry József (1903-1943) 
gyógyszerésszel kezdeményezte a gyógyszerészek beszerző szövetkezetének 1nega1akítását Maros
vásárhelyen A Pharmacia újság 1940. évi 3. szá1na ennek megalakulásáról számol be (3) 

1949 április 2-án a 134 számú Miniszteri Rendelettel (Decret) államosították gyógyszertárát 
és laboratóriumát (5). A Marosvásárhelyt működő „Gyógyszerárugyára" - a CASBI kimutatás 
szerint - mintegy SOo/o-ban inagyar érdekeltségű volt A gyógyszertár-államosítással meg is szün
tették patikáját Ezután a Hunyad megyei Vulkán helységbe ment. Itt ő és a felesége is állami 
gyógyszertárban kaptak állást Felesége laboránsként a vulkáni 19 számú gyógyszertárban dolgo
zott 

Vulkán helységben hunyt el 1959. november 4-én, azonban temetése Marosvásárhelyen volt 
novetnber 6-án. Sírja itt a r k temetőben van Két leánya közül a kisebbik, Éva a lupényi 14-es 
gyógyszertárban dolgowtt inint gyógyszerészasszisztens 1961-ben felesége, később leánya is kite
lepedett Magyarországra (4) 

IRODALOMJEGYZÉK 

***Melléklet a 6/pol 1948 szárnú jelentésben Romániában lévő jelentős magyar ipari érde
keltségek kimutatása a Bukarestben beszerezhető hiányos adatok alapján 

2 Kéresztén)' Magyar KOzéleti Almanach!!! kötet Erdély Atheneum Irod és Nyomdai Rt , Bu
dapest [é n], 81 

3. *** Pharmacia 1940, 18, 3, 39 
4 Zavada Emil, a Hunyad megyei Centrofarm egykori igazatójának szíves közlése 2011 októ

ber 
5 DECRE T nr 134 din 2 aprilie 49 pentru nafionalizarea unitifilor sanitare ca: farmaciile 

urbane re§edinte §i nere§edinte de judet §i centle importante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 

Bánatos uívve! tudatjuk hogy o jó férj apa nagyapa testvér és rakon 

Dávid János 
gyógyszerész 

folyó hó 4··én Vulkánban, életének 66··ik,. boldog házasságának 36„ik évében a bele·· 
gek szentségének felvétele u!ón, lelkét visnaadta Teremtőjének 

Drága ha!ottu1kaf folyó hó Ó··án d. u 4 órokor fogjuk o morosvásárhelyi kat 
!emelü kó;polnóiábó!. _,,e_ rPmai J:.oJ.J<gyh.ó:z._srert.lrlóro-.s.z.eriRl;-.örGk ny-ugalom-ra-tielyezni 

lelkiUdvéért az engesztelő szentmiseáldozatot f hó 7-·én fél B órakor mutat· 
latjuk be a plébánia templomban 

Emlékét kegyelettel ör·izzUk ! 

Tg ··Mure~-Marosvósórhely 1959 november 4 

lakós , Vulkán B!oc S 53 l 40 

A gyászoló család 

;:.-
76 ábra Dávid.fáno1 gyógyszerilz gyászjelentést 
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DE BIT ZKY MIHÁLYI (1800-1865) 
ID. DEBIIZKYMIHÁLYII. (18 -18..) 

IFJ DR DEBIIZKYMIHÁLYIIL (1881-1941) 
. -

A Debitzky családban három generáción keresztül volták gyógyszerészek A család első gyógy
szerésze a nagyapa, Debitzky Mihály l (1800-1865) Miskolcról indult, és l 824. szeptember 
13-án a pesti egyetemen kapott gyógyszerészmesteri oklevelet (6). 1825-ben Sepsiszentgyörgyre 
hh~ák Gabriáni József (sz. l 782) gyógyszerész fiókpatikájába, Jagschietz Kát'Oly gyógyszerész 
helyébe, akit nem megfelelő magatartása miatt elküldtek 1827-ben a Gabriáni által Baróton ala
pított Magyar Király gyógysze1tárban (4) már ő lett a gyógyszertár kezelője 1828 július 21-én 
Bóra Elek, Miklósvárszék alkirálybírója engedélyt ad a patika működtetésére. Ezt igazolja a sepsi
szentgyörgyi levéltárban Fond 8. dos. 3745 fii 8 jelzés alatt található okirat Ennek betűhív szö
vege a következő: „A Méltó5ágo5 Cam é.5 Administrátor Urnak· folyó év július 11-én költ belses ren
delé5e következé.1éül Mikló.svánzék V Rtrálybiró Tekintete.1 Bóra E'lek Ur két aBe.uort rendelvén ki a 

végett, hogy Baróton a Debitzki Mihály által nyert patika megvizitáltassék Mai napon Baróton meg
jelentem a nevezett patikában levő orvosi szereket ki rendelt asse.ssor, és notáriu.s Szabó Ferentz, biró 
Gál Ferentz Urak jelenlétében. szorgalmatosan rendre,. é.5 a kiadott normativum 1zerint 1negviz.sgál
tam, s igazságosan ugy találtuk, hogy emlitett patikáriu1 Debitzki Mihálynak valójában ne·mlsak ele
gendO; ;öt fris1 é.> hián,yos.ság nélkül való orvos.sdgai taldltatnak, melyekkel akár minémü nyavalyákat 
illő protekc tió után gyogyithatnak. 

Következöleg, hogy a patikája fel nJ1itas1ék, ; abban 1zabadosan az 1822-dik e.1ztt:ndöben jött felsé
ge.s normativum tartása 1zerint orvo.1rágait árulhana, helye.5nek és illendőnek lenni találtuk, s e végre 

alázatos ti.1ztelettel ajdijuk Íí Mely megnézés, é1 próbatétel, és megvizsgálás, hogy mindenben a 
fonnirtak szerint vitetett véghez, a1ról ide nevük alábú.1ával és szokott pelsétük bizonyitja "(15) 

Debitzky Mihály gyógyszerész ettől kezdve tevékenyen részt vett a vidék közéletében is. Az. 
1860-ban alakult első erdővidéki olvasóegylet, az „ErdOvidéki Székely Iéír:salkodó és Olvasó E'gylet' 
könyvtárának tárnogatója volt (12) Mészkőből készült síremléke ma is látható, de ledöntött és 
kettétört állapotban, a baróti temetőben (15 sír) a következő felirattal. 

ITT NYUGSZIK ID DEBIIZKY MIHÁLY GYÓGYSZERÉSZ 
SZÜL MISKOLCZON 1800 - MEGH 1865(l1) 

A Székelykeresztúri Múzeum gyászjelentéseket tartalmazó gyűjteményében megtalálható öz
vegy Debitzky Mihályné sz. Incze Klára gyászjelentése, mely szerint 75 éves korában, özvegysé
gének 14 évében, június 18-án elhunyt. Sajnos az évszám nincs jelezve, valószínű 1879. A gyászo
lók név szerinti felsorolása között olvasható fia: D„ Mihály és felesége, Sükösd Ilka, valamint Má
ria -nevű-gyermeke-neve-is. 

Az egyik fia, az 1855 körül született D. István, 22 éves korában 1877-ben Budapesten orvosi 
oklevelet kapott 

A másik fia, id,. Debitzky Mihály II gyógyszerész lett 1846 k született, 1867-69 között a 
bécsi egyetemen tanult, és 2 I éves korában kapott gyógyszerészi oklevelet 1872-ben a brassói Ne
mere c lap január 28-i számának hasábjain jelent meg a következő hirdetés: .„KeTe.stetik egy 4-6 
gymnaziumot végzett jó oaládból való fiu, ki a magya1 és német n,yelvet birja, gyógyszeré.sz gyakor
noknak Rédvező feltételek mellett a vállalkozó azonnal nyer alkalmazdst. E tárgyban bóvebb felvilá

gmltá.st ad Barothon Debitzky Mihá61 gyógyizerész „ 187 4-ben már Ö volt a t~lajdonosa az apja 
gyógyszertárának Részt vett a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Előpatal{on 1875 augusz
tus 27-től tartott nagyggyűlésének munkálataiban (MO'IV munkálatai). A Királyi Magyar Ter
mészettudományi Társulac Émlékkönyve 1891 évre a rendes tagjai közt emliti nevéc 
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Az. ő fia, aki a harmadik generációt képviseli, ifj .. Debitzky Mihály Ill., 1881 „ július 4-én szü
letett Baróton. Középiskoláit Székelyudvarhelyen kezdte meg, és Segesváron folytatta, majd 
gyógyszerészi tanulmányaic Budapesten végezte, ahol 19~~ június 18-án tette le a gyógyszerészi 
esküt Egyetemi évei alatt a Gyógyszerészettan-hallgatók Onképző és Segélyegyletének volt az el-;~ 
nöke. 190.3-ban halottak napján Csurgay Kálmán sírjánál megemlékező beszédet mondott (9) 
Továbbra is az egyetemen marad, hogy doktori tézisén dolgozzon 1905. június 10-én gyógysze
részdoktorrá az Ipecaluanha-gyökérnek és ké.szltményeinek alkaloid tartalmáról írt ércekezésével, 
amelyet Bókay Árpád Gyógyszertani Intézetében készített el (6). Dolgozatának kivonatát a 
Gyógy.szerészi Érte:sltö 1905. évi 52 száma közli. Egyetemi tanulmányai befejeztével több helyen 
dolgozott még „kondícióban", majd 1910-ben átvette Baróton a családi gyógyszertárnak a veze
tését 1921 február 27-én Háromszéki Szindikális Kamara a titkári és a jegyzői teendők ellátásá
val bízta meg 1922. április l-jén a 1.egfelső Egészségügyi 'Tanács 811. számú határozatával töb
bedmagával szabad joggyakorlásra („libera practica") kapott engeddyt (13) Nem sokáig m~radt 
Baróton, rnett 1923. április 15-én elcserélte az addig dr Jeney lstvan (1882-1958) tulajdonaban 
levő, 1918-ban alapított marosvásáthelyi Őrangyal gyógyszertárral (10). Az. újonnan vett gyógy
szertárat az akkori Gecse Dániel utcából elköltözteti a közeli Domokos Szálloda fóldszintjére (ma 
is ezen a helyen működik gyógyszertár). Önhibáján kívül csődbe jutott, vagyonát elveszítette, 
1926-ban kénytelen eladni a gyógyszertárat KolosváryJózsefoek (sz. 1§,89), aki addig dr Hints 
Zoltánnal együtt társtulajdonosa volt a szintén marosvásárhelyi Aran)i''.Szarvas gyógyszertárnak 
(3) 

Rövid ideig a Bihar megyei Belényesen bérelc gyógyszertárat, 1926 áprilisában pedig mát 
Torockón ónodi Veress Irén (sz. 1889. június 14., Torockó, oklevél 1910/11, Kvát) gyógyszerész
nő Remény nevű patikájának vezetését vállalta el 1929-ben családi segítséggel megvette 
Csíkszépvízen az 1882-ben alapított Szentháromság gyógyszertárat (5) Teutsch Ftiedrichtől (1), 
akinél ekkor Sambach Kát'O!y (sz 1890) volt a kezelő Rövid időn belül felvirágoztatta a gyógy
szertárat, és haláláig vezette azt 

Akdvan részt vett az egyesületi életben 1934-ben, dr Szathmáty István (1870-19.34) ditrói 
gyógyszerész halála után a Romániai Gyógyszerészek Kollégiumának Csík me~ei elnökévé v~
lasztották meg (8) 1940-ben, mikor a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület a visszacsatolt teru
leteken megalakította a gyógyszerészi kerületeket, a nyolcvan gyógyszertárat magában foglaló 24 
székelyföldi kerületnek választmányi tagja lett. Ekkot a Gyógyszerészi Szemle 1942. évi 10 száma 
cúnlapon közli fényképét, és ismerteti rövid él:rrajzát (7) Szakmai cikkei jelentek meg a ~Y~KJ'
izerézi Hetilap (1905-1906), a Gyógyszeré.szi Erte5itó és a Gyógyfzerészi RO.zlOny (l 905) hasabJaln 
(2) 

Páratlan emberszeretete, nagy tudása, szelíd jósága, fáradhatatlan szorgalma kivívta kartársai 

tiszteletét. 
--Csil~~~~p~í~~;;- hi:i:nYr el 194,1 augusztus 13-án. Özvegye 3 árva gyermekkel maradt Vágya 

volt, hogy még egyszer Budapestre menjen, ez awnban már nem teljesülhetett Síremléke Maros
vásárhelyen a r k te1netőben van, ugyanabban a sírban nyugszik felesége, sz„ Bod~ Marg!t 
(1890-1967), Margit leánya, Fejér Miklósné (1911-1952) és fia, Mihály (1914-1977) IS Hala
la után özvegye, a gyógyszertár haszonélvezője, bérbe adta a gyógyszertárat Popovics Ferencnek, 
aki még 1944-ben is a gyógyszertár kezelője volt 

Az. 1944 április 26-án megjelent 18 számú Honvédségi közlöny .360. oldalán felsorolt sze1né
lyek névsorában „ah:ih: dicsérő elismeré.5t a hadi.szallag és a kardok egyidejű adomán.yoztúa mellett az 
elle·nség ellen tanusltott vitéz magatartáíukért" kaptak, szerepel az 1914-ben született, azonos nevű 
fiánalrneve is (16) 

Adatot találtunk a Sepsiszentgyörgyön szülecett Debitzky István (1913-1992) kolozsvári 
rajztanárra is A gyógyszerész Debitzky Mihállyal való rokonsági kapcsolatát még ne1n sikerült 
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tiszcázni, csak feltécelezzük, hogy testvérének fia lehet, mivel apja Debitzky Béla, anyja Salamon 
Irén Swmbatfalván a ferences elemi iskolába járt, majd Székelyudvarhelyen a római katolikus 
egyházmegyei günnáziumban végezte tanulmányait Érettségi után a Bukaresti Szépművészeti 
Akadémiára nyert felvételt Öt év alatt tanári és művészi oklevelet szerzett A 40-es években Ko
lozsváron a Piarista gimnáziumban tanított, feltehetően a hajdani Zágoni Mikes Kelemen római 
katolikus piarista Főgünnázium tanári tesrületének volt alkalmazottja. Az erdélyi Barabás Miklós 
Céh tagnyilvánta1tásában is szerepel. 1939-ben Kolozsváron jelentkezett a Céh csoportos kiállí
tásán. 1941-ben behívták a szamosújvári m k 26. sz. tábori tüzérosztályhoz. 1944 április 8-án 
ismét behívót kapott, 1947-ben tért haza Szeretett volna Kolozsvárra, a családjához menni, de a 
budapesti román konzulátus nem adott szárnára beutazási engedélyt 1949 szeptemberében Pé
csen telepedett le. Rajztanár volt, sokat festegetett. 1974 augusztusában .30 év után tért vissza lá
togatóba Kolozsvárra. 1992. október 6-án halt meg, 79 éves korában 
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77 ábra Di: Debitzky Mihály (1881-1941) 

Dicsérő Elismerése 11 badiszalag és a kru:do~ egyidejű ado~nyozása mellett 
tudtul adussek: 

az alább felsoroltaknak, az ellenség elött tanusitott vitéz magatartásukért; 

dr Zólyom Emil (1913. Budapest ·- Kokál~ Teré-:ia) és 
Paral László (1917 Szeged - Czimer Erzseb-et>, fohadna~oknak, 
Kazy József (1911. Kalocsa - Lfihajlovics ?liá:ia) tart íohadnagynak 
Hankó János (1909. Békéscsaba - Bohus Mária), 
Adamasky László (1914. Budapest - Süle Lidia), . 
Száva Sándor (1912. Marosvásárhely --: Miri.szlay Margi..t), 
HatlllOS Gusztáv {1912„ Alsószentiván - Karlovszky Juhanna), 
Bakos Lehel (1915, Kalocsa - Körmendi Emilia), 
Szécsi Káhnán (1915. Pancsova - Botka Rozália), 
Debitz.ky Míhály (1914 Barót - Botló Margit) és 

78 ábra. A 18 számú Honvédségi közlöny, 
1944 ápnli.s 26, 360 oldal, Drbitzky Mihály kitüntetése 

=~ 
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DÁlNOKI DEZSÖ MIKLÓS 
(1890-1955) 

Dezső Miklós gyógyszerész nem Erdélyben született, de származása és gyógyszerészi tevékeny
sége iS-idekötötte Ikafalvi birtokos család sarja. Apja, id Dezső Miklós Nagyenyeden született 
1856. március 3-án Tanulmányait Kolozsmonostoron végezte a gazdasági intézetben Mint sző
lészeti, borászati vándortanár Magyarország több településén dolgowtt, így 1883. október l-től 
1892 augusztus 5-·ig Pécsett Ebben az időszakban Budapesten, 1888-bao jelent meg Népszerű 
oktatds a Jatenyéfztésben e 129 oldalas és 34 ábrával ellátott könyve, valamint az Újirdnyú alapté
telek a phylloxera elleni védekezésben e. 59 oldalas kötete (11) Később ismét Nagyenyedre került 
(6) Itteni munkásságát az 1935-ben létrehozott felekezeti szőlészeti iskola tanárai tették teljessé 

Az. ötgyermekes család Miklós nevű fia még Pécsen született 1890 július 14-én, de iskoláit 
már Nagyenyeden végezte, miután apját szőlészeti és borászati felügyelőnek ide helyezték Gyógy
szerészi tanulmányait pedig Kolozsváron, az FJTE.-n végezte 1914-ben kapott oklevelet 1914 és 
1917 között tartalékos hadnagy, de fronti szolgálatot is teljesített Ezután ment Nagyajtára, ahol 
az 1901-ben alapított „Remény" nevű gyógyszertárban dolgozott, majd az alapító liess Alfréd 
gyógyszerész 1916-ban bekövetkezett halála után, mikor a gyógyszertár az özvegy Liess Alfrédné 
tulajdonába került, ő lett annak a kezelője (2, 9). Közben 1916. június 25-én feleségül vette Liess 
Alfréd egykori főnökének Irén nevű leányát. 1921-től már ő a patika tulajdonosa. Az. 19.37 janu
árjában a sorra megalakuló 71 megyei Gyógyszerész Kollégium közül a Háromszék megyei veze
tőségben póttagnak választották meg Református egyházkerületi képviselő és egyházmegyei fő
gondnok, tanácsos és presbiter is volt. Ezeken kívül a sportegylet tagja is Az. 1944 évvel bezáró
lag követhető az itteni gyógyszerészi tevékenysége (3, 4) 

Művészeti tanuhnányokat is folytatott Pataky Lászlónál és Mülle1-Merész Gyula magániskolá
jában. Széles foltokban festett olajképei és akvarelljei a székely tájak jellegzetes arculatát tükrözik 
22 év alatt 15 önálló kiállítást szervezett Erdély nagyobb városaiban képei bemutatására, így pél
dául 1921-ben Nagyenyeden, 1923-ban és 1936-ban Székelyudvarhelyen, 1925-ben Brassóban 
(Klingsor-terem), 1928-ban Kolozsváron (Vármegyeház), és 1937-ben Brassóban (Redout) Bu
karestben, az 1924. május 28-án kezdődő gyógyszerészi kongresszuson is kiállították képeit (7) 
Több festményét táji-néprajzi hűsége miatt a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum vásá
rolta 1neg Művészi tevékenysége mellett sem lett pályaelhagyó, hiszen gyógyszerészi tevékenysé
get folytatott gyógyszertára államosításáig, 1953-ig. 

Házasságából 4 fia született, közülük kettő fiatalon, 2 3, illetve .30 éves korában elhunyt Má
sodikként született Tibor .fia (1918-1991) Kézdivásárhelyen refo1mátus lelkipásztor volt. Az. ő ki-
sebbik, An_drásnevű fia (sz.1951 )jelenleg Sepsiszentgyörgyön várternplornilelkész(l 2). . ............ . 

Dezső Miklós gyógyszerész 1955„ április 2-án hunyt el Nagyajtán, életének 65 és házasságá
nak 39 évében. Síremléke is itt, a helybeli temetőben található. Halála után, 1977-ben, alkotása
it Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is kiállították, majd 2010-ben, halálának 120 éves év
fordulóján emlékkiállításon ismét láthatóak voltak művei (5, 10) 
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79 ábra dálnoki Dezső Miklós (1890-1955) é5 fi<tménye Hegyvidéki tdj 
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• 80 dbra Dezsó Miklós gyógyszerész gyászjelentése 
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DÓSÁNÉ FÁY ELVIRA 
(1889-1979) 

A Máramaros megyei Felsővisón született 1889 március 31-én. Szülei András és Teréz. Egye
temi rJ.nulmányait Kolozsváron kezdte meg 1909-ben, majd Budapesten folytatta, és itt 1910. 
június 16-án kapott gyógyszerész oklevelet Még az év szeptemberében megkezdte gyógyszerészi 
tevékenységét a Szilágy megyei Krasznán, ahol 1911. január 15-ig dolgowtt beosztott gyógysze
részként Kövesdy Zsigmond (1868 k-1939) Borostyánkoszorú nevű gyógyszertárában Ezután 
Kolozsvárra ment, és ott az Egyetemi gyógyszertárban tanársegéd 1913. június l-ig. Ekkor ott
hagyja kolozsvári állását, mivel önállóságra törekedett, és gyógyszertár-felállfrási jogért folyamo
dott, amit 1913 augusztusában meg is kapott, és inég ez év november 15-én megnyitotta 
Maroshévízen, saját, Madonna nevű gyógyszertárát 

1915-ben férjhez ment primor makfalvi Dósa Istvánhoz 1916 júliusában született András 
nevű fia, aki később anyja nyomdokaiba lépve szintén gyógyszerész lett 1916-ban a bevonuló ro
mán hadsereg elől családjával együtt Szászrégenbe 1nenekült, és itt a Czoppelt-örökösök és Ve
ress Árpád (sz. 1893) gyógyszertárában dolgozott egy ideig. Ez idő alatt a maroshévízi gyógyszer
tára leégett, de 1918-1919-ben újra megkezdte működését. Az. 1919-es hatalomváltozás után 
1925 szeptember 26-án a román hatóságoktól engedélyt kapott szabad joggyakorlásra (libera 
p1actica) Gyógyszertára 1940 után is működött. 1941-ben a Magyarországi Gyógyszerész Egye
sület székelyfóldi kerülete újjáalakult, és ennek tevékenységében ő is részt vett mint választmányi 
tag 1944 szeptemberéig saját gyógyszet tárát vezette, ekkor a visszavonuló német csapatok újra 
házával együtt a gyógyszertárat is feldúlták Ezután előbb Izmael Márton (1886-1960) Fehér 
Kereszt, majd Gyalui Pál (1886-1970) Korona nevű gyógyszertárában alkalmazott gyógyszerész 
volt. 1945 szeptember 25-én újból engedélyt kapott a maroshévízi gyógyszertár működtetésére, 
azonban ezt 1952-ben államosították. Ekkor Görgényszentimrére nevezték ki az egykor Bányai 
lászló (1920-1984) tulajdonát képező, immár állami gyógyszertár vezetőjének 195.3-ig 
Székelyudvarhelyen dolgozott. 1953-ban Nyárádremetén állítottak fel új gyógyszertárat, és ennek 
vezetésével őt bízták meg 1963-ig Ezután Szovátára, a fürdőtelepi gyógyszertárba helyezték. A 
többszöti munkahelyváltozás után 1970-ben nyugdíjazták, azonban a megé1demelt pihenést nem 
tudta sokáig élvezni, mert 1979 nove1nber 29-én Szovátán elhunyt. Itt is temették el. 

Fia, dr. Dósa András Marosvásárhelyen született 1916. július 27-én Iskoláit Kolozsváron a 
Refortnátus Kollégiumban végezte, 193 7-ben tett érettségi vizsgát. Ezután anyja maroshévízi 
gyógyszertárában gyakornok Később beiratkozott Bukarestben a Gyógyszerészeti Karra, de az 
1940 évi változások után Budapesten folytatta egyetemi tanulmányait. 1941. június 20-án ka-
p_g !t_gy_~_gy§~~r_'~S-~_g_l<J_~y~l-~!--~ _ p~_fl}_~Il}'.' _l?é_t~r [ udo fil~JlY{:gye~e_rp,~p :„ '[Qy~_b-~_!:g j_~_ ~?'. __ ~gy~t~_l}l(:,P ___ !;!!a~_ „ 
radt mint doktorandus a Gyógyszerészeti Intézetben és az Egyetemi gyógyszertárban Mozsonyi 
Sándor professzor vezetésével készítette el doktori értekezését Adatok a magyarorsuígi jenyógyanta 
vizsgálatához. Agyanta gyógyszerészeti felhasználá.sa címmel. 194.3. június 20-án avatták doktorrá 
Ezután Humboldt-ösztöndíjjal Bécsbe ment, és ott a gyógyszerészeti karon analitikai vizsgálato
kat végzett 1944 június 20-án hazajött Erdélybe, hogy a családi gyógyszertárban dolgozhasson, 
azonban ekkorra az, immár másodszorra, tönkrement. 1945 januárjától szeptemberig Nyárád
szeredában alkalmaztálc Kováts Dénes Fehérkereszt gyógyszertárában, majd miko1 sikerült ismét 
helyreállítani és működtetni a maroshévízi gyógyszertárat, hazament. Oklevelét a román hatósá
gok 1946. szeptember 2.3-án honosították 1947. október 10-én „libera practica" jogot kapott 
1949-ben a Budapesten megjelenő Gyógy1zerészetc havilap doktori értekezését ismertette (5). Az. 
államosítás után Szászrégenbe helyezték, 1951-ben pedig Szovátára 1979-ben nyugdíjazták 87 
évében 2002. szeptember 4-én hunyt el (6). 
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Anya és fia élete, sorsa és gyógyszerészi pályája sok megpróbáltatásnak volt kitéve. Csak csodál
ni tudjuk az anya, Dósáné Fáy Elvira életerejét és kitartását, küzdelmét, amit a marushévízi gyógy
szertár működtetése és többszöri újrakezdése érdekében tett 
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TELEKESI EBERGÉNYI GYULA 
(1856-194?) 

Ósrégi eidélyi nemesi családból származik, ősei közt a török elleni háborúban részt vevő tábor
nok is Van (6) IOrténelmi nevüket mindenkor közmegbecsüléssel viselték, és helyüket szívós aka
rattal és becsületes munkával mindig megállták Apja, telekesi Ebergényi Mózes (sz 1830), nagy 
szerepet vitt a közéletben, több cikluson át Verespatak országgyűlési képviselője volt, az Országos 
Magyar Bányászati és ~ohászati Egyesület tagja (1). Az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek alapító 
ta~ja U903, évi E1:1E Evkönyv) Felesége Winklet Krisztina (1838-1901) Öt gyermekük volt, 
ket fiu, es har~m leany. A legnagyobb gyermekük Gyula, a későbbi gyógyszerész, a legkisebbik fiú, 
Ebetgeny1 Kalman (1853-1909) 1891-ben kit bányafőnök Tordán, részt vett 1892-ben az Or
szágos Magyar Bánya és Kohászati Egyesület (OMBKE) alakuló közgyűlésén, ahol az egyesület 
választmányi tagja lett 

Telekesi. Ebergényi Gyula a Fehér megyei Verespatakon született 1856-ban Középiskoláit a 
nagyenyedi Bethlen Kollégiumban végezte, majd gyógyszerészgyakornok Marosvásárhelyen a 
Jeney testvérek tulajdonában levő Magyar Korona gyógysze1tárban A segédi idő letelte után irat
kozott be a kolozsvári FJIE-re, ahol 1882 márciusában kapott gyógyszerészmesteri oklevelet (4) 
Ezután katonai szolgálatát töltötte le, majd négy évig Pesten maradt, és ott különböző gyógyszer
tá1akban kondícióskodott, hazatérte után Marosvásárhelyen és Kolozsváron is dolgozott 

,~887-ben Kovásznán a Binder Adolf Simon gyógyszerész (oklevél Bécs, 1868) tulajdonában 
levo, 1862-1864-ben alapított Isteni Gondviselés nevű gyógyszertárat vette meg. Ezt igazolja az 
1887. december 10-én kelt 12456 sz belügyminiszteri rendelet (8) Ennek a gyógyszertárnak 
m.a~ad~. a tulajdonosa és vezetője hosszú évtizedeken át, még 1942-ben is őt említik a gyógyszeré
szi e,vkonyvek (5) Az 1886. december 23-án kelt 57838 sz. belügyminiszteri rendelet alapján en
~edelyt ka?ott, hogy U~onb~n is nyithasson gyógyszertárat. 1887 május 17-én, az akkori Nagy
ut 584 szam alatt meg Is nyitotta. 1918 és 1924 között a gyógyszertára kezelését ifj Bruabás Fe
renc gyógyszerészre bízta, aki oklevelét a kolozsvári F.JTE-n kapta 1neg 1911-ben 19.32-1934 
kö~~tt Ő. a t~le~ülés önk~ntes tűzoltó egységének a vezetője 1944-ben az uzoni gyógysze1 tár ve
zetoje szinten 1fj Bruabas Ferenc lett (7) A kovásznai Isteni gondviselés gyógyszertár vezetője 
1944-ben pedig Szabó Vince .. 

Ebergényi Gyula igen tevékeny ember volt, mind a gyógyszerészek egyesületi életében, mind a 
közéletben szerepet vállalt Refor1nátus egyházmegyei képvselő és gondnok is volt 1921-ben Sep
siszentgyörgyön a Háromszéki Szindikális Kamata vezetőségébe választották meg mint konnány
képviselőt. 1922 és 1930 között a Romániai Gyógyszerészek Általános Szövetségében az Erdélyi 

~-s---~~1:_á_t~ _:.a~?z~t--~-~~·~~szé~~ ~~~~-~l~-~~n~~- al_~lnö_ke., a város tör_vény~~-~~-~g~---~!.:?-.~-~~~-~gá!iak ~~gj_(l 
es ezenkívul a reformatus egyhaz1negye képviselője és gondnoka volt 

1924. október 4-én ötvenéves gyógyszerészi munkásságát ünnepelték kollégái, és ennek kap
csán 1néltatás jelent meg egyéniségéről, tevékenységéről a Revi\ta Farmaciei - Gyógy.5zeré.izi Folyó
irat hasábjain (3) 

Életének nyolcvankettedik évében, 1939-ben is 1negemlékeznek róla a Pharmacia szaklapban 
(2), és fényképét is közlik. Ekkor inár hatvanéves szakmai múltra tekint vissza, de fiatalos frisses
séggel és szellemi képességének teljében szolgál Az. Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészek Egyesületé
nek ügyvezető igazgatója, Mózes Károly így Ír róla: „ Hat hosszú évtized jóva!-ronZtZ! teli éveiben 
éJ_az éveknek napjaiban ki nem vnzó idealizmu.>.1al ér a régi e·mbereket jel!emzó pd!ya>zeretette! álla
n,~ ~rhe~en, ~~gy é1 ,eli1m_eréíl"e· méltó.fel~d~t úgy áll ott, ahogy az igazi katondnak, a köte!eSJégteije·-
5ttes nuntakepenek a/lant ke!!t·tt.( J Pa!yank ne.1ztora egy életen át a meggyőzódés igazával é.5 szlvé
nek-!elkének· minden 1zeretetéve! szolgálja ezt a pdlyát " (2) 
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A Székely Nemzeti Múzeum Természetrajzi Tárának 1911 évi gyarapodásának legértékesebb 
része az a 96 darabból álló, teljesen jó állapotban lévő székelyföldi madárgyűjtemény, melyet 
Ebergényi Gyula kovásznai gyógyszerész ado1nányozott a múzeumnak. A kiváló értékű gyűjte
mény adományozásáért igazgató-választmányunk s a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfel~ 
ügyelőségének előterjesztésére a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr is köszönetét fejezte ki (10) ·: 

Utolsó hírünk róla 1942-ben és 1944-ben jelent meg a Gyógy;zmfszek zsebnaptdrabaJ1 (5, 7), 
amely szerint még ő a tulajdonos, de ekkor már nyolcvanhat éves. Gyógyszertárát továbbra is Ba
rabás Ferenc vezeti. Későbbi sorsár·ól semmit nem sikerült megtudnunk Fia, ifj Eber·gényi 
Gyula is gyógyszerész lett, oklevelét 1911-ben kapta meg, az ő sorsáról nincs adatunk 

A család másik jeles képviselője, Ebergényi Sándor, valószínű E Gyula testvére, 1862-ben 
szintén Verespatakon született, 1894-ben jogi tanulmányai elvégzése után Alsó-Fehér vármegye 
verespataki já1ásának szolgabírája, majd 1901-től a Magyar Országgyűlésben Abrudbánya képvi
selője lett (9). 1899-ben, mint főispáni titkár, az Alsó-Fehér vármegyei EMKE választmányának 

volt a tagja ~ 
A verespataki sírkertben található egy obeliszkszerű emlékoszlop „ TELEKESI EBERGENYl 

MÓZES CSALÁDI NYUGHELYE" felirattal Sajnos, ennek csúcsa egy viharban ledőlt, erede
tileg több írás is volt rajta, azonban ma már olvashatatlan 
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ELEKES IMRE 
(1900-1999) 

1900 január 22-én született az akkor Udvarhely megyéhez tartozó Oklándon. Szülei, Elekes 
János és Brassai Mária négy fiúgyermeket neveltek fel, közülük az első, Ernő orvos, a második, 
Imre gyógyszerész lett, a következő, Lajos Marosvásárhely közkedvelt vendéglőjét vezette, míg a 
legkisebbik kereskedő, majd a marosvásárhelyi unitárius egyházközség gondnoka lett 

Elekes Imre középiskoláit a csíkszeredai római katolikus gimnáziumban kezdte meg, majd 
Marosvásárhelyen folytatta, és 1919-ben érettségi vizsgát tett. Ezután azonnal beállt a hadseregbe 
a 24-es gyalogezred önkénteseként, majd a tiszti vizsga letétele után a Székely Hadosztályban 
szolgált (4). A háború befejeztével lépett a gyógyszerészi pályára, Marosvásárhelyen Osváth Ká
t'oly (1884--1951) gyógyszertárába állt be gyakornoknak:, és 1920 őszén sikeresen tette le agya
kornoki vizsgát Budapesten Winkler Lajos és Jakabházy Z.sigmond előtt Szűkös anyagi helyzeté
ben az ott működő Székely Főiskolai Hallgatók Egyesülete (SZEFHE) segítette, hogy megkezd
hesse egyetemi tanulmányait a Szegedre áttelepített Ferenc József Tudományegyetemen. Itt 192.3 
június 19-én kapott gyógyszerész ok.levelet (2) Mindig a legnagyobb elismeréssel nyilatkowtt ot
tani tanárairól, a szintén erdélyi származású Apáthy Istvánról, Győrffy Istvánról, Széki 'Tiborról és 
Issekutz Béláról (1) 

Hazajött, és Baróton dr„ Jeney István (1882?-1958) Korona nevű gyógyszertárába ment dol
gozni. Rövidesen, 1925-ben román katonai behívót kapott, és a marosvásárhelyi rűzoltóknál töl
tötte le swlgálatát. l.eszerelés urán egy ideig munkanélküli, de besegített több marosvásárhelyi 
gyógyszertárba 

Közben családot alapítort, felesége Barta Antónia Házasságukból egy leány, Éva született Sze
gedi oklevelét csak 1932 szeptember 30-án honosították 1935-ben családjával együtt Nagybá
nyára ment, ahol Vass lajos 1811-ben alapított Magyar Korona gyógyszertárát öt évre bérbe vet
te. 1940-től 194.3-ig Gyergyószentmiklóson bérelte a Kőváry-féle gyógyszertárat, ekkor az Ung
vár melletti Nagykaposon kapott gyógyszertár nyitására engedélyt. A háború ismét beleszólt éle
tébe, alighogy családjával együtt odaköltözött, és megnyitotta a gyógyszertárát, bombatámadás
ban mindenük odaveszett 

hnmár haunadszor hazajött Marosvásárhelyre, és 1945-től alkalmazottként dolgozott a helyi 
gyógyszertárakban (3) Anyagi tőke hiányában még gondolni sem tudott patikanyitásra Az 1949 
áprilisi államosítás után a Kossuth Lajos utcai, egykor Izmael Márton-féle, most már állami gyógy
szertár vezetését bízták reá. Feladatát húsz éven át, nyugdíjazásáig, 1969-ig nagy hozzáértéssel, 
gonddal és pontosan végezte Közben 1959. szepte1nber 18-án főgyógyszerészi vizsgát tett (3). 
Szá1nos „praxi" formálódott a keze alatt, akiknek végtelen türelemmel, odaadással és szeretettel 
·aata--át-rapas-zta1atar;---fi1dasat --1909~ben-nyugdíjaz-i:ák; ae-ezUián l's---megmaracrr--szaiun-ai-éfd-e1dő'dé~-
se, és még kilencvenkilenc éves ko1ában is eljött az EME gyógyszerészi szakcsopo1 tjának üléseire 

Felesége és Éva leánya korán elhunytak, így idős korára egyedül maradt, de egészséges, ambi
ciózus, segítőkész és optünista maradt élete végéig A Szegedi Orvostudományi Egyetem 1974-
ben ötvenéves szakmai tevékenysége elismerése jeléül arany, 1983--ban gyémánt és 1993-ban ru
bin oklevéllel tüntette ki (4). Keveseknek adatott meg, hogy e viharos évszázadban, ennyi hányó
dás után részesei legyenek mindhárom kitüntetésnek. Évfolyamtársai közül Bari Zsigmond 
(1900-1994) marosvásárhelyi születésű, de később Pécsen dolgozó gyógyszerész kapott hasonló 
kitüntető okleveleket 

1999 október 19--én hunyt el Marosvásárhelyen, a katolikus temetőben nyugszik. Szerénysé
ge, jó szakmai felkészültsége, töretlen becsületessége, segítőkészsége, hivatástudata és szülőföldjé
hez való ragaszkodása miatt minden kartá1sa a legnagyobb megbecsüléssel, tisztelettel volt iránta 
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1 Péter H Mária: ln memoriam Elekes Imre (1900-1999) Gyógyszerészet 1999, 43, 11, 754 
2. *** Be1zámoló a ;zegedi m kir. FJTE 1922/23-19261.27 évi működéJérb! Kiadja az Egyetem, 

Rektori Hivatala, Szeged, 1929 · 
.3 ***Románia Országos Levéltára Maros Megyei Igazgatóság. Alap 7, leltár 43: Colegiul farma·

autü JUd Murci (1933-1948); Alap 576 !MP, dosszié 749/1959, .32 
4 ***Elekes Imre személyes közlései, rendelkezésünkre bocsátott iratai (oklevelek) 
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EMBER ELEK 
(1862-1943) 

A Máramarosszigetről és Nagybányáról származó Ember család a többi örmény családhoz ha
sonlóall népes, tagjai közt több gyógyszerész is volt, azonban rükonsági kapcsolatukat nehéz fel
deríteni, többen közülük azonos nevűek is és szüleik nevei nem ismeretesek. Viszonylag több ada
tot találtunk Ember Elek gyógyszerészről 

Ember Elek MáramaJosszigeten született 1862-ben. Apja Ember Ferenc, anyja Dandon Gab
tiella (1 ). Gyógyszerész oklevelet Budapesten kapott 1882. május 14-én, 21 éves korában ('7) 
Előbb Csákigorbón, majd Körősmezőn, majd később Nagybányán telepedett le, önállósította 
magát, és 1892-től az Arany Sas gyógyszertár tulajdonosa lett. Nála volt gyakornok a későbbi ne
ves gyógyszerész, Kazay Endre (1876-192.3) is, és itt kezdte meg ma is értékes és pótolhatatlan 
négykötetes GJ1ógysze1·észi lexikonjának az Ílását Ebben főnökének, Ember Eleknek is szerepe 
volt, mert Ő keltette fel érdeklődését a gyógyszerészet iránt és biztatta, bátorította az írásra 

Ember Elek Nagybányán letelepedve családot aiapított. Felesége Szilágyi Ilona Itt született 
egyetlen leánygyermekük, aki azonban 1903-ban alig tizenöt évesen elhunyt, és pár hónappal 
utána, még az év április 25-én felesége is negyvenéves korában (2, 3) Ezek a tragikus események 
váltották ki elhatá1ozását, hogy Budapestre költözzön; itt újból megnősült, feleségül vette 
Kosutány Ilonát, Kosutány Géza királyi táblabíró leányát. Még egyetemi hallgató korában kiala
kult Karlovszky Gejza gyógyszerésszel (1860-1936) való barátsága, s így áttelepülése után, már 
1905-től csaknem három évtizeden át társszerkesztője a Gyógy5zeréJzi Kiizlönynek. Általános tisz
teletnek és megbecsülésnek örvendett, mindig síkraszállt a szakma érdekeiért 1914-ben, mikor 
gyógyszerész-sztrájk kezdődött Budapesten, ő szervezte meg több gyógyszertárban is a munkavég
zést Emiatt később egy ideig állás nélkül maradt Jó szervezőképességének köszönhetően a Buda
pesti Gyógyszerész Testület másodtitká1ává választották, majd 1930-tól a Magyarországi Gyógy
szerész Egyesület titkára lett (4) 

1922-ben megvette a budapesti Szervita téri gyógyszertárat, amit di. Nagy Béla gyógyszerész
szel (sz. 1886 augusztus 5.) társként működtetett Belvárosi patika néven. Röviddel ezután azon
ban visszavonult s csak titkán hallatta szavát; elkedvetlenítette az, amit a kari berkekben tapasz
talt egyes kollégák részéről. A szakrnán belüli viták lesújtották, mert ő inindig az egyetemes és 
egységes gyógyszerészetért küzdött 

1943 december 6-án hunyt el Budapesten életének nyolcvankettedik és házasságának 42. évé
ben (9). Nagy részvét mellett december 9-én a Farkasréti temetőben temették (6) „E'mber Elek
kel egyene:i utakon járó, régi vágá~ú, igaz és vérbeli, lelke:1 gyógyszerész távozott kö1ünkbOf' - írja róla 

a Gy~pszeré~z_i -~.~~lö,_nylJe1~ Ill~gj_~l_eil_~_ n~_k~()l_ó_g __ ( 4)_. 
E-ffilítéSI:- érdemCl, a- sZillti~1 M-i~affi-aíűs-s~iget~n-iff5i~b;n sZiiie·tet·t-dt.~-Effib~i- B~gdán--(~p)~ 

E1nber Mihály), aki miután a kolozsvári FJTE-n 1876-ban gyógyszerészmesteri oklevelet kapott, 
ugyanott alig huszonhat évesen, 1877 június 6-án tette le gyógyszerészdoktori szigorlatát, hiva
talos felavatása pedig 1877. június 9-én történt fomcsik József gyógyszerészdoktorral együtt (8). 
Majd a század végéig ugyancsak Kolozsvá1on az Egyszarvú gyógyszertár vezetője volt 1883-tól 
tagja az EME Orvos-Természettudományi Szakosztályának. 1903-ban bár Budapesten hunyt el, 
de sírja Kolozsváron a l-lázsongárdi temetőben van, a fekete márvány oszlopon neve alatt Orient 
Gyula és családtagjainak neve is szerepel. A köztük levő rokoni kapcsolatról nincs adatunk, any
nyit tudunk, hogy Orient Gyula születési helye (Nagybocskó) is Mára1narosban van 

Ember Bogdán gyógyszerésznek egyik fia Ember Béla, aki 1890 július 28-án született Kolozs
váron Felső kereskedelmi iskolát végzett az 1909/10-es tanévben, majd a gyógyszertszgyakorno
ki vizsgáját 1916-ban tette le E.gyetcmi tanuln1ányait az FJIE-n végezte, ahol 1917 június 14-
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én kapott gyógyszerész oklevelet Egyetemi évei alatt eltartójaként özv dr. Ember Bogdánné sze
repel. Később Budapesten telepedett le, ahol a Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központjánál be
osztottként dolgozott 1963-ig, nyugdljazásáig. 19 73 október 22-én hunyt el Budapesten (10). 

Másik fia, Ember Elemér szintén Kolozsváron született, 1892. június 7-én Szülővárosában a_ 
Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd a kolozsvári FJIE hallgatója volt az 1918/19 tanév~ 
mindkét félévében. Az. egyetemi anyakönyvek szerint eltartója özvegy édesanyja. Jogi doktorátust 
szerzett 1942-1944 között Abonyban a Remény gyógyszertár tulajdonosa 

Rokonsági kapcsolatban lehetett inég a fentiekkel Ember István nevű gyógysze1észhallgató is, 
aki az egyetem anyakönyve szerint a kolozsvári FJIE-re az 1891/92-es tanévben a II. évre iratko
zott be Továbbá a szintén Mára1narosszigeuől származó Ember Jakab gyógyszerésszel is, aki 
1847. július 19-én, 24 éves korában kapott oklevelet a pesti egyetemen 

Az 1907 /8-as tanév II. felévére beiratkozott 4.3 gyógyszerészhallgató közt találtunk 1nég egy 
Ember Béla nevezetűt, aki azonban Hódmezővásárhelyen született 1880. november 8-án, apja 
pedig Ember János földbirtokos 

Kor társaik közt még voltak hasonló nevű gyógyszerészek, így Ember Manó ( 18.3 3-1896), aki 
1860 és 1880 között Nagyváradon a Szent László gyógyszertár tulajdonosa (lásd a következők
ben) 

IRODALOMJEGYZÉK 

Gulyás Pál: Magyar írók élete él m.unkái Új sorozat. VIl kötet. Kiadja az MTA, Budapest, 
1990 297 

2 **'"'Gyógyszerészi Közlöny 1903, 19 
3 ***Gyógyszerészi Hetilap 1903, 42 
4 ***Gyógyszerészi Közlöny 1943, 59, 50, 625 
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7. ***Album Chirurgorum 1839140-1887/88 Se1nmehveis Egyetem Orvostudományi Kar le

véltára, Budapest 
8 '"'** Románia Országos Levéltára, Maros Megyei Igazgatóság, Alap 576, fat.. Mcd fínnz 

/ozsef, 324 és 881. dosszié 
9 ***Magyar életrajzi lexik:on 1978-1991 (Főszerk Kenyeres Ágnes) Akadé1niai Kiadó, Buda
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EMBER EMÁNUEL (MANÓ) 
(1833-1896) 

Máramarosszigeten született 1833. január 16-án Apja Ember Tivadar városi kapitány, anyja 
Ieodofovits Mária. Iskoláit szülővárosában végezte kitűnő eredménnyel, azonban alig tizenöt 
évesen félbeszakítja tanulmányait, és az 1848-as szabadságharcosok táborához csatlakozik, de 
gyenge fizikuma miatt a lőszergyárba küldték (1) 

A fegyverletétel után visszatért Máramarosszigetre, és 1851-ben már gyakornok Buzáth Si
mon gyógyszertárában 1854-ben kapta 111eg a gyakornoki abszolutóriumot. Ezután itt maradt 
segédként, majd apja halála után rövid ideig Szolnokon dolgozott. Édesapja egykori javaslatára 
Bécsbe ment tanulni, itt 1856-ban iratkozott be az egyetemre, majd 1858. július 17-én megkap
ta a gyógyszerész oklevelet Már augusztusban Szombathelyen találjuk, itt dolgozott, de 1858 de
cembere és 1859 októbere közt ismét Máramarosszigeten Buzáth Simon Kígyó nevű gyógyszer
tárában találjuk. Később itt bérbe vette Vozár Sámuel gyógyszerésznek, a regensburgi Növényta
ni Társaság tagjának 1781-ben alapított Megváltóhoz címzett gyógyszertárát 

1860-ban Nagyváradon telepedett le, Vá1ad-Velencén a Kolozsvári Úton inegvette a Szent 
László gyógyszertárat a munkácsi születésű Szikszay Mihálycól, akit a pesti egyetemen avattak 
gyógyszerésszé 1850-ben, 24 éves korában ( 4). 1866-ban kérte a városi hatóságoktól, hogy gyógy
szertárát a városközponthoz közelebb helyezhesse át I 868-ban sikerült ezt a tervét megvalósíta
nia, amikor is a szintén Várad-Velencén levő saját házába helyezte át gyógyszertárát, és ott vezet
te azt élete végéig 

1861-ben Huszton (akkor Mára1naros megye, ma Ukrajnához tartozik) feleségül vette 
Jakabovits Máriát. Házasságából hat gyermek született, azonban közülük öt a kolerajárvány ide
jén meghalt, majd a hatodik fia is, Kálmán, tizenkét évesen, és később, 1873-ban a felesége is el
hunyt. Négyévi özvegység után újranősült, inásodik felesége a máramarosszigeti Buzáth családból 
származó Buzáth Mária, hatévi házasság után azonban ismét özvegy lett Harmadszorra is meg
nősült, második feleségének testvérét, Buzáth Rózát vette el, de ebből a házasságból már nem szü
lettek gyermekei. Nagyváradi gyógyszertára személyi jogú volt, s bár tudta, hogy mivel gyermekei 
meghaltak, nincs, aki örökölhetné, mégsem tudta elhatározni magát, hogy megváljon gyógyszer
táráról és még életében eladja (5) 

Élénk szakmai és társadalmi tevékenységet folytatott Alapító tagja volt a Bihar megyei Orvos-, 
Gyógyszerész- és Te1mészettudományi Egyesületnek, a Magyarországi Gyógyszerész Egyletnek 
Sokat foglalkozott a gyógyszerés;iek társadalmi helyzetével és küzdött azok javításáért (2) Nagy 
előszeretettel tartott mindig gyakornokokat és szívesen foglalkozott velük A közéletben is szere-
pe_t __ yajJ_aj_t, a h_elyl:>.~l.i .. fajc_~r-~pé_!:l~~-á~ --~~ H)!~J S_z_ö_y_~_tkeze_t_,,igazg_;i~~-~~gL_~_;i_gj_~·----~ ___ r_9!!!9:_i _ k_~t~l_ik.u~ 
egyház kurátora, a Várad-velencei Népkör nevű társaság pénztárosa volt 

1896. december 30-án hunyt el Nagyváradon Halálakor a Gyógyszeré.1zi Hetilap is méltatta 
szakmai tevékenységét, (1) és közölte a Biha1 megyei Orvos-, Gyógyszerész- és Természettudomá
nyi Egylet 1897 május 16-án tartott közgyűlésén Sternthal Sándor nagyváradi gyógyszerész ál
tal elmondott emlékbeszédet (5), valamint Koródi Bíró Gusztáv Sándor visszaemlékezéseit (1) 
Gyógyszertára az özvegy tulajdonában maradt, aki az 1884-ben oklevelet kapotc Marschalkó 
leó (1854--1952) gyógyszerészt alkaln1azta kezelőnek, majd 1904-ben a gyógyszertár Hegedűs 
Rezső (oklevél 1887, Kvár) tulajdonába ment ár (3) 1949 április 2-ig (7) Ezután az államosítás 
következtében már mint a 4 sz állami gyógyszertár működött tovább, természetesen új gyógy
szerész vezetésével 
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ERÁNOSZ BOGDÁN 
(1845-1922) 

Az. Eránosz család az egyik legrégebben, 1nár a XVII. században Gyergyószentmiklóson letele
pedett ö1mény család Eránosz Bogdán gyógyszerész Gyergyószentmiklóson 1845 január 2-án 
szül,~tett. .. 1:?j~'. E~fuosz ~iklós kereskedő volt ebben a kis városkában. Anyja neve Fejér Lujza. Is
kolait ;zulovarosaban ve?ezte, gyógyszerészgyakornoki éveit Szászrégenben a Czoppelt Frigyes 
(oklevel 1836, Pest) tulajdonában levő Sashoz címzett gyógyszertárban kezdte meg 1862. októ-~ 
ber l-jén, és három éven át, 1865 augusztus végéig itt maradt A gyakornoki éveiről kiállfrotr né
met nyelvű bizonyítvány szerint kiváló felkészültség, megbízhatóság jellemzi az 1865-ben tizen·
kilencedik évét betöltő gyakornokot és a közönség iránti magatartása nemcsak megfelelő, hanem 
mintaszerű is (1) 

. A gyakornoki évek eltelte után Pestre ment, hogy egyetemi tanulmányait elvégezze 1870 jú
lius 11-én huszonhat éves korában kapta meg a magister pharmaciae oklevelet (2), ezután tanul
mányútra indult, közben még néhány gyógyszertárban is dolgowtt Erdélybe való hazatérte után, 
1874 április 21-én szülővárosában próbált saját tulajdonú gyógyszertárat nyitni 

Gyergyószent1niklós legrégibb gyógyszertára az Arany Sashoz címzett patika 1822-től létezik 
(6), reál jogát 1859-ben is1nerték el. Egykori tulajdonosai közt említik lakai.József, Gabriányi 
József, Fröhlich Ernő és végül Bíró Mór (1840-187 4) gyógyszerészek nevét Ez utóbbi elhalá
lozása után, a gyógyszertár örökösei és Bíró Mór özvegye 187 4 április 21-én adás-vételi szersődést 
kötött Eránosz Bogdán gyógyszerésszel A szerződés szerint a „néhai Biró Mór hagyatékához tarto
zó é.1 öriJk.1égük egy részét képezö gyógytár i jogot, valamint a Frijh/ich Er nó házában levó· gyógytár ban 
é1 ahhoz tartozó helyiségben található minden gyógyszert, anyagokat, ké.Jzleteket é.1 bútorzatot" az örö
kösök 10 OOO Ft-ért adták el részletfizetésre Eránosz Bogdán pedig még átvállalta a Fröhlichékkel 
sz:i:iben tel~esít~~~ő ter~e~et is Így a gyógyszertár 1874. május l-jén ke1ült át a tulajdonába, a 
reál1ogot 1875. julrus 6-an igazolta a hatóságok felé, és a minisztérium 1875. augusztus 10-én a 
370 805. sz leüatában közli annak elismerését (1) A gyógyszertárat a Főtér 1.3 szám alatt mű
ködtette, az egykor Bocsánczy, ma Korbuly- néven is1nert házban 

Ezek után családot alapított, 1876. februá1 22-én feleségül vette lázár Jakab és Zakariás Mar
git 1850-ben született Ida nevű leányát.. Ebből a házasságból két leányuk született - Lujza (sz 
1877) és Anna (sz. 1879) -, akik később a gyógyszertár örökösei lettek Alig nyolcévi házasság 
után azonban felesége harmincnégy évesen tüdőbajban elhunyt, ő pedig a két kiskorú gyermeké
vel özv~gy~n n;ara~t. Ezt a ,s~lyos csapást és veszteséget sohasem heverte ki, zárkózott, mogorva 
e~berre val.t, es gyogyszertarat az 1890-es években egy időre bérbe adta Nagy Endt"e gyógysze

reszn~~!, ma1_d 1914_ ~-~--1_9, _~ 7 kij~_?_~E-~-~~~~l_M_~~~onn<_t~,_ a ké_s?bb.i„4_~4-~i_gz~gy-~?~!~t-~!_'!!JJ~j<Í-9t:lQSn_ak~ 
1918-wl pedig Kolosváry József (sz 1889 november 18., Nagyszalonta) gyógyszerész (oklevél 
1912 ,Június 15, ,Buda?.e~t) működtette a patikát, 1926-ig, Marosvásárhelyre való távozásáig 

Eranosz Bogdan a kozugyek rendezésében is részt vállalt, a városi képviselőtestületnek és 1918-
ig Csík váIInegye törvényhatósági bizottságának is tagja volt 

1901-ben Lujza leánya (1877-1952) lázár Viktor birtokos és kórházi gondnok felesége lert, 
azonban 192.3-ban nyolc gyermekével özvegy maradt Vele egy időben 1nent férjhez másik leánya, 
Anna (1879-1962), Korbuly Miklós gyógyszerészhez (oklevél 1893, Kolozsvár, FJTE), aki már 
h,ázas:ágk,?t~sük előtt s~gédként ~olgozott az Arany Sas gyógyszertárban Így a csali.di gyógyszer
tarat o mukodtette tovabb. A patika mellett egy kis melléküzemet is létesített, ahol saját találmá
nyait, a „Fenyő borszeszt", havasi fenyőkivonattal, a „Korbuly-féle sósborszesz"-t gyártotta, me
lyek hamarosan Erdély-szerte keresettek lettek Továbbá fenyőszappant, fogkrémet, fogport, száj-
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vizet, fagybalzsamot, kézfinomírót és egyéb saját kozmetikai szereit is fOrgalmazta Azonban ő 
már 1914 február 25--én, negyvenegy éves korában elhunyr ( 4) 

Eránosz Bogdán pedig 1922. március l-jén hunyt el, hetvennyolc éves korában, Gyergyó
szentmiklóson. Gyászjelentésében így írnak róla: „Megalkuvá1t nem úmerő, bátor, erős egyénúég 
dőlt ki sorainkból''. Sírja a helybeli önnény temetőben van (1) .. 

Halála után gyógyszertára leányainak tulajdonába került. Az örökösök, az Eránosz-leányok a 
gyógyszertárat továbbra is bérbe kellett, hogy adják Gáll.János és unokaöcC5e, Gáll Gyula, majd 
Grünwald .Jenő gyógyszerészek gondnoksága alatt működött tovább a gyógyszertár, míg az 
Eránosz Lujza és lázár Viktor házasságából született két fiú - lázár Jeromos (1908„ szeptember 
26 - 19 7 4. december 30 ) és Lázát Miklós (1913 július 13 - 19 70 november 8.) - Eránosz 
Bogdán unokái, gyógyszerész oklevelet szereztek Az előbbi 1942-ben a Szegedre áttelepült 
FJ'TE-n (3), az utóbbi 1938-ban a bukaresti Gyógyszerészeti Karon kapta meg oklevelét Ezután 
hol együtt, hol felváltva vezették nagyapjuk gyógyszertárát, 1949 április 2-·ig, annak államosítá
sáig (7). Államosítás után lázár ivfiklóst Csíkszeredába helyezték, az Árvaszék egykori patkájába, 
majd 3 év után hazakerült, és a kórházi gyógyszertárat vezette szívinfarktus okozta haláláig láz
ár .Jeromos pedig az államosítás után még 2.3 éven át a város másik államosított gyógyszertárát ve
zette, de nyugdíjasként tovább dolgowtt még Gyergyóalfaluban 
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DR. FABINYI RUDOLF 
(1849-1920) 

Bá!__vegyész volt és nem gyógyszerész, neve és tevékenysége elválaszthararlan az erdélyi gyógy
szerészettől Mint a kolozsvári FJIE kémiaprofesswra negyvenhárom éven át vett részt a gyógy
szerészgyakornokok képzésében, vizsgáztatásában, a gyógyszerészek egyetemi oktatásában és a 
gyógyszerészdoktorok felkészítésében 

~ evangélikus Fabinyi család a Szepességből származik A későbbi utódok egyike Fabinyi Ru
dolf A felvidéki Jolsván (ma Szlovákia) született 1849 május 30-án (10) Apja Fabinyi Sámuel 
kereskedő, anyja Markusovszky Hermina Szülei rajta kívül még négy gyermeküket nevelték fel 
Iskoláit Rozsnyón és Iglón az evangélikus főgimnáziumban végezte, majd a pesti egyetem böl
csészkarán tanult, itt kémiatanára, Than Károly megszerettette vele a vegytant, és a „tudomány 
5zellemében való gondolkodá5ra" nevelte- írja erről a periódusról későbbi visszaemlékezésében (4) 

Pályáját 1871-ben a József Műegyetemen kezdte, az Általános Vegytani Tanszékre nevezték ki 
tan~rsegédnek Nendtvich Ká1oly mellé, miután 1875-ben „bölcseletdoktori" oklevelét megkap
ta. Osztöndíjjal két évre Németországba ment, Würzburgban, Münchenben, majd Heidelbergben 
Bunsen laboratóriumában tökéletesítette tudását Hazatér te után, 1877-ben Than Károly javasla
tára magántanárrá habilitálták Ismét külföldi tanulmányút következik, fél évig Párizsban a Sor
bonne egyetem szerves kémiai tanszékén képezte tovább magát Itt érte a hír, hogy meghívást ka
pott Kolozsvárra, a Fleischer Antal egyetemi tanár hirtelen halálával megüresedett Vegytani Tan
székre 18 78. június 30-án kapta meg a kinevezését a kolozsvári FJTE Te1mészettudományi Ka
rának Elméleti és Gyakorlati Vegytani Tanszékére mint nyilvános rendes tanár Innen kezdve 
egész munkássága összefonódik az erdélyi gyógyszerészképzéssel Mielőtt Kolozsvárra jött, még 
1878-ban inegházasodott, felesége Wéber Katalin, akinek apja Kossuth Lajos édesanyjának uno
katestvére volt A házasságukból 3 gyermekük született, az első, aki apjához hasonlóan a Rudolf 
nevet kapta (1879-1936), később neves elmegyógyász lett (13) Felesége fiatalon elhunyt Még 
egyszer megnősült, második felesége Reiman Paula 

Az. 1878/79-es tanévvel kezdte meg az FJIE-en oktatói tevékenységét Ebben a tanévben már 
14 els?év~s gyógyszerészhallgatót is tanított. Egyetemi pályája gyorsan ívelt felfelé Ezt bizonyfrja 
az a teny is, hogy az„.1879/80-as tanévet már rnint a Matematika-Természettudományi Kar dé
kánja nyitotta meg Osszesen kilenc tanévben volt itt dékán, majd prodékán, és a századfordulón, 
az 1899/1900-as tanévben a rektori tisztséget is viselte 

Kolozsvári pályáját a Vegytani Tanszék helyiségeiben kezdte, de rövidesen, pár év után, 1881-
~en elérte, hogy kezdeményezésére ünnepélyes keretek közt letették az új, felállítandó vegytani 
I_n_téz_eJ __ al_~_pkQyit __ ;u __ ő „N_e_ved, __ hir_ed, _dicsőséged iiriikre fennmaradjon:'.záró.szavaLmelle_tt _ _(4). 1884, 
október .31-én nyitották meg az új intézetet, amely munkája kiteljesedéséhez járult hozzá 

1882-ben elindította a Vegytani Lapok e havi folyóiratot, mely az első magyar nyelvű kémiai 
szakfolyóirat volt A saját és munkatársai dolgozatai mellett szakirodalmi információkkal látta el 
2 vegyészeket. 1887-ben intézetében vezetésével egy „vegykísérleti" állomást hoztak létre, ezzel 
munkatársainalc száma is megnövekedett, a tanárképző intézetek hallgatói, az orvostan- és a 
gyógyszerészhallgacók is itt végezték gyakorlataikat, és hallgatták előadásait. A doktori fokozat el
nyerésére készülőknek Bevezetés a vegytani búvárkodás módszereibe címmel tartott előadásokat 

1890-ben Lengyel Béla, a budapesti egyetem tanára javasolta, hogy vegyék fel a Magyar Tudo
mányos Akadémia levelező tagjai sorába. 1891 áprilisában fogadták el ezt a javaslatot, és 189.3 
március ,13-án. megt~rtotta székfoglalóját Stereochenziai tanulmdnyok című előadásával, amely 
nyomtatasban is megJelent Budapesten 1917-ben az M'IA rendes tagjává választották meg 

80 

Oktatói és a kutatói munkája 1nellett hivatali teendői és közéleti tisztségei is megsokasodtak: a 
Hőgyes Endre alapította kolozsvári Orvos-l'"ermészettudo1nányi I3-1sulat természettudományi 
szakosztályában választmányi tag volt (11), a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület tiszteletbeli 
tagjává és 1880-·ban gyógyszerésztudori szigorlatok biwttságának tagjává választották (1), 1888. e 

január l-től miniszteri rendelettel három évre a gyógyszer_észsegédek vizsgálóbizottságának az el- -; 
nöke lett (9), majd az 1896/97-es tanévben a gyógyszerészgyakornokokat vizsgáztató biwttság
nak is (9), ugyanakkor a gyógys7.erészhallgatók elővizsgáztatói, valamint a gyógyszerészmesteri 
szigorlati bizottságnak is tagja volt Abt Antal, Lőre József; Issekutz Hugó tanárokkal együtt (9) 
Részt vett az EME Orvosi-Természettudományi Szalc_osztályának munkálataiban, szerkesztette a 
Természettudományi Szakosztály Érte:5ifójét (1902-1905), 1909-ben elnöke a Természettudomá
nyi Szakosztálynak (3), a Magyar Che1nikusok Egyesülete is őt választotta meg első elnökévé, a 
Magyar Vöröskereszt kolozsvári szervezetének alelnöki tisztségét is viselte 1887-től a kolozsvári 
Unió szabadkőműves páholy tagja, 1892-től vezető fümestere lett (4) 

Sokat foglalkozott munkatársai továbbképzésével, támogatta a fiatal kutatók munkáját. Mun
katársai, tanársegédei között voltak Orient Gyula (1869-1940), Kiiszegi Dénes (1888-1970), 
Ruzitska Béla (1867-1942), a későbbi neves egyetemi tanárok (8). Környezetében formálódott 
Nyiredy Géza (1861-1914) is, aki később a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam éltetője lett 

Tudományos tevékenysége is sokoldalú Foglalkozott az ásványvizek 'lllalízisével, az ivóvíz tisz
títási lehetőségeivel, élelmiszerek vizsgálatával, ásványi anyagok és érceli'ínennyiségi analízisével, 
a kaolin, a kolozsvári világítógáz alkatrészeivel, kolorimetriás mérésekkel, új nitrogén meghatáro
zási módszer kidolgozásával Új festékanyagok nyerésére is törekedett, előállította a meggyben 
(CCn:t5U.5 ip) levő festékanyaghoz hasonló ceracidin nevű vegyületet és a lygosiniav néhány sóját, 
így a natrium-lygo1inatot; ez utóbbi témában gyógyszerész-doktorandusaival együtt dolgozotr, 
amit az irányítása inellett elkészített több doktori értekezés is igazol (Orient Gyuláé 1900-ban, 
Cse1nátony Zoltáné 1914-ben) Szabadalmaztatta a fa száraz lepárlására vonatkozó eljárását, a ka
potnyakból (Aiaru1n europeum) értékes azaron származékokat állított elő szintén gyógyszerész
doktorandusaival való együttműködéssel (Czetz Dénes 1893, Odot Béla 1893, Széki Tibor 1902, 
Rácz Rezső 1905). Tanszékén 1892-től az ő irányításával 19 gyógyszerészi és 16 bölcsészdoktori 
értekezés készült el Közel száz tudományos dolgozata jelent meg különböző szaklapokban (4) 
Főbb művei közül említésre méltók a következők: A kolozsvári tudományegyetem új vegytani inté
zete (Kvár 1884), Bevezetés az elméleti chemiába (1895-ben Ruzitska Béla állította össze az előadá
sai alapján, 2 kiadás 1906), Az e!tctroehemiai elmélet (rektori székfoglaló 1899/1900), A mo!tku
lák világából (I(vár 1917, az FJIE alapításának negyvennegyedik évfordulójának ünnepén inon
dott beszéde) Utolsó tudon1ányos dolgozatát ] 918 márciusában mutatta be 

190.3 júniusában inunkatá1si és tanítványai nagyszabású ünnepséget szerveztek 25 éves tanári 
m1'.í,köc],ése __ alka_lfTl_~_b?L Fz alkalom_ból tanítványai, tanártá1sai egy 3000 koronás alapítványról 
szóló al;pÍtÓ-~kX~v~Iet- ~dtak át neki, amit megható szavakl<al köszönt meg, azt ígérve, hogy leg
főbb igyekezete lesz ana törekedni, hogy tanári feladatát, tanítványai hasznát, tudományos és er
kölcsi érdekeit minél hívebben szolgálja A kolozsvári ifjúság este fáklyásmenettel köszöntötte, 
majd ifj lukács Fe1enc méltatta a tanárt, a tudóst Az ünnepségről és az elhangzott beszédekről 
részletesen számolt be Nagy (Grósz) Samu A gyógyszeréíz hasábjain (14). 

Felfelé ívelő oktatói és tudományos pályáját 1914-ben az első világháború, majd az Erdélyben 
bekövetkezett hatalomváltozás súlyosan érintette. A hadbavonulások miatt a hallgatóság száma 
lecsökkent, a gyógyszerészhallgatókból csak 9 elsőéves és 13 másodéves maradt az egyetemen Az 
1918/19-es tanévben a harctérről hazaérkezőkkel megnőtt a hallgatóság száma, de 1919 május 
8-án a román Konnányzótanács (Consiliu Dúigent) hűségeskü letételére szólította fel a tanárokat 
Ennek megtagadása miatt több taná1 társával együtt Budapestre ment, ahol 1920 március l-jén 
megkezdődött az oktatás az elmenekült tanárokkal az őket követő diákok számára Ezt azonban 
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ő n1ár nen1 érte meg, a kiutasítás és az átköltözés izgalmai miatt legyengült szervezetét a járvány
szerűen kitö1 t influenza megtámadta, és öt nap után, 1920 március 7-én, hetvenegy éves korá
ban elhunyt. Ravatalánál Winkler lajos (1863-1939) gyógyszerész, egyetemi tanár mondott be
szédet, aminek szövege megjelent az Akadémiai· Értesítőben, valamint Az MTA elhunyt tagjai fö
lött tartott emlékbe1zérkk e kötetben (12) 

A g)rógyszerészi szaklapok, folyóiratok 1negemlékeztek haláláról, nekrológot közöltek. A 
Gyógyszerészi KOZlön,yben többek között ezeket írták: „ a magyar gyógyszeré.íz-ifjúság mtlegszi'vű 
nevelőjét, szerető atyját gyászoljuk Emléke.felett az egóz gyógyszeré.>ztár.sadalom, első.sorban pedig volt 
tanítványai őrködünk~ soha el nem múló hálával é.s rze1·etettel" (7). 1923-ban az E'rdélyi Orvosi Lap
ban 1negjelent 16 oldalas tanulmányban Ruzitska Béla- aki legrégibb tanítványa és harminc éven 
át munkatársa volt - emlékezett meg mesteréről (6) 

Sokoldalú szakmai és közéleti tevékenysége mellett példás családapa is volt. Két házasságából 
Kolozsváron tizenegy gyermeke született, közülük többen is apjukhoz hasonló karriert futottak 
ben, így Rudolf (1879) az elmekórtan tanára (10, 13), József bölcsészdoktori fokozattal vegyész
mérnök lett 
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FARAGÓ ENDRE 
(1886-1965?) 

Kar_ánsebesen született 1886 október 23-án, ahol apja, Faragó Ferenc kormánybiztos volt. A 
család Kézdi-Szenrkatolnáról származik Iskolai tanulmányait szülővárosában végezte. 1901-ben 
femesváron a Katonai tiszti iskolába iratkozott be Aktív katonatiszt lett. 1905-ben, zászlósi mi
nőségben a Karánsebesben állomásozó 64. Hadosztály tagja. 1910 december 10-én századosként 
megvált a hadseregtől és nyugállományba vonult a Vaskorona-rend kitüntetéssel. Ezután kezdő
dött el a gyógyszerészi tevékenysége (4) 

Szászvá1os legrégibb, 1727-ben alapított .AJ:any Oroszlán nevű gyógyszertárának 1880 és 1914 
között Graffius József volta tulajdonosa Ennek az ősrégi erdélyi szász családból származó gyógy
szerésznek a leányát, Friederikát vette feleségül 1910 december 29-én. A Hunyad megyei levél
tárban található házassági dokumentumban neve még Szentkatolnai nemesi előnévvel szerepel 
Mi,vel apó:a ~owmánrként a gy~gyszertá3at adta volna leányának, ezért elvárta, hogy leendő veje 
gy~gyszere:z1, tanulmanyoka~ :egezzen Igy 1911 június 8 és 1914 1nájus .31 között apósa 
gyo?J's~ertaraban ~al<:ornoki idejét töltötte. Ezután Kolozsváron letette gyakornoki vizsgáját 
Fab1ny1 Rudolf elnoklete és Jakabházy Zsign1ond, Ruzitska Béla, Széki Tibor, valamint Czetz Dé
nes vizsgabizottsági tagok előtt 1914 augusztus l-jei keltezéssel megkapta a gyógyszerészgyakor
n~~o~1ak .kijáró vé~bizo~yítványt (Te·stimonum tirocinale) Azonban másnap kitört a világhábo
ru es ot, mint tartalekos tisztet, behívták aktív katonának Rövid időn belül, 1914 október 20-án 
megsebesült és a Szebeni Hadikórházba küldték Hosszas gyógyulása után vissza kellett 1nennie 
Bécsbe a katonai parancsnoksághoz Bécsben alkalma volt beiratkozni az egyetemre, ahol 1918 
április 30-án megkapta gyógyszerészi oklevelét Közben 1914-ben, apósa 72 éves korában elhunyt 
anélkül, hogy Faragó Endre gyógyszerészi oklevelét elnyerte volna Az. örökösök tulajdonában 
ma1adt gyógysze1 tár vezetésére 1922 november 1 -jén kapta 1neg a szabad jog-gyakorlási „libera 
practica" jogot, és 1949-ig, a gyógyszertárak államosításáig vezette azt 

A mindennapi gyógysze1 tári munka elvégzése mellett nagy érdeklődéssel fordult a gyógynö
vénytermesztés felé Már 1910-től nyilvántartott gyógynövénytermesztő és -feldolgozó laborató
riuma volt 1929-ben elhatározta, hogy ennek kiterjesztése érdekében szövetkezetet hoz létre. 
l\.1ég az év szeptember 22-én a helybeli iskolában megtartották az alakuló ülést, és tizenöt fővel 
megalapított egy szövetkezetet „Digitalis" néven, Romániában az első, gyógynövények termeszté
sével és gyógyteák készítésével foglalkozó vállalkozást A szövetkezet alapszabályzatát a Szövetke
zetek Nemzeti Intézete (lnítitutu! Napional a! C'oope1ufiei) a 29 594 sz. határozattal elismerte, és 
1929 december 10-én a szászvárosi törvényszéken az alapító okirattal és az alapszabályokkal 

egy~~~__j_<:>_gi_~~~IE.~!Y!_~_~gk~_l1 t b_~j_~_gy-~-~~~-~- (~)_ ._ f\_~_zqy:e_~kezete~ egy. ta~~c~_ y:e~~~~c:;_, __ a_m_e_ly_e_t_ a_ k:9z~ű~_ 
lés választott meg Legelőször a 16 alapító tag Ciuma~u Samoila helybeli tanárt v;Úa~ztotta m~g 
elnöknek, Faragó Endrét pedig technikai igazgatónak, majd 194 7-től Faragó Endre lett az elnö
ke. A szövetkezet ad1ninisztratív központja a helybeli iskolában volt, a gyógynövények szárítására 
helyiséget először Faragó Endre biztosított. 1934-ben ki1ályi kitüntetést kapott a gyógynövény
kereskedelem terén elért eredményeiért (,,Mcritu! C'o1nercial }i lndustrial e/asa!'') 19.36 után le
hetőségük volt mái szárítók építésére, raktár bérelésére. 1937-ben 10-12 OOO kg drogot állítottak 
elő és katalógust adtak ki a 365-féle termékükről, ami drogot (aprított, vágott, porított), teakeve
rékeket, növényi kivonatokat, illóolajokat és egyebeket sorolt fel. Ekko1 már 8 ha területen .32 
gyógynövényt termesztettek, és exportra is tudtak árut küldeni. Elsőként kezdte termeszteni Ro
mániában a Digitalií IAnata és a Digitali.s purpurea fajokat 

Az. 1_9.38 júliusában árvíz öntötte el a gyógynövénytelepeket, nagy kárt okozva A ragok száma 
1négis fokozatosan nőtt, 1940-ben már 44-en, majd 1949-ben 75-en voltak a szövetkezet tagjai 
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1940-ben laboratóriumot állítottak fel az illóolajok vizsgálatára és az általuk előállított Pu!vi.s 
Digitafú Fo!ium titJ'ata biológiai meghatározására. Termékeiket nemzetközi kiállításokon (Bécs 
I 934, Lipcse 1941, Milánó 1942) mutatták be Mindezen eredmények eléréséhez jelentősen hoz
zájárult Faragó Endre gyógyszerész hozzáértéssel végzett munkája 1936-ban Bukarestben az frt 
termesztett Digitali.5 pu1puraea levele szolgált az első nemzeti etalon kidolgozásához ., 

A gyógynövényekkel, azok termesztésével kapcsolatban Faragó Endre többszö1 tartott előadá
sokat, nemcsak a termesztők, hanem a gyógyszerészek számára is. Erről számolt be a Rt'vista 

Farmaciei - Gyógy1zerélzi Folyóirat is (6), amikor így ír róla: „ Tetötó! talpig gyógyszerésszé alakult 
katonatiszt 'Gyógynövényeket ismertető cikkei is megjelentek a különböző szaklapokban, így a 
Reviíta Farmaciei - Gyógyszeré1zi Folyóira"fhan is 

A szakmai tevékenységen kívül bekapcsolódott a városka közéletébe is, 1920-tól az önkéntes 
tűzoltótestület parancsnoka, a római katolikus egyház főgondnoka, a Casino igazgatója, városi 
képviselő 

Faragó Endre 1949 utáni éveiről sajnos semmiféle adatunk nincs sem a gyógyszertáráról, sem 
a gyógynövény-termesztési munkájával kapcsolatban. (1948-ban nemcsak a gyógyszertárakat ál
lamosították, hanem a szövetkezet is állami tulajdonba ment át, PlAFAR néven állami vállalat 
lett belőle ) Elhalálozási adata is bizonytalan Egyes források szerint (3) 1965 december 27-én 79 
éves korában ('7), mások szerint (2, 5) 1973-ban hunyt el. Mindkét változat szerint idős ko1t ért 

;:_. meg 
Az. 1929-ben alapított „Digitalis" elnevezésű gyógynövény-feldolgozó, majd az 1949-es álla

mosítás után a helyébe létrejött „PIAfor" állami vállalat, melynek egykori tevékenységét 1990-től 
a magánosított „Fare.s" nevezetű cég (a Faragó név kezdetét megőrizve) folytatja, gyógynövénye
ket gyűjt, termeszt, feldolgoz és számos gyógytea-keveréket állít össze és forgalmaz bel-és külföld-
ön 
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88 ábra 89 ábm 
Faragó Endre (1886--1965) A Fate'l' üzem mai épü!tte (Szászvá10>) 
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FEKETE ANTAL (1876-1937 k) 
FEKETE ENDRE (1903-1988) 

Apa és fia szilágysági gyógyszerészek voltak 
Az_ apa, fekete A..ntal nem volt erdélyi száunazású, de gyógyszerészként nlár itt dolgozott 

1876-ban született a Tolna inegyei Ódo1nbóváron Középiskoláit Kaposváron végezte. Budapes
ten kapott gyógyszerészokleveler, majd a Szilágyságban, Zsibón telepedett le Itt előbb az 1862-
ben alapított Re1nény gyógyszertár első tulajdonosának, Bagossy K Istvánnak (oki 1853, Pest) 
gyógyszertárában dolgozott. Családot alapított, feleségül vette főnökének leányát, Bagossy K Pi
roskát (18 77-1940) Apósa halála után, 1902-től az 1862-ben alapírott zsíbóí Remény gyógy
szertár tulajdonosa lett 

Házasságukból 190 3 január l 0-én, Zsibón született fia, r•ekere Endre, aki apjához hasonlóan 
a gyógyszerészi pályát választotta Elemi iskoláit szülővárosában végezte, majd Besztercén folytat
ta, ahol négy évig német iskolába járt Az. itt szerzett német nyelvtudásnak egész élete fülyan1án 
hasznát verte Középiskolai tanulmányait Kecskeméten fejezte be Gyógyszerészi tanulmányait 
Kolozsváron az FJIE-n kezdte n1eg, de a trianoni döntés miatt már ne1n itt, hanem Bécsben foly
tatta. A bécsi egyete1ni évek hatással voltak egész gyógyszerészi pályáj~ía Anyagi helyzet 1niatt 
azonban itt már nem tudta befejezni, ezért viss1,ajött és Bukaresbe me5f, ahol tanulmányai utol
só évét végezte el, és itt 1927-ben kapott oklevelet 

Rövid gyakornoki idejét édesapja gyógyszertárában végezte, majd Lupényba került, ahol a Bá
nyavállalat gyógysze1tárában közel 11 évet dolgozott Részt vett az 1929 évi bányászfelkelés sebe
sültjeinek ellátásában ] 938-ban jött vissza szülővárosába, és a családi gyógyszertárban kezdett el 
dolgozni, majd 1942-ben átvette idős apjától annak vezetését (4) Rövid időn belül az ő gyógy
szertára lesz a legellátottabb és legn1odernebb, azonban az 1949-es állan1osítással lezárult saját 
gyógyszertárában való tevékenysége (3) 

Minden vagyonából lciforgarva, új életet kellett kezdenie Új lelkesedéssel kezdte 1neg munká
ját Szilágyson1lyón. Itt hamar beilleszkedett a város életébe, a vagyona és patikája elvesztése ne1n 
törte meg, új családot alapított, és új 111unkahelyén nagy odaadással végezte tevékenységét Abban 
az időben a patikák gyógyszerekkel való ellátása akadozott, ezért a saját 1naga által rögtönzött la
boratóriu1nában, a környék gyógynövényeiből saját gyűjtésű gyógynövényeket dolgoz.ott fl=:l, és 
szá1nos készíonényr állított elő Félegyházi [.ászló kollégájával együtt a nlegye többi gyógyszertá
ra részét e is Így a Digitalis készítményeket, valamint az anyarozs (Sclale lornutu1n) alkoholos ki
vonatából állított elő gyógyszereket olyan rnennyiségben állította elő, hogy nemcsak saját gyógy
szertárát tudta ellátni, hanen1 a környék patikáit is A környéken saját legismertebb készítménye 
a ,)~e_k~_te-_f~l~J)'.'!-~Y-lµé_m" volt, ezét t _összetételét közölte a környéken dolgozó gyógyszerész kollé
gáival is Közel a nyugdíjazáshoz, 1960-ban letette a főgyógyszerészi vizsgát is Közben állandóan 
gyarapította tudását, kapcsolatba volt magyar, német, osztrák kollégáival. A tőlük kapott gyógy
sze1ekkel karitarív tevékenységet is folytatott Fáradságot 11e1n is1nerve dolgozott 72 éves koráig 
Ek.kor nyugdíjba vonult, és szabadidejében íiással fOglalkozott, rövid novellákat, elbeszéléseket irt 
gyermekkori ernlékeiről, természetjáró ba1angolásairól Írói tehetsége családi örökség, hiszen 
unokatestvére Fekete Istvánnal<:, a neves állatregényírónak 1988-ban hunyt el Szilágysomlyón 
1999-ben posr rnorten a Báthory Alapítvány „Szilágysági magyarok" díszoklevéllel tüntette ki 
(2) 
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FÉNYHALMY ANTAL 
(1822-1895) 

Nagybányán született 1822. június 15-én (1) Már tizennégy éves korától gyógyszertárban 
dolgozott, az akkori előúásoknak megfelelően inasként. A gyakornoki tanfolyamot csak több év 
után tudta megkezdeni. Egyetemi tanulmányait Pesten végezte, 1846-ban, huszonnégy éves ko
rában kapott magister pharmaciae oklevelet (5). Ezután visszament Nagybányára és ott, most 
már okleveles gyógyszerészként folytatta tevékenységét 

Az 1848-as szabadságharc szelleme Őt is megérintette, otthagyta állását és beállt önkéntesnek, 
mint közlegényt sorolták be abba a csapatba, amely Nagybányáról csadakowtt Bem tábornok se
regéhez. Itt kitüntette magát azzal, hogy a csatákat bátran végigküzdötte s ezért Bem sokra becsül
te, fontos, kényes és bizalmas feladatokat kapott, így például jelentős mennyiségű aranykészlet el
szállítását bízták reá, amit a debreceni kormánynak kellett eljuttatni„ A nehéz feladat teljesítésé
ben, sok viszontagság után, sikerült legyőznie minden akadályt, ezért a kormánytól elismerő ki
tüntetést is kapott, Bem pedig századosi rangban a törzskarhoz osztotta be, majd hadsegédjének 
nevezte ki. Nagyszebenben a saját költségén tábori gyógyszertárat is felszerelt, ez azonban később 
az ellenség kezére jutott Fényhalmy Antal saját költségén állítatott fel;~~ábori gyógyszertárat Bem 
hadseregében, a harcokban szerzett érdemeiért századossá léptették el1l( Jól ismerte Bem Józsefet 
és Petőfi Sándort is. A világosi fegyverletétel után nem kapott „menlevelet", ezért menekülnie kel
lett, azonban az osztrákok elfogták, bebörtönözték. Hetekig szenvedett tífuszban, szerencséjére 
nem tudták meg, hogy Bem seregében milyen fontos feladatai voltak, s így később a nagyszebeni 
katonai kórház gyógyszertárába osztották be. Itt örökös rettegésben több hónapot töltött, félve, 
hogy haditörvényszék elé állítják, azonban sikerült megszöknie, hosszabb ideig bujdosott, majd 
külföldi rokonai közbenjárására kegyelmet kaporr (1, 3, 4) 

Visszament szülőföldjére, Nagybányára, ahol az egyik gyógyszertár gondnokságát vállalta el, 
1najd bátyjával, Fényhalmy lajos gyógyszerésszel együtt, megvette Halmiban (akkor Ugocsa, ma 
Szatmár megye) az 1845-ben alapított, Oroszlánhoz (Arany Oroszlán) címzett gyógyszertárat 

Halmiban, Fényhalmy Antalnak még egyszer volt kellemetlensége, egyik rosszakarója feljelen
tette fegyverrejtegetés címen, ezért rendőri felügyelet alá helyezték, házát, udvarát feltúrták, azon
ban eredménytelenül Példás életével mindenki tiszteletét és szeretetét elnyerte, megbecsült pol
gára lett a kis közösségnek 1895. április 22-én hunyt el; ez alkalomból a Gyógyszerészi ROzlöny a 
következőket írja: „Ha/áldva! az egész Ugooa megyének kedvelt IOni bácsiját, a szegény nép jótevőjét 
é.5 t;gy olyan gyógy.szerózt veszltettünk el, aki igaz fZtTetettel és odaadó kitartáHal foglalkozott fzakmá
;áva!" (6) 

A budavári Arany Sas patikamúzeum udvarán az 1848-as szabadságharcban részt vett gyógy
szeféSiek-effiléié~e -~lhelyezett é's 197 4 október 18-án felavatott emléktáblán az ő neve is szerepel 
a felsorolt 17 gyógyszerész közr (8) 

Halmiban való letelepedése után családot alapított, 186'7 január 20-án megszületett fia, 
Fényhalmy Antal Árpád, aki később a nyomdokaiba lépett, a gyógyszerészi pályát választva Apja 
gyógyszertárában készült fel, majd egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, és 189.3-ban, hu
szonhat éves korában gyógyszerész oklevelet kapott (5) Visszatérte után rövid ideig a családi 
gyógyszertárban dolgozott 

Fényhalmy Anral 1895-ben beköverkezerr halála után a gyógyszertár 1916-ban már Kunfalvy 
József tulajdonába került, de 1921-ben már az özvegye haswnélvezője, aki gyógyszerészeket fo
gadott fel a gyógyszertár kezelésére. Később Szeibel.József (1902-1962) gyógyszerész vette át, aki 
már gyakornoki éveit is ebben a patikában töltötte, majd oklevelét az 1928/29-es tanévben Sze
geden kapra meg, az átkölrözörr FJIE-n (9) 
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Pá1 é>·vel Fényhal1ny Antal halála után a fia, F .. Antal Árpád Aknasugatagra ment 1906-ban 
pedig bérbe vette Cr8.ciun Gyula 1902-ben Vá1bogsányban (Kiassó-Szörény megye) alapított 
gyógyszertárát (l), 1918-ban is 1nég itt volt Végül pedig önállósítani szerette volna magát, és jo
got kért gyógyszertár nyitására 1924 dece1nbe1 2-án a Szatlná1 megyei Túrterebesen sikerült 
1negnyitnia a Szentháromság nevli gyógysze1tárat, és ennek tulajdonosa tnaradt 1937-ig „Ettől 
kezdve-Örököse, özvegye nevén szerepel a gyógyszertár (2), és al 1940-es években Csikós Adám 
gyógyszerész a kezelője, 1944-ig volt követhető a patika tulajdonviszonya 

Sopron város Fekete Szerecsen, később Megváltóhoz címzett gyógyszertárának történetéről 
57,ó)ó ismertetésben (12) említik a szannári születésű Fényhalmy (lichtenegger) Lajos (13) 
gyógyszerészt, aki 184 3. július 29-én kapotr oklevelet Pesten (5) 1868-ban, negyvenkilenc éves 
korában lett a soproni Megváltó gyógyszertár tulajdonosa Rövid időn belül hazarnent és testvér
öccséve! Halmiban az Oroszlánhoz cÍinzett gyógyszertárat együtt vásárolták n1eg Később önálló
sirotta magát, Lugosra ment, ahol a Fehér Sashoz címzett gyógyszertár tulajdonosa lett Az 1870-
es évek végén azonban tragikus körültnények közt, a laboratóriumában történt robbanás követ
keztében elhunyt (1) 
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DR FERENCZ ÁRON 
(1880-1954) 

A Há1on1szék megyei Nagyajtán született 1880 október 15-én szegény parasztcsaládban Ro
konságban volt a szintén nagyajrai származású Nyiredy Gézával, a kolozsvári gyógyszerész-gya
ko1noki tanfolyam vezetőjé>·el, aki látva tehetségét és szorgalmát, felkarolta, saját fiaként nevelte 
fel „harisnyás székely" rokonának gyennekét, és segítette a továbbtanulásban A kolozsvári Unitá
rius Főgimn:áziumban érettségizen:, majd ugyancsak itt néhai Czetz Dénes gyógyszertárában gya
kornokoskodott Egyete1ni tanulmányait az F.JIE-n végezte. A szakma iránti érdeklődése és von
zódása n1ár diákkorában inegmutatkozott, egyik szakdolgozatával elnyerte a békéscsabai Réthy 
Béla gyógyszerész által alapított díjat 

Gyógyszerész oklevelét 1903-ban kapta meg, dc továbbra is az egyete1n keretében 1naradt, 
Issekutz Hugó (1855-1915) egyetemi tanár javaslatára 190.3„ március l-jén kinevezték a felállí
tandó Egyetemi gyógyszertárhoz Itt először tanársegédként dolgozott, és közben beiratkozott a 
doktorátusra is Gyógyszerészdoktori oklevelét 1906 június 9-én kapta meg az Ari.stolochia 
clen1atitú szövcttanával és kémiájával foglalkozó értekezésével Ebben a tanévben ő volt az egye
düli gyógyszerész, aki a doktori fokozatot elnyerte (4) Az elvégzendő \'_i~gálatok egyre nagyobb 
száma miatt 1912 januárjában gyógyszertári vegyésszé léptették elő, a""'tanársegédi állását pedig 
Fáy Elvira (l 889-19 79) oki e\ eles b'YÓg} szerész nyerte el (5) Ekkot fizetése 2600 ko10na és még 
900 korona lakáspénzt is kapott (S). 1913-ban álla1ni ösztöndíjjal tanul1nányútra indult, Berlin, 
Amszterdam, Hága, Brüsszel, London gyógyszerészeti intézeteit látogatta meg, tanulrnányozta 
rnűködésüket, és a Hágai Nen1zerközi Gyógyszerészkongresszuson is részt vett Hazatérte után, 
1916. május 26-án magántanári kinevezést kapott, megbízott előadója lett a gyógyszerészetnek, 
és az Egyetemi gyógyszertá1 vezetőjévé nevezték ki Ezt a feladatát 1919 október l-ig, a gyógy
szertár inegszűnéséig látta el (3) 

Gazdag a szakirodalmi tevékenysége is (2). 1906-tól több mint húsz tudon1ányos közle1nénye 
jelent meg a 1nagyarországi (Gyógyizeré.izi Hetilap, GJ1óg)1szerészi Étte\ltó_ G_yógy.lZt'J'észi f(özlöny), 
rnajd az erdélyi szak.lapokban (Anhiva }drmaciei - Gyóg)1sztré.5zi Anhivum-, Revúta Fannaciei -
GJ1ógy1zcré.5zi Folyóirat), an1i ebben az időben jelentősnek számított Dávid Lajossal együtt 1negír
ták a kolozsvári Egyete1ni gyógysze1tár tÖiténetét, an1it a Jakabházy Zsign1ond professzor hetve
nedik születésnapjá1a készült ünnepi szá1nban a Mag;1a1 Gyógyszeré1ztudomá1~yi Társa1ág É1tesitó-
7e 1937-ben le is közölt (13) 

Mikor a trianoni döntés következtében a kolozsváli FJTE tanárainak és hallgatóinak eb'}' része 
előbb Budapesti e, inaid Szegedi e 1nenekült, Fe1encz Á1on itthon maradt, ne1n követte az egyete
l_"!let: .. ~~_r_?_~~_g~~~!~. ~gy telj_es évig fCnnta1_tották szán1ára_ az Egyetemi gyógyszertár igazgatói tiszt
ségét, de ő mégis Kolozsváron n1aradt Sokat gondolkodott, hogy mitévő legyen A szegedi egye
tem Ahnanach az 1921122-e:s tanévre e kiadványa jelzi Ferencz Áron nevét is a inagántanárok 
névso1ában, azzal a 1negjegyzésscl, hogy egész éven át szabadságon van, lakhelye Kolozsvár, To1n
pa Mihály u„ 1 szá1n Végül is az itthon n1aradást választotta Döntését talán Kós Károly 1919-
ben tett kijelentése „ hiize1n hog)' E1dé/;_yben nagyobb szük1ég luz redm is befolyásolhatta 
Miután nern foglalta t:l a felajánlott állást, egykori kolozsváli munkatársát, Dávid Lajost (1889-
1962), - aki 1910-től a kolozsvári egyetemi gyógyszertár gyakornoka, 1918-tól pedig gyógysze1-
tári vegyésze volt, - nevezték ki a szegedi Egyetemi gyógyszertár 1nb vez,etőjévé, majd az 1925/26-
os tanévtől kezdve véglegesítették ebben a tisztségében 

Az itthon n1aradt Ferencz Áron az erdélyi gyógyszerésztá1sadalomnak solua becsült, sze1etett 
és segítőkész tagja volt lz utóbbi nernes tulajdonságát bizonyícja a Szegedre áttelepült FJIE 
1922/2.3-as Évkö~yvének (11 ). köz[en1énye is, miszerint Fe1encz Áron tanár úr 500 korona jutal-
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n1at ajánlott fel egy szorgalmas, szegény sorsú hallgató jutalmazására, amit Kovács Béla gyógysze
részhallgató nyert el Felajánlása különösképpen é1 tékelendő, hiszen azokban az években neki, 
mint itthon maradónak sem volt könnyű helyzete 

1919 urán megindult az Erdélyben maradt magyar gyógyszerészek szervezkedése saját egyesü
letük létrehozására, és magyar nyelven is közlő szaklapok kiadására Kolozsváron 1921 januárjá
tól 1923- október 1-jéig jelent meg a Pharmacia- Gyógyszerész Újság, majd 1923 és 1928 között 
a Revúta Farmaciei - Gyógyszeré.ízi Folyóirat Mindkét szaklapnál Ferencz Áron neve is szerepel a 
főmunkatársak között (8, 9). 1920 és 1940 között az Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészek Szövetsé
gének volt a tagja, számos társadalmi és szakmai rendezvényen vett részt. Az 1924 október 21-én 
tartott ülésen tudományos szakosztályt hoztak létre, melynek egyik alelnöki tisztségét ő töltötte 
be. Az 1929-ben alapított Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészek Korpótlékos Pénztára és Nyugdíjin
tézete keretében először csak választmányi póttag, majd az 1931-ben tartott közgyűlésen igazga
tósági tag lett (12) 

Miután Ferencz Árnn végleg eldöntötte, hogy Kolozsváron marad, állás nélküli lévén, új mun
kahelyet kellett keresnie. Ehhez elsősorban a román hatóságok engedélye volt szükséges. 1922 
április l-jén a romániai Legfelső Egészségügyi Tanács 811 számú okirata alapján 198 gyógysze
rész kollégájával együtt (20) megkapta a„libem praaica" jogot (szabad gyakorlatra való jog). Még 
ugyanebben az évben a Kolozsvári l Ferdinand Egyetem Gyógyszerészeti Kémia 'Tanszék vezető
jének, Gh. P Pamfil (1883-1965) professzornak az irányítása alatt működő ZEA Gyógyszerve
gyészeti Rt munkatársa lett Azonban rövidesen kivált ebből a munkaközösségből, és 1926-ban 
átvette a Gergely Ferenc utódai tulajdonában levő nagykereskedői cég drogáruosztályának veze
tését, ahol a cég készítményeinek előáJlítását végezte Itt is csak egy pár évet dolgozott, mert 
1929-ben bérbe vette a Palóczy Lajos (1850-1926) gyógyszerész által 1906-ban alapított Meg
váltó (abban az időben Salvator) nevű gyógyszertárat, amely akkor az alapító gyógyszerész leányá
nak, az 1918-ban oklevelet kapott dr. Tischlemé Palóczy Annának (sz 189 7 augusztus 10 , Ko
lozsvár) a tulajdonában volt Ez akkor a Calea Victoriei 54 szám alatt működött, az egykoti Ma
gyar utcában. Ezt 1938 októberéig vezette 

Közben 1936 decemberében az Egészségügyi Minisztériumtól engedélyt kapott egy saját labo
ratórium létrehozására (14), ezután már a néhány gyógyszerkészítményt előállító saját laboratóri
umában dolgozott. Galenusi készítményei közül a Solutio Digitalis titrata (Digitoxinum solutum, 
1 cc = 0, 1 g Folium Digitalis purpurae hatóanyagával) reklámja többször is szerepelt a szal<lapok 
hirdetései között (23) 

1920 és 1940 között az Erdélyben megjelent kétnyelvű (román-magyar) gyógyszerészeti szak
lapok főmunkatársaként is széles körű szervezési és szakirodalmi tevékenységet folytatott. Így az 
1920-ban elindított Pharmacia - Gyógy.5zeréfz Új5ág, 1najd az 192.3-ban megjelent Revi.sta 
Farmaciei - Gyógyszeré.5zi Folyóirat c. szaklap főmunkatársa lett. Ezekben a lapokban néhány dol
gozat"it--Ís köZö1te Eg}r-egy-6SSief0gial6-tiilUlillanyajelent meg magyarorszagi-főlfóiTatbiii-is:-Ki:i:.: 
lozsváron 1921 január 17-én megalakult az Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészek Szövetsége. Ennek 
tagjaként tevékenyen részt vett az egyesületi életben. Az 1929 január 13-án alapított Erdélyi és 
Bánáti Gyógyszerészek Korpótlékos Pénztára és Nyugdíjintézete keretében először csak választ
mányi póttag volt, majd 1931-ben igazgatósági tagnak választották meg. 19.39. január 25-i leve
le - amit egy Magyarországra áttelepült volt kollégájának írt- arról tanúskodik, hogy hiányolta a 
szakmai továbbképzéshez nélkülözhetetlen információkat A kézírásos levél a budapesti Ernyey 
József Gyógyszerésztörténeti Könyvtár és Múzeum tulajdonában van (1). Ebben a levélben ural 
féijhez menendő leányára is (sz 1912), alcinek 1939. március 4-én volt az esküvője Gál Endre gé
pészmémökkel (16) 

A második bécsi döntés után, amikor az FJTE visszaköltözhetett régi otthonába, ismét 1negbí
zást kapott az Egyetemi gyógyszertár vezetésére (17) Már az 1941 /42-es tanévben megkezdte elő-
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adásait az Orvosi Karon Gyógy1zeré.szeti kutatáwk cún1nel az 01vostanhallgatók és a doktorandus
ok részére és ugyanekkor gyógyszerkészítési gyakorlatokat is tartott A Matematika-Természettu
dományi Karon a gyógyszerészhallgatók részére a Bevezetés a gyógy1zerészi hivatá1ba című elő
adás-sorozat tartására újból magántanárrá nevezték ki (3). Oktatói munkáját azonban rövid ide
ig tudta végezni. A G;rógyszeré.szi Szemle 1942. június 6-án megjelent száma (VII. évf 23 szám) 
fedőlapján közli arcképét, a hátlapján pedig mint a kolozsvári Egyetemi gyógysze1tár vezetőjét 
mutatja be, és vázlatosan is1ner te ti életrajzát is (1 O) 

Az 1944. évi hatalmi változások következtében Erdélyt, így Kolozsvárt is Románia területéhez 
csatolták. Ez a változás egyetemi pályáját ismét félbeszakította Az 1944 után kialakult politikai 
és hatalmi változások az F.JTE szerkezeti felépítésére is hatással voltak A ro1nán tannyelvű orvosi 
egyetem visszatérésével megszűnt gyógyszertár-vezetői megbízatása Mivel 1945-ben, a Kolozsvá
ri Állaini Magyar TUdon1ányegyetem (később Bolyai Tudományegyetem) Orvosi Karát Marosvá
sá1helyre helyezték, a magyar nyelvű egyetemi szintű gyógyszerészképzés Kolozsváron félbesza
kadt Ezért újabb munkalehetőség után kellett néznie Ekkor ismét a saját nevén nyitott labora
tóriumában (Laborator Dr Fe1encz Aron) néhány gyógyszer nagyobb mennyiségben való előállí
tását kezdte meg Itt alkalmazta egyik unokaöccsét, Ferencz József gyógyszerészt (sz 1901 no
ve111ber 11 , Nagyajta), aki Szegeden 1922-ben tette le gyakornoki vizsgáját, rnajd 1924-ben ok
levelet kapott és 1927 júniusában pedig az app1obációs vizsgáját is Ezt követően hazatért, és 
1929-ről Tövisen volt gyógyszerész ltt, 1930-ban megvette a Minervifil'ógyszertárat lnczeffy 
Albert (sz 1870) gyógyszerésztől, aki 1900-tól volt tulajdonosa az 18 71-ben Schlavkovits. Jácint 
gyógyszerész által alapított patikának ltt dolgozott 1940-ig, ekkor ment Kolozsvárra, ahol nagy
bátyja alkalinazta a laboratóriumában 

Románia Nemzeti levéltára Kolozs megyei Igazgatóságának állományában há1om olyan irat
csomóból álló dokurnentum található, amely igazolja ennek a laboratóriumnak az 1947-1949 
közötti működését (18) Az első üatcsomóban (Registru de calculafie) levő adatok három, a labo
ratóriumban előállított gyógyszerkészítmény összetevőire és annak beszerzési, illetve előállítási 
költségeire vonatkoznal<: Az egyik, itt előállított gyógyszer a DIGilANATUM oldat volt, amit 
10 g-os üvegekben forgalmazott Ennek a fő összetevője a Digitali.s lanatae.folium (gyapjas gyű
szűvirág levele) volt, vivőanyagként pedig alkoholt, étert és glicerint tartalmazott. Egy másik ké
szít1nénye az ERINGOl nevet viselte, ezt a köhögéscsillapító oldatot 200 g-os üvegekben forgal
mazta Ennek egyik összetevője az Eryngii herba (E'ryngium planum, kék iringó) vizes kivonata 
volt, amit még Páter Béla (1860-1938) javasolt, népgyógyászati megfigyelései alapján Ezen kí
vül 1nég efedün, bromofoun, natlium benzoicutn, valamintAconiti tinctura és emetin is szerepelt 
az összetételében A harmadik készítménye egy erősítő, roboráló oldat volt, a NEOTONICUM, 
arni calciurn glicero-phosphoticun1, ferru1n chloridum, cuprum citricu1n, extractum Hepatis, 
acidum ascorbinicu1n és natrium benzoicu1n mellett coffeinu1n purum és strychninum sulfuricum 
kiS' mennyiségec1.s-·tattalinazta. A levéltárban található iratok a készítmények fontos összetételét 
nem ismertetik, csak az egyes összetevőknek beszerzési árát, az előállításhoz szükséges energia 
árát, a n1unkaerők fizetését, a cso1nagoló anyagok és a hozzáadandó különböző adók mértékét. A 
második iratcsomóban (Regi.stru de casá 1949) azoknak a cégeknek a neve és adatai találhatók 
tneg, melyekkel az árubeszerzés folyamán kapcsolatban volt Így bukaresti, kolozsvári cégekről 
szerezte be a szükséges kemikáliákat, Szattnárról az üvegekhez a dugókat, a szükséges címkéket 
pedig Kolozsváron nyo1ntatta A hannadik iratcsomó ( C'ore.ípondenfa comercialá ti contabilá 
1949) a bevételi-kiadási elszámolásokat tartalmazta, a lakbéri kiadásokat, illetve az ő és munka
társának, unokaöccsének, Fet"encz.József gyógyszerésznek a fizetését. Ezekből az adatokból látha
tó, hogy mennyire nern volt jövedelmező a váJ!alkozása Tulajdonképpen nem a haszonért dolgo
zott, hanem azért, hogy tudásával, tapasztalatával segítsen beteg embertársain 
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Romániában 1949 április 2-án a 134„ sz kormányrendelettel véghez vitték a városokban levő 
gyógyszertárak, egészségügyi intéz1nények, laboratóriumok, drogériák államosítását. Ez vonatko
zott FerenczÁron laboratóliumára is (19) Ennek következtében elkeseredett, hiszen ezzel elvesz
[ette az utolsó lehetőséget, hogy szakmája területén dolgozhasson Hetvenévesen már nem lett 
volt alkalma újabb munkahelyet találni. Valószínűleg ekkor telepedett ki Magyarországra, mert 
1950-ben már a Budapesten megjelenő A gyógyszeré>z című szaklapban közölt dolgozatokat, ami 
az akkori politikai viszonyok miatt nem lett volna lehetséges, ha még Kolozsváron él 

A budapesti Unitárius Püspökség adatai szerint 1954. április 22-én, hetvennégy éves korában 
hunyt el Újpesten, ahol utolsó lakása volt, a Kisfaludy u. 5.3 szám alatt A Megyeri úti temető
ben nyugszik (15) feleségével (1883-1958), leányával, Gál Endrénével (1912-1984) együtt A 
síremléket nlég leánya emeltette 

FerenczÁron élete és egész tevékenysége azt igawlja, hogy a többszöri, és számára nem előnyös 
történelmi körülmények közt is, szerény, de tevékeny gyógyszerészként, tanárként, hivatásának 
elkötelezettjeként, hű maradva Erdélyhez, Kolozsvárhoz a város lakosainak egészségvédelme érde
kében dolgoz.ott 70 éves koráig (21) Órizzük meg mi is emlékét! 

Fontosabb dolgozatai: 
A china-alkaloidák 1nennyilegc.s meghatározd.s értékéról Gyógyszerészi Hetilap 1909, 134-166 
Kálium bizmuth-jodid alkalmazdsa a C'orte:x C'hinae éJ az e.xtractum Chinae alkaloidjainak megha-

tározdsdra Gyógyszerészi Folyóirat 1909, 96 
A pikrolinsavas meghatározd.s értékénJ! Gyógyszerészi Hetilap 1909, 744--758 
Apynolidin-noportbeli alkaloidák mennyiségi meghatározd1dról A Gyógyszerész 1910, 161-164. 
Egy új indikátorról Gyógyszerészi Folyóirat 1911, 87-90 
Az Oleum H_yoícyami alkaloid tartalmáról Gyógyszerészi Hetilap 1911, .37-39 
Az alkaloidákat meghatározó módszerek haladásáról Gyógyszerészi Hetilap 191.3, 54-55. 
Ein neuer lndikator Pharmazeutischen Post 1913, 1-4 
Az alkaloid.dk meghatározásánál használt lúgok megvála1ztd1áról A Gyógyszerész 1914, 29-34. 
Új sziliko-wo(frámsavas 1nód>zer az alkaloidák nzeghatározdsára (Dávid Lajossal) Gyógyszerészi Ér

tesítő 1914,208-211 
Neue Silicowolfinm1dure-Methode zur quantitativen Be1timmung der Alkaloide Pharmazeutischen 

Post 1914, 59 
Adatok a Thom;féle Kálium Bizmuth fodtdos alkaloid meghatározáshoz A Gyógyszerész 1915 
Agyógy.szervtzsgáló módszmkrbl Gyógyszerészi Értesírő 1916, 474-477, 510-513, 526-528 
Adatok az E'vonynzus europeus rnagolajának úmerteté.séhez„ Magyar Kémiai Folyóirat 1916, 65-7.3 
A phyto1terinekról Gyógyszerészi Szemle 1917, 1 sz, 3---4 , 2. száin 2-4 , 3 szám 2-4 
Néhány Illóola;-növényről Gyógyszerészi Közlöny 1917, 48 7 
Néhány olajphysikai és rhemiai ál/andóiról. 1917. 
A Benedekfii olajról fu Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztálya 1917119, 39 

kötet, 1 füzet, 126-138 
A Phytoíterin nzennyilégi meghatározd.sáról Gyógyszerészi Szemle különlenyomata 
Az élvezeti 1zerekról Arhiva Farmaciei, 1925, 2 
Ola; elemzések1bl Revista Farmaciei - Gyógyszerészi Folyóirat, 1925, 259 , 280-282 , 294-296 , 

309 
A china-kéreg alkaloidái meghatározásának újabb módjai Revista Farmaciei - Gyógyszerészi Fo

lyóirat 1925, 22 
A Staphylea-olaj elemzé.1e (Cseresznyés Gyulával) Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Érte

sítője 1928, 224-229, 98-98 
A Ferencz József Tudományegyetem Gyógyszeré1zeti Intézete é.1 E'gyetemi G_yógyszertára t&rténett (Dá

vid Lajossal) Magyar Gyógyszerésztudományi I3.rsaság Értesítője 1937, 13, 321-327 
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lBekutz Hugó emlékezete. Magyar Gyógyszerésztudo1nányi I3-rsaság Értesítője 1944, 20, l, 3-7 
A Beta vulgarú chemiájáról A Gyógyszerész 1950, 161-164 
Néhány kererű anyagról A Gyógyszerész 1951, 207-208 

IRODALOMJEGYZÉK 

Ferencz Árun 1939. január 25-én, Kolozsvárt írt levele Kézirat. Ernyey József Gyógysze1ész
történeti Könyvtár és Múzeum gyűjteménye, Budapest. 

2 Gulyás Pál: Magyar irók élete és munkái Új sorozat VIII. kötet Argumentum Kiadó, Buda
pest, 1992, 860. 

3. **'A kolozsvdrt F}TE Almanachja é; Tanrendje az 1902/1903-1918/1919-es tanévekre, vala
mint az 1940/1941-1941/1942-es tanévelae. Az Egyetem kiadása, Kolozsvár 1903-1943 

4. ***A kolozsvári Egyetem tanárai és doktorai Évkönyve 1900/1901-1905/1906 805 lap A Ko
lozsvári Egyetem levéltára, Kolozsvár 

5. ***Románia Oszágos ~.evéltára Maros Megyei Igazgatóság Alap 576 Fac Med FranzJozsef, 
dosszié 1022, 23. (F. A. felterjesztése a vegyészi állásra) 

6. *** Gjógyszeréfzek Zsebnaptára -Almanachul Jarmaceutú l 921-l 9:J-..? Cluj-Kolozsvár 
7 *"A m kii: F}TE Almanach;a az 192111922 tanévre. Az Egyetem kiadása, Szeged, 1922 
8 *** Pharmacia- Gyógyszerézi Újság 1921-1923, Kolozsvár. 
9. *** Revista Farmaciei - Gyógyszerészi Folyóirat 1923-1928, Kolozsvár 

10 ***Gyógyszerészi Szemle 7, 23, 229 (1942 június 6 ). 
11. *** Berzámolóa Szegedi m kh: F}TE 1922/1923-1926/1927 évi müködésérbl Az Egyetem ki

adása, Szeged, 1928 
12. *** Buletinul Farmaciitilor (Cluj-Kolozsvár) 1931, 9, 19-20, 301 
1.3 ***Különlenyomat a Magyar Gyógysze1észtudományi Tarsa1ág Értesitójének]akabházy profl=:sz

szor tiszteletére kiadott ünnepi számából (1937 évi .3. szám, 1-8.), Főiskolai Könyvnyomda, 
Pápa, 1937 

14 ***Gyógyszerészi Hetilap 19.36, 75 évf. (decembeii szám) 
15. ***A Budapesti Unitárius Egyház Püspökségének temetési anyakönyve és a sírhelyre vonat-

kozó közlései Budapest 
16 *** Pharmacia 1939, 17, 3-4, 24 
17 *"Gyógyszerészek Lapja 1941, 36, 3 
18 Román Nemzeti Levéltár, Kolozs megyei Igazgatóság Fond nr. 8 „Laboratorul dr. Ferenlz 

Aron 1_947-1949", dosszié 1: Registiu de calculatie 1947, 1-22; dosszié 2. Regisuu de casa 
!?~~·---~-:_~_; dossz}é ~: Corespo_ndenra Ct?!!lerci_ala ~i co_ntabila 1949, 1-127. 

19. DECRET nr 134 din 2 aprilie 49 pentru narionalizarea unita~ilor sanitare ca: fa.rmaciile 
urbane re§edinte §i nere§edinte de juder §i centre importante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 

20 *** Revísta Farmaciei - Gyógyszerészi Folyóirat 1923 
21 Péter H Mália: FerenczÁ.ron (1880-1954) Gyógyszerészettörténet 2011, IX évf 2 szám, 

1-8 

95 



90 dbra FerenczÁron (1880-1954) és sírja Budapesten 

A RENEDEKF[ OLAJRÓL 
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ÁRKOSI FERENCZY JÓZSEF 
(1870-1930) 

Felső1ákoson, az akkori Háromszék megyében született egy unitárius értelmiségi családban 
1870 augusztus 9-én. Nagyapja árkosi F. József unitárius lelkész volt Gagy településen (7), nagy
anyja Ágnes, a nagysolymosi Koncz gyógyszerész család tagja„ Apja, árkosi Ferenczy Lajos igazga
tó-tanító, anyja Siménfalvy Anna Házasságukból két fiú született 

Az idősebbik fiú, Ferenczy Géza (Felsőrákos, 1866 július 20 - 19.38 március 11 Urmös) 
1891-ben a kolozsvári egyetemen jogi tanulmányokat végzett, majd miután doktorrá avatták_, 
Nagyajrán nyitott ügyvédi irodát Az E'rdóVidék e lap főszerkesztője volt 1903-1908 között 
1917-től egyházi fOgondnok 1920-ban az Unitárius Irodalmi Társaságot alapította meg, később 
ennek elnöke lett 1924-28 között a Rére.1ztény Magvető egyik szerkesztője 1920-19.38 között az 
Unitárius Egyház fögondnoki tisztségét is betöltötte (13). Nagyszülei, árkosi F József volt gagyi 
unitárius lelkész és neje, nagysoly1nosi Koncz Ágnes emlékére 1940 tnárcius 17-i keltezéssel egy 
5 OOO lejes tőkével bfró alapítványt hozott létre, amit Árkosi Ferencz József volt unitárius lelkész 
és neje Koncz Ágnes alapítvány néven jegyeztek be Verses köteteinek 50-50 példányát ajánlotta 
fel a Székelyudvarhelyen felépítendő unitárius templom javára (12) _._ 

A kisebbik fiú, az 1870 augusztus 9-én született FeI'enczy József, a {_tsőbbi gyógyszerész, is
koláit előbb Székelykeresztúron az Unitárius Gimnáziumban végezte, majd Kolozsváron fülytat
ta szintén az Unitárius Főgimnáziumban Gyógyszerészi pályáját Gyulafehérváron a Ft'öhlich 
család tulajdonában levő Csillag-pacikában kezdte meg, a gyakornoki vizsgát kitüntetéssel tette le 
1888-ban, majd beiratkozott a kolozsvári F.JTE-re, ahol az 1892/9.3-as tanévben kapja meg a 
gyógyszerész oklevelet (1). Ezután szakmai ismereteinek gyarapítása céljából előbb Szegedre, 
majd Budapest1e rnent, ahol az erdélyi származású csávássy Kis Kát'oly (1820-1898) gyógysze
rész Kígyó nevű gyógyszertárában dolgozott, és hét éven át ő volt a gyógyszertár gondnoka is 

1900-ban tét t haza Erdélybe, még abban az évben megvette Vajdahunyadon a Jucho Ferenc 
(1852?-1905) gyógyszerészdokwr tulajdonát képező, 1832-ben létesített Fekete Sas gyógyszer
tárat 1908-ban családot alapított, feleségül vette néhai Józsa Mihály budapesti tanácsjegyző Dóra 
nevű leányát Ebből a házasságból három gyermekük született 

A mindennapi szakmai munka mellett szerepet vállalt a gyógyszerészek egyesületi életében 
1922 novemberében, miután Papp Sándor gyógyszerész letnondott, helyébe Őt választották meg 
a Hunyad megyei Gyógyszerész (Szindikális) Kamata elnökének (2) 192.3-ban a Romániai 
Gyógysze1észek Általános Szövetsége keretén belül 1nűködő Erdélyi és Bánáti Tagozatban a 
Hunyad megyei kör elnöke lett Ezt a tisztséget még 1927-ben is ellátta, de később már betegsé
ge megakadályozta a további tevékenységben A város társadalmi és közéletében is részt vett, 
Vijd8.hUilyacrv~-iOS taniCSáöák és a v.ijdahunYidi takarékpénztár vezetőségének ragja volt 

Élete végéig vezette a gyógyszertárat, és valamennyi tisztségét is viselte. 19.30 március 3-án 
Budapesten hunyt el betegség következtében, alig hatvanéves éves korában Az Unitárius Értesítő 
március 15-i száma így közli halálhírét: „Fertnl'Z)' József vajdahun)'adi gyógJ5Ztré.sz, az egyházi 
fotandcs tagja Budape.1ten, ahol gyóg:yulá.st keresett, váratlanul elhunyt E'gyhdzunk .fo'gondnoka test
vérét g)'dfzoija a boldogultban Tt·meté.sc márciuJ 7 én volt a Kerepesi temetőben." (5) Temetésén szá
mos neves kolléga, politikus, egyetemi tanár, miniszteri tanácsos volt jelen és a budapesti Gyógy
szerész Testület is képviseltette 1nagát 

Pályaszetetete és szinte példátlan áldozatkészsége kiemelte Őt a szü1ke mindennapiságból, és 
emlékét maradandóvá tette egykori kollégái körében 

Halála alkalmából a Buletinul Farmacijtilor, az erdélyi gyógyszerészek szaklapja közölte fény
képét és megemlítette munkásságát (.3) 
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Halála után a gyógyszertá1 az örököseié, akik a gyógysze1 tár vezetésére kezelőt alkalmaznak 
Hierschenhauser Jenő gyógyszerész személyében, aki előbb Szatmárhegyen az özvegy Hegyesi 
Árpádné Őrangyal nevezetű gyógyszertárának volt a kezelője (9, 10). Később fia, a Vajdahunyadon 
1909 december 3-án született, árkosi Ferenqy Géza, miután a budapesti Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen 1931. szeptember 25-én megkapta gyógyszerész oklevelét (4), lett a gyógyszertár 
tulajdonosa és vezetője 1948-ban a gyógyszertárak államosításakor ő volt a Fekete Sas gyógyszer
tár tulajdonosa Vajdahunyadon (8) 

Nagyapjának a testvére, Ferenczy Áron is unitárius lelkész volt Medeséren (Udvarhelyszék), 
és egyházi tanácsos (elhunyt 1926 január 6-án 82 éves korában) Az. ő emlékére írta unokája, 
árkosi Ferenczy Kálmán (Medesér, 1850? 1877? - 1918) költő (6), az alábbi verset, amely az 
Unitárius Közlöny hasábjain 1900-ban jelent meg (12): 

NAGYAPÁM HAlÁlÁRA 
(részlet) 

Zúgnak a harangok valahol nagy messze, 
Valahol nagy messze, mégis a szívembe 
Fájó érzés támad 
Valami erős kéz a szívembe csapott 
Temetnek, temetnek egy jó öreg papot, 
Az én nagyapámat 

IRODALOMJEGYZÉK 

***A koloZ5vári m kir: fjlEAlmana{hja az 1892193-as tanévre. Az. Egyetem kiadása, Kolozs
vár, 1893 

2 *** Pharmacia - Gyógyszerész Újság 1922, 3, 22 
3 *** Buletinul Farmaci~tilor 19.30, 8, 8, 147 

4 *** Gyógyszerézmesterek és gyógy.5zeré.szdoktorok oklevél könyve Semmmelweis Egyetem Levél
tára, Budapest, Fond 7, 5 kötet 

5 *** Unitárius Értesitő 19.30, IX évf., 6, 7 
6. ***Magyar irodalmi lexik·on. I. kötet, A-K, Főszerk: Benedek Marcell, Akadémiai Kiadó, Bu

dapest, 1963, 60 

7 P. Buzogány Árpád: Gagy falu tárJadalmáról www mimuzeum ro/files/P _Buzogany. 
8 DECRET nr 134 din 2 aprilie 49 pentru na~ionalizarea unit<'í.~ilor sanitare ca: farmaciile 

urbane re~edinte §i nere~edinte de jude~ §i centre importante muncitore~ti, laboratoare 
chimico-farmaceurice, --drogherii medicinalc- §i laboratoare ·de- ·a:r.1aHze-1T:ü;~Qicale~---

9 ***Gyógyszerészek zsebnaptára 1926, III évf. Szerk Nagy Samu A szerző kiadása, Cluj-Ko-
lozsvár 

10 *** Almanah 1937. Szerk. P. Molitórisz 
11 ***Unitárius élet 2004, 58 évf, 1 szám (január-február), 15 
12 *"Unitárius Közlöny 1900, 140.; 1905, 66. 

13. ***Romániai magyar irodalmi le:xikon II kötet Kritetion Könyvkiadó, Bukarest, 1991, 716. 
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FLOHRJÓZSEF 
(1889-194?) 

Nem volt erdélyi származású, de már gyógyszerészi tanulmányait is itt végezte Megszeretvén 
ezt a vidéket, itt maradt élete végéig. 

1889 szeptember 25-én született a Ze1nplén megyei Tiszalúcon, iskoláit Rimaszombaton vé-· 
gezte, már ekkor megkezdte a tollforgatást, iskolájában az önképzőkörök tit~ára vol~ ~ gyógysze
részi pályára 1908-ban lépett, gyakornokként Miskolcon Baruch G~a gyogyszertar;ban dolgo
zott, akit később tanítómesterének tartott. A gyógyszerész-gyakornoki tanfolyamot es az egyete·
met is Kolozsváron az FJIE-en végezte, már· egyetemi hallgatóként megnyilvánult vezetői alkal
massága, a gyógyszerészÍiallgatók önképzőkörének a titkára volt. Gyógyszerész oklevelet az 1912 
október 30-án kapott ( 4), ezután Miskolcra, egykori tanítómestere gyógyszertárába ment dolgoz
ni most már mint okleveles gyógyszerész. Azonban rövidesen visszatért Kolozsvárra, ahol dx. Bíró 
Géza (sz 1876 július 4., Sikula, Arad megye; gyógyszerészdoktori fokozat ! 900, Budapest) Hu
nyadi Mátyás gyógyszertárában folytatta tevékenységét 1916 április l-jén Ersekújvárra távozott, 
ahol bérbe vette Saád Istvánnétól a Szent Rókus gyógyszertárat, de fél év múlva visszatért Erdély
be, ahol megvette Kolozsváron Dávid.József gyógyszerésztől az 1894-~n alapított Remény nevű 
gyógyszettárat, melynek tulajdonosa maradt az 1940-es évek végéig (5). _, , . 

Annak ellenére, hogy nem volt erdélyi származású, miután az 1919-es hatalomváltozas utan IS 

itt maradt, a tomániai magyar gyógyszerészek összefogásának, egységbe tömörülésének a híve lett, 
és egyik szorgalmazója a szervezett egyesületi életnek 1920-ban a román és magyar nyelven meg
jelenő Pharmacia - Gyógyszerészi Újfág c szaklapban elsőként fordul felhívással az erdélyi és. bán
sági gyógyszerészekhez egyesület, illetve „gyógyszerész-szövetség" megalakítása céljából Ennek 
eredményeként 1920. szeptember 16-án létrejött a Kolozsvári, október 3-án pedig a Kolozs
Torda-Aranyos megyei Gyógyszerész Kamara; ez utóbbiban Őt választották meg titkárnak Erről 
a tisztségéről 1922 júliusában lemondott, utóda Huszár Jenő (sz 1886 november 18, Kolozs
vár, oklevél: 1911) lett Sorra alakultak az erdélyi és bánsági megyékben a megyei gyógyszerész
testületek. 1921 január 17-én tartottálc Kolozsváron az erdélyi és bánsági gyógyszerészek első 
kongresszusukat, melyen megalakult az Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészek Szövetsége 1924 és 
1934 között a Romániai Gyógyszerészek Általános Szövetségében Flohr József a központi választ
mány tagja lett, az ennek keretében működő Erdélyi és Bánáti Kerületnek pedig a főtitkára 1922-
től 1937-ig (6). 1926-ban a román kitály a gyógyszerészet terén kifejtett érdemeinek elismerése 
jeléül az Egészségügyi Érdemkereszt I. osztályú érmével (Crucet!;Meritul Sanitar) tüntette ki Őt (2) 
és Krausz Elemét (sz 1873) gyógyszerészt, az Arad megyei Othalom helységből 1939-ben öt
V~!J:_éy_~~ _s_?'.fil~_t_~~n-~pj_a_alkalmábó}p#yatárs_~i a Pharmacia lap hasábjain köszöntik és méltatják ér
demeit (5) 

Az. Egyesületben végzett tevékenysége nem korlátozódott csupán a titkári teendők elvégzésére, 
mindenféle közösségi munkában az élen járt: tagja volt a Nyiredy-bizottságnak, nevéhez fűződik 
a gyógyszerészek jóléti intézményének a megvalósítása, a temetkezési segélyegylet megalapítása, 
továbbá ő kezdeményezte a jelképes „téglák" (bironyos pénzösszegek) összegyűjtését, melyből 
1929-ben az Erdélyi és Bánáti Gyógyszertártulajdonosok Egyesülete létrehozta a Monostori Út 
22 szám alatt a „Gyógyszerészek Háza" néven ismert székházat. 

Az. erdélyi gyógyszerészek szaklapjainak szerkesztésében is tészt vett Legelőször a Pharmacia 
- Gyógyszerérzi Újság fő1nunkatársa volt, majd az 1924-ben induló Ar{hiva Farmaciei - G:yógysze
ré.szi Archivum gyógyszerészképzéssel foglalkozó rovatának felelőse, később pedig a Revísta 
Farmaciei - Gyógyfzeré.szi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja Ez utóbbiban a „Figyelő" rovatot 
vezette, amelynek keretében mindenről objektíven tájékoztatta az olvasókat, a vitás kérdésekben 
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békítően foglalt állást a legyen béke (1930/24) vagy a Szermük egymdit (1931121) című írá
saiban. 

1940-ben, mikor Észak-Erdély ismét Magyarország része lett, és az itteni gyógyszerészek rövid 
idő után csatlakoztak a Magyarországi Gyógyszerész Egyesülethez, az újonnan alakult, Kolozs, 
Szolnok-Doboka és Beszterce-Naszád megyéket magában foglaló 24 kerület választmányának 
tagja len. Kolozsvári gyógyszerészi tevékenysége az 1944-es év közepéig követhető, ettől kezdve 
nem találtunk semmiféle adatot vele kapcsolatban. Újabban neve előfOrdult a második világhá
borúban meghalt gyógyszerészekkel foglalkozó tanulrnányban, az ismeretlen sorsú határon túli 
magyar gyógyszerészek között (1) 

IRODAlOMJEGYZÉK 

Sági Erzsébet: A [[ világháborúban meghalt gyógy.5ztré.5zek Gyógyszerészet 2000, 44, 8, 474--
480 

2 *** Revista Farmaciei -Gyógyszerészi Folyóirat 1926, 4, 7, 110-111 
3 *** Almanahu!fotmacijtilor - Gyóg:yízerészek Z1ehnaptára az 1924, 1926, 1927 évre (szerk 

Nagy S), 1930, 1934. évre (a Buletinul Farmaciitilor kiadása) és az Almanah 1937 (szerk 
Molitólisz P) Cluj - Kolozsvá1 

4 ***A nz kir. F]TEA!manachja é.5 Tanrendje az 1912/13-as tanévre Az Egyetem kiadása, Ko
lozsvá1, 1912 

5 *** Pharmacia l 939, 17, 17-18, 1l9 
6 *** Phar1nacia - Gyógyszerész Új5ág 1922, 3, 1.3 
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FRÖHLICH ANDRÁS 
(1912-1983) 

Székelyudvarhelyen született 1912 január 29-én, iskoláit szülővárosában végezte, egyetemi t2-
nulmányait is Erdélyben, Kolozsváron kezdte meg, de már Szegeden fejezte be, ahol gyógyszerész 
oklevelét 1942-ben kapta meg Nem tért haza, hanem továbbra is Szegeden maradt, és az Egye
remi gyógyszertárban dolgozott Dávidlajos munkatársaként. Az ő irányítása mellett itt készítet
te el doktori értekezését Liquor ferri albuminati 1allharatus készitile é.5 vizsgálata címmel, doktoli 
fokozatát 1947-ben kapta meg. Munkahelye továbbra is az Egyetemi gyógyszertár maradt, ahol 
1954 március l-jén adjunktussá nevezték ki. 1958-ban, a Gyógyszerészi Intézet és az Egyetemi 
gyógyszertár különválásakor, megbízták ez utóbbi vezetésével (2) Munkakörét fáradhatatlanul és 
lelkiismeretesen látta el; 19'72-ben „Kiváló gyógyszerész" kitüntetéssel jutalmazták 

A tudományos, elméleti kérdések mellett rendkíviil fontosnak tartotta a gyakorlati feladatok 
megoldását. Széles körű szakmai tapasztalata nagy tekintélyt szerzett számára munkatársai és a 
klinikus orvosok körében is. Tevékenységét mindig a betegek érdeke határozta meg, gazdag ta
pasztalatait nemcsak a betegellátásban hasznosította, tudását az oktatásban is kamatoztatta. E1n
beri közvetlenségével és keresetlen modorával személyes példát mutatg:rt hallgatóinak A betegek 
iránti odaadásáért és etikus magatartásáért mindenki tisztelte ,,,,,-

A klinikai gyakorlatban hasznosítható saját megoldású készítmények előállítására tőrekederr, 
ilyen irányú kutatásának eredményei voltak a Nitrofurantoin-Na injekció, a Nitrofurazon tartal
n1ú urológiai készítmény, továbbá különböző alapanyagú ér7éstelenítő gyógyszerek előállítása (.3) 

1973. március 31-én nyugdíjba vonult Hetvenegy éves korában, 198.3., október 28-án hunyr 
el Szegeden (4). A Belvárosi temetőben a sírja mellett mondott gyászbeszédében dr. Mezey Géza, 
az intézet akkori vezetője kiemelte mély humanizmusából eredő jellemszilárdságát és emberszere~ 
tetét (1) 

* 
Rajta kívül Erdélyben még voltak gyógyszerészek, akik Fröhlich család egy másik ágához tar

toztak Így megemlitjük Fröhlich Em6 gyógyszerészt, aki 1840-től 33 éven át 1873 február 
24-ig működtette Gyergyószentmiklóson az Arany Szavas gyógyszertárat. Később a fia, Ft'öhlich 
Gyula is itt dolgozott, majd eladták ezt a patikát és együtt megvették Gyulafehérváron a város 
1797-ben alapított „Csillag" nevezetű gyógyszertárát, és azt tulajdonosként vezették 1926-ig (5, 

6,n . 
Ismeretes még Fröhlich Vilmos gyógyszerész is aki, Szentágotán működtette a Szent Agnes 

gyógyszertárat 1918-ig, majd 1921-től gyógyszerész leánya, E Gerttúd (sz. 1907 március 30.) 
férj_é~~l'--~~~~~'='--~~~írd gyógyszerésszel a tulajdonos 1949. áprilisáig, a patika államosításáig (5) 

IRODALOMJEGYZÉK 

Mezey Géza: ln memotiam d1: Fl-öhlühAndrd.1 Szegedi Orvosrudo1nányi Egyetem Évkönyve 
Kiadja dr Szilárd János rektor, Szeged, 1984, 45-46 

2 *** Szegedi E'gyetemi Almanach 1921-1970 József Attila Tudományegyete1n és a Szegedi Or
vostudományi Egyetem kiadása, Szeged, l 9 71, 40 7 

3 *** SZegedi EgyetemiAhnanach !! 1921-1996 Szenr-Györgyi Albert Orvostudományi Egye
tem (rektor dr. Dobozy A) kiadása, Szeged, 1997, 443 

4 *** D" F. A (1912-1983). Nekrológ Gyógy<zerérztt 1984, 28, 4, 153 

101 



5 Fabritius Guido: Beittage zur Geschichte der deutschen Apotheken und Apotheker in Sieben
bürgen. Deurscher Aporheker Verlag, Stutrgarr, 1986, 414 

6 l Szini Karola: A gyergyószentmiklósi ,,Arany Sas" gyógyszertár. EME Orv: tud. Értesítő, 
1998, 70,264-269 

7 *** Gyógyszerészek Zsebnaptára az 1918-ik évre XlVII é\.f, Szerk.: Varságh Zoltán Gyógy
szerészi Hetilap kiadása, Budapest, 1917 
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FULÖP LAJOS 
(1928-1998) 

Marosvásárhelyen született 1928. augusztus 19-én Szülei kertészettel foglalkoztak, apja ké-
sőbb az egyetem kertjeit is gondozta Iskoláit szülővárosában, a Református Kollégiumban végez
te, ahol 1948-ban érettségi vizsgát tett. Egy év múlva, 1949 őszén iratkozott be a marosvásárhe
lyi GYK-ra, ahol 1953-ban kapott oklevelet Már diákkorában díjtalan gyakornokként besegített 
a Mártonfi László professzor vezette Gyógyszerészi Kémia Tanszék munkájába, majd oklevele 
megszerzése után, 1953 szepte1nbe1 15-én alkalmazzák is gyakornoknak:, és egy év múlva, 1954-
ben tanársegédnek nevezték ki Ettől kezdve a gyakorlatok tartását is rábízták 1958-ban előlép
tették adjunktussá, és így a gyakorlatokon kívül előadásokat is tartott a harmad- és negyedéves 
gyógyszerészhallgaróknak, 1962-től román és magyar nyelven egyaránt 1966-ban, az „egészség-
ügyi munka kitünteretrje" jelvénnyel ismerték el tevékenységét. 1973 és 19'76 között az Egyetem 
vezetőségétől megbízást kapott a diszciplína vezetésére is, mivel a tanszék akkori vezetője (Rocsin 
Mircea) külföldön vendégtanár volt Ha1minc éven át oktatott adjunktusi beosztásban, mikor 
1988-ban a GYK-on tanuló utolsó negyedéves hallgatók befejezték a gyógyszerészi kémiai tanul
mányaikat, 1negszűnt oktatói tevékenysége Hasonló helyzetbe kerajt kollégáival együtt egy 
ugyancsak a Kar keretében működő és tudományos kutatással megbíib'Í-t csopo1tban mint kuta
tó gyógysze1ész vett részt különböző tudornányos témák kidolgozásában; többnyire kutatási szer
ződések biztosították a csoport fOlyainatos tevékenységét 

Oktatói munkáját kiváló pedagógiai érzékkel végezte, a diákok élvezettel hallgatták előadásait 
és magyarázatait a gyakorlatokon Kiváló gyakorlati érzéke volt, számos ötlete egyes kémiai fel
adatok rnegoldásához vezetett, tanártársai és diákjai egyaránt mindig hozzá fordultak, tőle kértek 
tanácsot kémiai problémáikhoz Nagy tapasztalattal rendelkezett, és szívesen segített mindenki
nek. IObb egyete1ni jegyzet társszerzője. A gyógyszerek ellenőrzésére összeállított egy jegyzetet 
(250 oldal kézirat), anükor bevezették az oktatásba ezt a diszciplínát. 1981-ben és 1984-ben ma
gyar nyelven írt kétkötetes fOszerzős jegyzetei még ma is használatosak Évente több végzős gyógy
szerészhallgató államvizsga-dolgozatának irányítója volt 

Tlidornányos tevékenysége is sokoldalú. Foglalkozott az elemi kén meghatározási módszereivel 
(1957), az arbutin ceritnetriás meghatározásának kidolgozásával (1960), a hipofoszfitek komple
xometriás meghatározásával (1962), a /uniperu5-termések redukáló cukor-tartalmával (1970), fáj
dalo1ncsillapító szerek rétegkromatográfiás szétválasztásával, növényi kivonatokban előforduló 
polifenolok fém1nel képzett komplex vegyületeivel (1975-88) A Romdn gyógyszerhönyvek (VII, 
VIII. és IX. kiadás) részére több monográfiát állított össze. A GYK majdnem minden diszciplíná
j~yaj __ ~~--Qk~~IQj~~-~J_v_g_lt_koUaboráci~s 1nunkájd: Mát 1956-ban Mártonfi professzor1al együtt új 
módszert dolgoztak ki a kén meghatározására (Certifi.cat de inovator n1'. 47), majd 1957-ben az 
Extractum Belladonnae alkaloidatartahnánalc meghatározására (C'ertificat de inovatOJ' nr. 183), és 
1962-ben a hipofosfitok komplexometriás mérésére (C'ertificat de inovator n1: 189) Három talál
mány társszerzője, így 1982-ben egy növényi eredetű kozmetikai szer (C'ertificat de inventatot nr. 
79 622), 1986-ban a C'ot)'llus avel!ana leveleiből nyerhető bőrgyógyászati készítmény (C'ertifilat 
de inventator nr. 89 9.36) és ] 987-ben a Slopolia lurida kivonatának tisztítására szolgáló eljárás 
(C'ertificat de inventator nr: 91 765) kidolgozásában vett részt munkatársaival együtt. Közel negy
ven közleménye hazai lapokban (Farmacia, Gyógyrzerészi Érterító; Orvo.u' Sztmk - Revúta 
Medicalá), valainint magyarországi szaklapokban (Herba Hungarica, Acta Pharmaceutica Hunga
rica) jelent meg - több mint tizenötnek ő a főszerzője 

1970-ben beiratkozott a doktorátusra a Ia~i-i Egyete1nen I Selnüciu professzorhoz, a Gyógy
szerészi Kémia Tanszék vezetőjéhez Miután kötelező vizsgáit letette, és első referátumát is bemu-
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tatta, a professzor elhalálozott, így átiratkozott a bukaresti egyete1nre, de ott is rövid időn belül 
ugyanilyen helyzetbe került, nem tudta befejezni és megvédeni doktori tézisét 

1955-ben családot alapított, felesége, Konnáth Magda akkor még gyógyszerészhallgató (okle
vél 195'7), majd Marosvásárhely közeli helységeiben, később pedig Gernyeszegen dolgozott közel 
két évtizeden át 1958-ban született Éva leányuk, aki később az orvosi pályát választotta. 

1992-ben, harminckilenc évi munka után nyugdíjazták, ezután sajnos teljesen visszavonult a 
szakmai tevékenységtől és egészségi állapota fokozatosan gyengült 1998 december 27-én hunyt 
el Marosvásárhelyen, sírja a református temetőben van. Felesége, Konnáth Magda gyógyszerész
nő 201.3-ban követte őt 

IRODALOMJEGYZÉK 

Barabás B , Péter M, Péter H Mária (szerk ): A maro.1vásárhe61i magyar nyelvű orvos- éí gyógy
szeréízképzés _50 éve· A magyarságkutatás könyvtára, XVIII. kötet A Teleki László Alapítvány 
kiadása, Budapest [1995] 

2 *** Facultatea de· Farmacie din I'g Murq -A Maro.1vásárhelyi Gyógyszerészeti Rár 1948-1998. 
Ed. Mentor, Ig Murei [én] 111-128 

3 Özv Fülöp Lajosné Konnáth Magda gyógyszerésznő személyes közlései a család tulajdonában 
levő itatok alapján 200 l-ben 
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94 ábm Fülöp La;o5 egyetemi letkekönyvének lap;ai az 1949150 ó 1951152 tanéveiJl, 
a marosvásárhelyi Gyógyszeré.szeti Kart alapító tanárok kézjegyével 

GAJZÁGÓ RÓBERT 
(1860-1928) 

Apanagyfalusi előnévvel nemesített örmény eredetű családból származik (8) Szamosújváron 
született 1860 1nárcius l-jén Középiskoláit Kolozsváron a piaristáknál végezte, 1877-től beáll 
gyakornoknak Kolozsváron Bíró .János gyógyszertárába (1), és ugyanitt töltötte segédidejének 
egy részét is; a hátralevő másfél évre Debrecenbe, Nagyenyedre és Aradra ment. 1881-ben beirat
kozott az FJIE-re, tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte, 1883-ban kapott gyógyszerész ok
levelet (-3). Előbb Budapestre ment I01ök József gyógyszertárában dolgozni, majd hazajött 
Szamosújvárra (4) 

1887-ben gyógyszertárat vett Makón, ezt azonban két év után eladta, mivel felesége Füzesséry 
Sarolta (1870-1888) fiatalon hirtelen elhunyt. Ekkor visszajött Erdélybe, és megvette Tordán az 
1890. március 27-én 60 éves korában elhunyt ftajánovics Ede tulajdonát képező, 1872-ben ala
pÍtott Remény gyógyszertárat. Újra megnősült, második felesége Dániel Róza 1904. szeptember 
29-én ·rordán megszületett Dezső nevű fia, aki később orvos lett (1) és az 1944. júliusában meg
jelent -31 sz. Honvédségi Közlöny szerint kitüntették (7) 

Húsz év után ezt a gyógyszertárat is eladta, és Kolozsváron egy új b,?-nk pénztárosa lett Ezt a 
munkakört Öt évig látra el, miután a bank felszámolás alá került, isméffilrógyszerészi munkát vál
lalt: kolozsvári gyógyszerész kollégái megbízták, hogy a munkásbiztosÍtÓ pénztár gyógyszerkiadó
ja legyen Mivel a háború miatt nagy gyógyszerészhiány mutatkozott, Hintz Gyöt·gy felkérésére 
két év 1núlva, 1916-ban belépett a gyógyszertárába, ahol mint provizor dolgozott tizenkét éven 
át Közben második felesége is meghalt, és özvegyen maradt fiával és leányával 

Gazdag szakirodalmi tevékenységet folytatott (2)„ A Budapesten megjelenő Gyógyszerészi ROz
löny külső inunkatársa volt 1887-1901 között, minden ötödik-hatodik héten küldött cikket köz
lésre, melyek főleg gyakorlati vonatkozásúak voltak Szakügyeket tárgyaló írásai közül említésre 
nléltó az 1895-ben megjelent Gyóg:y1zerisznők kérdése című, melyben állást foglalt a nők gyógy
szerészi pályára engedése ügyében 

Főműve 1924-ben Kolozsváron jelent meg, ez hármas tagoltságú: l A kézi eladá5ban elófordu
ló gyógy1zereknek ro111dn népies elnevezé.1ei é.í társalgási smvak szótára latin és magyarjelentő.ségülekel, 
2 A Magyar gyóg:yszerkönyvbe felvett, valamint a legújabb vegyi ké.1zzhnények oldhatósági- tábldzata, 
é5 3 Gyógy.szen:-k műízótdra Synonimdle c részekből áll (2) Könyve az 1919-es hatalomváltozást 
követően hiánypótló volt, a kisebbségi gyógyszerészek mindennapi gyakorlatában nagy segítséget 
nyújtott, ezért sokan méltatták Kétszáz példányban jelent meg, és nagyon gyorsan elfogyott 

1927 júniusában ünnepelték Ötvenéves jubileumát a gyógyszerészi pályán. Kollégái nagy sze
re_~~~t-~Jj~Q~~Q_DJ9Jt~k, t_öbbek közö~t r_égi főnö\<:e, I:lintz György dicsérte _erényeit, kitartó mun
kásságát, az Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészek Egyesülete nevében pedig Demeter Cornel és több 
gyógyszerész kolléga köszöntötte, méltatva egész tevékenységét Németh Andot gyógyszerész a 
tiszteletére rendezett ünnepi vacsorán saját versével köszöntötte, amit a Pharmaco Courrier, az Er
délyi és Bánáti Alkalmazott Gyógyszerészek Szövetségének lapja közölt is az augusztusi számában 
(5) Gajzágó Róbert is ve1sben felelt, amelyet már a köverkező hónapban, szeptembe1ben ugyan
ez a lap közölt fényképével együtt. Gajzágó Róbert gyógyszerész 1928 júliusában hunyt el (6), 
hosszú betegség után Szamosújváron temették el. 

A család nlásik gyógyszerésze az 1861. június 4-én született Gajzágó Sándor, aki a kolozsvári 
FJTE-n az 1883/84-es tanévben a doktori fokozatot is megkapta, azonban rövid idő után, 1889 
február 18-án Désen huszonnyolc évesen elhunyt 
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95 ábm Gajzágó Róbert 
Szótárának fedőlapja és egy 
bdsi!oldala ' . 
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GAJZÁGÓ RÓBERT 

96 ábra Gajzágó Róbert két 
>zakkönyvének címlapjai 

GELLNER FRIGYES 
(1852-1930) 

Besztercén született 1852 október 22-én Iskoláit szülővárosában végezte, az ötödik gimnázi
umi osztály után 1867 júliusában bádoki Soós Károly erzsébetvárosi gyógyszertárába került gya
kornokként, a tirocinális vizsga letétele után 1nég egy évig ugyanitt dolgozott segédként. Ezután 
Medgyesre ment, ahol dr. Folberth Frigyes Sashoz címzett gyógyszertárában segédeskedett, majd 
Nagyszebenben a neves Müller Károly (1813-1904) gyógyszerész Fekete Sas patikájában kapott 
alkalmazást 

1874-ben egy évet szülővárosában töltött a kolerajárvány miatt, majd Bécsbe ment, al-101 
,sustentansi" állást kapott, de közben beiratkozott az egyetemre, ahol 1877-ben megkapta gyógy
szerészmesteri oklevelét Egyetemi évei alatt mint a Pharmazeuten Verein alelnöke tevékenyen 
részt vett az ifjúsági mozgalmakban 

Az. oklevél megszerzése után hazajött Erdélybe, ahol előbb kondíciót vállalt Besztercén, majd 
Nagyszebenben 1885-ben gyógyszertárnyirási jogot nyert Görgényszentimré1e, itt megtelepe
dett és megnyitotta Korona nevű gyógyszertárát, a1nelyet negyvenöt éven át vezetett Lelkiisme-
retesen szolgálta éjjel-nappal a község és környéke lakosságát . 

A 1nindennapi gyógyszertári munka mellett közéleti tevékenységet fs' folytatott. Gazdak:ört lé
tesített, fogyasztási, inajd hitelszövetkezetet alapított; ezeknek elnöke és ügyvezetője- egyszóval a 
lelke volt. Vezette a szövetkezetek könyveit is. Nagy köztisztelet övezte, a görgényszentimrei hitel
szövetkezet örökös díszelnökévé választották, vármegyei közigazgatási bizottsági tagként eljárt a 
1negyei közgyűlésekre is 

Fárasztó és önzetlen munkájának megvolt az eredménye is: megkapta a Fe1enc József rend lo
vagkeresztje kitüntetést, a háború idején pedig a magya1 Vörös Kereszt II osztályú hadiékit1né
nyes díszé1mével tüntették ki 

1927-ben Marosvásárhelyen kollégái jubileumi ünnepséget szerveztek hatvanéves gyógyszeré
szi pályája köszöntésére, itt Nagy Jenő marosvásárhelyi gyógysze1ész üdvözölte és olvasta fel élet-
1ajzát, 1néltatva önzetlen, sokoldalú tevékenységét. A Revi>ta Farmaciei - Gj1ógy.1ze1észi Folyóirat is 
nlege1nlékezik róla a .Jubiláló gyógyszerészek rovatában: „Ma is a legfris.1ebb te.1ti és 1zellemi eróvel 
gyako„oija hivatását é1 végzi a legnagyobb pontouággal sokoldalú u;ak áldd1t Jaka1ztó feladatát: Az a 
tisztelet és 5zeretet, mely őt é1 c.1aládját nemnak a.falujában, hanem annál jóval távolabbi körzetben 
körülbvezi, bizonyára elégtéttllel é5 bő.sége:> kárpótlással tölti el az életben kifejtett 50/e munka, oly >ok 
megpróbáltatás é> fá.jdalmas veszte.1ég elszenvedése· után" (1) 

1930. november 30-án hunyt el, gyászhírét közölve így en1lékeztek ineg kollégái róla: „Magas 
_kq_l_'fl:_ tf4_~4r_q ___ f_l __ _rr_i_ept:_s_tesijl! ruganyoHág, .fiatalo.s_ mozgékonyság é.> a gyógyszerészet ügyei iránt érzett 
Ő>zinte érdeklődé.5 volt" (2) 

Görgényszentimrei gyógyszertára 1937-ben Knöpfler Zsigmond (1890-1984) tulajdona lett 
(4), majd 1946 július 15-ről Bányai László (sz. 1920 július 19, Zilah, oklevél 1942, Budapest) 
gyógyszerész dolgozott itt, aki 1948 február 1-től 1953. június 15-ig, az államosításig „konces
szió"-ba vette. A gyógyszertár az 1944 évi hatalomváltozá.s után a Diana nevet viselte 1953-ig (3) 

IRODALOMJEGYZÉK 

***jubiláló gyógyizeré.szek Geilner E+igyes Revista Farmaciei - Gyógyszerészi Folyóirat 1927, 
5, .354 

2 *** Buletinul Farmaci~tilor 1930, 8, 22, 430 
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3. *** Románia Országos Levéltára, Maros Megyei Igazgatóság. Alap 7, leltár 43: C'olegiul 
farmaautu jud Mure1 (1933-1948) 

4 *** Almanah 1937 Szerk Molitórisz P. Iip Universala S A, Cluj 
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ID. GERBER ÖDÖN 
(1837-1908) 

Munkácson (akkor Bereg megye, ma Ukrajnához rarrozik) született 183'7 november 28-án, 
apja itt volt számvevő gr. Schönborn uradalinában (3). Anyja, Koller Vilma nagy műveltségű, 
francia származású asszony Apai ágon elődei már a XVII század közepén magyar polgárok vol
tak Ö is 1nagyar nevelésben részesült, magyar ember volt nemcsak belsőleg, hanem külsőleg is, 
hisz n1indig csiz1nát és 1nagya1 ruhát viselt„ 

Iskoláit szülővárosában és Ungvárun, a felsőbb osztályokat pedig Eperjesen végezte, ezután lé
pett a gyógysze1észi pályára. Egyetemi tanulmányait Bécsben folytatta, ott kapott 1860-ban 
gyógyszerész oklevelet 

Rövid idővel ezután Szinérváralján (ma Máramaros megye) telepedett le, családot alapított és 
1874-ben megvette az 1830-tól rnűködő Megváltó gyógyszertárat. A mindennapi gyógyszertári 
munka mellett gondot fordított nemcsak a szakirodalom olvasására, hanem az írásra is. Gyakran 
közölt a G)'ógy.1ztrózi Hetilapban, a G,yógyszerózi Érte:1i'tóben, a Qyógyszerészi ROzlönyben Dolgo
zatai részben a gyal<:orlati gyógyszerészet tárgykörét ölelik fel, de foglalkozott a gyakornokok kép
zésével, a gyógyszerészek érdekvédelmi képviseletével kapcsolatos probl~mákkal is, mivel tevéke
nyen részt vett az egyesületi és a közéletben is 187 4 és 1892 között Jdiánduok kezdó' 5egédeink
nek címrnel 16 folytatásban közli eszmefuttatásait a Gyógyszeré.szi Httilap (10) A szakügyék iránt 
nagy érdeklődést mutatott, az egyesületi üléseken mindig volt véleménye és azt ki is fejtette 
1886-tól 1908-ig aligazgatója a Magyarországi Gyógyszerész-Egylet 11 járásának, ainely az akko
ri Szabolcs-Szaunár vármegye gyógyszerészeit tömörítette I(ésőbb tiszteleti taggá választották 

A szakmai tevékenységen kívül nagy gondot fordított gyümölcsöse és szőlője gondozására, 
arnelyet messze, határokon túl is ismertek Kezdeményező és Úttörő volt a gyümölcstermesztés
ben is, szárnos új gyümölcsfajtát állított elő, e téren elért sikereit 1nintegy 43 díszoklevél és ére1n 
dicsérte A sziklába vájt borpincéje messze vidékeken is híressé vált, háza valóságos vendégfogadó 
volt, büszkén kínálta vendégeinek jó minőségű borait, bár ő nemigen fogyasztotta azokat A kör
nyékről mindenki hozzá járt tanácsért, szívesen tette közkinccsé tapasztalatait a Borászati Lapok, 
a Gyakorlati Mezógazda, a Szamo1, a Szatmár, valamint a Szinérvdraija és vidéke e. újságok gazda
sági rovatában 

A környező falvai<: szegényeit állandóan segítette, támogatott minden jótékonysági akciót. Ti
zenhat éven át a helyi segélyegylet pénztárosaként tevékenykedett Enől ír E'mlékilnt a „ S'zinér
Vdralaji Sf:gélyegylet" 1875-ik évben történt újabb átalakulásának, állandóvá tételének alkalmára 
círnű, 1876-ban Sárospatakon kiadott 23 oldalas könyvecskében. Alcíme jelzi, hogy különösen 
~zatrtl_ár __ 01-_t'.gy~ _ _!~-~~-s-~g~ihez _ ind_ézet~ _buzdító irat, melynek jövedeln1e a Szinérváralján újonnan 
építendő református iskola költségei fedezésére fogják fordítani. Később, 1896-ban ennek az egy
letnek husznöt éves fennállásáról szá1nol be az Szatmárnémetiben megjelent Emlékirat a 
Szinérváraijai 1egélyegyletről e. munkájában Mint tizenkét gyermekes családapa sokat tett a hely
béli óvoda létrehozásáért Ennek kapcsán jelentette meg Sárospatakon 1889-ben E'mlékirat a 
Szinérván1ija kúdedóvoda újonnan épült alapkövént·k letétele alkalmából e. írását (2, 3) A város 
egyéb közügyeinek rendezésében is részt vett. Sokáig gondnoka volt a helybeli evangélikus egy
háznak Kora reggeltől késő estig dolgozott, a munkában és népes családjában lelte örön1ét 

Ötvenkét esztendei gyógyszerészi működése után, hirtelen 1908 november l-jén hunyt el (2) 
Halála mély megdöbbenést keltett családja, a környék lal<:ói és gyógyszerész kollégái körében is. 
Óriási részvét mellett temették A város minden polgára vallás- és nemzetiségi különbség nélkül 
elkísérte utolsó útjára (7) 
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Fiúgyermekeit örökbe fogadta sógora, dr feghze Lajos gödöllői koronaorvos, akik a hivatalos 
elismertetés után a feghze Gerber nevet viselték (8) 

Özvegye, Teghze Emma 1918-ban hunyt el 
Tizenkét gyermeke közül két fia követte a gyógyszerészi pályán Ifj. Gerber Ödön (később 

Teghze Gerber Ödön) 186.3-ban született Szinérváralján. Gyógyszerészi oklevelét Budapesten 
1884-ben kapta meg (5). 1895-ről Erdőszádán (Máramaros megye) az 1870-ben alapított Orosz
lán nevű gyógyszertár tulajdonosa 1899. április 20-án harminchat éves korában súlyos szenvedés 
után elhunyt (6)„ Gyógyszertára özvegye tulajdonában maradt, és az 1920-as évek elejéig műkö
dött. 1925-ben dt Apáti Emil tulajdonát képező új gyógyszertá1 nyílik a helységben (11), de ez 
sem 1nűködött sokáig. Az. 1930-as évek közepén dt„ Jeney István - aki addig Marosvásárhelyen, 
majd Baróton volt gyógyszerész - helyezte át Fernezelyről ide gyógyszertárát (12) 

Másik fia, Gerber Béla György (Teghze Gerber Béla) 1884. áp1ilis 23-án született SzinéI
váralján Egyetemi tanulmányait ő is Budapesten végezte, 1906. október 12-én avattákgyógysze
résszé (5) Apja halála után, 1908-ban átveszi a szinérváraljai családi gyógyszertár vezetését ( 4), és 
az 1949-ig, az államosításig az ő tulajdonában maradt (1.3) Apjához hasonlóan kivette részét az 
egyesületi és közéletből. 1940-1944 között a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 23 kerüle
tének (Szabolcs-Szatmár· megye) választmányi tagja volt. 1948. április 2-án a 134 sz Decreturn 
alapján államosították gyógyszertárát (13), ezután 1958-ig különböző állami gyógyszertárakban 
dolgozott, így Miszbányán, Királydarócon, majd Szatmárnémetiben. 1962-ben hunyt el (1). 

Bár id. Gerber Ödönnek nem volt több gyógyszerész fia, még megemlítjük az 1872. december 
1.3-án született Ferenc fiát, aki feghze Gerber Ferenc néven neves pénzügyi szakember lett. 1896-
ban az állami számvevő széken dolgozott, 1926-tól pedig a budapesti egyetem .Jogi- és Államtudo
mányi Karán magántanár, 1943-tól címzetes rendkívüli tanár 1948-ig, haláláig (9) 

IRODALOMJEGYZÉK 

1 Csirák Csaba (szerk) Otthonom Szatmár megye· S'zatmári füzetek 6 E'gészségügy-történeti dol
gozatok A Szent-Györgyi Albert Társaság kiadása, Szatmárnémeti 1997, 241, 314, 339 

2 Gulyás Pál: Magyar irók: élete és munkái. Új sorozat, X kötet Argumentum Kiadó. Budapest, 
1992,683 

3 Szinnyei József: Magy1ar úók élete és munkái. III. kötet Hornyánszky V Akadémiai Könyvke-
1eskedése, Budapest 1894. 11 39 

4 Tamás Miklós: Agyógy5zeré:;ze't megjelené1e é5.fejlődé.5e Erdélyben 1512-tó! 1920-ig. Doktori ér
tekezés kézima, Budapest, 1990 76, 91 

5. ***Album Chirurgorum 1839140-1887188, Album Mediwrum 1888189-1907108 Semmel-
werS--Egft'.ieffi-bfVOS!UdOffiiilYI-kaf-levéitára, B~dapest --------- --

6 **' ifj Gerber Ödön (Nekrológ) Gyógysze1észi Közlöny 1899, 15, 284 .. 
7 ***Gerber Ödön (Nekrológ) Gyógysze1észi Közlöny 1908, 24, 46, 736-738 
8 *** Pharmacia - Gyógyszerész Újság 1922, 3, 15 
9. ***Magyar életrajzi le:xik:on II. kötet (Főszerk Kenyeres Ágnes). Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1982 830 
10 ***Gyógyszerészi Hetilap 1892, 31, 24, 377 
11 *** Almanahul.formaci~tilor din Románia- Romániai Gyógyszerészek Zsebnaptára 1926 [[[ 

évj Szerk. Nagy Samu A szerző kiadása, Cluj - Kolozsvár. 
12 *** Gyógyizerészek Zsebnaptára az 1942. évre. 70-ik évfolyam Összeállította Réthelyi József A 

Gyógyszerészi Hetilap kiadóhivatalának kiadása, Budapest 
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13 DECREI nr 134 din 2 aprilie 49 pentru narionaliza1ea unitoitilor sanitare ca: farmaciile 
urbane re§edinte §i nere§edinte de juder §i cenue importante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 
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A GÖZSY ÉS LÁRENCZ CSALÁDOK GYÓGYSZERÉSZEINEK 
ERDÉLYI VONATKOZÁSAI 

A Gözsy család ősi múltra tekint vissza, tagjai közt orvost (G. Máté sz. 1751) és több gyógy
szerészr ralálunk, közülük egy része Erdélybe kerülr, így G, Béla Leó (1827-1876), G, Árpád 
(1861-1931) és ch. G, Béla (1903-1979) gyógyszerészek Házasság révén rokonságba kerültek az 
erdélyi származású Lárencz családdal, amelynek leszármazottjai közt is több gyógyszerész volt 
Így L László Béla (1835-1916), az ő fia, ifjú L László (1880-1945), unokája, ifjabb L Lász
ló (1909-1978) és dédunokája, a legifjabb L László (1940-), valamint a 2000, évben gyógysze
rész oklevelet kapott l,. Klára, aki így a család immár ötödik generációs gyógyszerésze (14) 

Gözsy Máté (sz 1751 szeptember 21 , Moson) TI József orvosa volt. Gyermekei közül az ifj 
G. Máténak (sz 1791. augusztus 26) a leszármazottjai közt találunk gyógyszerészeket, akikké
sőbb Erdélybe kerültek Az ifj G Máté Tolna megyében telepedett le feleségével, Ringenbach 
Laurával Itt hat gyerinekük született (14), ezek közül Gözsy Béla l.eó volt a család első gyógy
szerésze. 182'7 március 3-án született Tolna megyében Gyógyszerészi oklevelét Pesten 1851-ben 
kapta meg (11) Megnősült, és feleségével, Balla Laurával (1837-1899) Erdélybe jöttek 1860-
ban megvette Csíkszeredában az 1837-ben alapított Tamásiklstván gyógyszerész (oklevél 1829, 
Pest) által alapftott Fekete Sas gyógyszertárat, melyet ugyanazon a néven működtetett tovább 
Házasságukból öt gyermek született, ezek közül legidősebb fiú, Gözsy Árpád (1861-1931) szin
tén gyógyszerész lett, apja jogutódjaként később a csíksze1edai gyógyszertár tulajdonosa. Másik 
fia, Gözsy Sándo1 katonaorvos és sportember, tőrvívó volt 1933-ban tagja volt a vívók Európa
bajnokságán ezüstérmet szerző magyar tőrcsapatnak Gözsy Béla Leó gyógyszerész 1876. novem
ber 3-án hunyt el Csíkszeredában 

A csíkszeredai iégi ternetőben 2003 augusztusában még megvolt egy régi, rózsaszínű márvány
ból készült síremlék, felirata a következő volt: „Itt nyugszik/ gyógyszerész / GÖZSY BÉLA/ 4 
gyermekeivel/ Elhalt 1876 november 3" A következő évben a sírkövet valakik kivitték a teme
tőből, és helyére újat állítottak (15) 

Özvegye 1878-ban férjhez ment az akkor Csíksze1edában dolgozó lárencz László Béla gyógy
szerészhez (sz 1845 március 24, Mezőtelegd), akinek apja, csík.mindszenti Lárencz Lipót (1799 
1nárcius 23., Temesvár -1875. január 26, Csíkmindszent) akkor Mezőtelegden gróf Haller Lász
ló „udvati bírója" volt (12) lárencz László Béla gyógyszerész oklevelét a budapesti egyetemen sze
rezte meg 1875-ben, harmincéves korában (11), ezt követően jött Csíkszeredába. Az özvegy 
Gözsy Bélánéval kötötr házasságából hatodik gyermekként, 1880 február 13-án született fiú, ifj. 
lárencz l.ászló (aki tehát féltestvére Gözsy Árpádnak) később szintén gyógyszerész lett 1899-
be_J)_ h_i_rr_e~e~ I11:e_gh~l~ __ az_édesa~ya, __ a cs~lád sz_étesett_, a n1ostohaapa_, L. ~ászló _B_~la_o_tt~a_gyra acsa
ládOt; és--ffiég kisko-~·ii-i;rermek~~ől - -ifj.-Lá'renCZ Lászlóról - a teltestvtfr, az akk(;~ ~á~ gyógysze
rész Gözsy Árpád kellett hogy gondoskodjon Lárencz László Béla, az apa 1916-ban hunyt el 

Az édesapja halálako1, 1876-ban a még kiskorú Gözsy Árpád a gyakornoki és a segédi időt a 
családi gyógyszertá1ban töltötte, majd 1887-ben Kolozsváron letette a tirocinális vizsgát Egyete
nü tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, ahol 1896-ban kapott gyógyszerész oklevelet 
(11) Ezután hazament Csíkszeredába, a családi gyógyszerrá1ban kezdett dolgozni, és mivel édes
apja után ő az örökös, így 1898-tól anak tulajdonosa is lett 1902-ben újraadományozás révén to
vábbra is ő maradt a tulajdonos Miután anyja is meghalt, 1900-ban családot alapított, felesége 
Lubinszky Anna Nekik is több gyermekük született, köztük 1903 rnárcius 26-án Béla nevű 
fiuk 

Csíkszeredai tevékenységének ideje alacr Gözsy Árpád bekapcsolódott a közéletbe és a gyógy
szerészek egyesületi életébe is Előbb a Csík nlegyei Orvosok, Gyógyszerészek és Természettudós-
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ok Egyesületének volt a pénztárosa, nlajd 1920-ban a Csík 1negyei Gyógyszerész Testület elnöke, 
1922-ben pedig a Szindikális Kamara megyei elnökévé választják meg 1924-ben mindenki szá
mára váratlanul eladta a gyógyszertárát a Székelykeresztúron született, örmény származású gyógy
szerész testvéreknek, Ajvász Jenőnek és Ajvász Árpádnak. A vételár kifizetését két részben intéz
ték el, az egyezség aláírásakor Ajvász 400 OOO lejt fizetett ki, a fennmaradó 8 OOO OOO lejt 1924 
októberében kapta meg Gözsy Árpád Az. eladás dr. Pál Gábor és dt. Gábor István tanúk jelenlét"· 
ében történt meg. A:l. adásvételi szerződést 1924 június 29-én írták alá, és a következő állt ben
ne: „ Gözsy Árpád örök áton eladja é.5 Ajvdfz Jenő örök áron megve.1zi az eladó kizárólago1 tulaj
donát képezó· C5ik5zeredában [a Koísuth lajoí utca 32 fzám alatt} fekvő gyógy1zertárát jogofltványá
val, az (j5szes felszerelésével, teijeJ anyagkéfzl.etével" Kelt 1924„ június 29 A gyógyszertár eladása 
után Magyarországra költözött. 1931-ben halt meg Csíktapolcán 

Nyo1ndokába fia, az 1903 március 26-án született Gözsy Béla lépett 1912-től a csíkszeredai 
főgimnázium tanulója volt, itt is érettségizett 1920-ban Gyakornoki éveit Kelemen Ferenc 
(1852-1912) brassói gyógyszertárában kezdte meg, majd még apja életében a családi gyógyszer
tárban folytatta Ezt követően Budapesten elvégezte a gyal<:ornoki tanfolyamot, majd egyetemi ta
nuln1ányait, allol 1924-ben kapta meg gyógyszerész oklevelét, és ugyanitt 1926-ban a doktori fo
kozatot is Az ecet1av fertótlenltő hatása e értekezésével, amit Liebermann Leó Közegészségügyi In
tézetében dolgozott ki (1, 12) Ezt követően továbbra is az Intézet ker~tében maradt, ahol előbb 
gyakornokként, majd tanársegédi minőségben dolgozott. 19 30 elején 3i·egedre ment Szent-Györ
gyi Albert Biokémiai Intézetébe, itt 1936-ban megszerezte a biokémiai doktori címet is. 1940-
ben a háborús viszonyok és családi körülményei miatt ismét Budapestre ment, a Phylaxia (később 
Hun1ana) Oltóanyagtermelő Intézetben osztályvezetőként dolgozik Irányításával valósították 
meg a liofilizált humán vérplazma készítményt (4) 1947 tavaszán Szent-Györgyi professzorral 
együtt egy új magyar gyógyszergyárat alapítottak Servita néven, ahol a laboratórium vezetőjeként 
penicillin- és streptomycin-kutatásokkal foglalkozott (9). 1948-ban Szent-Györgyi professzor 
hosszabb tanulmányútra megy az Amerikai Egyesült Államokba, ahonnan nem tér vissza Gözsy 
Béla követi főnökét, előbb Franciaországba, majd Kanadába megy, ahol a Montreali Egyetem 
Mikrobiológiai és Higiéniai Intézetében helyezkedett el (5) és rövidesen elismert biokémikus, ku
tató, majd professzor lett A szintén n1agyar származású dr Káró Lászlóval a phagociták hatásme
chanizmusával foglalkozott, az influenza vírusával és az antihisztaminokkal Később a Mikrobio
lógiai Tanszék vezetőjének nevezték ki„ 1979. január 10-én hunyt el Montrealban (3) 

Gözsy Béla gyógyszerész legkisebb felresrvére, az anya halálakor kilencévesen félárván 1naradr 
ifjú 1.árencz 1.ászló 1880. február 1.3-án született Csíkszeredában. Miután hat osztályt a 
csíksomlyói Római Katolikus Főgimnáziumban elvégzett, megkezdte gyógyszerészi pályáját mint 
gyal<:ornok, előbb a családi gyógyszertárban, majd Kolozsváron Issekutz Hugónál, ezután Püs
pökladányban dr. Batáry Istvánnál és Hajdúswboszlón Mészáros Zsigmondnál, majd visszajön 
(~S'ilCSZeredába~--ahOrf902. febíuár i C-és 8.ugusitus 15 között befejezi gyakűrnoki idejét. Kolozs
váron tette le a tirocinális vizsgáját A katonai szolgálat után 1nég Margittán Horváth István 
gyógyszerésznél dolgozott, később pedig Zilahon és Temesváron Ez utóbbi helyen ismerkedik 
meg későbbi feleségével, Teiner Idával (1888-1970), akinek apja Boszniában teljesített swlgála
tot mint katonai parancsnok (14) 1908-ban kötöttek házasságot Karánsebesen, majd együtt 
mentek Budapestre, és ott még az év őszén beiratkozott az egyetemre 1910-ben kapott gyógysze
rész oklevelet (11) Ezután továbbra is Budapesten maradt, először Bokor Dezső gyógysze1rá1á
ban dolgozik, majd több más helyen gondnokként vagy bérlőként 1914, augusztus l-től 1918 
november 22-ig részt vett az első világháborúban, majd Sopronban és környékén dolgozik Ez idő 
alatt politikai tevékenységet is kifejtett a Sopron hovatartozását eldöntő népszavazáskor Később 
Ajkán és Dunaföldváron alkalma7.0tt, majd önállósítani akarja 1nagát, és ezért patikanyirási jogért 
folyamodik 1926. május 7-én az akkori Bács-Bodrog megyei Tompára kapja meg az engedélyt 
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1927. január 17-én nyitja meg saját gyógyszertárát Szent Szív néven (4) Ezt haláláig vezette 
1945 április 13-án a szerb partizánok (usztasák) ölték meg Jánoshalmán van eltemetve a családi 
sírboltban 

Még egyetemi hallgató volt, amikor Budapesten 1909. április 6-án megszületett első fia, ifjabb 
l.át·encz lászló, aki miután Kalocsán a jezsuiták gimnáziumában érettségi vizsgát tett, szintén a 
gyógyszerészi pályára lépett, 19.32-ben vegyészi, majd 1936-ban gyógyszerészi oklevelet kapott a 
szegedi egyetemen (7, 13). Egy ideig ő is Szent-Györgyi professzor mellett dolgozott (8) 1939 
őszén házasságot kötött Nagypál Máriával (sz 1921) Jánoshalmán, ugyanakkor itt átvette a Szent 
lélek nevű gyógyszertár vezetését 1950-ben Bácsbokodra helyezik, ahol 19 78-ig, haláláig dolgo
zik (6). 

1940 augusztus 16-án Jánoshalmán született meg első fia, a legifjabb I.árencz l,ászló, akiké
sőbb szintén gyógyszerész lett, s így immár a negyedik generációt képviseli (6) Bár· ő nem Erdély
ben született és nem is itt tevékenykedett, a mai napig büszke erdélyi gyökereire, és szakmink 
múltjának, például az erdélyi születésű neves Kazay Endt'e gyógyszerész munkásságának a kuta
tója Gyógyszerészi oklevelét 1967-ben, szakgyógyszerészi képesítését 1978-ban, doktori fokoza
tát 1986-ban kapta meg „summa cum laude" minősítéssel A szakma szinte minden területén 
dolgozott, írt, kutatott, tanított. Mint a pécsi Honvéd Kórház főgyógyszerésze a magyar 
katonaegészségügy emlékeinek feltárásával foglalkozott, a pécsváradi „ispotály" és annak első 
gyógyszertára adatait tárta fel, de számunkra a Kazay Endre életművével kapcsolatos kutatásai a 
legjelentősebbek Ö szorgalmazta az 1900-ban Inegjelent Gyógyszerészi le.x,ikon reprint kiadásának 
megjelentetését a százéves évfordulóra, és ekkor ezzel együtt f(azay E'ndre a hú neve.s gyógy5zerész e 
26 oldalas kis könyve is napvilágot látott Gyógyszerésztörténeti kutatásai elismeréseként 1998-
ban Ernyey József Emlékéremmel tüntette ki a MGYI Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya (2, 
10) A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos elnöksége 2000. május 26-án a „Tantus amor 
operis pharmaciae" emlékéremmel jutahnazta kiemelkedő, példamutató szak.inai tevékenységéért 
és a gyógyszerészi hivatás szeretetéért (14) 

A Gözsy és a lá1encz családból a négy Erdélyben született gyógyszerész bemutatásán kívül az 
ötödik gyógyszerészt is megemlítettük, mivel szakmai és főleg gyógyszerésztörténeti kutatásai Er
délyhez kötődnek Rokonsági kapcsolatukat megpróbáltuk vázolni a családfa bemutatásával. 
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A GÖZSY ÉS A LÁRENCZ CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEINEK 
ROKONSÁGI KAPCSOLATA 

Csíklnindszenti Lárencz l ípot 
udvari bíró (1799, Ten1esvár - 1875, Csíkmindszent) 
n1unkahely: Mezötelegd (Bihar megye) 

ée 
Skrom Antónia (tl 877) 

Gözsy Máté 
orvos (1751 Moson) ,, 

Viz:y Franciska 

lfj Gözsy l\1áté 
(1791- 'l ,, 

J Ringenbach Laura 

1 

Gözsy Béla Leó 
gyógyszerész 

lár"ncz lászló Béla 
gyógyszerész 

(1827 Tolna megye - 1876 Csíkszereda) 
ok! 1851/52, Pest 
munkahely: Csíkszereda 1860-tcil 

Fekete Sas gytár 
és (1835, Mezőtclegd-1916) 

okl 1875. Bpest 
munkahely: Csíkszereda 1879-töl ,, 

özvegy Gözsy Béláné (=Balla Laura) 

------------- l~B~''_'"_L_0Tu_rn_(_1_s_17_-_i_s_99_)~ 

1 

gyógyszerész 
(1880. Csíkszereda - 1945 Jánoshalma) 
okl 1910. Bpest 
munkahely: 1927-től Tompa ,, 

T einer Ida (1888-1970) 

ifjabb lárencz lászló 
vegyész, gyógyszerész 
(1909, Bpest- 1978, Bácsbodok) 

--vegyészi-oklevé!--1-93:2;-gyógysz. -oki: 1936, -Szeged 
munkahely: Szeged Jánoshalma Bácsbodok 

ée 
1 Nagypál Mária (1921) 1 

1 
dr lárenc:z lászló 

gyógyszerész dr 
(sz. 1940 Jánoshalma) 
gyógysz oklevél J 967. Bpcst 
gyógysz dr Bpest 1986 
munkahely: Pécs - Honvéd Kórház 

L.árencz r ibor 
kertészmérnök 
(sz 1945) 

J"no'1Gárn 
gyógyszerész 
oklevél 1999 Szeged 

Gözsy Arpád 
gyógyszerész 
{1861-1931, Csíktaploca) 

oki 1896, Bpest 
munkahely: Csíkszereda 1898-1927 

ée 
Lubinszky Anna 

dr Gözsy Béla 
gyógyszerész dr. 

(1903, Csíkszereda - 1979, Montreal) 
okl 1924 Bpest, gyógysz dr. 1926, Bpest 

munkahely: Bpest Szeged Montreal 

DR GUTTMANN BÉLA 
(1888-1944) 

Z.emplén vánnegyében, Bodrogszerdahelyen született 1888 július 1.3-án. Apja Guttmann lg- ~ 

nác, földbirtokos, anyja Mayer .Jose:fina. 
Gyógyszerész-gyakornoki idejét már Szatinárné1netiben töltötte a legrégibb, 17 45-ben alapí

tott, akkor Bossin.József (1836-1908) gyógyszerész tulajdonát képező Magyar Korona gyógy
szertárban. Egyetemi tanuhnányait Budapesten végezte, 1911 június 19-én kapott gyógyszerész 
oklevelet (4). Továbbra is az egyetemen maradt, a Közegészségtani Intézetben Liebermann l.eó 
egyetemi tanár vezetése alatt elkészítette doktori értekezését. Gyógyszerészdoktoü fokozatát a.fo
go.sult-e a tal.ajvíz ammonia-tartalmdból áll.ati eredetű >zennyezé1re következtetni? című értekezésé
vel nyerte el, 1912. június 15-én avatták gyógyszerészdoktorrá (3) 

Ezután visszatért Szatmárnémetibe, és Rajzinger Sándor (1965-1937) Szent István nevű 
gyógyszertárában kezdett dolgozni. 1914 és 1918 között katonai szolgálatot teljesített az orosz 
hadszíntéren, kitüntetéssel szerelt le, mint tartalékos gyógyszerészhadnagy Ekkor ismét vissza
ment Szattnárnémetiben dolgozni. 1923-ban megvásárolta Rohrlich Sámuelről az 1767-ben ala
p írott Magyar Korona gyógyszertárat, ahol annak idején gyakornokoskodott Már kezdettől tevé
keny részt vállalt a gyógyszerészek egyesületi életében, 1920-tól a Szat.\Í}ár megyei Gyógysze1ész 
Testületben a titkári teendőket látta el, majd 1923-tól a Szatmár~ Máramaros megyei Szindikális 
Kamarában, 1924-től pedig a Romániai Általános Gyógyszerész Egyesület Erdélyi és Bá~áti Ta
gozatában a Szat1nár és Márainaros megyék gyógyszerészeit tömörítő IX kerületnek lett a titkára 
(6) 

A szatmárnémeti Zsidó Kórház felépítését anyagilag támogatta több társával együtt, s így az 
192 7 tavaszán meg is kezdhette működését A helybeli zsidó temetőben levő emlékház márvány
tábláján az ő neve is olvasható a 132 támogató között 

Az 1944. évi Gyógyszeré.szi almanach szerint 1nég ő vezeti a gyógyszertárat (7), valószínű, hogy 
csak 1944 májusáig dolgozhatott saját gyógyszertárában (2), ekkor deportálták Még abban az év
ben, 1944. november 25-én, ötvenhatodik életévében meghalt a budapesti haláltáborban Felesé
gét és gyógyszerész leányát, Guttmann Erzsébetet (oklevél 1928) Auschwitzba deportálták, on
nan szerencsésen visszajöttek, de rövidesen elhagyták az országot 

1944 után a gyógyszertár vezetésére Szeibel József (5) gyógyszerész (sz 1902„ december 20, 
Gilvács, oklevél 1929, Szeged) kapott megbízatást, aki már 1933-tól alkalmazott gyógyszerész
ként ott dolgozott Az 1949-ben a gyógyszertá1 államosításakor Guttman Katalin neve szerepel 
tulajdonosként (8) Ekkor megszüntették a gyógyszertárat (1) 
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DECREI nr: 1.34 .din 2 aprilie 49 pentru narionalizarea unidiiilor sanitare ca: farmaciile 
ur?a~e re§ed1nte §_l nere§edinte de judeI §i centre importante muncitore§ti, laboratoare 
ch1m1co-farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 
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GYALUI PÁL (1886-1970) 
GYALUI IS IVÁN ANDRÁS (1922-2010) 

Apa és fia inarosvásárhelyi gyógyszerészek voltak 
Gyalui Pál, az apa a Kolozs megyei Gyalu községben született 1886 október 15-én Az ő apja 

Gyalui Rosenberg Ignác (elhunyt 1927 január 17-én), anyja Krausz Berta. Iskoláit Kolozsváron 
az Unitárius Főgimnáziumban végezte, majd beiratkozott az FJIE-re, ahol 1908-ban kapott 
gyógyszerész oklevelet Ezután gyógyszerészként dolgozott Debrecenben, Szombathelyen Simon 
Gyula gyógyszertárában, Máramarosszigeten a Buzáth-féle patikában, Nagyváradon dr Rácz Re
zső gyógyszerésznél, majd Kolozsváron, és végül visszatért Gyaluba, ahol Halász .Jakab (1861-
1933) Kígyó gyógyszertárában vállalt munkát (3) 

1911-ben szülői támogatással megvette Marosvásárhelyen a Kossuth u 1 sz alatt levő Magyar 
Korona gyógyszertárat a Binder-örökösöktől, 1911. december 13-tól ő a talajdonos és a gyógy
szertár vezetője is. 1915-1916-ban katonai szolgálatot teljesített, mint a 62. gyalogezred hadna
gya szerelt le A gyógyszertár tulajdonjogát a magyar belügyminisztérium 129 151/1918 január 
14. számú engedélye igazolja 1922-ben a román törvények értelmében szabad joggyakorlást kért, 
ezt 1922 november 28-án a 188. sz átirattal meg is kapta (3). Család"" 1918-ban alapított, két 
fia született: 1920-ban György és 1922-ben István, aki később gyógysi'erész lett. 

Marosvásárhelyen bekapcsolódott a gyógyszerészek egyesületi életébe, és a város társadalmi 
megmozdulásaiban is részt vett. 1922-ben a Maros-Torda és Kis-Küküllő megyei Szindikális Ka
mara választmányának tagja (8). 1930-ban, mikor az Erdélyi Múzeum-Egyesület Marosvásárhe
lyen tartotta vándorgyűlését, tevékenyen részt vett a szervezésben (1), amit az ez alkalommal ki
adott E'mlékkönyv krónikája külön kiemel 1948-ban a Gyógyszerész Kollégium Maros megyei 
vezetőségének tagjaként a pénztárosi feladatokat látta el 

Közéleti tevékenységéből kiemeljük a Menekült Hivatal gazdasági főnökeként 1940-ben vég
zett munkáját: megszervezve a marosvásárhelyi népkonyhát, amely ezekben a háborús években 
több mint 2600 embert látott el. A város sportéletében betöltött szerepét is megemlítjük, a Ma
rosvásárhelyi Sport Egyesület (MSE) ügyvezető alelnöke, a Nimród Vadász Egyesület ügyvezető
je, a Magyar fornakeret válogatott tagja volt (2). 1947. február 17-én a marosvásárhelyi Kaszinó 
ülésén választtnányi tag lett az újonnan megválasztott vezetőségben (1 O) 

A város központjában működött gyógyszertára, Marnsvásárhely egyik legrégibb patikája volt 
Nagy forgalma lévén, több gyógyszerészt is alkalmazott 1939 június 15-től a gyógyszertár keze
lését Lázát István gyógyszerész (sz 1909. február 22., Halmi) vette át (3, 7), aki oklevelét Ko
lozsváron kapta meg 193.3-ban 1940-1944 között itt dolgozott még Lázát Istvánné született 
Szilágyi Anna (sz J906 január 14, Arad), abukaresti GYK 1935-ben végzett gyógyszerésze, 
majd 1944-ben Illyés Lajos (sz. 1898. december 23 , oklevél 1922, Budapest), 1945-ben Dósáné 
Fáy Elvira (sz 1889 március 31 , oklevél 1910, Budapest) és az 1946 február 5-én Budapesten 
oklevelet kapott Mósa Rozália (sz 1921 március 20., Gyergyószentmiklós} kisegítő gyógysze
részként 1948 októberéig (2) A Magyar· Királyi Vallás- és Köwktatásügyi Minisztérium .32 
900/1940-es határozatával gyógyszertárát „tangyógyszertárnak" minősítették, vagyis a gyógysze
részgyakornokok itt tölthetik gyakorlati idejüket 1941-ben a 40 296-os rendelettel, majd 194.3-
ban a 91.30. sz. átirattal ezt meghosszabbították 1946. augusztus .31-i határidőig (3) 

1949. április 2-án államosították gyógyszertárát, és meg is szüntették. 1949. júniusától a 2„ sz , 
majd a 4. szá1nú állami gyógyszertárban dolgozott 1967-ig, nyugdíjazásáig Ö volt ekkor a ma
rosvásárhelyi Gyógyszervállalat, a Centrofarm legidősebb aktív gyógyszerésze, hiszen nyolcvanegy 
éves koráig dolgozott 1970 május 20-án hunyt el Marosvásárhelyen (6) 
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Kisebbik fia, Gyalui István András 1922 július 31-én született Marosvásárhelyen. Gyakorno
ki éveit részben apja gyógyszertárában, részben Nyá1ádszeredában Kováts Dénes gyógyszerésznél 
az 1938-ban alapfrott Fehér Kereszt gyógyszertárban töltötte Egyetemi tanulmányait Szegeden, 
az FJTE-n végezte, 1945 június 30-án kapott oklevelet (4, 5) Ezután hazajött és a családi gyógy
szertárban dolgozott az államosításig (11) Majd ezután rövid ideig a poliklinikai gyógyszertár
ban 1950 július l-jén tartományi főgyógyszerésszé nevezték ki, majd 1952-től a Gyógyszervál
lalat raktárfőnöke lett 1959 szeptember 18-án főgyógyszerészi vizsgát tett 1983 január 10-én 
nyugdíjazták, de még hat hónapot dolgozott 2010 január 7-én, 88 éves korában hunyt el Ma
rosvásárhelyen (9) 
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HALÁSZ JAKAB (1861-1933) 
HALÁSZ JENŐ (1864?-1924) 

DR. HALÁSZ PÁl (1890-1944?) 

Halász .Jakab Marosvásárhelyen született 1861-ben Iskoláit szülővárosában végezte a Refor
mátus Kollégiu1nban (2). Gyógyszerész-gyakornoki éveit Szegeden kezdte el 1877-ben, itt érte a 
nagy árvíz, amikor a város gyógyszertárai is víz alá kerültek kettő kivételével- az egyik a nemeskéri 
Kiss József tulajdonában levő gyógyszertár, amelyikben ő is dolgozott Az. árvíz idején mint gya
kornok egyedül vezerte a gyógyszertárat főorvosi engedéllyel, mivel a tulajdonos és a sze1nélyzet 
többi tagja elmenekült az árvíz elől Itteni munkájával nemes jelleméről tett tanúbizonyságot, 
mindvégig kitartott őrhelyén, dacolva a veszéllyel, teljesítve kötelezettségét (4) 

Segédi évei után visszatért Erdélybe, és beiratkozott a kolozsvári F.J fE-re, ahol 1883-ban ka
pott gyógyszerész oklevelet Egy ideig Budapesten kondícióskodott, ezután hazajött Marosvásár
helyre, ahol előbb a Bernády-gyógyszertá1ban dolgozott, majd a hajdan Nagy Sándor, később 
Osváth Károly (1884-1951) tulajdonában levő Őrangyal gyógyszertár gondnoka volt öt éven át 
A gyógyszertári munka mellett iparvegyészeti gyá1 létrehozásával is foglalkowtt, Bécsben és Ma
rosvásárhelyen kis üzemet alapított, melynek készít1nényeivel a bécsi, ~budapesti, a marosvásár
helyi stb kiállításokon vett részt, s mindegyikről ldtüntetésekkel tért haza Az olasz akadémia 
díszoklevéllel tüntette ki egyik termékét 

1898-ban megnősült, és ezután Kolozsvárra költözört, itt 1900-ban megvette Bíró .Jánostól az 
1885-ben alapított Őrangyal nevű gyógyszertárat Ez nem marad sokáig a birtokában, pár év 
múlva már rokona, Halász Jenő, aki eddig a bonchidai gyógyszertárat vezette, lett a patika új tu
lajdonosa, azonban ő is csak rövid ideig, mivel 1924 április 25-én, hatvanéves korában elhunyt 
és ekkor dr„ Halász Pál (sz 1890) lett a gyógyszertár kezelője. 

Halász Jakab pedig 1904-ben Gyalun megvette az 188 3-ban alapított Kígyó gyógyszertárat 
Kocsi Gézától Ettől kezdve megbecsülr gyógyszerésze lett a környéknek, és kollégái is nagy tisz
telettel vették körül 1927-ben a Reviíta FaJ'maciei - Gyógy1zeré5zi Folyóirat a Jubiláló gyógyszeré
szek e. rovatában emlékezett 1neg róla, amikor ötvenéves gyógyszerészi pályáját ünnepelte. A 
gyógyszertárát 1931-ig vezette, ekkor Ötvennégy évi munka után megérdemelten nyugalomba 
vonult, gyógyszertá1át eladta Czukor József gyógyszerésznek (4), aki oklevelét a prágai német 
egyetemen kapta meg 1944-ben 1nég ő a gyógyszertár vezetője 

Ezután I-Ialász Jakab gyógyszerész családjával együtt ismét Kolozsvárra költözött, ahol 1931-
ben kisebb agyvérzést kapott, 1932 tavaszán pedig csípőcsonttörést szenvedett 1933 feb1uá1 
7-én, életének hetvenkettedik évében, hosszas szenvedés után elhunyt Február 10-én helyezték 
_örök __ nyugalomx_a_Kolozsváron (5) 

A gyógyszerészi hivatását leányai folytatták, mindketten (Halász Erzsébet, dr. Benedek 
Dezsőné és Halász Mária, Györff}r Lajosné) gyógyszerészek lettek Benedek Dezső 189 7 márciu
sában gyógyszertárat nyitott Szentegyházas-Oláhfaluban „Szent L~Jekhez" néven 

Halász Jenő 1924-ben bekövetkezett halála után a kolozsvári Orangyal gyógyszertár kezelője 
dr:. Halász Pál lett, aki. 1890 február 2-án született Besztercén, gyógyszerészi oklevelét az FJTE-n 
191.3 június 23-án kapta meg Ezt követően beiratkozott rendkívüli hallgatónak az orvosi karra, 
ahol két félévi tanulmányai után megkapta 1918 október 9-én a doktori fokozatot (6) Do,ktori 
értekezése: A nyilmérgek pharmakoethnographiája Ennek rövidített változata megjelent az Erted
tó az Erdélyi Múzeum-E'gyesület Orvoitudományi S'zako1ztályábó! c folyóirat 39 kötetében 
( 1917/1919.), 1918-ban Adatok a gyóg;yszerészet é1 a gyógyszerúmeret történetéhez Magyaronzágon 
e. terjedelmes tanulmánya fOlytatásokban jelent meg a C,yógy1zerészi KOzlönyben„ A hatalomvál
tozásig a kolozsvári FJIE-nek tanársegédje, majd tanára volt (1) 1924-ben Halász Jenő halála 
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miatt átvette az Őrangyal gyógyszertárat, és azt egy új épületbe helyezte, újonnan berendezte. A 
Kolozsvári és Kolozs megyei Gyógyszerész Kollégium 1931. január 25-én újraválasztott vezetősé
gében választmányi tag lett Az 1944 évi Gyógyszerészi almanach szerint ekkor még ő a tulajdo
nos, de a gyógyszertár bérlője Mát(h)é Szabó Maigit, aki 1942-ben még egy budapesti gyógy
szertárban dolgozott (8). A városi gyógyszertárak államosítását elrendelő 1.34/1949-es Miniszteri 
rendel~t mellékletében Máté Szabó Margit neve szerepel a kolozsvári gyógyszertár-tulajdonosok 
névsorában (7) 
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A HANKÓ CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

Az Erdélyben élő Hankó családban három generáción keresztül voltak gyógyszerészek. A ré-, 
gebbi irodalomban a családi nevük előtt a lemhényi előnév is szerepelt, ezt azonban a későbbiek
ben nem használták A család gyógyszerészei a következők: 

HANKÓ ANTAL (1858-1932) 
HANKÓ ZOLIÁN ISTVÁN (1886-1950) 
HANKÓ ZOLIÁN (1910-1978) 

Hankó Antal Kolozs községben (Cojocna) született 1858 szeptember 5-én Apja Hankó Já
nos, anyja Topler Klára. Iskoláit Kolozsváron kezdte meg, majd Tordán, az unitárius középisko
lában folytatta, ahol a negyedik osztályt az 1875176-os tanévben végezte. Közben már 1873 
szeptember l-től Tordán Wolff Gábor és fia „Védangyal" nevezetű gyógyszertárában gyakorno
koskodott 1877. június 3-ig. Az itt eltöltött kilenc hónap alatt bebizonyította, hogy alkalmas a 
gyógyszerészi munkára. Ez tűnik ki Wolff Gábor 1877. június 3-án kelt saját kezű írásából, amely 
még ma is a család irattárában van: „Hankó Antal úr gyógyszertdrunkban mint segéd 1876 ízeptem
be1 l-től kezdve híven é.s szorgalmasan foglalkozik, é; hogy ezen idő alatt erkölc:si jó magaviseletével 
megelégt:dé.sünket kiérdemelte, ezennel bizonyítjuk" (4, 12). Még ez év ő~én megkezdte egyetemi 
tanulmányait Kolozsváron az FJTE-n. Az egyetem 1877. november 12-én a következő szövegű 
hivatalos bizonyítványt adta ki számára: „ .a Te:rmé.szettudományi Kar előadásait Hankó Antal úr 
szorgalmasan látogatja é> erkölcsileg kifogástaltzn magaviseletíi." Gyógyszerész oklevelet 1879 júni
us 11-én kapott (5), aláírói dr. Entz Géza, dr. Ajtai K. Sándor, dr Géber Ede Önkéntes katonai 
szolgálatát 1879 októberétől 1880. október l-ig a budapesti 17 helyőrségi kórház gyógyszertárá
ban töltötte 

Ezután hazajött Erdélybe, és egy ideig a szülői háznál gazdálkodott, majd egy rövid ideig Dé
ván lengyel Gergely gyógyszerésznél dolgozott. 1882 december 8 és 1883. április 20 között 
pedig Székelyudvarhelyen nagysolymosi Koncz András (1808-1891) Oroszlán nevű gyógyszet
tárában első segéd Az itt eltöltött hónapok munkájáról Koncz András a következőket írja: „ 
ezen rövid idő folyta alatt ;zakértó, tudományo5, tapintato5, igazságos, ;zorgalmato5 és mindenkivel, 
nevczete5en a kó"zön.séggel szemben nyája.1 magaviselete által teljes megelégedésemet kinyerte és ezen 
okokért okleveles gyógyszerész, tekintetes Hanká Antal urat mindenkinek a figyelmébe ajánlani kedves 
kötele.1.1égemnek tartom"(4, 12) Ezután Kürtösön (Arad megye) és Szalacson (Bihar megye) bérel 
patikát rövid ideig 

Közben családot alapított, felesége Krakovinszky Gizella (sz 1864) Házasságukból három fiú
gyermek született, a legidősebb, Elemér (sz 1881 december 2 , Ajtony - Kolozs megye) később 
je;gyző_, ___ m_~jd __ fQh':gyi_ő __ é_s _végijl Kolozs megye __ alispánja lett, de 1919 után_ Budapestre távozott, 
ahol miniszteri tanácsos lett (1 ) .. A második fiú, Zoltán István (sz. 1886 május 2 .. , Gyalu) gyógy
szerész lett, a legkisebb, Antal Iibot (sz 1889 június 5., Gyalu), miután a kolozsvári piarista 
gimnáziumban érettségi vizsgáját letette, orvosi tanulmányokat folytatott az FJTE.-n, ahol 1914 
november 21-én orvossá avatták. 1920-tól pedig Marosvásárhelyen belgyógyász orvosként rende
lőt nyitott (7) 

Hankó Antal gyógyszerész önállósítani akarta magát, ezért jogot kért gyógyszertár felállítására, 
amire az engedélyt Esterházy Kálmán főispán aláírásával 188.3 november 5-én meg is kapta 
1884. március 19-én megnyitotta Gyalun saját gyógyszertárát; ez a későbbi Kígyó patika Tizen
egy év után eladta a joggal együtt Kocsi Géza okleveles gyógyszerésznek, és 1893 december 20 
és 1895. augusztus 10 között Hajdúböszörményben Rayné patikájában gondnokságot vállalt 

Nem inondott le arról, hogy saját gyógyszertára legyen, ezért ismét gyógyszertárnyitási jogért 
folyamodott. 1895 június 3-án a 70 673 sz rendelkezéssel megkapta az engedélyt Csíkszent-
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domokos községbe 1896. február 26-án Őrangyal néven meg is nyitotta saját gyógyszertárát, 
azonban ennek a helységnek inég orvosa se1n volt, így a gyógyszertár csekély forgalma miatt ismét 
engedélyt kért a Csíkka1cfalvára való átköltöztetésre A 96 040/1897 számmal kiállított engedély 
alapján 1897 szeptc111berében került sor a karcfalvi patika megnyitására a ] 99 számú házban bé
relt hel_yiségekben. 1912-ben a swmszéd telken levő házba költöztette át a gyógysze1tá1at, ahol a 
családllak a lakása is biztosítva lett, immár véglegesen. Először csak egyedül dolgozott, majd ké
sőbb, miután Zoltán István nevű fia gyógyszerész lett, 1917-től őt is alkalmazta, 111ajd 1925-től 
mint gondnokra ieá bízta gyógyszertárát. 19.32 január 12-én pedig adományozás útján át is adta, 
öregségére, betegségére hivatkozva (4, 12)„ 

A közéletben is állandóan tevékenykedett 1912-ben alapító tagja volt a „Csíkkarcfalvi Olva
sókörnek", amelynek célja a szórakoztatás mellett nemes közösségi akciók felvállalása is Hankó 
Antal gyógyszerész kitartóan küzdött a madicsai bo1 vízfürdő újjáépítéséért, sőt anyagilag is támo
gatta Az olvasókör egyik 1923-ból származó jegyzőkönyvében így írnak erről a fürdőről: „ mert 
úgy a kiizség népére, mint a kötnyék lako1aira nagy kár lenne, ha e gyógyerejű -{ütdó teije1en megse·m
misülne „ (4, 12). Az 1924-es újjászervezés után is részt vett az olvasókör munkájában (13) 

Kartársai részéről mindig nagy megtiszteltetésben volt része 1927-ben, gyógyszerészi pályájá
nak ötvennégy éves jubileuma alkalmából kollégái Marosvásárhelyen köszöntötték mint a gyógy
szerészi hivatás méltó képviselőjét (9) 

Miután fiánal{ átadta a gyógyszertárat, egészségi állapota fOkozatosan romlott, és pár hónappal 
később, 19.32. szeptember 9-én, ötvenkilenc évi szorgalmas munka után, hetvennégy éves korá
ban elhunyt. Csíkkarcfaván a Nagyboldogasszony erődtemplom kertjében temették el mint a 
község tiszteletben álló személyiségét. A mát 1916-ban elhunyt felesége is ide van eltemetve 

Középső fia, Hankó Zoltán István a Kolozs megyei Gyalu községhez tartozó Szászfenesen szü
letett 1886. május 2-án. Iskoláit a kolozsváli Római Katolikus Gimnáziumban végezte 1897 és 
1901 között, majd miután a család átköltözött Csíkkarcfalvára, az 1901/02-es tanévvel kezdődő
en a csíksomlyói Római Katolikus Gimnáziumban folytatta Egyetemi tanulmányait Kolozsváron 
az FJIE-n végezte, 1911 szeptember 19-én kapott gyógyszerész oklevelet (5). 1912 és 1914 kö-
zött a Marosvásárhely melletti Ákosfalván, a lászló László gyógyszerész tulajdonában levő, 
1898-ban alapított Fehér Szarvas gyógyszertárban dolgozott, de Marosvásárhelyen lakott. Ez idő 
alatt 111egnősült, felesége Kanyó Erzsébet Ebből a házasságból született fia, Zoltán, aki később 
gyógyszerész-tanár lett Önállósítani akarta magát, és 1914 július 17-én jogot kért, hogy Koron
don gyógyszertárat nyithasson. Az engedélyt nem kapta meg, így hazament Csíkkarcfalvá1a apja 
gyógysze1tárába dolgozni. Családja azonban nem követte, s így 1924 111árcius 28-án hivatalosan 
elvált feleségétől 

A hatalo111változást követően oklevelét honosítania kellett. A Hivatalos Közlöny (Monitorul 

Oji__c_ifl,!) 1_92_ l .. a~gll~'..?'.tll_s __ J-j_~i ~-~1~_<l __ ~öz_ö_l_t_e_ <?kleve:lén_ek ~r_v~_nyc;:s_~~g~-~'.-~2_.'.?_7_~_QQY~-~lJ~1: _::?,_$_:~11- a ....... ····-~- -•····· 
ro111án hatóságoktól engedélyt kapott szabad joggyakorlásra (libera practicJ.) 1925-től öt éven át 
apja gyógyszertárának gondnoka lett hivatalosan is az Egészségügyi Minisztérium 258/1925. má-
jus 25-i átirata alapján (12). Ennek ellenére 1930 elején kitelepedett Magyarországra, ahol meg-
vette Alberti községben az Országút 517. szám alatt levő Megváltóhoz címzett gyógyszertárat 
Már az év áprilisában letette a magyar állampolgári esküt is Öregedő és betegeskedő apja azon-
ban nem bírta 111ár egyedül vezetni a gyógyszertárat, ezért hazahívta; így ő még abban az évben el-
adta a n1agyarországi patikát, és kérte a visszahonosítását. Hazatérte után, 1932 január 12-én 
apja hivatalosan közjegyző előtt neki adományozta a gyógyszertárát (12). Ezzel sorsa eldőlt, és 
végleg letelepedett Csíkka1cfalván Itt folytatta az apja által megkezdett közéleti tevékenységet, 
bekapcsolódott az olvasókör 111unkájába, a pénztárnoki és a gazdai tisztséget vállalva magá1a 

1936-ban a községi jegyző által újonnan épített házba költöztette a patikát, és ott 1950 júni
us 22-ig, haláláig vezette azt Ezután, 1952-ig a gyógyszertár okleveles gyógyszerész nélkül műkö-
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dött Forgalma nagyon 111egcsappant 1952-ben államosították, ettől kezdve a 39-es számot visel
te és vezetője id .. Horváth Tibor (1898-195 7) gyógysze1ész lett, akinek addig Madéfalván volt 
gyógyszertára, 1957-1968 között pedig Konrád Kálmán (1893-1970), majd dr .. Zágoni Ele
mér (sz 1941) gyógyszerész lett (l 4) _ 

Első feleségétől Kolozsváron 1910 január 12-én született fia, Hankó Zoltán Iskoláit szülővá-. 
rosában végezte, a Piarista Günnáziumban érettségizett, 1930 és 1934 között Segesváron, majd 
Bukarestben a Császár gyógyszertárban, Szászrégenben Wermescher Emil Oroszlánhoz címzett 
patikájában és még néhány más városban is végzett gyógyszertári gyakorlatot (11). Mivel Kolozs
váron már ekkor megszűnt az egyete1ni gyógyszerészképzés, Bukarestbe ment és ott iratkozott be 
a GYK-ra 1939-ig itt végezte tanulmányait, de oklevelét 111á1 Szegeden kapta meg az 1941/42-es 
tanévben a 423/1941 számmal (6, 11), 1941 decemberében ugyanitt az approbációs vizsgáját is 
letette (I 3) 

Hazatért Kolozsvárra és a „Hygea" gyógyszergyár laboratóriu111ában kezdett dolgozni 1941-
1945 között. A kolozsvári magyar tannyelvű egyetem Orvosi Karának Marosvásárhelyre való át
költöztetéseko1 meghívták az itt alapítandó Egyetemi gyógyszertárhoz, és kinevezték annak veze
tőjévé (10) - ekkor végleg áttelepedett Marosvásárhelyre Az 1946/47-es tanévben orvostanhall
gatóknak tartott gyakorlatokat, előadásokat adjunktusi minőségben (2), majd 1948-ban, a tan
ügyi törvény hozta változások eredményeképpen megalakult Marosvásá~Jielyen is a GYK Ezután 
megbízták az ún. Galenika (mai nevén Gyógyszertechnológia) Tanszél('Ínegszervezésével, mely
nek oktatói gárdája a GYK első végzettjeiből fokozatosan alakult ki Kinevezték a tanszék vezető
jének, ezt a feladatát 19 70-ig, nyugdíjazásáig látta el, ez idő alatt végtelen türelemmel, kiváló pe
dagógiai, valamint gyakorlati érzékkel tanított és irányította a tanszéken folyó tudományos kuta
tómunkát. 1953-ig, amíg az Egyetemi gyógyszertá1 nemcsak területileg, hane111 ellátás és felügye
let szempontjából is az egyetemhez tartozott, annak vezetője is volt (10) 1960-ban a tanszék neve 
gyógyszerészi technológia lett, és az 1961/62-es tanévtől nemcsak 1nagyarul, hanem román nyel
ven is tanított, párhuzan1osan három évfolya111on (3). Munkatársainak száma megnövekedett, és 
így munkája, felelőssége is, de mindezt kitűnően tudta összeegyeztetni 

Oktatói tevékenysége nemcsak az előadások és gyakorlatok tartására korlátozódott, elsők közt 
létesített a tanszéke mellett diákszakköri csoportokat, ahová a hallgatók szívesen jártak, mert gaz
dag gyógyszertári tapasztalataiból mindig átadott vala111i hasznosat, kiváló pedagógiai érzékkel, 
türelmesen és világosan n1agyarázott, az elméletet elválaszthatatlanul összekapcsolta a gyakorlat
tal. A hallgatók részére 1957-ben írt jegyzetet, ami kőnyomatos formában Galenika lll címmel 
jelent meg (2) T3-rssze1zője volt a Victor Ciocinelea szerkesztésében 111egjelent Tehnica fa-rma
ceuticd c egységes tankönyvnek (Ed. Didactíci ~i Pedagogici'í, Bucure~ti, 1969) 

Szakmai tevékenységének jelentős része a parenterális készítmények előállítására irányult Tu
doi:i:~-~-DYQ~ _1'!1:1,!_n_k_~jáb_an inindig SZ\:'._m_ ~lőtt tart_otta,_ hogy a gyógyszerészek egyik fő feladata a be
tegeken való minél gyorsabb és eredményesebb segítés. Gyakorlati gondolkozású ember lévén, 
megvalósítható, hasznos ötleteket tudott adni a hálózatban dolgozó gyógyszerészeknek, és felka
rulta a vidékiek újító törekvéseit Elsők között fOglalkozott az infúziós oldatok készítésével 
(mannit, ureaoldatok), gyakorlati megoldásokat dolgozott ki gyógyszertá1akban is előállítható új 
készítmények nyerésére Eredményeit, javaslatait az egyetem saját lapjában, az Otvosi SZ-emleben, 
az 1956-1957-ben szerkesztett Érte:íi'tő (Gyógyszerészi Étte:sitő) vagy az 01szágos jellegű Farmacia 
c. román nyelvű szaklapban közölte; e két utóbbi szerkesztőbizottságában is részt vett A Román 
Gyógyszerkönyv \llI és VIII kiadása részére több gyógyszeres anyagnak, készínnénynek, illetve 
gyógyszer formának dolgozta ki a monográfiáját, és mint szakszerkesztő a gyógyszerkönyvek ösz
szeállításában is közreműködött (8) 

Nyugdíjba vonulása után is tartotta a kapcsolatot volt munkatársaival, volt tanítványaival, to
vábbra is ellátta őket tanácsaival, ötleteivel, gyakran a gyakorló orvosok, a klinikusok is felkeres-
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rék, és kikérték véleményét, hol egy új gyógyszerről, hol egy előnyösebb megoldású gyógyszerfor
ma kidolgozása érdekében A vele való együttműködés mindig hasznos volt mind az orvos, mind 
a beteg szempontjából. Jóságos segítőkészsége határtalan volt 

19 78 június 20-"án hunyt el Marosvásárhelyen (8), amikor az egyetem felé vezető utcában tel
jes virágzásban voltak a hársfak, ami nála mindig allergiás fi.illadozást váltott ki Erre már ő sem 
tudott-segfrő megoldást találni. A marosvásárhelyi GYK egyik alapítóját, nagy tudású tanár·át, ki
váló oktatóját veszÍtettük el vele Sírja a marosvásárhelyi katolikus ten1etőben van 
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HANKOVITS FERENC 
(1863-1928) 

Bihar megye magyarcsékei járásának Diágcséka helységében született 1863. február l-jén„ Is
koláit Nagyváradon végezte, 1880-tól Racsek Ferenc Oroszlánhoz címzett gyógyszertárában gya
kornokoskodott Egyetemi tanulmányait Kolozsváron az FJTE-n fOlytatta, 1887 május és júni
us hónap folyamán tette le II.. és III. szigorlatát és kapott gyógyszerész oklevelet. Ezután visszajött 
Nagyváradra, régi mesterénél, RacsekFerenc gyógyszerésznél az Oroszlán nevű gyógyszertárban, 
majd Nyúy Gyötgy (1832-1907) Magyar Korona gyógyszertárában dolgozott Főnökei jelentő
sen hozzájá1 ultak alapos szakmai felkészültségének kialakításához 

1892-ben önállósította magát és a Bihar megyei Szalacson Magyar Korona néven nyitott 
gyógyszertárat, azonban ezt már két év után, 1894-ben eladta Szele Béla makói gyógyszerésznek 
Ez után Pece-Szőlősön (ma már Nagyvárad egyik kerülete) Marschalkó Leó (oklevél 1875, Bu
dapest) Hygieia gyógyszertárát szerette volna megvenni, de ez csak 1896 decemberében sike1ült, 
amikor a tulajdonos elszegődött Ember Manó gyógyszerész özvegyéhez 1900-tól megkísérelte 
gyógyszertár·át a város központjához közelebb hozni, a Csillagvárosnak nevezett kerületbe. Nem 
sikerült, még telket sem kapott a városi tanácstól, hogy új gyógyszertá,I;'~t építhessen Valóságos 
sajtókampányt indfrott tervei megvalósítása érdekében (9). 1904-ben "á várad-szőlősi patika le
égett és ennek következtében engedélyezték, hogy új gyógyszertárat nyisson az előzőleg kért he
lyen. Ez 1906 július 2-án Reménység néven, Nagyvárad várns tizedik gyógyszertáraként kezdte 
meg működését Sajnos a fo1galma itt sem nagy egy másik, régebbi gyógyszertár közelsége miatt, 
ezért ismét kérte az elköltöztetés engedélyezését a nagypiac közelébe. Miután az engedélyt meg
kapta, Csillag névvel megnyitotta új gyógyszertárát, amelyet 1910-1911-ben Vinnay Béla (sz 
1876 április 30, Szatmár) gyógyszerésznek bérbe adott, aki 1902-ben kapott Kolozsváron az 
FJIE-n oklevelet (7), ő pedig régi nagy álmának szenteli életét: a Nagyvárad-Félix fürdő-Püs
pökfürdő útvonalon villamosvonalat akart létrehozni. E célból tervezőirodát nyitott, részvénytár
saságot alapított. Sajnos a vállalkozása csődbe jutott, ezért már 1911-ben kénytelen eladni gyógy
szertárát Molnár Emánuel gyógyszerésznek, azonban mint bérlőként továbbra is, az ő kezelésé
ben marad (3) Egy pár év után, 1918-ban már Hajdú Hug6 (sz Pápa, 1883, oklevél 1909, Bu
dapest) lett a gyógyszertár tulajdonosa egészen az 1942. évvel bezárólag (1), ezután, az 1944. vé
géig Ecsedi Csapó Zoltán (sz Nagyvárad, 1908. december 16., oldevél Szeged, 1931) vezette azt 
(11) 1949-ben államosÍtáskor már Vértes Miklós örökösei tulajdonában volt a gyógyszertár 
(1 O) 

Hankovits Ferenc 1920 és 1924 között a katonai gyógyszertár vezetője volt, 1924-ben megbíz
t_á\<._a_Q_agy:v_<!r<:!di_J:_Q_~_kó_rház gyógyszer_tárának a megalapításával, majd ezt 1928-ig, haláláig vezet
te (5) 

Alapos szakmai felkészültsége mellett kezdeményezőképességét, a város társadalmi és szociális 
problémái iránti fogékonyságát is ki kell emelnünk 190 l-ben jelent meg nyomtatásban Nagyvá
radon egy 29 oldalas könyvecskéje Néhány .szó a gyógy.1zertárak álla1noíi'táfáról címmel (2) Ebben 
közli a belügyminisztériumnak 1901 április 9-én tett javaslatát az I, II és III.. rendű állami 
gyógyszertárak felállításáról.. Miután 1902-ben a Bihar megyei Orvos-, Gyógyszerész- és fermé
szettudományi Egyletben elképzelését bemutatta, kollégái közül sokan nem a legnagyobb lelkese
déssel fogadták (6), ennek ellenére szakmai tudását és munkásságát mindenki elismerte 1908-
ban megválasztották a Magyarországi Gyógyszerész Egylet Bihar megyei fiókjának elnökévé ( 4) 
Tagja volt a városi tanácsnak is, a Váralja kerületet képviselte 

Kortársai kiváló szakembernek tartották, nagy tiszteletnek, megbecsülésnek örvendett, az or
vosok is szívesen fordultak hozzá tanácsért Példás családi élete volt, hét gyern1eket nevelt fel. Ki-
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tűnő családi, baráti és emberi kapcsolatai következtében mindenki rokonszenvezett vele Hatvan
öt éves korában, 1928 április 23-án hunyt el Nagyváradon (5, 8) 
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101 ábra Hankovits Ferenc kön;1vének l lm/apja 

HANZÉROS GÉZA 
(1875-1935) 

Gyógyszerészcsaládból származik Apja, Hanzérus Ádám is gyógyszerész volt, de nem erdélyi 
származású, egyes adatok szerint Vácról került Erdélybe Gyógyszerész oklevelét 22 éves koráb~ 
1869 július 10-én kapta meg a pesti egyetemen (9) Később Alvincen bérelte az 1870-ben alap1-

tott Megváltó gyógyszertárat (2). , , . , „ . 
Géza fia 1875. február 16-án született Alvincen. Iskoláit Gyulafehervaron a MaJlath Fog1n1-

náziumban végezte, egyetemi tanulmányait Budapesten, ahol 1897-ban kapott gyógyszerész ok
levelet A diploma megszerzése után visszajött Erdélybe, az Arad megyei Honctő helységben bér
be vette a Molnár-örökösöktől az 1880-ban alapított Szűz Mária gyógyszertárat, majd a szintén 
az Arad megyei Nagyhalmágyon telepedett le Itt az 1854-ben alapított Megváltó gyógyszertár
nal<: lett a tulajdonosa, és egészen haláláig annak vezetője (1, 4, 6) 

Sokoldalú és értékes tevékenysége nem merült ki a mindennapi gyógyszertári munkában A
mellett, hogy szakmáját, hivatását mindig lelkiismeretesen gyakorolta, külön érdemeket szerzett 
rendkívüli növényismerete révén Szinte egész életét az Erdélyi-szigethegységben töltötte, s e táj
egvség alhavasi flórájának tudományos körökben is nagyrabecsült sz~k;<7~ntélye volt A Hírnök· 
e. lap munkatársa, e lap hasábjain adta közre verseit és Eminescu-forduaSalt, melyek a maguk ne
mében páratlanok A Bihari-hegység alhavasi flórájának szinte egyedülál~ó isme~~j-~, ~vál~ szak
értője volt, véleményét nem egy esetben kérték ki a legmagasabb tudomanyos korok is Kepzett
ségénél és tudásánal csak szerénysége volt na~obb, í~ csak a legbeava~~t~~~bak tudták róla; ho?"Y 
a gyógyszerészeten, a növénytanon kívül költeszettel is foglalkozott K~lto is volt, de ne1n .. lar~~:, 
hangos, érvényesülést követelő üres irodalmi tolakodó, hanem aki inkább csak a maga,~onyor~
ségére írogatott Halk szavú, fonnatökélyre törekvő költő vo~_t, .:erseit fegyel~ezettseg jellemzi 
lírájának a természetélmény sajátos színt, egyéni varázst kölcsonoz .. 192.3-b~~ Jel;nt„me~ Kolozs
váron a Szent Bonaventura Nyomda kiadásában 56 oldalon a Ga1nob1har1a.sz cimu terJedeln1es 
költői elbeszélése, melyben két nagyobb társas kirándulás kalandjait örökíti meg, közvetlen ele
venségével, találó költői festésével, szellemes és fino1n humorával, tiszta nyelvezetével és gondos 
formájával (3) Ez mint „turista" irodalmi alkotás a maga ne~ében egyedülálló, , 

19.35. március l-jén, 61 éves korában súlyos betegség utan ragadta el a kerlelheteden halal 
Nagyhalmágyon Temetésén a falu és a környék l~kói s?ha n:~ l~tot.t tömegben ~et~ek r~szt, ami 
nagy népszerűségét bizonyítja A megye egyik legjobb 1smer0Je, 1gaz1 szeretetremelto tuusta volt 
A megyei Gyógyszerész Kamata, a Gyógyszerész Testület képviselői is búcsúztatták (5). Az. Erd~
lyi Kárpát-Egyesület Aradi Osztálya, melynek válaszunányi tagja és pótolhatatlan értékes tagJa 
y()lt, __ te111etésén ko_s_zo_r_~t_h~lyezett_ kop_orsój~ra és a _temetést követő választmányi gyűlésén meg
ha-tó- ~;~~~-;JJ_~;j-j.fd~~tt -~mlékének Dr Balogh Ernő az E'rdély e. honismertető folyóiratban így 
emlékezett meg róla: „ Mintaképe volt az egyene.delkű, mtlegszívűjó barátnak, az élet kemb~y küz
dtlmei dacára is az örökké derűs, dolgos férfinak; minden szép jó é.1 nemes önzetlen harcoíának, s a 
zajos nyilváno5.ságot ktrülő utnde5 sztrény1égnek. E'gész ember volt Gyógyszerész volt az aradmegyei 
Halmagiun_ ott a Biharhegység mellett, melynek a kiizelben kéklő bércei 5 túl.ra1tuk a titokzatos. ~ado
nokba zá.rkózó Jensége.1 vidékek nem hiába csalogatták E'gyik legjobb ismerő1e· volt a Bihar labzrzntu
sának:, melynek 1zépségei a legnemesebb értelemben természetrajongóvá tették. Igazi turista volt, aki 
velejárt, utolérhetetlen kedvességét, mha1enz bántó vidám élce~ő~ését, egyéniJé~ének. köz~etl:n ,melegét 
nem.felejti el 5oha 5 megtanulhatta tüle a természetnek azt az ahztatos :zeret:tet, .. mthi el~tt ertek ~ l.eg
kisebb virágú _megtanulhatta tőle, hogy a természetben a puszta.forma.kan e5 'iZtntken tul valami ma
gasztoiabb is van, aminek· meglátására, megé1 zérér;, n_evelódni k,tl!: megtanul~i ~er:u:ak szen;n;,el, ha
nem lélekkel ú nézni Mélytn látott, méQ1en érzett Ime egy reszlet A Botyaszarol ut versebol: 
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„Omlatag kövek közt, hol tenyérnyi pást van, 
Árnyékfű virágzik színarany palástban, 
Míg itt tövén a sziklameredéknek 
Örök hava csillog még a régi télnek 
Óh! milyen beszédes ez a némaság itt, 
Ez a sok sötét szín, mily messze világit, 
Hol mohon, szirtfokon, hómezőn, virágon 
Öt, a Láthatatlant látom és imádom." 

Az „Ördögmalom" -ról szóló versében így ír: 
„Hátha már az ördög, - lesz az is, de nyomba 
Épen arra tartunk az »Ördögmalom«-ba 
Hát hogy a dologban maíd hiba ne essék 
S hogy foltot ne kapjon a becsületesség, 
Itt utólagosan egy szavat kitörlök 
Merthogy azt a malmot elvivé az ördög 
Kerestük eleget a merre lehetett, 
Ám hiába másztuk a sziklahegyeket. 
Hiába kerestük hátulról, elölről 
Vagy tán az ördög is más malomban őröl." 

Szomorú időszerűsége van következő befejező sorainak: 
Búcsúzom tőletek, Szamos-parti képek, 

Már megyek, de lelkem visszasír felétek 
Mint a szirti sólymot visszahúzza, vonja 
Bármi messze száll - a bércek ősvadon ja." 

É.s végül egy részlet az egyik Eminescu-versfordításából: 
DIANA 

„Mi hajt a forrás hűs vizéhez, 
Miben a holdnak képe reng, 
Hol a madár dalos, beszédes 
Ajkán az ének árja zeng?" 

Családjáról, leszármazottairól kevés pontos adatot tudunk, de többen is követték hivatását El
sőnek említjük az 1899 július 24-én Nagyhalmágyon született fiát, ifj. Hanzéros Gézát, aki, mi
után Aradon letette érettségi vizsgáját, 1919-1921 között gyakotnok apja, id Hanzéros Géza 
gyógyszertárában, majd beiratkozott Budapestre az egyetemre, ahol gyógyszerész oklevelet ka
pott Személyi adatai a budapesti Semmelweis Egyetem levéltátának nyilvántartásaiban szerepel
nek (9L 

Másik fia, a Honctőn 1902 január 6-án szülerett Hanzéros Pál Imre István is Budapesten vé
gezte gyógyszerészi tanulmányait, miután 1920. július 7-én érettségi vizsgáját ő is letette Aradon 
1926 íúnius 16-án kapott gyógyszerész oklevelet (9) Az 1937-es Almanach szerint a Nagy
halmágyon 1854-ben alapított Megváltó gyógyszertárnak ő volt a tulajdonosa (7) 

Ugyanebben a levéltárban található anyakönyvekben szerepel még Hanzéros István Ádám 
Ede neve is, aki 1881 március 29-én született az Arad megyei Nagyhalmágyon, és 1906 novem
ber ll-én avatták gyógyszerésszé (9) 

A tanulmányozott szakirodalomban még említést találunk dr .. Hanzéros Géza körorvosról is, 
aki 42 évig Geszten, majd 1930-tól 1958-ig Mezőgyán település orvosa volt 
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IRODAlOMJEGYZÉK 

1 Csikós Á., Orosz l (szerk.): &)ógy.1ztré.1zek Lapja naptdra az 1910 évre Auer J. és Társa 
nyomdája, Budapest . 

2„ Illés 1 (szerk.): Magyar- és Erdé/yonzág ös.1ze.1 gyógyszerészeinek névtdra a leghitele.1ebb adatok 
n_yomán. Spitzer Miksa tulajdona, Vácz, 1874. 

3 Monoki István Magyar könyvtermdó Romániában (1919-1940) [ kötet Könyvek és egyéb 
nyomtatványok Erdélyi Múzeum-Egyesület - Országos Széchényi Könyvtár, Kolozsvár-Bu
dapest, 1997, 206 

4. Nagy Sámuel (szerk ): Almanahu! farmacijtilor din Románia - Romániai gyógyszeré.ízek zseb
naptára. Il évf. 1924, és III. évf., 1926 A szerző kiadása, Cluj-Kolozsvár 

5 *** Hanzérvs Géza. Nekrológ Pharmalia 1935, 13, 5-6, 51 
6. *** A!manahulfarmaceutic 1_930 Szerkeszti és kiadja a Buletinul Farmaci~tilor szerkesztősége 

és kiadóhivatala. Deutsche Bote nyomda, Cluj, 1930 
7 Molitotisz P. (szerk): Almanah 1937 Cluí, 1937, 129 
8. Balogh Ernő: Hanzéros Géza. Erdély 19.35, XXXII évf 2 szám, február-március, Az. Erdé

lyi Kárpát-Egyesület kiadása 
9 ***Album C'hirurgorum 1839140-1887188 S'emmelwei.1 E'gyetem O:r.vortudomdnyi Kar levéltá-

ra, Budapot. •'" 
10 Romániai magyar irodalmi lexikon: Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés 

(Főszerk Balogh Edgár II (G-Ke) kötet, Kriterion Kiadó, Bukarest, 1991, 182 

102 ábra Íianzéro; Gézagyógyszeré'z (1875-1935) 
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HECSERNÉ DR. FERENT Z VILMA 
(1906-1996) 

Kolozsváron született 1906 szeptember 13-án. Apja Ferentz Árpád közgazdász, anyja Bárczy 
Vilmi Iskoláit szülővárosában, a Marianumban végezte, ahol 1924-ben érettségi vizsgát tett, 
majd beiratkozott az I Ferdinánd Küály Egyetemre. Gyógyszerészi tanulmányai elvégzése után 
1929-ben kapott oklevelet -31 társával együtt ( 4) Továbbra is az egyetemen maradt, ahol az 
Orvosi-Biokémiai Tanszéken Manta Ioan (1900-1979) egyetemi tanár mellett tanársegédként 
dolgozott 1931-ig, ekkor átment a Pamfil P. Gheorghe (1883-1965) professzor által vezetett 
Gyógyszerészi Kémia és Galenika Tanszékre, ahol szintén taná1segédi beosztásban a gyógyszerész
hallgatók oktatásában vett részt 1934-ig Közben férjhez ment Voith József (1906-1994) 
magyarláposi gyógyszerészhez 

1934-ben a kolozsvári I Ferdinánd Egyetemen megszüntették a gyógyszcrészképzést, a taná
rok egy része Bukarestbe ment, ahol önálló GYK működött. Pamfil P. Gheorghe professzort is ide 
nevezték ki, és tanársegédje, Ferentz Vilma is követte Őt ugyanarra a tanszékre, ahol továbbra is 
tanársegédként dolgozott Beiratkozott a doktorátusra, doktori tézisét Pamfil professzor irányítá
sával készfrette el Contribupi la dozarea alcaloizilor címmel, és 19.38-ban Bukarestben védte meg 
(!) 

Ezután otthagyta az egyeten1et Közben magánéletében is változás történt, a férjétől való távol
ság és különélés váláshoz vezetett 1938-ban versenyvizsgával gyógyszertárnyitási jogot nyert 
Székelyudvarhelyen; ez lett a város harmadik gyógyszertára (2), ami Szent József néven 1949-ig, 
az álla1nosításig müködött (5) Székelyudvarhelyen új családot alapított, 1939-ben ferjhez ment 
Hecser Kálmán Károly korondi gyógyszerészhez (sz 1905), akit még kolozsvári egyetemi hall
gató korából ismert Itt születtek gyermekei is, köztük László Lóránt nevű fia, későbbi orvos, és a 
marosvásárhelyi egyetemen a törvényszéki orvostan előadója 

A gyógyszertárak államosítása után először a helybeli betegsegélyezőhöz tartozó gyógyszertár
hoz osztották be inint vezető gyógyszerészt, majd a Sanepidhez (Közegészségügyi és Járványmeg
előző Állomás) nevezték ki a ké1niai-toxikológiai laboratórium irányítójának 1955-ben fővegyé
szi vizsgát tett 1960-tól ugyancsak Székelyudvarhelyen az Egyesíten Általános Kórház laboraró
Iiumának biokémiai részlegét vezette 1976-ig, nyugdíjazásáig 

1996 december l-jén hunyt el Székelyudvarhelyen (3) 

IRODALOMJEGYZÉK 

Bercu§ C, Gheorghiu E: Bibliograjia tezelor de doctorat de la Facultatea de Farmacie din 
Buwre1ti (1919-1949) Practica Farmaceutid 1969, vol 11 m 2, 119-127 

2 Koritsánszky 0 , Löcherer I (szerk ): Gyógy5zetéfz-Egyesület hivata/05 lapja kiadóhivatalának 
kiadása 

3 ***A családi iratgyűjtemény alapján fia, dr Hecser László egyete1ni tanár személyes közlései 
4 *** Anuaru! Univtrsitd(ii Regele Ferdinand [ C'fuj, pe anul 1colar 1928-1929, Tipografia Na

\ionala, Cluj, 1929 
5 DECRE T nr. 134 din 2 aprilie 49 pentru nationalizarea unitiítilor sanitare ca: farmaciile 

urbane le§edinte §i nere§edinte de judet §i centre importante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii rnedicinale ~i laboratoare de analize medicale 
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HECSER KÁLMÁN KÁROLY 
(1905-1976) 

A ljargita megyei Felsősófalván született 1905 május 2-án. Apja, Hecser Kálmán iskolaigaz
gató volt, anyja, Gáspár Eszter pedig tanítónő szintén a helybeli iskolában (3) 

Iskoláit szülőfalujában kezdte el, majd 1916-1918 között Késmárkon (ma Szlovákia), ezután 
pedig Székelyudvarhelyen folytatta a Református Kollégiumban, ahol 1923-ban érettségi vizsgát 
tett Gyógyszerészi pályáját Craiován a Manciu-féle gyógyszertárban kezdte el mint gyakornok, 
majd 1925-ben beiratkowtt Kolozsváron az I Ferdinánd Király Egyetemre„ Rövid időn belül át
ment Ia§i-ba, és az ottani egyetemen fOlytatta tanulmányait. Közben egy évig katonai szolgálatot 
teljesített, majd visszament Ia~i-ba a megkezdett egyetemi tanulmányai folytatására 1931/32-
ben a Ia~i-i Gyógyszerész Hallgatók Egyesületének (C'omitetul Societdfii Studenfilor ín Farmacie) 
elnöke 19 32-ben kapott gyógyszerész oklevelet 

A diploma megszerzése után Moldvában maradt, Baciuban a Ionescu-féle gyógyszertárban 
dolgozott alkalmazott gyógyszerészként 1936-ban tért haza szülőföldjére, és Korondon gyógy
szertárat kezdett építeni, amit a következő évben Jézus Szíve néven meg is nyitott Ezután csalá
dot alapított, felesége dr. Ferentz Vilma gyógyszerésznő, ald szintén ebben a periódusban telepe
dett ha7..a Bukarestből. 1940-ben született László Lóránt nevű fiuk, aki később az orvosi hivatást 
választotta 

Székelyudvarhelyen bekapcsolódott a gyógyszerészek egyesületi életébe, majd 1941 után a Ma
gyarországi Gyógyszerész-Egyesület 25 , székelyföldi kerületének a vezetőségében tevékenykedett 
mint választmányi tag (2) Később gyógyszertárát a 416/1952-es törvény alapján államosították, 
Őt pedig megbízták a székelyudvarhelyi kórház gyógyszertárának vezetésével. 1954-ben Bukarest
ben letette a főgyógyszerészi vizsgát 

Székelyudvarhelyen a kórházi gyógyszertárban nevéhez fűződik az első „analfaisasztal" (masa 
de analiz3.) felállítása és a steril laboratóriutn megszervezése, amely lehetővé tette a perfúziós olda
tok elkészítését a kórház betegeinek Később a gyógyszertár a bennfekvő betegeken kívül a 
járóbetegek gyógyszerrel való ellátását is biztosította. Számos egyéni ötletével, saját készítésű se
gédeszközeivel sokat javított a kórházi gyógyszertár felszereltségén, a gyógyszertári munkavégzé
sen (1) Mindezek magas szakmai igényességét bizonyítják. 1969-ig, nyugdíjazásáig a legnagyobb 
odaadással vezette a kórház gyógysze1tá1át 

1976 augusztus 12-én hunyt el Székelyudvarhelyen (3) 

IRODALOMJEGYZÉK 

Balázs Piroska, Vofkori József: Adalékok a Székelyudvarhelyi ROrházgyóg;11zertárának történeté
hez Orvostudományi Értesítő. Az EME kiadása, 1995, 68, 265-267 

2 Szász Ihamér (szerk.): Gyógyszerészi almanach az 1942 é.5 az 1943 évre. A Gyógyszerészi 
Szemle kiadása, Budapest 

3 *** Fia, dr Hecser László egyetemi előadótanár személyes közlései 200 l-ben 
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HERMANN JÁNOS 
(1890-194?) 

Fogarason született 1890. áptilis 5-én régi erdélyi szász családban Apja id. Hermann János (sz: 
1825) földműves, anyja Lottean Mária (sz. 1856) Iskolái felsőbb osztályait a fogarasi gimnázi
umban végezte, ott is érettségizett (1), majd beállt gyógyszerészgyakornoknak Tordán Müller Fri
gyes (sz 1882, Szász-szentgyötgy) Arany Szarvas gyógyszertárába, innen átment a Szeben megyei 
Szelistyére, ahol Banciu Demetetnél és Papp Viktornál tölti gyakornoksági idejének hátralevő ré
szét. A tirocinális vizsgát Kolozsváron tette le 1910 augusztus 5-én a 81 342 sz miniszteri enge
dély alapján, a Fabinyi Rudolf, Lőte József és Issekutz Hugó tanárok, valamint Széky Miklós 
gyógyszerész alkotta M Kir Gyógyszerész-gyakornoki Vizsgálóbizottság előtt; bizonyítványának 
keltezése 1910. augusztus 10 Ettől kezdve segédként dolgozott Kőhalomban Mede1us lajos 
(1871-1936) Korona gyógyszertárában decembe1 31-ig: ezt egy német nyelvű okirat igazolja, 
amelyet a gyógyszertár tulajdonosa állított ki (2) 

Egyetemi tanulmányait Bécsben végezte, ezalatt is dolgozott, így 1911. július 15. és szeptem
ber 30 között F1anz Polk Fekete Sas gyógyszertárában A bécsi egyetemen 1912-ben kapott ma
giszteri oklevelet. 'Továbbra is ott maradt, és 1912. szeptember 1-rőt_ 1913 augusztus l-ig dr 
Alois Hellmann Irgalmassághoz címzett gyógyszertárában mint „red€f>tárius" volt alkalmazás
ban 

Ezt követően visszajött Erdélybe, Besztercén Albe1t Zintz, majd Wokalek Henrik (1877-
1931) - aki szintén Bécsben kapott oklevelet - tulajdonában levő Minerva gyógyszertárban ka
pott alkalmazást 1913 augusztus 5 és 1914 május 15. között. Erről is német nyelvű igazolás ta
lálható a levéltárban (2). A háborús viszonyok miatt ismét külföldre ment, először 1914 május 
15 és október 1 között Karlsbadban kondícióskodott Hans lindne1 Arany Kereszt gyógyszet
tárában, majd Ausztriában, Ischl flirdővároskában Albe1t Velissky gyógyszertárában dolgozott 
1914. október l-től dece1nber 30-ig. Innen visszainent Bécsbe F1anz Wisinget Arany Sas gyógy
szer tárába, és 1915. július 6-ig még hat hónapot töltött el 

Katonai szolgálatának egy részér Nyíregyházán a magya1 hadsereg kötelékében töltötte 1915 
június 15-től 1918 november 22-ig, majd 1919. április l-től a román hadsereg Szászvárosban 
működő katonai gyógyszettárát vezette 1920. április 30-ig. A leszerelés után Bukarestbe ment 
dolgozni 1920 novembetétől 1921. július végéig, és közben diplomájának honosítását kérte, va
lamint gyógyszertár felállításához szükséges jog elnye1éséé1t pályázott az 1921-ben módosított 
egészségügyi törvény 122. paragrafllsa alapján 1922 február 6-án a 609 sz királyi dekrétummal 
megkapta a jogot Matosvásárhelyre egy gyógyszertár nyitására. Az. értesítés február 17-i keltezé
sű, a kereskedelmi engedélyt pedig november l-jén kapta 1neg (2). 
----Ideigfenesen-~~-~c~r(M~f~-~e~tl"téf 3 sZáffi {k~sőbb Petőfi tér) alatt, dr Turnovszky Mór e1ne

letes házának kapubejáratából átalakított üzlethelyiségben nyitotta meg gyógyszertárát 1927 ok
tóber 26-án a városi tanácstól kérte az elköltöztetés jóváhagyását a Főtérre, a 46----4 7. sz házba Ezt 
a kérést 1928 május 9-én engedélyezték, azonban pár évi itteni működés után, 1936„ július 6-án 
ismét kéri az elköltöztetést ugyancsak a Főtérre, az 52. sz. alatti házba. Az ok a gyógyszettár fot
galmának a növelése volt Tíz napon belül megkapta az engedélyt Új készítményeket forgal1na
zott, melyeket külön labo1atóriumban állítottalc elő, ilyen volt az 19.30-as évek végén közismett 
VITA-H nevű csokoládéja, amely csukamájolajat is tattalmazott, s ezt a vérszegény, legyengült 
szervezetű iskolás gyetmekeknek ajánlotta A város iskoláiba eljuttatott szórólapok szerint a 
Record Laboratóriumban készfrették (I G Duca u 66 szám, ma December l. sugárút) 19.35-
ben alkalmazottként Márkos Ödön (sz 1902 augusztus 25, Mvhely) gyógyszerész dolgozott 
nála, aki oklevelét 192.3-ban kapta meg 
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19.37 május J-től bérbe adta gyógyszertárát az 1892 július 20-·án Hidegszamos helységben 
született Stiínescu Vasile volt galaci gyógyszerésznek, aki a gyógyszertár nevét is megváltoztatja 
„la Románia''-ra: ezt a hatóságok is elismer rék (3) 1938-ban az új román egészségügyi törvények 
értelmében ismét szabad joggyakorlást (libera practica) kellett kérnie, amit május 26-án meg is ka
pott 1939. április 24-én házasságot kötött Gtete Weisskirchennel (sz. 1894 január 31) 1939 
június 9-én a városi tanács igazolja, hogy Hermann János gyógyszerész keresztény szülőktől szár
mazik, apja evangélikus vallású, anyja ortodox volt, aki házasságkötésekor áttért az evangélikus 
hitre, és gyermeküket is erre a vallásra keresztelték, i'gy nem vonatkozott reá a Hivatalos Közlöny 
(Monitorul Oficial) 1938 január 22-én megjelent 18 számában közölt 169 sz. Királyi dekrétum 

1940 december 2.3-án már a magyar hatóságoktól kért engedélyt, hogy Rekord nevű gyógy
szertárát továbbra is működtethesse. 1942. február 27-én megkapta a magyar állampolgárságot 
1944 augusztusáig követhető gyógyszertár-tulajdonosi és gyógyszerészi tevékenysége Marosvásár
helyen 1944 szeptemberében a német hadsereggel együtt elhagyta az országot (2). Mivel ismeret
len helyre távozott, a város polgár·mesteri hivatala a gyógyszertárat a 33 612/1944 sz. határozatá
val a helyi Vöröskeresztnek adta át. 1948 november 18-i keltezésű az az irat, mely szerint gyógy
szertárának bútorzata, minden ingósága a CASBI (Casa de Administrare a Bunutilor Inamice) 
tulajdonába ment át Nem találtunk sem a szaküodalomban, sem a levéltárban reá vonatkozó 
adatot az 1944. augusztust követő időből 1945 novemberétől a gyógyszertár bérlője Holicska 
István gyógyszerész (1905-1986), aki oklevelét 1930 december 17-én Bukarestben kapta meg, 
és Kolozsvárról jött vissza szülővárosába. 1946. október 25-től már ő a tulajdonosa az 55 900 sz. 
rendelet alapján A Maros megyei Gyógyszerész Kollégium 1948 március 5-i kimutatása szerint 
is a Főtér 52 sz. alatti gyógyszertárnak a tulajdonosa Holicska István, és nála van alkalmazásban 
Elekes Imre gyógyszerész is (2) 1949 április 2-án az állan1osítással rőle vették el a gyógyszertá
rat ( 4) és meg is szüntették annak működését 

IRODALOMJEGYZÉK 

En1ber G.: Erdélyi városok In: Városi és vármegyei szociográfiálc XIV kötet Vármegyei Szo
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DR HIDEGH KÁLMÁN 
(1839-1899) 

Bánsági származású gyógyszerész volt, de maradandór mint vegyész és tanár alkototr A pályá( 
elhagyók közt kell számon tartani, de ugyanakkor növelte azon gyógyszerészek számár, akik a ké
miai rudományokkal foglalkoztak, és annak oktatásában, tanításában vállaltak szerepet 

Aradon született 1839. szepte1nber 18-án (1), a gimnáziumi osztályokat is szülővárosában vé
gezte, Pesten Játmay Gusztáv (1816-1890) gyógyszerésznél, és Bécsben a Frank-féle gyógysze:·
tárban gyakornokoskodott .3 évig Egyetemi tanulrnányait 1862-?.en Pesten kezdte meg, ma1d 
Bécsben folytatta, ahol 1863-ban kapott gyógyszerész oklevelet Osztöndíjasként még két évig 
maradt a bécsi egyetemen, ahol a vegytani intézetben a neves Redtenbacher professwr mellett 
doktori értekezését dolgozza ki 1866 július 25-én avatták doktorrá a lheorie de.1 Fe!dspaten.s c 
dolgozata bemutatása után Ö a harmadik erdélyi magyar származású gyógyszerész, aki a bécsi 
egyetemen dokrori fokozatot kapott (4); később a tanári oklevelet is megszerezte (3) 

Munkásságát ismerve és értékelve, Than Károly (18.34--1908), a pesti egyetem kémiaprofesz
szora felkérte, vállaljon tanársegédi állást az ő intézetében, ezt awnban nem fogadta el, pénzügyi 
okokia hivatkozva 1867-ben már a kassai Főreáliskola vegytani tans~kén találjuk, ahol másfél „-
évig tanított 

1869 végén a minisztérium magasabb szakképesítés céljából külföldi tanulmányútra küldte 
Eötvös József kívánságá1a Bonnba ment, ahol Kekulé és Clausius előadásait hallgatta és laborató
riumaikban dolgozort Irt érte a hír, hogy rendes tanári kinevezést kapott, visszament előbb Kas
sára, majd 18 72 szeptemberében a budapesti V1 kerületi Állami Főreáliskolába kapott tanári ki
nevezést 18 7 4-ben a pesti egyetemen is rartott előadásokat a szerves vegytan különböző fejezete
iből. Itr magántanárrá nevezték ki a Szénvegyületek kémiája e tárgykörből 1879-ben az M'IA 
megbízza az egyes nevezetesebb ásványok kémiai analízisével Ugyancsak az MTA megbízásából 
néhány tetraedrit elemzését végezte el. Eredményeit a kolozsvári egyetemi tanár, Koch Sándor 
(1896-1983) A Magyar ásványtan története e (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1952) munkájában 
elismeréssel értékelte, és idézte Hidegh Kálmán munkásságát (5). 1879 november 19-én a Kir 
Magyar Teunészettudományi Társulat szakülésén a szénben dúsabb zsírsavak előállításának újabb 
módjairól éitekezett (6, 7). Ez időben megjelent tudományos közleményeiben az ásványok, a 
tetraedritek analízisével, a moravicai ásványokkal, a fakóércek vizsgálarával foglalkozotr (1, .3) A 
Matematikai és Természettudományi Közlemények 1881 évi kötete az MTA kiadványai közt jel
zi értékes munkáit: Adatok egye.1 magyar ásványok chemiai elemzéséhez. ! Angit, Moraviczáról fi 
Augit, Dognáokáról 111 Gránát, Szokolyahutáról, IV Vele.S Desniin, Rézbányáról V Fehér Dt:1min 
Csiklováról Vl __ fl_q_urnonit, Felsőbá_nJáról __ Vf! Bournonit. f(apnikbáu,yáról VIJ! Pyromorphit, - -- -------- ------------------------

SelmetzbánJáról címen 
1880-ban hazajött Aradra, ahol szintén a helybeli Főreáliskola vegytan tanára lett, és itt 1897-

ig, nyugdíjazásáig dolgozott (2) Ez idő alatt írra./ó vizet Aradnak c munkáját Az 1891 decem
ber 30-án megjelent Kir Magyar Természettudományi Társulat Emlékkönyve a rendes tagjai kö
zött emlfri Neve sze1epel a Természetrudományi Könyvkiadó-Vállalat 1893-1895 évi pártoló 
tagjai között is. 1899. noven1ber 14-én hunyr el Aradon 
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FARKASLAKI DR HINTS ZOLTÁN 
(1871-1935) 

Régi nernesi családból származik, ősei 1670-ben kapták a farkaslaki előnevet (2). A családból 
több neves orvos és gyógyszerész került ki, így testvérbátyja, Hints Elek (sz 1861) a marosvásár
helyi kórház egykori igazgató főorvosa és az ő fia, ifj Hints Elek (sz„ 1893) budapesti orvospro
fesszor (!), Mária nevű nővérének (1863-1943) férje, Szádecky Kardoss Lajos (1859-1935) 
egyetemi tanár Nagybátyja, apjának öccse pedig, Hints Gergely (sz 1841), az első nyárádszeredai 
gyógyszertár megalapítója és ennek leánya, Hints Vilma (sz 1881) az első erdélyi születésű okle
veles gyógyszerésznő 

Farkaslaki Hints Zoltán 1871 július 16-·án született Marosvásárhelyen egy hatgyermekes 
család ötödik gyermekeként Apja, Hints Dániel (1835-1874) takarékpénztári tisztviselő, anyja 
pókakeresztúri Székely Mária (1835-1911). Nagybátyja, Hints Sándor (183'7-1906) városga?.da 
és egyházi tanácsos (12) Iskoláit a helybeli Református Kollégiumban végezte, majd Tordára 
ment a Wolff-gyógyszertárba gyakornoknak (5). Ezután beiratkozott a kolozsvári FJIE-·re, ahol 
már egyetemi tanulmányai végzése idején megkezdődött közéleti szereplése: a gyógyszerészhallga
tók főiskolai körének előbb alelnöke, majd elnöke volt 1894-ben kapptt gyógyszerész oklevelet 
(9), ezt követően néhány nagyobb városban kondícióskodott, így MiskOÍcon, Budapesten, Désen, 
és csak ezután jött haza Marosvásárhelyre Itthon előbb alkalmawttként dolgozott gyógyszertá
rakban, majd 1896-ban bérbe vette a dr Bernády György (1894-1932) tulajdonát képező Arany 
Szarvas reál jogú gyógyszertá1at, később, 1901. november 28-án megvette a gyógyszertár tulaj
donjogának a felét, majd az egész az ő birtokába ment át A 35 609/1907 május 21 sz okirat 
„ Vd5ár-5zerz0dés" címen igazolja, hogy 70 OOO koronáért vásárolta meg Bernády Györgytől a 
gyógyszertár felének tulajdonjogát Ezt az összeget részletekben fizette ki 1914 és 1920 között; 
1920-tól már a teljes tulajdonjog reá ruházódik 1922. november 28-án szabad joggyakorlásra 
kap engedélyt a román hatóságoktól, a Legfelsőbb Egészségügyi 'Tanács 811 sz. határozata alap
ján, arni a Hivataf.o1 Rfizlöny (Monitorul Oficia!) 118 számában 1922 novemberében jelent meg. 
1926-ban - valószínűleg felesége halála 1niatt - a gyógyszertár felét átadta Kolosváry József 
gyógyszerésznek (1889-1944), aki addig Gyergyószentmiklóson bérelt gyógyszertárat Rövid idő 
után azonban visszavette tőle, 1927-ben már megint ő az egyedüli tulajdonos 1934-ben végleg 
eladta a gyógysze1tá1át Kőváry.József gyógyszerésznek (1903-1944), ő pedig nyugalomba vonult 
és rövid idő után, 1935 május 15-én hunyt el Az. egykori gyógyszertárát 1949. április 2-án 
Kőváry gyógyszerésztől mint tulajdonostól államosították (13). Államosítás után pedig Gyógy
d1ogériává minősítették, majd az 1990-es változások után 1nagántulajdonban levő gyógyszertár
ként Atlas néven működik tovább. 

A rnindennapi gyógyszertári munka rnellett a továbbképzésre is fordított időt Gyógyszertár
tulajdonosként és gyakoiló gyógyszerészként haunincöt évesen ismét beiratkowtt a kolozsvári 
FJfE-re, hogy a doktori fokozatot is megkaphassa 1908. június 6-án avatták doktorrá NéhánJ' 
hivatalos gyümölo mikrv1zkópiumi vizsgálata c értekezésével (9) Doktori oklevelét Farkas Gyula, 
az FJTE Matematika-·re1mészettudományi Karának dékánja, Lechner Károly, az Orvosi Kar dé
kánja és Makara Lajos sebészprofesszor jegyzik 

Egyaránt kivette részét a társadalnli és az egyesületi életből. 1920-ban, a Maros-Torda megyei 
Gyógyszerész Testület tnegalakulásakor Őt választották elnöknek, majd 1921-bt:n az Erdélyi és 
Bánáti Gyógysze1észek Szövetségének alakuló ülésén az első tisztikarban az ellenőri tisztséget bíz
ták reá Később, mikor újjáalakult a Romániai Gyógyszerészek Általános Szövetsége, választmá
nyi tag lett és az ennek keretében működő Erdélyi és Bánáti Tagozatban 1924 és 1926 között a 
Ma10s-Torda, Kis-Küküllő, Csík és Udvarhely megyéket magában foglaló VIII. kerület elnöki 
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tisztségét bízták ieá, majd örökös díszelnöknek választották meg Közéleti tisztsége is volt: a város 
törvényhatósági bizottságának, a Kereskedelmi és lparkamaránalc, a Marosvásárhelyen székelő 
Leszán1ítoló Bank felügyelő bizottságának a tagja A refo1mátus egyház presbitereként tevékenyen 
részt vett az egyházi életben is 

Szakirodalmi tevékenységet is folytatott. Szakmai tárgyú közleményei jelentek meg a Gyógyfze
rézz Hetilapban (1893, 1903), a Gyógyszerészi Közlönyben (1893, 1903), a Gyógyszerérzi Értesítő
ben (1903). Bernády György főispánná való kinevezése alkalmából is írt egy méltató cikket 
(1913) 

1899-ben házasságot kötött Kelemen Ádám marosvásárhelyi mérnök Ilona nevű leányával, 
akinek testvére, Kelemen Margit Bernády György felesége volt. Így rokonságba került a Bernády 
családdal. Hints Zoltán és Kelemen Ilona házasságából három leány és két fiú született: Ilona, 
Edit, Z.olrán, Márta és Ádám István. Felesége azonban fiatalon, alig negyvennégy évesen 1926 
április 12-én elhunyt; Z.oltán fia is még fiatal korában 

Fia, Hints Ádám István (1910-198 7) szintén gyógyszerész lett Szászrégenben a német isko
lában, majd Marosvásárhelyen a Református Kollégiu1nban tanult, itt is érettségizett 1929-ben 
A családi Arany Szarvas és a Dávid János tulajdonát képező Szentlélek gyógyszertárban gyakorno
koskodott Egyetemi tanul1nányait Ia~i-ban kezdte, Bukarestben folytatta, ahol oklevelét 19.36-
ban kapta meg Ugyanebben az évben engedélyt kért a szabad joggyakorlásra, amit 256/1936. 
szám alatt m~eg is kapott Ezután alkalmazott gyógyszerészként Alsójárán (akkor Torda-Aranyos 
vá1megye), Ujfehértón (Szabolcs vármegye) dolgozott, majd a 320 181/1941 számú miniszteri 
rendelettel a Maros 1negyei Dédán a Remény gyógyszertár tulajdonosa lesz (8). Ez a gyógyszertár 
1952-ig a tulajdonában maradt, ekkor államosították gyógyszertárát, Őt pedig Mezőbándra he
lyezték, ahol 197 4-ig, nyugdíjazásáig dolgozhatoct. Itt a közéletben is részt vett, a helybeli líceum 
építését segítette, és fellendítette a község sportéletét Iübb saját készítménye volt, így a „köhögés 
elleni pilula", különböző kombinált porok és hámlasztó arckrémjei voltak keresettek abban az 
időben. 1987 június 11-én hunyt el Marosvásárhelyen Sírja a refo1mátus temetőben van 

Az. ő fia, Hints István Miklós (sz. 194 7) is a gyógyszerészi hivatást választotta. Mivel az akko
ri törvények korlátozták az egyetemre való bejutását, csak segédgyógyszerészeket képező főiskolát 
rudott elvégezni, majd kisegítő gyógyszerészként (asszisztens) dolgozott Marosvásárhelyen az egy
kori 1 sz gyógyszertárban, ami a n1agánosfrás után a Salvia nevet kapta (10). 2006 június 18-
19?-én hi1telen elhunyt Sírja a helybeli ref temetőben van (14) 

Hincs Z.oltán gyógyszerész Edit leánya 1925 április 4-én dr . .Jeney István ügyvédnek lett a fe
lesége (3) Ilona leányát 1928-ban Flórián Géza (sz. 1898. július 18, Mezőmadaras, elhunyt 
1961, Mvhely) gyógyszerész vette feleségül (4), aki már gyakornoki éveit is a Hints-féle gyógy
szertárban töltötte 1921-1923 között, majd miután 1925 június 25-én oklevelet kapott Buda
pesten, visszatért és továbbra is ott dolgozott, 1najd az állan1osítás után többek között Nyárád
szcredáhan is: -Márta- Jeanyáüak ·a férje;- Felsiéghy-Gyula -is gyó-gysze·re;;z-;--ől{ kéSőbb;·--az · 1940~es 
években a Zemplén 1negyei Mád községben (Magya1ország) bérelték a Kígyó gyógyszertá1at (11) 

Dr Hints Z.oltán 1935 1nájus 14-én hunyt el Marosvásárhelyen hatvannégy éves korában tü
dőgyulladás következtében (7) Nagy 1észvét 1nellett temették, a város és a szakma 1nély megren
düléssel búcsúzott tőle. Az Egyesületet is számosan képviselték Sírjánál ko1társa Osváth Károly 
(1884-1951) gyógyszerész nlondta a búcsúbeszédet, ainelynek szövege meg is jelent a Pharmalia 
szaklap hasábjain. Ebből idézünk néhány gondolatot: „RUzdöttél a gyógyszerózi kör igazságaiért 
azzal a régi patinás, tradüiói tlvvel, melynek alapja az erliöll.5, pillérje a belsület, téglája a tisztesség s 
kötőan)1aga a 1zeretet [ . } Hitedet, elvedet, etikádat egy ptrcte 5em adtad.fel, inkább választottad a 
kmondáft és a nélkülözést [ } Szeretted pályánkat, szivó1an és hűsége.\t'n kitartottál Istenbe vetett 
tdntoríthatatlan hittel a túzta erkölc.5 mellett" (6) 
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A neves erdélyi család gyógyszerészeinek rokonsági kapcsolatát az irodalmi adatok (2) és a csa

lád leszármazottjainak (10) birtokában levő doku1nentun1ok alapján állítottuk össze 

IRODALOMJEGYZÉK 

1 Gulyás Pál: Magyar irók élete és 1nunkái. Új sorozat XIII kötet Argu1nentum Kiadó, Buda

pest, 1993, 675 
2. Pálmay József Maroi-Torda vá11neg;1e ne1ne.1 naládjai Adi Árpád Könyvnyomdája, Marosvá-

sárhely 1904, 58 
.3 *"'* Revista Farmaciei - Gyógyszerészi Folyóirat 1925, 3, 6 
4 *** Buletinul Asocia~iei Farmaci§tilor 1928, 6, 17, 307 
5 **' Buletinul Farmaciei 1932, 10, 10, 103 
6 **' Pharmacia 1935, 13, 9-10, 89 
7 *'*Gyógyszerészi Hetilap 19.35, 74, 8 (22), 106 
8 *"* Románia Országos Levéltára Maros Megyei Igazgatóság, Alap 7, dosszié 4.3: C'olegiul 

Farmaceutic ;ud Mure1 (19.33-1948) 
9 ***A kolozsvári 1n kir: F]TE A.lmanalhja az 189311894 tanévre. ~.,Egyetem kiadása, Kolozs-

vár, 1893 f"'--

1 O *** Hints István Miklós marosvásárhelyi gyógyszerészasszisztens személyes közlése a család tu-

lajdonában levő iratok alapján 2000-ben .. 
11 *** Gyógyízerózek zsebnaptára az 1942 évre 70 évfolyam. Osszeállította Réthelyi József Ko-

vács Ödön közreműködésével A Gyógyszerészi Hetilap kiadóhivatalának kiadása ~ 
12. ***.farkas/aki id Hints Sándor vároígazda, rej egyházi tanál:S05 halálhlrt'. Vasárnapi Ujság 

1906 decembe1 9„ 53 évi, 49 sz 
1.3 DECREI ni 134 din 2 aprilie 49 penttu nafionalizarea unitií.filor sanitare ca: fannaciile 

urbane re~edinte ~i nere~edinte de judef §i centre importante muncitore§ti, laboratoare 
chirnico-farrnaceutice, drogherii 1nedicinale §i laboratoare de analize medicale 

14 *** G)ldízjelentó· Népújság 2006 június 21 58 évf 141 sz 

105 ábra A Hints oalád 
iiremléke Maro5vásárhef;it 

106 Jbra 
fai karlakz dr Hint\ Zoltán 

g;róg;11ztrész 
(1871-19.35) 
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FARKASLAKI HINTS VILMA 
(1881-1968) 

Nyárádszeredában született 1881 április 6-án Apja farkaslaki Hints Gergely (1), aki az első 
gyógyszerész ebben a neves és nemes családban (sz. 1841) Miután 1870-ben gyógyszerész okle
velet kapott a pesti egyetemen, 1876-ban megalapította Nyárádszeredában az első gyógyszertárat 
Remény néven. Anyja, nagyajrai Nyiredy Ilona szintén nemesi családból származott. Három le
ánygyermekük született: Margit (sz 1879), Vilma (sz 1881) és Róza (sz 1887) Közülük csak 
Vilma folytatta apja hivatását 

Hints Vilma Brassóban a német tannyeivű evangélikus polgári leányiskolában végzett két osz
tályt, innen Kolozsvárra ment, és ott fejezte be a hátralévő osztályokat, majd ugyancsak Kolozs
váron a Tanítónőképző Intézetben még két évet tanult Közben apja elhunyt (1891), és özvegy 
édesanyja, mint a gyógyszertár tulajdonjogának örököse, előbb a Bádokon (ma Kolozs megye) 
született Püspöki Zsigmond gyógyszerészre bízta annak vezetését, aki 1880-ban kapott Budapes
ten oklevelet, majd nagyajtai Huszár Gyulára (1859-1925), aki oklevelét a kolozsvári FJTE-en 
kapta meg 1883-ban. Közben Vilma leánya, egyik rokona, a neves kolozsvári tanár, Nyiredy Géza 
biztatására, de főleg hajlamánál fogva elhatározta, hogy a gyógyszerészi pályára lép A kolozsvári 
Unitárius Főgimnáziumban különbözeti vizsgát tett, majd Halász Jakab (1861-1933) gyógy
szertárában gyakornokoskodott, igyekezettel és hivatástudattal készült választott szakmája elsajá
títására Ekk:or még ritkaság volt, hogy nők a gyógyszerészi pályára lépjenek, hiszen a hatóságok 
nem engedélyezték, sőt ellenezték A GyógJJ5Zeré5zi Hetilap 190 l-ben örömmel üdvözli a „gyakor
nok kisasszonyokat" és bemutatja röviden életiajzukat, fényképüket, így a Hints Vilmáét is ( 4) 

A gyakornoki idő eltelte és a sikeres gyakornoki vizsga letétele után az 190.3/04-es tanévben 
beiratkozott a kolozsvári FJTE-re. Ezen az évfolyamon ő volt az egyedüli nő hallgató. Gyógysze
rész oklevelet (száma 639/1904/1905) 1905-ben kapott (3), az FJTE-n ő a második okleveles 
gyógyszerésznő. Megjegyezzük, hogy az első, Ihinagel Szt;tafin 1903-ban kapott itt oklevelet, de 
ő nem volt erdélyi, és visszarnent Eszak-Magyarországra Igy Hints Vilma az első erdélyi szárma
zású gyógyszerésznő, aki itt kapott oklevelet, és itt is 1naradt élete végéig 

1905-től mint alkalmazott gyógyszerész dolgozott a családi gyógyszertárban, majd 1915-től 
annak vezetője lett (5)„ 1919 urán szabad joggyakorlásért (liberi practici) folyamodott, amelyet 
1926 április 19-én meg is kapott (száma 26 616/1926). Ettől kezdve önállóan és egyedül vezet
hette gyógyszertárát. 19.30. január 1.3-án meghalt özvegy édesanyja is 1938-ig ez volt az egyetlen 
gyógyszertár Nyárádszeredában. lelkiismeretesen, nagy odaadással dolgowtt 1952-ig, a vidéki 
gyógyszertárak államosításáig, ekkor nyugalomba vonult. Családot nem alapított, egész életét a 
szakmának, hivatásának szentelte 1968-ban hunyt el Nyárádszeredában, végső nyughelye az ot
tani te1nető családi sírjában van, a síremlékén csak annyi olvasható, hogy HINTS CSALÁD (2) 

IRODALOMJEGYZÉK 

Pálmay József (szerk ): Maros-Torda vdrmegye nemt:5 oalddjai Adi Árpád könyvnyomdája, 
Marosvásárhely, 1904, 58 

2 Székely Magda nyárádszeredai ny irodalo1n szakos tanárnő közlése 2001-ben 
3 ***A kolozsvdri m. kir. FJTE almanachja és tanrendje az 190511906 tanévre Az. Egyetem ki

adása, Kolozsvár 
4 *** Egy marék virág- gJJakornok ki5asszonyoh·. Gyógyszerészi Hetilap 190 l, 40, 1 
5 *** Románia Országos Levéltára, Maros Megyei Igazgatóság Alap 7, leltár 43: C'olegiu! 

farmaceutü ;ud Mure1 (1933-1948) 
6 Decretul 418 din 18 mai 1953 farmaciilor rurale pentru narionalizarea farmaciilor particulare 

Act emis de Marea Adunare Nafionala Publicat in Buletinul Oficial nr 16 din 16 mai 1953 
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A FARKASLAKI HINTS CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEINEK 
ROKONSÁGI KAPCSOLATA 
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A HINTZ CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

A Hintz családból háro1n generáción keresztül kerültek ki gyógyszerészek, akik 1752-től kez
dőd~en Kolozsváron a legrégibb, 1573 óra működő városi gyógyszertárnak lettek a tulajdonosai 
(3) Nevük összeforrt a kolozsvári egyetem történetével is, a város közismert, megbecsült polgárai 
voltak. Egykori gyógyszertáruk ma a gyógyszerésztől téneti múzeun1nak ad helyet 

A Hintz gyógyszerész-dinasztia tagjai a következők: 
id. dr HINTZ GYÖRGY JÖZSEF (I840-I890), őr követi fia, 
ifjú dr HINTZ GYÖRGY KÁROLY (I874-I956) és az ő fiai, 
ifjabb HINTZ GYÖRGY (I912-1989) 
HINTZ GÁBOR (1918-1992?) 
ifjú dr HINTZ GYÖRGY JÓZSEF (1939-1992) 

Id. Hintz György József Kolozsváron született 1840. szeptember 4-én Apja, Georg Hintz 
(Segesvár, 1808 január 30. ~Kolozsvár, 1876 április 6) evangélikus lelkész volt Kolozsváron 
1833-tól, anyja, Mauksch Augusta Mathilda (Kolozsvár, 1815 április 13 - Kolozsvár, 1850 de
cember 26 ) Mauksch János Márton gyógyszerésznek a leánya (Szinnyei (5) szerint anyja Engel 
Polixénia, aki szintén a Mauksch család leszármazottja). A gyógyszertár törzsreál jogú, örökség út
ján jutott a Hintz család tulajdonába (.3) A lelkész és felesége a gyógyszertár kezelésére gyógysze
részt fogadott fel, míg gyermekeik (öt leány és egy fiú) közül György fiuk kitanulva a gyógyszeré
szetet 1863-ban, átvehette azt saját kezelésébe (9, 10). A gyógyszertár gondnokai ebben az idő
szakban Antalffy, Anralóczy és Jakabfy gyógyszerészmesterek voltak (4) 

Hintz György József a kolozsvári Unitárius Főgimnáziumban érettségizett, a gyógyszerész-gya
kornoki éveit Nagyszebenben töltötte a neves id„ Müller Kár"Oly gyógyszerésznél, aki a város leg
régibb gyógyszertárának, a Fekete Sashoz címzettnek a tulajdonosa volt A gyako1noki évek után 
rövid ideig segédként dolgozott Miskolcon, majd Bécsbe ment, beiratkozott az egyetemre, és 
1862-ben 1negkapta gyógyszerész oklevelét Ezután még egy évig ott 1na1adt, hogy a doktori fO
kozatot is megszerezze. 1863 július 21-én az akkori törvényeknek megfelelően a „doctor cherniae" 
(vegytudor) címet nyerte cl, miután a szükséges tanulmányokat elvégezte és szigorlatait letette 
(7). Az. Erdélyből származó gyógyszerészek közül ő az első, aki a doktori fokozatot megszerezte 

1863. nove1nber 2-án átvette a gyógyszertára vezetését. 1866-ban megnősült, felesége Groisz 
E1nrna (Kolozsvár, 1846 április 10 - Kolozsvár, 1929 március 18.) Ebből a házasságból három 
fiú: György Károly (1874-1956), Béla (1877-1878) és Géza (1883-1908), valamint egy leány, 
Emma (1883-1891) született (9, 10) 

1872-ben, az FJTE beindulásakor, felkérték, hogy az Orvosi Karon legyen a gyógyszerészet 
_ ~lő<l4_9j_<l~ __ _J_§_8_~---~-~D _ ~_ag~9f~9A_1:!~ __ 1].a_\:,il_it~lták ( l_ 2); így .Q _yq_l.t __ <l_2'. __ ~_l_s_Q __ ~r9~o/_i _ _g)~Qgy§_~~~-~s;z:} _ _,*it a 

kolozsvári FJTE Orvosi Kara magántanárrá fogadott (Magyarországi viszonylatban a második, 
Felletár E1nil után ) Az. 1883/84-es tanévben az általa elsőként bevezetett „gyógyszerészi 1nűtan" 
előadásait és a „vénykészítési" gyakorlatait 23 gyógyszerész- és 106 orvostanhallgatónak tartotta a 
Bókay Árpád vezetése alatt álló Gyógysze1tani Intézet „receptúrai dolgozdájában" 1888-tól be
kapcsolódott a kolozsvári gyógyszerész/gyakornoki tanfolyamba előadóként és vizsgáztatóként 
Az 1884/85-ös tanévben írta meg 261 oldalas jegyzetét, ami hatéves tanári előadásainak anyagát 
ölelte fel Sajnos ez csak kéziratban maradt 1neg, bár Úttörő jellege miatt is jelentősége nagy A 
Gy1ógy.1zeré.1zi Hetija,p 1889-ben n1egemlíti, hogy a gyakorlati oktatást jól szolgáló „receptúrai 
dolgozda" Bókay Arpád (1856-1919) egyetemi ny r tanár javaslatára lett felállítva. Ugyanitt be
számolt annak felszereléséről is, megemlítve, hogy itt, a hallgatók gyógyszertári feltételek között 
elkészíthették Bókay vénygyűjteményének receptjeit Bókay Árpád és Hintz György sikeres hét
éves kolozsvári együttműködése révén így jött létre egy korszerű tangyógyszertát, és így került be 
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a hallgatók tanrendjébe egy valódi gyógyszerészi szaktantárgy (20). A:z. egyetemen 1890-ig, halá
láig tanított (5) Ekkor megszalradt a ,,gyógyszerészi műtan és vénykészítéstan" oktatása, majd 
csak három év 1núlva folytatta azt Issekutz Hugó 

Az oktatói munka mellett tudományos jellegű dolgozatait, a gyógyszerészképzéshez és a min
dennapi gyógyszertári gyakorlathoz kapcsolódó megfigyeléseit, valamint a szakmai élet problé-' 
máihoz kötődő észrevételeit a <J:yógy1zeré.1zi Hetilapban, a Gyógyszerészi ROzlönyben és a Kolozsvá
ron megjelenő Vegytani lapokban közölte; összesen 49 közleménye jelent meg (2, 5), ami abban 
az időben jelentősnek számított 

Az. egyesületi életbe már a kezdetektől bekapcsolódott, tagja volt a Magyar Gyógyszerész Egye
sületnek, az 01 vos-·Természettudományi Társulatnak (amit Hőgyes Endre alapított Kolozsváron) 
és az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek is A bécsi Gyógyszerész/tudományi Társaság is a tagjai közé 
választotta Ezek keretében értékes hozzászólásaival, előadásaival hozzájárult az egyesületi munka 
fellendüléséhez. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 1874. május 6-án tartott közgyűlésé
nek határozata értelmében a VI. kerületben (Erdély) az 1., a kolozsvári járás elnökének választot
ták meg, majd az 1881 évi közgyűlésen módosító javaslatára megváltoztatták az egyesület nevét 
is, a kerületeket eltörölték és csak járások maradtalc, melyek közvetlenül a központi választinány 
alá voltak rendelve Így jött létre a 21. járás, ami Kolozs, Torda-Aranyos, Alsó-Fehér és Hunyad 
megye gyógyszerészeit tömörítette, elnökük újból Hintz György lett .~ár 1884-ben javasolta a 
Gyógyszerészi Kamata n1egalakítását (1) 

A város közéleti és társadal1ni életében is részt vett Kolozsvár város törvényhatósági, valamint 
közigazgatási és közegészségügyi bizottságának tagjaként A helybeli zenekonzervatóriumban -
amit anyai nagyapja alapított még 1819-ben, „Muzsikai szorgalo1n társaság" néven - az alelnöki 
tisztséget töltötte be 1871-1883 között, majd ezután elnöknek választották meg. Ugyanekkor az 
Erdélyi Gazdasági Egylet füpénztátnoka, az evangélikus egyház főgondnoka is volt 

1889 óta gyengélkedett, 1890 január 28-án ágynak dőlt és feb1uá1 20-án elhunyt, fiatalon, 
alig ötvenéves korában. 'Temetése nagy részvét mellett volt február 22-én. Süja a Házsongárdi te
rnetőben van (16), a Mauksch-kripta mellett. Halála után gyógyszertára az azonos nevű fiára 
szállt át, de amíg ő megkapta a gyógyszerész oklevelet, addig a család Palóczy Lajos gyógyszerész
nek (sz. l 849, oklevél 1872, Budapest) bérbe adta nyolc évre a patikát Id Hintz György özve
gye 1929 március 18-án, nyolcvanhárom éves korában hunyt el Kolozsváron 

A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 1890. május 19-i közgyűlésén kolozsvári kartársa, 
Széky Miklós (1842-l 912) megemlékező beszédet tartott (I 0), melyben így szólr róla: „Embo 
volt, meghalt, dt 1zelleme él és világi'tani fog még sokáig abban a sötétségben, amit maga után hagyott." 
A Budapesten megjelenő szaklapok mindegyike megrendüléssel közölte a gyászhírt, és méltatca 
oktatói és tudományos tevékenységét, illetve az Egyesületben kifejtett munkáját (9, 10) 

0_ __ fyf_~gy~~--q_y~_gyszerész_~tlld_omál'lyi Társ_aság ] 982-ben. Hintz György-emlékérmet alapított 
(15) Ez a Gyógyszer-technológiai SzakosZtilY jlitalomérme, amellyel olyan gyógyszerészeket tün
tetnek ki, akik ezen a tudományterületen munkásságukkal kimagasló ered1nényeket értek el 
1985-ben id dr. Hintz György unokája, az ifjabb dr. Hintz György inint családtag is megkapta 
ezt a kitüntetést 

lfj„ Hintz György Károly 1874 szeptember 6-án született Kolozsváron (8). Érettségi vizsgá
ját szülővárosában tette le 1892-ben (18). Gyakornokként apja gyógyszertá1ában dolgozott, egye
temi tanulmányait is szülővárosában végezte, 1896-ban kapott az FJIE-en gyógyszerész okleve
let, majd ugyanitt 1897-ben a dokto1i fokozatot is megszerezte aNerium oleander levelének szöve
ti 1zerkezetéról é.5 alkatréztiröl írt értekezésével. Egy évig 1nég az Állani- és Jogtudományi Karon is 
ranulr (8) 

1898 május 1-jén vette át a családi gyógyszertár vezetésér, amely ekkor n1ár Szent György ne
vét viselte Megnősült, feleségül vette dr Boros Györgynek (1855-1941) a későbbi unitárius püs-
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pöknek Gabriella (1885 június 30. - 1975 szeptember 9) nevű leányát Házasságukból három 
gyermekük, egy leány, Éva (1908-1986) és két fiú: György (1912-1989) és Gábor (1918-1992) 
született Később mindkét fia az 1912-ben született György (ifjabb Hintz György) és az 1918-
ban született Gábor· (16) gyógyszerész lett 

Apjához hasonlóan a gyógyszertári munka mellett az egyesületi életben is tevékenyen részt vál
lalt~- Több szakmai egyesület vezetőségébe választották be 1900-ról a Kolozs megyei Gyógyszerész 
Testület jegyzője, 1915-től a Magyarországi Gyógyszerész Egylet 21. járásának az igazgatója, majd 
1942-ben az átszervezés után megújult Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 23, kolozsi kerü
letének az elnöke lett; ezt a tisztséget az 1944-es hatalomváltozásig megtartotta Közben 1922 és 
19 30 között a Szindikális Kamarák Kolozs megyei fiókjának elnökévé, majd 1931-ben a Korpót
Iékos Nyugdíjpénztár igazgatósági tagjának is megválasztották (13) A város társadalmi és közéle
tében is részt vett, Kolozsvár város törvényhatósági bizottságának tagja, és Páter Béla halála után 
az evangélikus egyház főgondnoka (11) 

Gyógyszerészi tevékenységének négy évtizedes fOrdulóján, 1938-ban kollégái, barátai nevében 
Mózes Károly nagy szeretettel köszöntötte a Pharmacia hasábjain (11). 1956. május 5-én hunyt 
el Kolozsváron 

Éva (1908-1986) leányuk első, Balázs fónival kötött házasságából született Magdolna, a má
sodik férje pedig Nagy Gábor volt, akitől még két leánya, Éva és Ágota született 

Az idősebbik fia, ifjabb Hintz György 1912 december 14-én született Kolozsváron. Iskoláit 
és egyetemi tanulmányait is szülővárosában végezte, 19.36-ban kapta meg gyógyszerész oklevelét, 
1939-ben a szabad joggyakorlásra is engedélyt nyert. 1942-ben beiratkozott a dokto1átusra, 
azonban mái nem tudta befejezni a háborús körülmények miatt Ö volt a Hintz család utolsó 
gyógyszerésze, aki még az ősrégi családi patikában dolgozhatott 1949-ben az államosítással meg
szüntették ezt a gyógyszertá1at (21) Később itt kapott helyet a Gyógyszerésztörténeti Múzeum, 
ahol elhelyezést nyert az Orient Gyula által gyűjtött muzeális anyag is Az. államosítás után alkal
mazottként dolgozott a helybeli gyógyszervállalatnál, 1954-ben a főgyógyszerészi vizsgát is letet
te, 197.3-ig, nyugdíjazásáig a város 6 számú gyógyszertárában dolgozott. Közben családot alapí
tott, felesége Guráth Ilona Házasságukból inég Kolozsváron három gyermek született: György 
József, Edit és Márta (19) Később kitelepedtek Németországba, és ott 1989 május 18-án Eltville 
helységben hunyt el, de hamvait a kolozsváli Házsongárdi temetőben, a családi sírban helyezték 
el 

Az ő fia, ald immár a család negyedik generációs gyógyszerészét képviseli, Hintz Gyö1·gy .Jó
zsef; 19.39. november 26-án született Kolozsváron. Iskoláit szülővárosában végezte. 1960-ban 
Marosvásárhelyen gyógysze1ész-technikusi képesítést szerez, nlajd a kolozsvári OGYI Gyógysze
részeti Karán tanult tovább, ahol 1965-ben kapott oklevelet 1966-tól ugyanitt a Gyógyszerészi 

~ém_iai T~nszé~ t~ná_r_segédje __ I __ 9_79-~g. _Kö?,ben, 1977 februárj_~?an_ Ille_gsz~r~_zt~- ~ __ 4_oktori fo_k?za
tot is a tiaiolsiárn1izékük- vizsgilatával Joglalkozó értekezéSével ( i 4f -A helY.beli 'r'erápia gyógy
szergyár kutatásaiba kapcsolódott be, több új daganatellenes hatóanyag előállfrása fűződik nevé
hez 1979-től a kolozsvári vérközpont fövegyésze, 1980 szeptemberében családjával együtt Né
metországba települt át, ahol a gyógyszeriparban helyezkedett el, és mint kémiai analitikus dol
gozott, de jelentősek a mikrobiológia terén elért eredményei is 1981 februárjában tudo1nányos 
tevékenysége elisme1éséül megkapta a „dr. rer nat" cúnet, ezután a freiburgi egyetem Gyógysze
részi Kémiai Intézetében dolgozott közel 10 éven át. Korán fellépő súlyos betegségéből azonban 
nem tudott felgyógyulni 1992 január 25-én halr meg szintén Eltville helységben, de nyughelye 
a családi sírboltban van Felesége, Komlósy Éva (sz 1943 február 2., Lugos) szintén gyógysze
rész, oklevelet 1965-ben ő is Kolozsváron szerzett, majd a város és környékén levő gyógyszertá
rakban dolgozott Gyermekeik még Kolozsváron születtek, Georg Gottlieb (1968) és Péter 
(1969); egyikük sem folytatta elődeik hivatását, az orvosi, illetve a fizikusi pályát választották 
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Dr Hintz György Károly gyógyszerésznek a kisebbik fia, Hintz Gábor (1918 április 6-1992?) 
is gyógyszerész lett. Érettségi vizsgáját még a kolozsvári Unitárius Fő,gimnáziu.~~a~ tett~ le 1936 
október l-jén, egyetemi tanulmányait Bukarestben kezdte el, 1936 es 1940 kozott Itt harom tan
évet végzett el, majd átment Szegedre, ahol az 1940/41-es tanévben gyógysze1ész oklevelet kapott 
és approbációs vizsgát is tett Később családot alapított, felesége Nagy Emma. Házasságukból két 
gyermekük született (19) A családi gyógyszertárban dolgozott, majd ők is kitelepedtek Németor

szágba 
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Megjegyzés: Bókai Áipád 1896-tól Bókay-nak írta nevét 

A Farmacia 

NERIUM OLEANDER l!VH EN!K 

"\ 

Dr. H 1 N T Z 
Gyógyszertár 

SZÖYZT! 

SZERKEZETÉRŐL ÉS ALKATRÉSZE!RŐI 

G\ÓGYSZERÉSZTUDOfil Ú.1EKEZÉS. 

Hl;;''TZ GiORG\ 

KOWZ<VÁRT. 

108 ábra 
A Hintz-gyógyJzertá1 

egykori felvételen 

Fondata 1573 Alapitva 

CLUJ-KOLOZSVÁR 

107 ábra. if; Hintz György Károly 
gyógyszerésztudori értekezésének ci'mlapja (1897) 
és a lSaládi gyógy<zertdr reklám/apja 1933-ból 

109 dbra 
dr. Hintz György 

(1874-195()) 

110 dbra 
A Hintz c:1alád slremléke 
a Házsongárdi ttmetiJben 

A HINTZ CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEINEK 
ROKONSÁGI KAPCSOLATA 

Mauksch Tohann Martin (1 783-1817) gyógysz 
és 

Lassgallner Eleonora (1786-1850) 

Matilda 
Augusta 
(1815-1863) 

Emília 
és 

és 1nég 3 gyermek 

(a gytár örököse) 
és 

Geo1g Gottlieb Hintz 
(1808-1876) 
evangélikus lelkész 

dr. Hintz György 
(1840-1890) 
gyógysz„, egyet tanár 

és 
Groisz Emma 
(1846-1929) 

György Kátoly) 
(1874-1956) 
gyógysz. K vár 

Béla 
(1877-1878) 

és 
Boros Gabriella 
(1885-1975) 

.1 
Eva 

(1908-1986) 

1 
György 

(1912-1989) 
gyógysz 

és 
Guráth Ilona 

dr Barra Imre 
orvos 

(1799-1 854) 

Géza 
(1883-1908) 

1 
Gábor 

(1918-1992) 
gyógysz. 

és 
Nagy Em111a 

E1111na 
(1883-1891) 

György József 
(1939-1992) 

Edit Márta 

gyógysz 
és 

Komlóssy Éva 
gyógysz 

(1943 - ) 
oklevél 1965, Kvár 
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HOLICSKA DEZSŐ (1892-1943) 
HOLICSKAISIVÁN (1905-1986) 
HOLICSKA ANDRÁS (192.3-19 . ..) 

. Két ~estvér, aki~ egy négygyermekes marosvásárhelyi kertskedőcsaládból származnak. Apjuk 
id Holicska Dezso (sz 1864. augusztus 7„, Boica, Hunyad n1egye), anyjuk Szentgyörgyi Mária 
(sz 18~7 jan~ár 3., Marnsvásárhely) A családban a legidősebb (Dezső) és a legkisebb (István) fiú 
lett gyogyszeresz 

Holicska Dezső 1892 június 22-én született Marosvásárhelyen. Iskoláit szülővárosában vé
gezte, egyetemi t~ulmá~yait Kolozsváron a~ FJTE-n 1919 június 3-án az utolsó végzős évfo
lyamon kapott gyogyszeresz oklevelet ( 4) Meg abban az évben házasságot kötött Váncsodon (Bi
har megye, Berettyóújfalu járás) lakatos Erzsébettel (sz 1894 augusztus 10 ,Váncsod). Házassá
g,ukból két fiúgyermek született: ifj. H Dezső és H András Rövid ideig az Arad melletti 
Üszentannán dolgowtt. Két év után, 1921-ben a szintén Arad megyéhez tartozó Borosjenőn re
lepedtek le, ahol az 1852-ben alapírott Megváltó gyógyszertárat vezette (1, 2) A Pharmacia e 
s:aklap ~939; évi 1.3-14 sz~má~m megjel,ent közlés szerint személyes üzleti jogát dr Bán Gyu
l~a ruhazta at (10). 1940-tol mar Kolozsvaron élt a család, ahol Holicska Dezső gyógyszertár-tu
lajdonos lett (5), az egykor dr Czetz Dénes tulajdonát képező, Monostori út 42. szám alatti Is
teni G~~dv~selés nevű gy?gyszertárat vezette. 1941 után a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 
23, keruletenek, a 38 gyogyszertárat magában foglaló kolozsi kerületnek választmányi tagjaként 
t~vekeny,ked~tt, és vett, részt az e,?J'esületi életben ( 6). Gyógyszertárát haláláig vezette. 1943 már
c1~s 18-a,n, .otvene~r evesen, házasságának huszonnegyedik évében hunyt el. Sírja a kolozsvári 
Hazsongard1, temeto.ben van. l,?4~-ben a Mócok útja 42. szám alatt levő gyógyszertárnak tulaj
d,onosa felesege H~licska ~e~one sz. lakatos Erzsébet haszonélvezeti joggal Kisebbik fia, miu
:an megkapta a gyogyszeresz1 oklevelet, 1946-tól átvette a gyógyszertár vezetését, azonban rövid 
ideig, mivel 1949 április 2-án államosították a gyógyszertárat 

ldősebbi~ fia, i~. Holicska Dezső Ószentannán (Arad megye) született 1920. január .31-én, 
az orvos~ paly~: választott:, a kolozsvári FJTE-n tanult, később pedig Marosvásárhelyen, majd 
K~l~zsvaron ~1-, orr-, gegeszakorvosként tevékenykedett (9). Társszerzője Kis Zoltánnal és 
V1tályos Andrassal, az 1974-ben a Kriterion Könyvkiadónál megjelent E'mber éJ egéJZJégc. kötet
nek 

~seb~ik fia, ,Ho~ics,ka ~drás ~orosjenőn született 1923. március 27-én, később apja nyom
dokaiba„ lepett, e: sz1nten,gyogysz~resz lett. Kolozsváron a Mikes Kelemen Gimnáziumban végez
te~ felso~b osztál!.o.~t, es ~gyan1tt 1942. szeptember 12-én érettségi vizsgát tett 1943„ március 

iz:;~~~;;~~~"~;;;e;e~;~s!e~{~~~ófu~i:füf ~"iá~t~'r~'i!:~i~'!s°~~~i;~i~ü:~~i~2(i) 
Ezutan hazat~rt, meg abban az évb~n honosította diplomáját, és a szabad joggyakorlási engedélyt 
(~.25. 09,1. sza~rr;a_l) megkapta, ~aJd átvette a családi gyógyszertár vezetését egészen 1949 áprili
sa1~, az államos~tas1g. ~kk?r,a gy~gys:ertár·át: 1.34 s~;· Decretum alapján államosították (11). Ez
utm a 13-as szamot v1selo állami gyogyszertar lett 0 továbbra is Kolozsváron maradt mint al
kalmawtt gyógyszerész dolgowtt, itt is hunyt el Leszármawttai nincsenek, így többet ~em sike
rült megtudni róla 

Holicska István, id Holicska Dezső testvéröccse Marosvásárhelyen született 1905. november 
2:~· _Isk~l~t? is szülővárosában a római katolikus gimnáziumban végezte 1915-től, majd érett
seg1 v1zsgat is Itt tett 1923-ban A nála tizenhárom évvel idősebb bátyja, id„ Holicska Dezső ko
lozsvári gyógyszertárában teljesírette gyakornoki idejét 192'7-ig, ekkor beiratkozott Bukarestben 
a Gyógyszerészi Karra, ahol 1930 december 17-én kapott oklevelet, majd rövid idő után, 1931 
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február 26-án 47-es szá1n alatt megkapta a szabad joggyakorlásra is az engedélyt Ezt megelőzően 
már 1929 március l-től Bukarestben, MihailoviciAristide gyógyszertárában dolgozott 1931 
május l-ig. Az. oklevél megszerzése után is Bukarestben maradt, 19.31„ július l-től Popovici 
Napoleon gyógyszertárában alkalmazott okleveles gyógyszerész 1940 novembet 5-ig„ Közben 
kötelező katonai szolgálatát is elvégezte, és mint gyalogsági hadnagy szerelt le Visszatért Erdély
be, 1941. január l-től Kolozsváron az 1936-ban Rusu Mihail által alapított, majd a második bé
csi döntés után Magyar Korona névvel jelzett gyógyszertárat mint kezelő vezette. 

1944 decemberében megpróbált szülővárosában elhelyezkedni, illetve gyógyszertárat nyitni 
(3). Mivel Hermann János gyógyszerész, a marosvásárhelyi Rekord gyógyszertár tulajdonosa is
meretlen helyre távozott, a gyógyszertárat a város polgármesteri hivatala a .3.3 612/1944. számú 
határozatával a Vöröskereszt tulajdonába adta. Holicska István gyógyszerésznek pedig engedé
lyezték, hogy bérbe vegye; az erről szóló értesítés hivatalosan a Monitorul Oficial 255. számában, 
1945 november 7-én jelent meg. 1946. október 25-·én az 55 900 számú rendelet alapján a 
gyógyszertár az ő tulajdonába ment át, 1949. április 2-ig, az államosításáig vezette (11) Ezután a 
marosvásárhelyi 1. sz gyógyszertárba helyezték, ahol mint állami alkalmazott dolgozott tovább 
megszakítás nélkül 1969. április 3-ig Ekkor nyugdíjazták, de ezután is még helyettesítőként ide
iglenesen hol az 1 számú, hol a 3 számú gyógyszertárbm alkalmazták Közben 1959. szeptem-
ber 18-án letette a főgyógyszerészi vizsgát is (3) ,~ 

Marosvásárhelyre való hazatérése után bekapcsolódott az egyesület'f· életbe, a Maros 1negyei 
Gyógyszerészi Kamara pénztárosi teendőit látta el 1949-ig. 1948 novemberében a Kamara fegyel
mi bizottságának póttagja is volt 

Családot is szülővárosába való hazatérése után, 1947. július 26-án alapított Felesége Békés 
Edit 1952 októberében született fiuk, Holicska István-Géza, már nem folytatta apja foglalkozá
sát, nem lett gyógyszerész 

Holicska István gyógyszerész 1986 szeptember 22-én hunyt el Marosvásárhelyen Sírja a ró
mai katolikus temetőben van (8) 

(Megjegyzés: egyes levéltári iratokban, naptárakban nevük írása ts-el szerepel: Holitska Acsa
lád élő leszármazottjai az általunk használt írásmódot adták meg.) 
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naptdra. Anul IV évf. 1927. A szerző kiadása, Cluj-Kolozsvár. 
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4 ***A h·oloZJvári m hir. .F}IE Almanachja az 1918119-e.s tanévre Az Egyetem kiadása, Kolozs
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9 *** Özv Holicska Györgyné, H Margit iratgyűjreménye (Marosvásárhely) 
10. *** /ogátruházdsok. Pharmacia 17, 1.3-14, 111 (1939) 
11 DECRET' nr. 134 din 2 aprilie 49 pentru nationalizarea unitiítilor sanitare ca: f2.rmaciile 

urbane re§edinte §i nere~edinte de judef §i centre importante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 

111 ábra Holicska Andrd5 gyógymrész oklevele (Szeged, 1946) 
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ID.. HORVÁTH TIBOR (1898-1957) 
IFJ DR HORVÁTH TIBOR (1923-1993) 

Apa és fia gyógyszerészek. Al. apa id„ Horváth Iibor a Torda-Alanyos Vármegyei Egerbegyen 
született 1898 december 16-án. Középiskolai tanulmányait Szamosújváron végezte Egyetemi ta
nulmányait az 1924/25-ös tanévben kezdte meg Kolozsváron a román tannyelvű I Ferdinánd 
Király Egyetemen, mindkét félévben sikerrel tette le szigorlatait Grintescu I., Borza A1 , 
Ostrogovich A professzoroknál és a többi taná1oknál. A következő tanévet már a Szegedre átte
lepült FJIE-en folytatta, ahol elismerték a kolozsvári román tannyelvű egyetem Matematika
Természettudományi Karán lehallgatott két felévét és a sikeresen letett vizsgáit, amit a szegedi 
Matematika-Természettudományi Kar 9.3 1925/26. számú végzése igazol. Szegeden tanárai, dr 
Issekutz Béla, dr Széki 'Tibor, dr Dávid Lajos és dr. Rigler Gusztáv „igen szorgalmas" vagy „szor
galmas" minősítéssel jegyzik évközi munkáját, vizsgán elért eredményeit pedig „jó" (fizika, ké
mia), illetve „elégséges" (botanika) osztályzattal. A szegedi egyetemen mint vagyontalan menekült 
tandíjkedvezményben is részesült. 

Gyógyszerészi oklevelét Szegeden 1926 június 23-án kapta meg 671/1926. számmal; 27 tár
~ával együtt avatták gyógyszerésszé ( 4). Ezután gyógyszerészi diplomávjl, reménnyel és tervekkel 
visszajön Erdélybe, családjához (6). Oklevelét - korabeli törvények szerint - a román hatóságok 
nem ismerik el, ezért kérte oklevele honosítását.. A bukaresti Gyógyszerészeti Kartól kapta meg 
diplomájának ekvivalását 508/28 mai 1929. szám alatt, ami azt jelenti, hogy oklevele egyenérté
kű a bukaresti Gyógyszerészeti Kar által kibocsárottakkal (3). Így már alkalmazást nyerhetett ok
leveles gyógyszerészi minőségben Közben családot alapított, felesége Finesz Olga. A házasságuk
ból kér gyermek született Tibor (192 3-1993) később szinrén gyógyszerész lert, Olga (i 2012) or
vosnő Mindketten később Marosvásárhelyen telepedtek le. Először a betegsegélyzői hálózatban 
dolgozott, 1933-ig a tordai betegsegélyzői gyógyszertárat, majd a szászsebesi kórházi gyógyszertá
rat vezette 19.39-ig. Ekkor megpróbálta önállósítani magát és gyógyszertár-nyitási jogért folya
modott Terve egy önálló gyógyszertár nyitása volt. A jog elnyerése után, még 1939-ben megnyi
totta Madéfalván Szentháromság néven saját gyógyszertárát és alkalmazott nélkül, egyedül mű
ködtette, de segítette a családi háttér. Gyógyszertárát, a falut még a háború idején sem hagyta el, 
mikor mindenki menekült, akkor is a helyén maradt és a lakosság rendelkezésére állt (6). A 
gyógyszertár a háborús években is jól működött, egyrészt a gondosan raktározott készletekből 
1944-ben jött a hivatalos „kiürítés" híre és parancsa, ezzel megkezdődött a menekülés, de ő nem 
hagyta el Erdélyt. A helyzet viszonylagos rendeződése urán visszament Madéfalvára és fOlyratta a 
munkát, ahol abbahagyta, de szerény készlettel. Újabb megpróbáltatás következett 195.3-ban ál
lamosították-a_gyó.gy.szertárát (5), Öt pedig áthelyezték a a Hankó családtól államosított karcfal
vi patikába, főnöki beosztásba. Irt az Őrangyal patikában dolgozott 195 7-ig. Ettől kezdve a 
gyógyszertár forgalma sokszoros lett, a lakosság, a járó betegek kiszolgálásán kívül ellátta az újon
nan létrehozott kórház betegeit is. Feladatát 1957 június 2-ig végezte, ezen a napon a tára mel
lett éite a halál Éppen egy beteget ldszolgálva, lehajolva agyvérzés érte, amely 2 hónap múlva ha
lálát okozta Eklcor a karcfalvi gyógyszertárhoz Konrád Kálmán (189.3-1970) gyógyszerészt ne
vezték ki, aki oklevelét szintén a Szegeden inűködő F.JIE-en kapta az 1922/23-as tanévben (4) 

Id Horváth Tibor sok emberséggel és megértéssel vállalta a vidéki gyógyszerész sorsát, mara
déktalanul betöltötte hivatását, mert értette szakmáját és szerette az embereket 

Síija a marosvásárhelyi katolikus temetőben van 
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112 ábra id Horváth flbor gyógyszmfsz oklevele (Szeged, F]IE -1926) 

A fia, ifj„ Horváth Iibot Csíkszentmártonban született 1923. november 2-án (akkor Csík 
vármegye, ma Hargita megye) Iskoláit To1dán, Aranyosgyéresen, Gyulafehérváron, majd Csík
szeredában végezte; ez utóbbi helyen érettségi vizsgát tett 1942 június 2-án Még abban az évben 
beiratkozott a Kolozsvárra visszatelepült FJIE-re. Az egyetemi képzést kötelező módon megelő
ző gyógyszertári gyakorlatot apja gyógyszertárában végezte Madéfalván, de Besztercén a Fekete 
Sas gyógyszertárban Melzer Albertnél (sz 1899 december 27, Nagydemeter, oklevél 1924, Ko
lozsvár) is gyakornokoskodott 1943 júliusától szeptemberig és még 1944 nyarán is Gyakornoki 
vizsgáját 1944 szeptember 28-án tette le jó eredménnyel Kolozsvári egyetemi tanulmányait meg 
kellett sza!átania, mikor az egyetemet tanáraival és hallgatói nagy részével Németországba mene
kítették 0 és gyógysze1észhallgató társai Grazba, majd Aufhausenbe kerültek. 1945-ben ameri
kai fogságba jutott, de még ugyanezen évben folytathatta tanulmányait Előbb Budapesten 
Matolcsy Károly gyógyszertárában gyakornoki ideje hiányzó hónapjait töltötte le 1945 október 
1. és 1946 április 1 között, majd Szegeden, miután elismerték gyakornoki éveit és a Kolozsvá
ron végzett tanulmányait, 1946. július 13-án gyógyszerész oklevelet kapott (3) Diplomájának 
száma: 1064-924-1946. 

Ezután visszatért Erdélybe, honosította oklevelét, és 1946. augusztus l-től 1947. március l-ig 
Csíkszeredában löffier Marcell (1882-1948) gyógyszertárában dolgozott Ekkor Marosvásár
helyre jött, 1947 decemberében engedélyt kapott szabad joggyakorlásra (288/10 december 
1947 számú igazolás). 1947. március l-től Grósz Ferdinánd Albina téri gyógyszertárában, majd 
1948. szeptember l-től Suciu Adél Gyógyítás ('famaduirea) nevű gyógyszertárában dolgowtt 
1949 április 2-ig ( 4) Az államosításkor Maroshévízre küldték az ottani gyógyszertár átvételére 
1949 augusztusától ismét visszajött Marosvásárhelyre_ az akkori 4. számú gyógyszertárban alkal-
mazták, majd 1950-től1988-ig, nyugdíjazásáig a város legnagyobb felületű, legtöbb grógysze- ... „-·- .. 

- réSZt füglalk0it8ió es- 3.liandó űg}rCle-i:et- tartó főtéri l. számÍr gJ6gJSiel-t:Gá0akfett ~-~e~rő--filr6gf =
szerésze. 1959-ben a GYK által szervezett főgyógyszerészi vizsgát sikeresen tette le (5), 1967-ben 
Kolozsváron beiratkozott doktorátusra. Gyógyszerészi technológiából Victor Ciocinelea pro
fesszor (1901-1993) irányítása mellett készítette el értekezését, amelyben egy új, növényi erede
tű venotonikus gyógyszer előállításával, főleg a vadgesztenye (Aesculus hippoca.5tanum L ) magjá
ból előállítható kivonatok terápiás értékesítésével foglalkozott. 1971 szeptemberében kapta nleg 
a gyógyszerészdoktori fokozatot (1) Az. általa előállított készítményeket Castanil néven forgal
mazta, és elért eredményeiről kongresszusokon, valamint az Orvosi Szemle - Revista Medicald ha
sábjain számolt be 1968-1970 közörr 

Behatóan foglalkowtt a gyógyszertári szervezési kérdésekkel és az ügyvitellel, az 1960/61-es 
tanévben a helybeli Egészségügyi Iskola gyógyszerészsegédeket képző osztályában is tanított Eb
ből a tár·gykörből jelent meg nyomtatásban 197 4-ben román nyelven az E'videnra ji legislafia 
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fatmaleuticd e. tankönyv, valamint 1975-ben magyarul a GyógyszeréJzeti ügyvitel éJ jogszabályozás 
e. kőnyomatos egyetemi jegyzet, melyeknek társszerzője (2) Sokoldalú munkásságáért 1958-ban 
(Eviden~iat ln munca sanitara 627/1958) és 1971-ben (Meritul sanitar) kitüntették. Gyógyszer
tárában nagy hangsúlyt fektetett a gyógyszerészek és a segédszemélyzet állandó továbbképzésére, 
valamint az ott gyakorlatukat végző egyete1ni hallgatók és az Egészségügyi iskola növendékei, a' 
„praxik" gyakorlati munkájára 

1960 júliusában alapított családot, felesége Bucur Adriana Terézia Házasságukból 1963-ban 
született fiuk, Horváth Tibor István később az orvosi hivatást választotta (6) 1987 december 31-
én negyvenegy év és nyolc hónapi lelkiismeretes, odaadó és fáradságos munka után nyugdíjazták 
Ezután még helyettesítőként 1988. április l-ig dolgozott. 1993. szeptember 28-án fáradt szfve 
felmondta a szolgálatot. Súja a marosvásárhelyi katolikus temetőben van, ahol szülei is nyugsza
nak 

•• D!Pl..ö:MA 'UE D:OCTOR.' 
-~Ul.:~~~}Ítj.i_Ún~~;~-,l'A!UUC!!H)iOHLŰ" 
c:Q.~„~~di<!.~k.,;Ll'.($~··_._;_~,_;:_~~--, 
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113 ábra. ifj dr. Horváth flbor gyógyszerészdoktori diplomája (Kolozsvá1; OGYI-1911) 

IRODAlOMJEGYZÉKAD ID. HORVÁTH TIBOR 

Zágoni Elemér, Zágoniné Dobos Ágnes: Adatok a csikkarcfalvi Őrangyal gyógyszertár történe
téhez Orvosrudományi Értesítő. Az EME kiadása, 1998, 71 kötet, 281-290 

2 *** id Horváth flbor gyógyszeii<z (Nekrológ) Értesito (Marosvásárhely) 1957, 2, 35 
3 *** Dr Albon Tiborné dr Horváth Olga tulajdonában levő családi iratgyűjtemény (lecke

könyv, oklevél) és személyes közlései. 
4. ***Beszámoló a Szegedi m kfr F]TE 1922123-1926127 évi működésérol Kiadja az Egyetem 

Rektori Hivatala, Szegedi városi nyomda, Szeged, 1929. 
5 · n·ecreiU1 -,ffS"-díll 18 inai ·1953 farinaciilor n.irale penrru narionalizarea farmaciilor particu

lare Publicar in Bulerinul Oficial nr 16 din 16 mai 1953 
6 Zolyómi Gergely Valéria: Madéfalva ehő gyógyszerésze Hargita Népe 2005 június 9 2005 jú

nius 9 csütörtök, XVII évfolyam 132 szám 

IRODAlOMJEGYZÉKAD IFJ HORVÁTH TIBOR 

l. Baciu !., Gozaru L (red ): lmtitutul de Medicina 1i Farmacie Cluj-Napoca 1970-1979 Editat 
de IMF Cluj, 1980, 292 

2 Péter Mihály, Péter H. Mária: A Marosvásárhe61i Orvoii és Gyógyszerészeti Intézet (E'gyetem) 
magyar anyanyelvű é.1 magyarul oktató román nemzetiségű tan.5zemélyzetének kiadványai In: 
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Barabás Béla, Péter Mihály, Péter H. Mária (szerk ): A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvo5- é.s 
gyógy.1zeré.fzképzé.s 50 éve A magyarságkutatás könyvtára XVIII kötet Teleki László Alapít
vány kiadása, Budapest [1995] .. 350 

3. ***Szegedi Tudományegyetem Évkönyve az.194511946 tanévre. Szeged, 1946 
4. *** Románia Országos Levéltára Maros Megyei Igazgatóság. Alap 7, leltár 43 C'olegiul 

fa.rmaleutú, dosszié 4, 38 

5 *** Románia Orszzágos Levéltára Maros Megyei Igazgatóság, Alap 576, IMF l'g. Mures, 
dosszié 74911959, .32 ' 

6 *** Testvére, dr. Albon Tiborné dr Horváth Olga személyes közlései a családi iratgyűjtemény 
alapján 2004-ben 
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MADÉFALVA ELSÓ GYÓGYSZERÉSZE 

A gyógyításban az orvos mellett a gyógyszerész je
lenléte, működése elengedhetetlen Madéfalván 
19.3 7-ben létesült körorvosi rendelő, ezután már 
időszerű volt helyi gyógyszertár megnyitása is. Ez 
19.39-ben meg is történt: Horváth Tibor gyógy
szerész szerzett engedélyt gyógyszertár megnyitá
sára Ez volt a Szentháromság patika. 

Részlet a Hargita Népe 2005. jún 9 , XVII évf 
132. számának Einlékeztető c rovatából, szerzője 
dr Zolyómi Gergely Valéria 

ILLYÉS LAJOS 
(1898-1986) 

Marosvásárhelyen született 1898 december 23-án egy ötgyeunekes családban Apja Illyés L.ő
rinc kúriai bí'ró, anyja Csíki Ida, akinek családja rokonságban volt Deák Farkassal (2) 

Iskoláit szülővárosában végezte, 1916-ban érettségizett, majd még abban az évben katonai kö
telezettségének is eleget tett, június 1-jén bevonult a marosvásárhelyi 22 Honvéd Gyalogezred
hez, ahol 1916 július 1. és 1917. március 15 között katonai kiképzésen vett részt, majd ezután 
a harctérre vezényelték Ebből az időből maradt fenn kézüatos naplója, amelyben a közvetlen kö
zelében történt napi eseményekről igen nagy pontossággal számol be, a háború kimeneteléről pe
dig elkeseredetten nyilatkozik (.3) 1918. április 15-én tanulmányi szabadságot kért, hogy beirat
kozhasson a kolozsvári FJIE-re gyógyszerészi tanulmányai elvégzésére. 1918 november l-jén 
szerelt le a katonaságtól, hazatért Marosvásárhelyre, itt spanyolnáthát kapott, s 1919 januá1 15-ig 
betegeskedett 

1919. február 15-én lépett tulajdonképpen a gyógyszerészi pályára Gyakornokként első nlun
kahelyéül dr Jeney István marosvásárhelyi Szent Lélek gyógyszertárát választotta, itt 1919. szep
tember 27-ig maradt. 1919. október 20-tól ugyancsak MarosvásárJ;,tJyen dr. Hints Zoltán 
(1871-1935) Arany Sza1vas gyógyszeitárában folytatta gyakornokságát 1920 augusztus l-ig. A 
családi iratgyűjteményben megőrződött a gyógyszertárvezető, dr. Hints Zoltán által kiállÍtott bi
zonyítvány, amelyben így fr róla: , erköloúégével, páratlan szorgalmával, kiváf.óan lelkiúmereteí 
munkálkodásával teijes megelégedéiemet érdemelte ki, sót mini egy igen hafználható, megbízható 
munh:atát:sat a legmelegebben ajánlhatom" (2) 

Gyakornoki ideje leteltével Budapestre ment, ahol 1920. szeptember és október hónapokban 
elvégezte a gyakornoki tanfolyamot is. A gyógyszerész-gyakornoki végbironyítvány (Te.stimonum 
tirocinale) szerint vizsgáit jó eredménnyel tette le többek közt dr Tóth Lajos egyetemi magánta
nár, a vizsgáló bizottság elnöke, Winkler 1.ajos (kémia), Vámossy Zoltán (farmakognózia) és 
Zoltán Béla (1868-1933) budapesti gyógyszerész előtt s így az egyetemre felvehetőnek nyilvání
tották 1920 őszén megkezdett egyete1ni tanulinányait megszakítás nélkül végezte, és 1922 júni
usában a Pázmány Péter Tudo1nányegyete1n Orvosi Karán gyógyszerész oklevelet kapott Még egy 
ideig Budapesten ma1adt, különböző gyógyszertárakban beosztottként dolgozott mint okleveles 
gyógyszerész, legtöbb ideig, 1922 nove1nber 5 és 192 3. augusztus 23. közt a dévai Szöllőssy Ist
ván (sz. 1904 novembe1 3) tulajdonában levő gyógyszertárban, majd 1924 szeptemberéig Gyu
lán Ezt követően hazaté1 t E1délybe, egy ideig kisegítő gyógyszerész Marosvásárhelyen ismét 
Hints Zoltánnál, majd d1 Debitzky Mihály (l 881-194 J) Őrangyal nevű gyógyszertárában 

1925 ___ máx_c;:i_us_ábao __ Bereckrf inent, __ aho_l___Színi __ Albert (1863~1_935) gyógyszerész (oklevél 
1887, Kolozsvá1) Védangyal gyógyszertárában okleveles segéd; itt családot alapított, feleségül vet
te Színi Albert gyógyszerész Dóta nevű leányát (1899-1985) Így került rokonságba a Színi csa
lád gyógyszerés?.civcl. Sógora, Színi Andor (1897? 1895? április 21., Bereck-1981) szintén 
gyógyszerész lett, oklevelét 1920-ban kapta meg Budapesten, majd Kézdivásárhelyen, később 
Sepsiszentgyörgyön dolgozott; az ő kisebbik fia is, Színi [.ászló gyógyszerész lett. 

A Színi Dórával kötött házasságból négy gyermekük született: Mária, Lajos, Klá1a és Kinga 
(3). Később, 1930 május 22-én, szabad joggyakorlásra kapott engedélyt (libera practica) a 28 
761 sz miniszteri rendelettel, és el<lcor átvette apósa Megváltó nevű, berecki gyógyszertárának a 
vezetését. ] 942. nlájus 8-án Nemzetvédelmi Kereszttel tüntették ki 1944. június 15-ig megsza
kítás nélkül dolgorott Berecken, rnajd visszament Marosvásárhelyre, és pár hónapig a Gyalui Pál 
gyógyszerész tulajdonában levő Magyar Korona gyógyszertárat bérelte. 1944 szeptember 16-án, 
miután a berecki gyógyszertárát áruba bocsátotta, a közeledő hadszíntér elől családjával együtt 
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Budapestre menekült, ahol Illés Györgyné gyógyszertárában kezdett dolgozni 1945 március 2-ig. 
Házassága a háború viszontagságai közepette felbomlott. Ismét visszatért Marosvásárhelyre, rövid 
időn belül n1egbízást kapott, hogy Ákosfaiván gyógysze1 tárat állítson fel, mivel az addig ott mű
ködő, Berger Gusztáv (1896-1945) tulajdonát képező gyógysze1 tár és ház a háború folyamán le
égett,§_ így ennek a kis községnek nem volt gyógyszertára 

1947-ben a 93. 8 7.3. sz. engedéllyel inegnyitotta saját gyógyszertárát Ákosfalván, ugyancsak 
Sanitas néven (1), ahogyan az előbbit is nevezték. Itt később új családot alapított Második fele
sége az ákosfalvi származású Hajdú Mária Magdolna. Ebből a házasságból még két leány, Csilla 
és 'Tünde született Ákosfalvi gyógyszertárát 1953. május 16-án állarnosították (4), őt előbb 
Makfalvára, majd 1956-ban Parajdra helyezték Családjával ez utóbbi helységben telepedtek le, 
1970-ben nyugdíjazták, ekkor visszaköltöztek Marosvásárhelyre; 1974 jar1uárjáig még kisegítő
ként, helyettesítőként dolgozott (2). Mindenhol értékelték munkáját, inert azt továbbra is lelki
ismeretesen végezte, és hivatásnak tekintecte a gyógyszerészi pályát 

Mindenki megbecsülce, tisztelte és 1964-ben a román egészségügyi minisztérium is elismerte 
cevékenységét: 508 sz. rendeletével Illyés Lajos gyógyszerész kiváló munkásságát kitüntetéssel ju
calmazza. A budapesti Semmelweis Orvoscudományi Egyetem 19 72-ben arany, 1982-ben pedig 
gyémánc oklevéllel tüntene ki ötven-, illetve hatvanéves szakmai tevékenysége elismerése jeléül (2) 

1986. április 9-én hunyt el Marosvásárhelyen Sírja a helybeli református temetőben van 
Gyermekei közül egyik sem folycacca a gyógyszerészi hivatását, de Klára leányának az unokája 
Marinescu Georgiana Theodora (sz 1990) az idén, 201 3-ban fejezi be a bukaresti Gyogyszerészeti 
Karon canulmányait (5) 

IRODALOMJEGYZÉK 

1 *** Rornánia Országos Levéltára Maros Megyei lgazgacóság Alap 7, leltár 43: C'olegiul 
farmaautú jud Mure1 (1933-1948) 

2 ***Családi iratgyűjcemény, személyi iratai, munkakönyve, melyekec özv Illyés Lajosné bocsá
con rendelkezésünkre, kiegészítve személyes közléseivel 2000-ben 

3 *** Leányai, Illyés Kinga marosvásárhelyi színművésznő és Ilyés Tünde személyes közlései 
2000-ben 

4 *** Decretul 418 din 18 mai 195 3 f3-rmaciilor rurale pentru na~ionalizarea firmaciilor 
parciculare Publicac ln Bulecinul Oficial nr 16 din 16 mai 1953 

5 *** Marinescu György, közgaszdász, Bukaresc (adacközlő) 
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116 ábra Szini Albert 
gyógy1zeróz (J 863-19.35) 
117 ábra Szini Andor 
gyógy<zeróz (1897-1981) 
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114 ábra Illyés lajo.s gjoiJ.1zerész/gyakornoki bi
zonyítványa (1920) é; gyógy.<zeré;z oklevele (1922) 

115 ábra Illyés la;o1 gyémánt oklevele (Budape<t, 
SOTE - 1982) ó apó;ának, Szini Albertnek egykori 
gyógy.5zertára Ber"Cckben, ahol Illyés Lajo1 ú dolgozott 
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DR ILOSVAY LAJOS 
(1851-1936) 

D~_sen született 1851 október 31-én Azonos nevű apja megyei várnagy, anyja Turbucz Amá
lia Iskoláit szülővárosában kezdte meg, majd Kolozsváron a Református Kollégiumban folytatta, 
de a két felső osztályt már az Unitárius Főgimnáziumban mint magántanuló végezte, mivel a he
tedik osztály elvégzése után beállt gyógyszerészgyakornoknak (7) A gyógyszerészi pályát szülővá
rosában, a neves Telegdi Róth Pál (1826-1893) gyógyszertárában kezdte el, majd Marosvásárhe
lyen Bernády Dániel (1839-1884) Arany Szarvas gyógyszeitá1ában is gyakornokoskodott 
Négyévi gyakorlat után 1872-ben Üatkozott be a budapesti egyetem Bölcsészeti Karára, itt olyan 
órarendet választott, amely lehetővé tette, hogy a gyógyszerészmesteri és a bölcsészdoktori tanul
mányait is folytathassa 1874. július 7-én megkapta a gyógyszerész1nesreri oklevelet és 1875 ok
tóber 18-án a középiskolai tanáü képesítést, majd 1876-ban bölcsészdoktori fokozatot is (10) 
Doktori értekezése: Adatok az oxy1u/focarbamin.iavas ammonium 1ajátságaihoz és az oxy1u/fo
carbamin.5avas kálium e:lőál!ítá1i módja (1 ), még az évben nyornratásban is megjelent (5) 

A kémiai tudományok iránti érdeldődése miatt továbbra is Budapesten maradt, lengyel Béla 
mellett taná1segéd már az 1875/76-os tanévben, 1876 októberétől kezdve 1880 szepternberig pe
dig Than Kiroly intézetében. 1880 októberében két évre külföldi tanulmányútra küldték, 
Heidelbergben Bunsen professzor 1nellett, Münchenben Bayer professzornál és Párizsban 
Ber thelot neves kémikusnál dolgozott. Tapasztalatait később itthon kamatoztatta 

Hazatér te urán mindjá1t 1882-ben rendkívüli taná1 lett, és 1883-ban rendes tanárrá nevezték 
ki a budapesti .József Műegyetem Általános Kémiai 'Tanszékére (7), ahol bár 1917-ben nyugalom
ba vonult, tanszékét nlegbízottként 1934-ig vezette (9) Tudásával nagy szakmai tekintélyt vívott 
ki magánalc Az 1886/87-es tanévről az 1891/92-es évvel bezárólag hat éven át dékán, majd 
1892/93-tól 1898/99-ig ismét megválasztották erre a tisztségre, az 1901 /02 és az 1902/03-as tan
évek között pedig a rektori teendők ellátásával bízták rneg Ez idő alatt megszervezte a Műegye
tem doktorrá avatási jogát 1922-ben Őt is itt avatják a műszaki tudományok díszdoktorává. Köz
ben mái 1891-től az MTA levelező, 1905-ben rendes tagja lett, majd 1916-1919 és 1925-1928 
között társelnöke az Akadémiának és 1928-ban tiszteleti taggá választották 

A közéletben is jelentős szerepet vállalt 190 l-ben királyi kitüntetéssel udvari tanácsosi rangot 
kapott (13), 191.3-ban a Lipót-rend lovagkeresztjét nyerte el. 1914-ben a magyadáposi kerület 
országgyűlési képviselője, majd vallás- és közoktatásügyi álla1ntitkárnak nevezték ki (11) Ekkor 
lemondott rnandátun1áról, de egyhangúlag újból megválasztották (12) 1927-ben a felsőház rag
ja, 1934-ben titkos tanácsos, 1936--ban az I osztályú rnat,ryar érdemkereszttel tüntették ki Ezek-
-~e_r:i __ ~z_ i_dq~cb~11 j(:'.le1_1_~Q§ __ ~~~f:~pe vg_l~ _a l<:é_rpj_9,j _9kta_t_?_s fejl.es:zt~s~h~!?-· _ ___ _ __ _ _ 

Kutatásai főleg az analitikai és a szervetlen kénlia te1ületére irányultak, a nitritek kimutatására 
használt Griess-féle reagenst rendkívül érzékennyé tette egy módosítás által, így ezzel világhírűvé 
vált. A mai napig is az ő általa előírt összetételben használják és idézik a szakirodalomban a 
Griess-Ilosvay reagenst Erdélyi vonatkozású kutatásai a torjai Büdös-barlang levegőjének kémi
ai és fizikai vizsgálatára, analízisére vonatkoztak (3) Kirnutarta, hogy a levegőben a villá1nlás ha
tásá1a nern ózon, hanem nitrogén-oxidok keletkeznek 1895-ben az amerikai Smithsonian 
Institute-ról a Hoolgbins díjainalc kiosztása alkalinával egy pályázatra beküldött kémiai dolgoza
ráér r elis1nerő s dicsérő oklevelet kapott Megjegyezni kívánjuk, hogy e pályázatra a világ minden 
iészéből 218-an pályáztak (14) 

Már 1888-ban jelent meg első könyve Budapesten A chemia alapelvei cín1mel (12), ezt követ
ték 1893-ban, 1895-ben kisebb tanulmánykötetei, rnajd 1905-ben új kötetét adták ki Bevezetés a 
;zerve1 kémiába címmel; ez volt az első magyar nyelvű szerveskémia-könyv 1897-ről a Magyar 
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C'hemiai Folyóiratot szerkesztette tizenhét éven át (2), 1906-tól pedig a Termé1zettudományi Kiiz

lönJ" 
Szalanai egyesületekben is tevékeny részt vállalt, a Természettudományi Társulat vezetőségi 

tagja volt, 1906-tól 1914-ig titkára, 1914 és 19.36 között pedig elnöke 1932-ben a Társulat tisz
teleti tagjává választották és a Szily-éremmel tüntették ki._Az Országos Közegészségügyi Tanács
nak 1900-ban másodelnöke, 1903-ban pedig elnöke lett„ 1922-ben a József Műegyetem tisztelet
beli dokrouá avatta az analitikai és a szervetlen kémiai kutatás területén elért eredményeiért, ki
terjedt szakmai és tudomány-népszerűsítő tevékenységéért (6) 

l 891-ben nősült meg, felesége Irotter Júlia, házasságnkból két leány (Ilona és Jolán) és egy fiú 
(Lajos) született Felesége fiatalon elhunyt és ő özvegyen élt tovább (6) 1936. szeptember .30-ig, 
amikor is 85 éves korában hWlyt el Budapesten Életfilozófiája: „Mindent magáért a munkáért, de 
semmit sem magamért" bizonyítja, hogy milyen nagy odaadással dolgozott, tanított (12) 

Bár egész életében kémiával foglalkozott és nem volt gyakorló gyógyszerész, mégis a neves 
gyógyszerészek közé soroljuk, mivel alapkuratásai közvetett Úton a gyógyszerészetre is hatással 
voltak, ezért A magyar gyógyszerészet pantheonjába is felvették, megörökítve így egy gyógysze-
1észr, aki neves vegyész lett (8) A szülővárosáról megjelent kötetek is megemlékeznek róla mint 
Dés vá1os neves szülöttéről ( 4) 

Szőkef2.lvy-Nagy Zoltán szerint: „Lehet, hogy a magyar kémikusok közij.l volt, aki nagyobb világ
hünevet szerzett magának, 1nint IloJvay Lajos, nem volt azonban egyetlenegj··sem, aki .sokoldalúbb lett 
volna, s aki nagyobb, i főleg hoi.1zabban tartó befolyást gyakorolt volna a kémiai ismeretek hazai ter
jedé1ére, a kutatások megszervezé.sére· és a magyar vegyészet fejlódésére" (15) 

IRODALOMJEGYZÉK 

1 Baradlai János, Bársony Elemér: A magyarot:szági gyóg;1szeré.szet története az őiidőkt!Jl a niai na
pig lI kötet A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület kiadása, Budapest, 1930, 340 

2 Matolcsy Miklós: Könyv- és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról 

1578-1909. Stephaneum Nyomda Rt, Budapest, 1910, 34, 326. 
3 Orient Gyula: Az e1délyi és bánáti gyógy.szerészet története Minerva Irodalmi és Nyomdai Mű

intézer, Cluj-Kolozsvár, 1926, 244 
4 Parádi Ferenc: S'zolnok-Doboka vármegye· közegérzségügyének története Szőcs Lajos Könyv

nyo1ndája, Kolozsvár, 1944, 16. 
5 Petrik Géza (szerk ): Bibliographza Hungariae-Magyar Könyvézet 1880-1886 Kiadja a Ma

gyar Könyvkereskedők Egyesülete, Budapest, 1898 
6. Zemplén Géza: Ilosvay Lajo.s (1851-1936) Természettudományi Közlöny 1936, 68, 106.3-

1064; 561 =5b6 
7 ***Magyar Életrajzi lexikon. I kötet (Főszerk Kenyeres Ágnes). Akadémiai Kiadó, Budapest 

1967, 773 
8 ***A magyar gyógyszerészet pantheonja (összeállította Zboray B , Hegedűs 1 , Szmodits l.) 

Kézirat Ernyey József Gyógyszerésztörténeri Könyvtár és Múzeum, Budapest 
9 ***Magyarok a természettudomány és a telhnika tijrténetében. Életrajzi lexikon. Országos Mű-

szaki Információs Központ, Budapest, 1992, 229 
10. ***Magyar turú!dexikon A-tól Zs-ig BE ITER- MTESZ - OMIKK, Budapest 1997, 403 
11 KG [Kadovszky Gejza]: Dr Ilosvay Lajo>. Gyógyszerészi Közlöny 1914, 30, 2, 25 
12 Koritsánszky Ottó: Kabinet-kép Ilo1vay Lajosról államtitkárrá való kinevezése alkabnából 

Gyógyszerészi Hetilap 1914, 53, 2, 18-21 
13 "*A gyógyszerész 1901, 3, 37, 577-578 
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14. Szinnyei József: Magyar irók élete é.1 munkái. II. kötet Hornyánszky V Akadémiai Könyvke
reskedése, Budapest 

15. Szőkefalvi Nagy Zoltán: Ilosvay Lajos ln: A múlt magyar tudósai Budapest, 19 78 
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118 ábra llo5vay lajo1 egyetemi tanár é.5 az általa fZerkefztett.folyóiratok 

INCZEFFY KÁROLY 
(1904-1992) 

Tövisen született 1904. július 1-jén unitárius, nemesi családban A család első ismert tagja, 
Inczeffy György 1614-ben Kadácson (ma Hargita megye) mint ptimipilus lustrál Innen kapták 
a kadácsi előnevet Dédapja, Nagykadácsi lnczeffy József (sz 1795 március 3-án Nagykadács) 
esperes-lelkész volt 1820 május 23. - 1824 május 4 között a Szentmártoni Unitárius Egyház
községben, majd 1838 május 10 - 1871 között volt a Székelyderzsi Unitárius Egyházközség lel
késze. Ez volt lelkészi tevékenységének utolsó állomása 50 éven keresztül vezette naplóját: Az idó 
járása különlege.BégeinJl címen. Bár ebben a naplójában főként az időjárás változásait követte nyo
mon, korának jelentősebb eseményeihez is megjegyzéseket fi'ízött 

A 33 évig tartó gyülekezeti munkája és nyugdíjazása után egyik fia, Inczeffy Dénes lett az utó
da, a székelyderzsi egyházközség lelkésze 

Másik fia Inczeffy Samu és annak fia, Inczeffy Albett (sz 1870, Tordátfalva) gyógyszerészek 
lettek (9) Az utóbbi oklevelét a kolozsvári FJIE-n kapta meg 1892-ben (2) 1895-től Tovisen az 
1871-ben alapított Minerva gyógyszettát tulajdonosa 1930-ig (7). Anyja Horváth József 
nagyenyedi városi jegyző Margit nevű leánya Inczeffy Albert gyógyszer:~sz jótékonysági tevékeny
sége Erdély-szerte ismert volt, a székelykeresztúri Unitárius GimnáziuiÍÍ megsegítésére 1926-ban 
létrejött Véndiák Alapítvány támogatói közt kiemelten említik nevét 10 OOO lej értékű ado1ná
nyával (1 ). 190 7 -től az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagja 19.30-ban megveszi Tordán az 1872-ben 
alapított Remény gyógyszertárat Gerl:í Gyula gyógyszerész özvegyétől, aki férje halála után bérbe 
adtaMatkovits Henrik (sz 1896. február 18, Gyimes, oklevél FJTE, 1921) gyógyszerésznek. It
teni tevékenysége alatt 1929-ben vállalta, több magyar kollégájával együtt (Velits Károly, Balázs 
Ferenc, Sebesi Béla) havonta adomány küldését az Erdélyi és Bánáti Gyógyszertár-tulajdonosok 
Egyesületének Kolozsvárra, hogy azzal hozzájáruljon a Monostori Út 22„ szám alatti „Gyógysze
részek Háza" fenntartási költségeihez 1930-ban mint gyógyszertár-tulajdonos, tagja volt a Torda 
megyei Gyógyszerész Kollégium választmányának (4) Az 193 7-es Almanah szerint is még ő a tu
lajdonos (8) 

Inczeffy Albert gyógyszerésznek fia, lnczeffy Károly a harmadik gyógyszerész-generációt kép
viseli 1904-ben, Tövisen született Iskoláit szülővárosában kezdte meg, majd Nagyenyeden a 
Bethlen Kollégiumban folytatta, allol 1923-ban érettségi vizsgát tett Ezután két évig apja gyógy
szertárában tölti gyakornoki idejének egy részét, majd 1926. szeptember 1 és 1927 augusztus 
31 között Nagyenyeden uzoni Kovács Endre (sz. 1893 július 17, Nagyenyed, oklevél FJTE 
1919/20-as tanév) gyógyszerésznél a Bethlen Gábor nevű gyógyszertárban gyakornokoskodik 
Egye_~-~rni _ta_fl_ul_mányait Kolozsváron k~zdte_ineg a román tannyelvű I Ferdinánd Király Egyete-

- me~, a~~~b~~- a~- ~l~ő év után átment Szege·d~·e, ahol az FJTE-n az 1927/28-as tanévben 53 társá
val együtt fejezte be egyetemi tanulmányait, és kapta meg az 1831 számmal ellátott gyógyszerész 
oldevelet (3) Visszatért Erdélybe, azonban a román hatóságok már nem honosították oklevelét, 
és ezért 1930-ban beiratkozott a bukaresti egyetem Gyógyszerészeti Karára, ahol az utolsó tanévet 
még egyszer el kellett végeznie Bukarestben 1931 má1cius 19-én kapta meg új, 41 számú gyógy
szerész oklevelét 1931 és 1936 között Tövisen dolgozott mint alkalmazott gyógyszerész, 19.36-
ban a Kolozs megyei Bonchidára ment, ahol bérbe vette az 191'7. november 20-án, fiatalon, 35 
éves korában elhunyt kapronczay Ho1váth Károly bonchidai gyógyszerész özvegyétől az 1890-
ben alapított, Isteni Gondviseléshez címzett gyógyszertárat Később Tordán a család Remény 
nevű gyógyszertárának lett a tulajdonosa, azonban 1942. február 18-án a román hatóságok ezt 
bezáratták, válaszként az egyik kolozsvári román nemzetiségű gyógyszerész gyógyszertárának be
zárásáért 1945 június 26-án visszahelyezték jogaiba, újra megnyithatta patikáját, és az 1949. áp-

163 



rilis 2-íg maradt a tulajdona Ekkor államosították, őt pedig Tordán egy másik gyógyszertárba át
helyezték állami alkalmazottként (11) 

1955 szeptemberében áttelepedett Marosvásárhelyre, ahol november l-től a kórházi gyógy
szertárat vezette. 1959 szeptember 18-án főgyógyszerészi vizsgát tett a marosvásárhelyi Gyógy
szerészeti Karon 31 gyógyszerésztár·sávaI együtt (5) 1969 november l-jén nyugdíjazták, ezt kö
vetően még nyolc évig dolgozott Maros megye különböző gyógyszertáraiban, többnyire helyette
sítésekkel bízzák meg, mivel rendkívül alapos tudása, megbízható, szorgalmas munkája és nagy 
munkabírása közismert volt kollégái és felettesei körében 

A Szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 1978 szeptemberében aranydiplo
mával, 1988-ban gyémánt oklevéllel tüntette ki ötven-, illetve hatvanéves gyógyszerészi tevékeny
sége elis1nerése jeléül. 1992. június 5-én hunyt el Marosvásárhelyen Sírja az ótordai temetőben 
van (6) 

Bár leszár1nawttjai jelenleg Magyarországon, Gödön működtetik az elődjeikről elnevezett 
„Inczeffy Patiká" -t, de ma is követendő példaként áll előttük az Inczeffy család gyógyszerészeinek 
értékes és példaadó gyógyszerészi tevékenysége (10) 

IRODALOMJEGYZÉK 

Fekete] (szerk.): A székt.Zykeresztúri Q„bán Balázs - volt unitárius gjmnázium 200 éves törté
nete Kiadta az Unitárius Egyház és a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium, Kolozsvár, 
1993, 60 

2 ***A kolozsvári m kir. FJIE almanachja é.1 tanrendje az 1890/91. és az 1891/92 tanévekre 
AL Egyetem kiadása, Kolozsvár 

3 ***A m. kir. FJIEAlmanachja az 1927/28 és az 1928/29-es tanévekre Az. Egyete1n kiadása, 
Szeged, 1928 

4 *** Bulerinul farmaciitilor (Cluj) 1929, 7, 20, 446 és 1930, 8, 15, 282 
5 **""Románia Országos Levéltára Maros Megyei Igazgatóság Alap 576 IMF I g Mure§, dosz

szié 749/1959, 32 
6. ***A család leszármazottjának, dr Inczeff}r Zsoltnak közlése Puskás Ibolya gyógyszerésznő út

ján (Marosvásárhely-Budapest). 
7. *** Almanachul Farmaceutü-Gyógyszeré.1zi Évkönyv 1929, Szerkeszti és kiadja a Buletinul 

Farmaci§tilor szerkesztősége és kiadóhivatala. Iip. Deutscher Bote, Cluj-Kolozsvár 
8 '** Almanah 1937 de Molitórisz P. Iip Universalii S A, Cluj. 
9 ***Udvarhely vármegye neme.1 családjai (szerk PálmayJ) Betegh Pál Könyvnyomdai Műin

tézete, Székelyudvarhely, 1900, 107. 
10 www lnczeffy patika 
11 DECRET nr 134 din 2 aprilie 49 penrru 

na~ionalizarea unita~ilor sanitare ca: far
maciile urbane re~edinte ~i nere~edinte de 
jude~ ~i centre importante muncitore~ti, 
laboratoare chimico-farmaceutice, dro
gherii medicinale ~i laboratoare de analize 
1nedicale 
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AZ ISSEKUI Z CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

Az ősi örmény eredetű Issekutz család tagjai közt több neves orvos és gyógyszerész van, akik 
Erdélyben születtek, egyesek egész életükön át E.idélyben is maradtak, mások a politikai és hatal.: 
mi változások következtében Magyarországra telepedtek át, és szakmai munkájuk ott teljesedett 
ki A család Erdélyben született gyógyszerészei és orvosai közül említünk meg néhányat, azokat, 
akik az erdélyi gyógyszerészképzésben is részt vettek, illetve a gyógyszerészi tudományok terén 
maradandót alkottak: 

ISSEKUTZ FERENC ANTAL gyógyszerész (1756-?) 
ISSEKUTZ FERENC TIVADAR gyógyszerész (1790?-?) 
ISSEKUTZ KÁROLY gyógyszerész (1794?-?) 
Dr. ISSEKUTZ HUGÓ gyógyszerész (1855-1915) 
Id dt ISSEKUTZ BÉLA orvos (1886-1979) 
Di ISSEKUTZ lÍVIA gyógyszerész (1918-1991) 

Az erzsébetvárosi származású Issekutz Ferenc Antal 1756. február 4-én született Magister 
pharmaciae oklevelét Bécsben l '775-ben szerezte meg Ö az első nem német nemzetiségű gyógy
szerész, aki Nagyszebenben 1795-ben gyógyszertár-tulajdonos lett azáltal, hogy a városban mű
ködő ún. „tábori patikát" (Feldapotheke) licitáció útján megvásárolta, "éS Császári Sas néven mű-
ködtette tovább 1807-ben Nyulas Ferenc, Erdély protomedikusa ellenőrző útján ezt a gyógyszer
tárat is meglátogatta. Az. 1807. szeptember 30-án keltezett jelentésében így ír: ,,A tulajdono1 
Iuekutz Antal úr, akit 1775-ben avattak gyógyszeriszme.sterré, komoly, embersége.f, gazdag férji, aki 
hönyörülete.5 a .>zegényeh iránt, neme.s lelkű, 1erén_y, mindig otthonüló; nagy méretekben űzi a 
gyógyszertárouágot, mert javarészt ó'gondoskodik az erdélyi katonaság gyógyszerellátdsáról [ ] pon
tos é gondo.s gyógy.1zerkózltó é kiadó Megelégszik az orvoBágok ménéke!t árazdsával é5 azokkal 

igyek1zik a közönségneh egy1zer má1 kiérdemelt bizalmát továbbra iJ megtartani" (9) 
Fia, Issekutz Ferenc Tivadar, aki gyógyszerészn1esteri oklevelét szintén Bécsben szerezte meg 

1804-ben (7), hazatérte után apja gyógyszertárában kezdett dolgozni, főleg a gyógyszerek beszer
zésével foglalkozott. Nyulas Ferenc őt is megemlíti jelentésében, ebből kiderül az is, hogy az apán 
és fián kívül még egy gyógysze1észmeste1, három segéd és két laboráns dolgozott gyógyszertáruk
ban, amely akkor Erdélyben a legnagyobb volt. A jelentésben említést találunk a patika helyisége
iről is: „2 officina van (az egyik a leatonaság kifzolgálá1ára), 3 laborató1ium, 3 anyagraktár és 2 pin
cehelyiség tartozott a gyógy.1zertárhoz Valamennyiben rend, tisztaság é bő.sége.5 árukészlet volt", ilyen 
- Nyulas szerint - tíz 1nás, közepes nagyságú gyógyszertárban együttesen is alig tapasztalható 

A nagyszebeni Császári Sas gyógyszertár 1823-igvolt Issekutz Ferenc Antal tulajdonában, ek
~?-~ _e,l;i~_?k_a_h_ázza]_ együtt .Molnár Kár_?ly gyógyszerésznek. 1838-ban bekövetkezett halála után, 
1853-ig a; Kfi~, ifj }v!~lnát Károly, majd az anyja (illetve az apja özvegye), Molnár Judit tulajdo
na lett a gyógyszertár 

Az Issekutz család e két gyógysze1észének további sorsáról sajnos nincs adatunk, csupán annyi 
bizonyos, hogy Issekutz 1-<erenc Tivadar később Gyulafehérváron halt 1neg (7) 

Issekutz Károly huszonhárom éves korában, 1817-ben kapott gyógyszerészmesteri oklevelet 
a pesci egyetemen (14) Az. előbbiekkel való rokonsági kapcsolatát nem ismerjük pontosan 

A család egy másik ágából száunazik az 1811 május 6-án Marosvásárhelyen született Issekutz 
Adeodát, későbbi marosszéki törvényszéki elnök, aki 18'76. január 11-én magyar nemességet 
nyert I Ferenc .Józseftől, ami a „marosvásárhelyi" előnév használatára jogosította. Címerében a 
következő mondat áll: ,,Igazságért és.szel kell vívni "A nemesség és az előnév használata I(ornél és 
Hugó fiaira is vonatkozott (6) Felesége a Kolozsváron 1827-ben született Placsintár Veronika 
(1827-1899), szintén egy olyan erdélyi örmény családból származott, melyből több gyógyszerész 

165 



került ki, így apja, Placsintár Gtatian (oklevelet 1819-ben Bécsben kapott) és testvé1e, Placsintár 
Dániel is gyógyszerészek voltak Szamosújváron (8) Issekutz Adeodát házasságából négy gyerek 
született: Aurél (1851-1875) törvényszéki díjas gyakornok, Kornél (1853-18 76) tanár a 
károlyfehérvári püspöki líceumban, Hugó József (1855-1915), a későbbi gyógyszerész és Imre, 
akiről nincsenek adataink A:z. apa, Issekutz Adeodát 1880. április 12-én hunyt el, felesége pedig 
1899--október 25-én, mindketten Marosvásárhelyen 

Issekutz Hugó 1855 június 19-én Székelyudvarhelyen született, iskoláit szülővárosában 
kezdte meg, de a gimnáziumi osztályokat Segesváron és Marosvásárhelyen a római katolikus gim
náziumban végezte 1879-ben. Gyógyszerész-gyakornoki idejének egy részét is Székelyudvarhe
lyen töltötte, majd Szamosújváron és végül Kolozsváron, Wolff' János (1815-1899) Magyar Ko
rona nevű gyógyszertárában 

Egyetemi tanulmányait Kolozsváron az FJIE-n végezte, 1876 1nájus 30-án kapott gyógysze
részmesteri oklevelet Egy évig önkéntes volt a budapesti katonai gyógyszertárban, majd hazatér
te után ismét beiratkowtt az egyetemre rendkívüli hallgatónak, az 1881-es tanév I félévében és 
1881 /82-es tanév 2 félévében doktori képzésben vett részt 1882. július 9-én kapta meg a gyógy
szerészdoktori fokozatot a Tanulmányok a naftalinnak többízörö.5 hefyette:sltése által nyert fzármazé
kairól e értekezésével 

Közben 1881-ben családot alapított, egykori főnöke, Wolff János gyógyszerész Lujza nevű le
ányát (1862-1934) vette feleségül, majd apósa halála urán (1899) ő lett a gyógyszertár tulajdo
nosa 

A doktori fokozat eln}~erése urán továbbra is az egyetem keretében nlaradt Lőre József profesz
szor taná1segédjeként az Altalános Kór- és Gyógyszertani Intézetben (4) Több szaklapban közölt 
dolgozatokat, jelentős a Vegytani Lapokban 1886-ban megjelent G)'ógyrzerilme é.s gyógy.5zeré.szeti 
vcg:ytan külO'nii1 tekintettel a Magyar gyógyszetkO'nyvre és készltmén,yeire c tanulmánya (3) Egyete
rni karrierje szépen ívelt felfelé. Dr Hintz György egyetemi tanár halála után, 1892 november 
26-án magántanárrá habilitálták, az 1893. január 17-én kelt 59 886 számú tniniszteri leirattal 
magántanári kinevezését megerősítették Ettől kezdve, a há101n éve megszakadt gyógyszerészi 
n1űtan tantá1gy oktatása folytatódott, arninek ő lett az előadója ( 16). Két kis helyiséget és csekély 
évi átalányt kapott, amely összegből fokozatosan egy kis labo1atóriumot szerelt fel, ahol a gyógy
szerészhallgatókat gyakorlati oktatásban részesítette (1) 1893 és 1897 között még a régi jezsuita 
kolostorban levő „recepturai dolgozdában" volt a munkahelye (Ii:·efort u. 3 szám). Az Orvosi Kar 
1900 március 30-i ülésen kérték, hogy a műtan oktatásá1a az addigi átalánydíjat emeljék (23). 
Ez a kérés meghallgatásra került, és az 1902/3-as tanévre a gyógyszertár felszerelésére megnövel
ték a juttatást. Az 1902 noven1ber 21-én kelt 79 433 sz átüat igazolja, hogy Issekutz Hugó 
egyetemi gyógyszerész minősítéssel a Trefort u. 8 szám alatt megnyíló Egyetemi gyógyszertárhoz 
kap_o_t_t kinevezés~ és megbí_zást __ a g;y?g}'sz~r_tár _ve~etésére (5): -~~-o~·-ö~_s_~efér_~_eteden~~_g __ rniatt __ ITleg 

- kellett Válnia a győgyszertaftOl, J.ffiit-a felesége révén az apósától Orökölt- Az -1903~bail -megjelent 
E'mlékkO'nyv a kolozsvári nzagyar királyi F}TE é.s kü!O'nO'sen ennek Orvo1i és .Természettudományi fn
tézt'tei e. kötetben lőte József (1856-19 38) így ü az egyetemi gyógyszertá1ról: ,,A mo5tani egye
temi gyógy1zertár magja az a kú intézeti gyógy5zertát volt, anzefy a gyógyszerészi műtan tani'td1a cél
jából még a Gyógy5zertani tan.szék különválasztása elótt létesi'tetett (16) Issekutz Hugó az új meg· 
bízatását élete legnagyobb feladatának tekintette, nagy buzgalom1nal és ambícióval készült új 
munkakörének ellátására Régi álma valósult meg, amikor 1904 január l-jén az ő igazgatása alatt 
a gyógyszertár megkezdte működését A gyógyszerészeket vizsgáztató bizottság tagjai közé is be
választották (22). Oktatói és gyógyszertár vezetői tevékenységein túlmenően, maga mellett kine
velt két tehetséges tanítványt, Ferencz Áron (1880-1954) és Dávid Lajos (1889-1962) gyógy
szerészeket, akik később Kolozsváron, illetve Szegeden az egyetemi gyógysze1 tárak vezetői lettek 
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Mivel a forgalom állandóan nőtt, a személyzete is bővült, a Trefort utcai gyógyszertár egyre ki
sebbnek, szűkebbnek bizonyult, így 1914. május 5-én az ő elképzelése alapján átalakitott helyi
ségbe költöztek, ahol már a szükséges gépek is rendelkezésre álltak, és mellette egy 80 hallgató be
fogadására alkalmas előadóterem is elkészült Mindezek a megvalósítások tudását és ügyszeretet
ét igazolták Sajnos munkájának eredményét nem sokáig tudta élvezni 

Egyetemi oktatóként is elismert volt. Előadásai színvonalasak, élvezetesek voltak, mindig ösz
szekapcsolra az elméletet a gyakorlattal 1895-ben jelent meg a Jakabházy Zsigmonddal és 
Nyiredy Gézával közösen Íl t GyógyJzeri.lme c tankönyv, amelyet a gyógyszerészhallgatókon kívül 
az orvostanhallgatók is szívesen használtak. Az. egyetemi hallgatók oktatásán kívül a gyakornokok 
képzésében is részt vett, 189'7-től a gyakornokokat vizsgáztató bizottság tagja lett, majd Nyiredy 
Géza halála után rövid ideig a tanfolyam vezetője is; bár ekkor már betegeskedett, szívesen elvál-
lalta ezt a feladatot is 

Az. egyesületi életben is szerepet vállalt, tagja volt a Magyar Gyógyszerészek Egyesületének, a 
Természettudományi Társulatnak, az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, a berlini Chernische GeseI
schaftnak. Gazdag szakirodalmi tevékenységet is folytatott (3) A társadalmi életben köztisztelet 
övezte, sokrétű munkájánal< jutalma, hogy a M. Kir. BM 62854/1913 szám alatt igazolta 1876-
ban kapott nemességét, ami feljogosította „marosvásárhelyi" előnevének viselésére, majd 1914-
ben „marosvásárhelyi" előnevének megtartása mellett az „e1zsébetvárosi" előnévvel is felruházták 
(!8,2n. ~ 

Utolsó nyilvános szereplése 1915 június 4-én volt, amikor 1nár betegágyából kelt fel, hogy je
len lehessen a kolozsvári gyakornoki tanfolyam megnyitásán, június 23-án azonban a gondos 
ápolás ellenére, hatvanadik életévében utolsót dobbant a szíve Az egyetem Gyógyszertani Intéze
tében ravatalozták fel, és 25-én lúsérték utolsó útjára a Házsongárdi temetőbe Sírjánál beszédet 
mondott Rigler Gusztáv (1868-1930) orvoskari dékán, Flohr József (sz 1889) gyógyszerész, a 
volt tanítvány, FerenczÁron (1800-1854) az Intézet nevében és ifj Hintz György (1874-1956) 
mint a Magya1országi Gyógyszerész Egylet kolozsvári járásánal<: igazgatója (20). A gyógysz~részi 
szaklapok mind megemlékeztek róla, méltatták munkásságát és közölték nekrológját (12) Eide-
1nei elismeréseként A magyar gyógyszerészet pantheonjába is felvették (11, 25) 

Sírhantja feleségével és apósával, Wolff Jánossal közös. A sírkövön a következő felirat olvasha
tó: „Marosvá5árhefyi és e"tzsébetváro5Í Dr. Issekutz Hugó az E'gyetemi G;1ógyszertát vezetője; egyetemi 
m tanár é.5gyógyszerész11855 júniu.1 19. -1915 július 23. ! Maro1vdJárhe61i és erszébetváro5i Dr. 
lHekutz l oui<e 1862 június 23 - 1934 áp1 ilis 4 "(26) 

Az. Issekutz család egy harmadik ágából származik id„ Issekutz Béla neves orvos és gyógysze
részprofesszor, akinek mind oktatói, inind tudományos tevékenysége szo1osan kapcsolódik az er
délyi gyógyszerészképzéshez és az egyetemes gyógyszerészeti tudományhoz. Az ő nagyapja 
Issekutz Antal (1815-1884), későbbi törvényszéki ülnök, 1815 november 30-án született Ma
rosVlSifhe1yen,--I84-~i~hen hhasságot--kötött ·az 1821-ben született Medg)resi Rebekával (1821-
1895) Házasságukból három fiú született: Gyula Jenő (1853-1917) Győző (1855-1917) és 
Oszkát ( 18 59-1881), ez utóbbi szintén gyógyszerészi tanulmányokat végzett A kolozsvári F J I E 
Almanachja az 1878/79 és az 1879/80-as tanévekben (16) e1nlítést találunk róla, azonban az ő 
további sorsáról csak annyi adatunk van, hogy Erzsébetvárosban hunyt el 

A család legidősebb fiának, Gyula Jenőnek is három fia volt, akik Kőhalmon születtek. A na
gyobbik fia Gyula Győző (1884-1946), a középső Béla (1886-1979) orvos lett, a kisebbik pedig 
Oszkár (sz 1890) 

Issekutz Béla Kőhalmon született 1886 január 31-én. Apja, Issekutz Gyula törvényszéki bíró, 
akkor a városka bírója volt, édesanyja Zakariás Irma Később a család Kolozsvárra költözött Kö
zépiskolai tanulmányait a kolozsvári kegyes iendi gimnáziumban végezte, 1903-ban tett érettsé
gi vizsgát Egyetemi tanulmányait az FJTE-n végezte, 1908-ban avatták orvosdoktorrá, de mát 
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1907-től az egyetem Gyógyszertani Intézetében dolgozott Jakabházy Zsigmond vezetése mellett 
Később felkérték a kolozsvári gyógyszerész-gyakornoki tanfolyam gyógyszerismereti előadásainak 
megtartására Ezt a munkáját 191.3-tól folyamatosan végezte 1920-ig, az ekkor bekövetkezett vál
tozásokig Közben feleségül vette mesterének leányát, Jakabházy Máriát (1892 augusztus 4. -
1971 január 5.) Gyermekeik még Kolozsváron születtek: Béla (1912 december 24 -1999, Ka
nada)-és Lívia (1918 november .30. - 1991 augusztus 23 , Budapest) Mindketten követték ap
juk hivatását az oktatói és a tudományos kutatásban egyaránt. 

1913-·ban Kolozsvá1on jelent meg Issekutz Bélának Jakabházy Zsigmonddal közösen írt A 
gyógyszerismeret tankönyve e. kétkötetes könyve, amely sokáig a gyógyszerészhallgatók oktatásá
nak alapjául szolgált (2) 1919 február 4-én nyilvános rendkívüli tanárrá nevezik ki (22). 

A politikai és hatalmi változásokat követően az FJIE-vel együtt ő is előbb Budapestre, majd 
Szegedre települt át Már Budapesten az ideiglenes helyen levő Gyógyszerészeti Intézetben, 
amelynek igazgatója a szintén Kolozsvárról jött l.őte .József' (1856-1930) professror volt, a 
gyógyszerészetet adta elő, majd miután Szegedre költöztek, 1921. augusztus 4-én nyilvános ren
des tanárrá nevezték ki, és a Gyógyszertani Intézet vezetésével bí'zták meg (1). Itt is oktatta a 
gyógyszerészhallgatókat Később az egyetem vezetésében is több tisztséget viselt, így 1925-1927 
között az Orvostudományi Karon dékán, az 1927/28-as tanév második félévében az FJIE rekto
ra, 1928/29-ben pedig prorektora (17) 

1937 szeptember l-től Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi 
Karán előbb a Gyógyszerismereti Intézet, majd 1939 és 1962 között a Gyógyszertani Intézet tan
székvezető professzora Az. orvostanhallgatók oktatása mellett a gyógyszerészhallgatóknak itt is 
előadta a gyógyszerismeret tárgyat Itt is különböző vezetői tisztségekkel bízták meg, így 194.3-tól 
az 1944/45-ös tanév első félévéig az Orvostudományi Kar dékánja, majd 1954 és 1962 között 
rektorhelyettes 1949 és 1951 között a Gyógyszerészi Tanulmányi Bizottság vezetője. Ebben a tes
tületben végzett munkájával elősegítette az 1955-ben önállósult Gyógyszerészeti Kar megalakulá
sát 1954-ben a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben osztályvezetői kinevezést kapott 
(13). Az. általa teremtett gyógyszerkutatási iskola hozzájá1 ult a magyar gyógyszer ipai hazai és kül
földi elis1nertségéhez Több gyógyszer előállítása fi'.íződik a nevéhez 

Maradandó értékű könyvei több kiadást megértek Jal<abházy Zsigmonddal 191.3-ban, még 
Kolozsváron írt farmakognóziai tankönyve, majd 1951-ben írt fannakológiai-toxikológiai jegyze
te évtizedekig alapvető egyetemi tankönyvnek számított a gyógyszerészképzésben A Gyógyszertan 
éJ gyógyltd5 e. háro1nkötetes kézikönyvét (Budapest, 1959-1960) orvosok és gyógysze1észek egy
aránt használták A rák kemorerápiájáról Íit könyve 1969-ben, a gyógyszerkutatás történetéről 
szóló n1onográfiája 1971-ben jelent meg angol, ill. nén1et nyelven. Leányával, Issekutz líviával 
közösen Ílt qyógy.ízerrendeléJ e. könyve 1979-ig négy kiadásban jelenr meg 

Sokoldalú munkája elismeréseként számos kitüntetésben részesült. 1939-ben az MTA levele
-zo-;--1-945:beil pedig ú~rides--tag)ava-VáliSzrortak lObb emlékérem éS--éídCffii·e~-CCkülöfibözŐ-f~ko
zataival tüntették ki, 1952-ben Kossuth-díjat kapott (18). 1962. augusztus 31-én nyugalomba 
vonult, de inásfél évtizedig még bekapcsolódott a farmakológiai kutatásokba, irányfrorra egykori 
tanítványainak, munkatársainak munkáját (21) 1979. július 31-én hunyt el Budapesten (10) 

Issekutz lívia 1918. november 30-án született Kolozsváron, gyógyszerészi ranulinányait inár 
Budapesten végezte, 1941. június 23-án gyógyszerész oklevelet kapott Hét éven át különböző 
gyógyszertárakban dolgozott Gyógyszerészdoktori fokozatát 1950-ben kapta meg, ekkor már az 
Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Inrézerében folyó oktatói munkában vett részt, 1968-
tól egyetemi docensi minőségben Egész tevékenységére a kutatói és az oktatói munka szeretete 
jellemző. A hálózatban dolgozó gyógyszerészek részére a gyógyszetharástani továbbképző előadá
sokat is ő tartotta Apja segítőtársa volt a könyvei adatgyűjrésében, majd társszerzője is a később 
megjelent köteteknek A Magyar Gyógyszerészeti Társaság gyógyszerkutatási szakosztályának el-
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nöke volt éveken át, és a Gyógy.1zeré.1zet e. szaklap szerkesztőbizottságának tagja 1991 augusztus 
23-án hunyt el Budapesren Egykori férje, dr.. Küttel Dezső (1917-1991) is egy többgenerációs 
gyógyszerész-dinasztia leszármazottja volt (19) 

Issekutz Bélának, feleségének .Jakabházy Máriának és Issekutz Líviának közös súja Budapesten 
a Farkasréti temetőben van (25) · 
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IZMAEL MÁRTON 
(1886-1960) 

Marosvásárhelyen szüleretr 1886. november 13-án id Iz1nael Márton kereskedő fiaként 
Gyógyszerészi tanulmányait a kolozsvári FJTE-en végezte, itt 1911. szeptember 27-én kapott 
gyógyszerész oklevelet (3) Egy évig Egerben dolgozott, majd 191.3-ban hazatért, és Gyergyó
szentmiklóson az E.ránosz Bogdán tulajdonában levő gyógyszertárat vette bérbe (2). Közben há
zasságot kötött Haragay Adriennel (sz 1893, Dés), aki régi erdélyi földbirtokos családból szárma
zott (!). Ebből a házasságból született 1914 július 10-én leányuk, aki folytatta apja hivatását és 
később gyógyszerész lett 

1920-ban Dédán megvette Czaich T.. Gyula gyógysze1észtől az 1895-ben alapított Re1nény
ség nevű gyógyszertárat. A román hatóságoktól 1926 január 29-én kapott engedélyt a szabad 
joggyakorlásra (libera practica) Ennek a gyógysze1tárnak a tulajdonosa maradt 19.30-ig, amikor 
is apja halála után családjával Marosvásárhelyre költözött A dédai gyógyszertárát Antal Sabin (sz 
1885 március 31, Belényes) gyógyszerésznek adja el (4), ő pedig Neagoi Sahintól (sz 1888 
szeptember 7 Déda, oklevél: 1912, Kolozsvár) vette meg az 1921-ben alapított marosvásárhelyi 
Fehér Kereszt gyógysze1tárat, ami az akkori Kossuth utca 55. szám alar,t,volt. A román Egészség
ügyi Minisztérium 58 45.3/1930 szám alatt ismerte el személyjogú gyÓiJ'szertárát Marosvásárhe
lyen (5), amelyet 1949 áprilisáig, az államosításig vezettert (7)„ Államosítás után ez mint 2. szál
lami gyógyszertár működött Az államosítás után a vezetését Vajna Imre (sz. 1924 április 15., 
Torja, oklevél: 1946, Szeged) gyógyszerész vette át, majd Elekes Imre (1900-1999), aki nyugdí
jazásáig, az akkor 2. számot viselő gyógyszertár főnöke volt Az. 1990 évi privatizálás után Iris 
gyógysze1tár néven Györffi lászló gyógyszerész (oklevél Mvhely, 1967) tulajdonába került a 
gyógysze1 tá1, azonban csupán pár évig működött ebben a helyiségben 

Izmael Márton leánya, az 1914 június 10-én született L Adrienn gyógyszerészi tanulmányait 
a bukaresti Gyógyszerészeti Karon fejezte be, 1938 szeptember 10-én kapott oklevelet Ezután 
hazajött, és apja gyógyszertárában dolgozott Majd 1940 után férjével, dr .. Ajtay Mihály (1907-
1992) gyógyszerésszel együtt saját, szintén 1narosvásárhelyi gyógyszertárukban 1949 áprilisáig, az 
államosításig Egyik leányuk, Ajtay Mátia is gyógyszerész lett (oklevél Mvhely, 1963), így az lz-
1nael családban három generáción keresztül folytatták ezt a szép és nemes hivatást. 

Iz1nael Márton gyógyszerész Marosvásárhely megbecsült polgára volt A városi képviselőtestü
lct tagjaként is tevékenykedett. Az erdélyi gyógyszerészek szakmai érdekvédelmi egyesületének, a 
Gyógysze1ész Kollégium Maros megyei vezetőségének a ragja volt (4) 1940 és 1944 között a Ma
gya1országi Gyógyszerész Egyesület székelyföldi kerületének a pénztárosi teendőit látta el, felesé
ge_ p~Q_ig_~~Q-~ijJ_i_~_.@_1..!P-.t<.át végzett ( 1 )_. 

Marosvásárhelyi gyógyszertárában alkalmazottként dolgoztak 19 39-1941 között Osváth 
Elemér Zoltán (oklevél Budapest, 1923), 1945-1946-ban Zakariás László (oklevél 1943, Sze
ged) és 1946-1947-ben Mátkus Ödön (oklevél 1930, Budapest) gyógyszerészek (5) 

A gyógyszertá1át 1949. április 2-án álla1nosítottál<. a 134 sz. Decret alapján (7). Ezt követően 
Izmael Márton gyógyszerészi tevékenységet má1 nem folytatott Hetvennégy éves korában, 1960-
ban hunyt el Marosvásárhelyen Sírja a katolikus temetőben van (6) 
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JELLAKOVIIS BOROMEUS KÁROLY 
(1823-1876) 

Nem erdélyi szárn1azású, de tizenkét éven át Nagyváradon az irgalmasok (Fi: Mi.sericordiae) 
rendjéhez tartozó, 1770-től működő Gránátalma gyógyszertár vezetője volt (6, 9) 

Zágrábban született 182 3 április 2 3-án. Szülei szegény sorsúak voltak, és nehezen tudták ta
níttatni Iskoláit szülővárosában végezte, már zsenge ifjú korában kiváló érdeklődést mutatott a 
tudományok különböző ágai iránt Huszonegy évesen Bécsbe ment, ahol 1844 október 10-én 
belépett az irgahnasok rendjébe. Az akkori rendfőnök korán észrevette a nagyfokú szellemi érdek
lődését, és módot adott arra, hogy képességeit érvényesíthesse, továbbtanulhasson. Egerbe küld
ték, ahol az ottani rendi gyógyszertárban gyakornok 1848-tól, majd tízévi szorgalmas tanulás 
után 1858-ban rnegkapta a gyógyszerészmesteri oklevelet a bécsi egyetemen (5) Ekkor helyezték 
Nagyváradra, ahol az irgalmas rend kötelékébe tartozó, 1760-ban Gyöngyössy György kanonok 
által alapított kórház (Misericordiam) Gránátal1na elnevezésű gyógyszertára vezetését bízták reá 
(2). Ezt a feladatát tizenkét évig, 1870-ig lelldismeretesen, hozzáértéssel végezte. A Debrecen
Biharmegyi Gyógyszerész Testület tagja volt, s így az évkönyvekben előfordul a neve. Például itt 
olvashatjuk, hogy az 1867 évi közgyűlés határozata felszólította Jella,k:ovits Károlyt, hogy egy 
gyakornokot, aldt bejelentés nélkül tartott és kellő iskolai bizonylatok 'íí.élkül vett fel, haladékta
lanul bocsásson el, mert nem tudnak igazolást adni annak gyakornoki éveiről (1). 

A Testület által kiadott monográfia közli életrajzi adatait is (4), innen tudhatjuk meg, hogy ér
demei elismerése jeléül házfőnöknek (priornak) nevezték ld, azonban a nagy felelősség, a keserű 
tapasztalatok, a súlyos inegpróbáltatások megtörték erejét, betegség vett rajta erőt, és 1876 au
gusztus 15-én elhunyt Egykori rendtársa, König l.evin Ignác búcsúztatta, és 1877 május 14-én 
emlékbeszédet mondott felette (3) Szintén gyógyszerész volt, oldevelét Bécsben kapta meg 1865-
ben, és már 1873-tól a nagyváradi gyógyszertár gondnoka lett 

A nagyváradi ügalrnas rend gyógyszertáráról, egykori berendezéséről és tárgyairól, valamint 
történetéről újabban több nagyváradi kiadvány is megjelent (7, 8, 9), melyekből betekintést nyer
hetünk az ott folyó munkáról és a személyzetről 
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A NAGYENYEDI JENEY CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

A nagyenyedi Jeney családban több gyógyszerész volt generációkon keresztül A családfát Nagy 
Iván (4) és Pálmay József (5) adatai alapján állítottuk össze A Jeney testvérek közt említik Jeney 
Károly (1828-1903) és Jeney Albert (1833-1877) gyógyszerészeket is. A szakirodalomból is
mert, hogy mindketten Marosvásárhelyen voltak gyógyszerészek A Jeney család többi nevesebb 
tagjaira vonatkozó adatokat Gulyás (3), Szinnyei (6) munkáiból és a Magyar életrajzi lexikonból 
vettük (9) 

Jeney Károly (1828-1903) részt vett az 1848-1849-es szabadságharcban mint honvéd száza
dos, n1ajd Bécsben tanult, ott szerezte 1neg gyógyszerész oklevelét 1856-ban. 1872 és 1886 között 
bérelte a Magyar Korona gyógyszertárat, majd megvette, és 1890-ig volt a tulajdonosa 1903. no
vember 7-én hunyt el Pókakeresztúron. Testvére, Jeney Albert (1833-1877) gyógyszerész okle
velé~ szintén Bécsben kapta meg 1856-ban. Marosvásárhelyen 1865 és 1877 közötr a Görüg.Jó
zsef (sz. 1821) .,tulajdonában levő Arany Szarvas gyógyszertár bérlője volt. Fiatalon, 1877-ben 
hunyt el (12). Ok alkotják az első gyógyszerész generációt Testvérük, József (1821-1880) a Ma
ros-Torda vármegye marosvásárhelyi kerületének országgyűlési képviselője volt három cikluson 
keresztül. Margit nevű leánya Huszár Gyula (1859-1925) gyógyszerészhez ment férjhez, aki ok
levelét Kolozsváron az FJTE-n 1883-ban kapta meg Makfalván a Megváltó nevű gyógyszertár 
volt tulajdonukban, majd Szovátán fiókgyógyszertárat működtettek (I I) 1896. május 23-án szü
letett leányuk, Huszár Ilona is gyógyszerész lett, ő a második generációs gyógyszerész 19 I 9-ben 
lett az FJIE hallgatója, majd I 922-ben az oklevelet is megkapta még Kolozsváron Férjével, Szi
lágyi László gyógyszerésszel Máramarosszigeten telepedtek le. I 925-ben megvették a Szerecsen 
(későbbi neve Megváltó) gyógyszertárat és annak vezetője lett (2), majd apja halála után, 1927-
ben eladta, hazajött, és Szovátán átvette a családi gyógyszertár vezetését, amit addig özvegy édes
anyja kezelővel, l,ehmann Viktor gyógyszerésszel működtetett. Az 1939. június 25-én kelt, 
40443 sz okirat igazolja tulajdonjogát (10) 

A Jeney családnak van egy radnóti ága is, amely szintén a „nagyenyedi" nemesi előnevet hasz
nálta; ebben a családban is több gyógyszerész volt. JeneyJenő (1850-1920) 1875 körül Maros
vásárhelyen volt gyakornok, majd Radnóton a Korona gyógyszertár tulajdonosa lett Halála után 
özvegye, sz. mezőbándi Nagy Adél még egy ideig tovább működtette a gyógyszertárat Sebők 
Emil (sz 1892) kezelővel (11), majd 1928-ban eladta Kerekes Ödönnek 

Nagyenyedi Jeney Jenő legnagyobb fia, Jeney István is gyógyszerész lett. Marosvásárhelyen 
született 1882 március 15-én, Radnóton. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte, itt szer
zett 190.3-ban gyógyszerészi oklevelet 1916/17-ben a doktori fokozat elnyeréséért folytatta ta

n_~l~~-~~y~i t_. _ J_a~_lJ_h_~zy __ ?-_sigr:ii?~d_i:i_á} -~ _gyógyszeris1n_e! ~gler Gy_s_?'.!~Y~áJ--~-9_?'.~_g~~-?--~~gt_<!l1i __ ~s. élei_-_ 
r;iiszer-tudományi ismereteit gyarapította, Konrádi Dánielnél bakteriológiát tanult, majd Ferencz 
Aronnál gyógyszerészeti gyakorlatait végezte A gyógyszerészdoktori fokozatot 1918. augusztus 
19-én kapta meg (7) Dolgozott Dicsőszentmártonban 1909 és 1912 között, majd 1912 és 1916 
között Mar,?svásárhelyen előbb bérelte a Szentlélek gyógyszertárat, 1918-ban pedig megnyitotta 
a sajátját Orangyal néven, ezt azonban 1923-ban elcserélte Debitzky Mihály (1881-1941) 
baróti patikájával, és Baróton telepedett le. Később, 1935-ben a Szatmár megyei Fernezely hely
ségben új gyógyszertárat állított fel, majd 1937-ben Erdőszádán átvette az ottani Oroszlán gyógy
szertár vezetését 1942-ben még ő a tulajdonos (11), de ezután egy ideig szünetel a gyógyszertár 
működése. 1942-ben megpályázta Csepelen az ötödik gyógyszertá1 felállításának jogát 1943-ban 
már Királyerdő néven működik gyógyszertára (14). 1958 december 29-én hunyt el Budapesten 
(13) 
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Jeney Jenő többi gyermekei már Radnóton születtek Fiai közül Jenő (1890-19 71) Leningrád
ban élt a második világháború után, filmdíszlettervezőként (9) A másik fiú, Endre 1891 augusz
tus 26„·án született. A nagyenyedi ev: református gimnáziumban érettségizett 1909. június 2.3-án, 
majd Kolozsváron I 914. szeptember 2 3-án avatták orvosdoktorrá, de már 19 I 3 óta gyakornok 
volt az FJIE Élet- és Kórvegytani Intézetében I 9 I 9-ben áttelepült Magyarországra, előbb Szege
den dolgozott, majd 1934-től Debrecenben, ahol a Gyógyszertani Intézet igazgatója lett 1963-
ban Kossuth-díjjal tüntették ki (15) 1969-ig dolgozott mint a Mikrobiológiai Intézetet vezető 
orvosprofesszora, ekkor nyugdíjba vonult. Itt hunyt el 1970 augusztus 10-én„ Halálának 40 
évében 2010 április 30-án emlékülést tartottak az egykori intézetében. A tudományos kon
ferenciát délután szoboravatással zárták A klinikák udvarán álló, félalakot ábrázoló bronzszo
bor kb. életnagyságú, és andezitszikla a talapzata, Győrfi Sándor alkotása Felirata: A közegész
ségtan kórtani szemléletének művelője és oktatója 

Jeney István gyógyszerésznek Radnóton 1893-ban született Adél nevű leánya is gyógyszerésze
tet tanult a Szegedre áttelepült FJIE-en, és 1922-ben kapott ott oklevelet (8) 
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adja Ráth Mór, Pest, 1862, .3.3.3 

5 Páltnay József: Maros-Torda vármegye nemes ualádjai Adi Árpád Könyvnyomdája, Marosvá
sárhely, 1904, 63 

6 Szinnyei .József: Magyar lrók élete és munkái V kötet Hornyánszky V Akadémiai Könyvke
reskedése és Könyvkiadó-hivatala, Budapest, 1897, 486 

7 **'A koloZJvári m kir F}TE Almana<hjai az 1872173-tanévtől az 1918119-es tanévig Az 
Egyetem kiadása, Kolozsvár 

8. *** Gyógy1zeré.szgyakornoki vizsganapló. A Szegedi Gyógyszerész-tudományi Kar Dékáni Hi
vatalának irattára 

9 *** Magyar életrajzi lexikon. III. kiegészítő kötet (Főszerk. Kenyeres Ágnes) Akadémiai Ki
adó, Budapest, 1981, 345. 

10 -**_* ___ ROffilOLl--df-Szlgos Levéltára. Maros Megyei Igazgatóság Alap -7, leltár 43 C'olegiul 
fárma<eutil jud Murq (1933-1948) 

I 1 *** Gyógy5zerészek zsebnaptárai, évkönyvek 1921-1942 között 
12 ***dr. Jeney József (Marosvásárhely) személyes közlései 
13 ***Gyógyszerészet 1959, 3, 77 
14 *** G)1ógyszeré.szi almanach az 1942, 1943 és 1944 évre Szerk: Szász Ihamér Budapest, 

1942-1944 
15 ***Kilencvenéves a debreceni orvofképzés Intézetek é.5 klinikák története; profi.Hzorainak életraj

Ztl 1918-2008 (Szerk.: Kapusz Nándor, Petrovics Alica, Vásárhelyi Ferencné). Harmadik, 
átdolgozott kiadás 

16 ***Új magyar életrajzi lexikon III. kötet Főszerk.: Markó László. Magyar Könyvklub kiadá
sa, Budapest, 2002, 591-59.3 

175 



176 

A NAGYENYEDI JENEY <;SALÁD GYÓGYSZERÉSZEINEK 
ROKONSAGI KAPCSOLATA 

Jtney Mózes 
birtokos 
Mezőcsáváson 

Jeney fcrenc 
birtokos 
Mezőcsáváson 

1 
Jeney István 

Józ~f 
(1783-1865) 

birtoka; Tzö°'á'á;on 

1 1 1 

ret. kollégium pénztárosa ,, 
1 losádi Zudor Rákhel 

1 
Polixénia 1 

Albert Krisztina Johanna József Károly 
(1821-1880) (1828-1903) 

marosszéki gyógysz, 
aljegyző Marosvásárhclv 

orsz. gyűlési képv hm1véd az ' 
honvéd őrnagy 1848-as s7,ab harc 

Róza Viktor 

(1834--1877) 
gyógysz 

Marosvásárhely 
és 

1 

nagyborosnyai 
. Bartha Róza 

1 

Zoltán llona 

tanár 

1 
Dénes 

1 
Rákhel 

1 
Lajos 

1 
Viktor 

és (1840-1887) 
Sándor Jzabella jogi doktor 

~-'--,-'''_' "'____,"" 

Jenő Erzsébet 
Józ&ef 
birtokos 

Mczl\csávás Huszár Gyula 
gyógysz. 

(1859-1925) 
(okl. 1883, Kvár) 

és 
Bucher Károly 

Árpád Izabella 
(sz. 1871) 
hírlapíró 

1 
Ilona József István Zoltán 

(sz 1897) (sz 1898) (sz 1903) 

Radnóti ág: 

Makfalva, Szováta 

Huszár Ilona 
Szilágyiné 

gyógysz 
(1896- ?) 

1 
Elek 

(1826--1887) ,, 
(oki 1922,Kvár) 
Máramarossziget (1925-1927) 
Szováta (1927-1949) 

kapronczai Horváth Katalin 
(1826-1911) 

- ~--
Erzsébet Jenő 
Berde Károlyné (1850-1920) 

gyógysz, 
(ok! 1876 Kvár) 
? Radnót 

j cs mezohand1 Nagy Adel ( 11938) 1 

I~ 
Dr Jeney Istvan 
gyógysz. dr 

(1884-1958) 

Jenő Endre 
(1890-1971) (1891-1970) 
film-díszlet-

Adél 
gyóg_vsz 
(1893- ?) 

1 
Anna 

(1896--1914) 

okl. 1903, Kvár 
gyÓg}'SZ. dr J9J8 
Marosvásárhely, Barót 
Erdöszáda Csepel 

ten•ező 

Leningrád 

orvosprof. 
(okl. 1914, Kvár) 

Debrecen 
(okl 1922 Szeged) 

Jeneyné 
köpeczi Deák 
Margit (feleség) 
gyermekei: 
Éva Jenő Elek 

1 

1 
1 
l 

KÁRPÁTI JÁNOS (1869-1936-37?) 
DR KÁRPÁTI LAJOS JÓZSEF (1899-?) 

Kárpáti János Csanádpalotán (akkor Csanád megye, Nagylak járás) született 1869-ben, isko
láit, majd 1885-től gyakornoki éveit is ugyanitt végezte. Gyakornoki vizsgáját Kolozsváron tette 
le az 1888-ban, az először szervezett tanfOlyam elvégzése urán Beiratkozott a kolozsvári F.JIE-re, 
ahol Fabinyi tanítványaként az 1889/90-es tanévben gyógyszerész oklevelet kapott 

Aradon telepedett le, egy ideig az 1888-ban alapított, Szűz Mária nevét viselő, Khudy .József 
tulajdonát képező, majd a Kossuth Pál kezelésében levő gyógyszertárban dolgozott alkalmazott, 
okleveles gyógyszerészként Winkler Lajossal (1863-1939), a későbbi professzorral együtt 1902-
ben megvette ezt a patikát s ettől kezdve haláláig ő a tulajdonosa Később az 1899-ben született 
fia, Kárpáti Lajos József gyógyszerész örökösként veszi át a patika vezetését, és lesz annak tulaj
donosa (2) Gyógyszertárát mindig építette, bővítette, csinosította és a kor színvonalán tartotta 
A gyógyszertára volt az igaz.i otthona 

A gyógyszerészek egyesületi életében is szerepet vállalt, 192 3-ban a Romániai Gyógyszerészek 
Országos Kamarájánal<:Arad megyei vezetőségében az elnöki tisztséget viselte (1). Ebben a minő
ségben nagy odaadással és lelkiismeretesen végezte a reá háruló feladatokat 1930-ig „Háza, 5ZÍVt 

é> pénztárcája mindig nyitva volt a közügyeknek" írják 1óla kollégái (4). A fermészettudományi 
Könyvkiadó-Vállalat tizenharmadik, 1908-1910 évi ciklusának pártoló tagja 

Ötvenéves gyógyszerészi tevékenysége alkalmából a Pharmacia hasábjain köszöntik erdélyi és 
bánsági gyógyszerész kollégái, kiemelik szakmaszeretetét és a közügyek iránti lankadatlan mun
kásságát, dicsérik vendégszeretetét: háza mindig nyitva állt vendégei előtt és Arad-Hegyalján levő 
saját szőlőjének terméséből nyert borával szívesen kínálgatta ba1átait, kollégáit „ Az ó 5zivós, mun
kd5 élete biztatá5 arra, hogy a kitartd5 hozhat nekünk ii jobb napokat" - írja a Pharma{ia e lap a 
fényképével együtt közölt köszöntőben (5) 

Egész életében csak hivatásának és családjának élt Két leánya gyógyszerészhez ment férjhez, 
Lajos fia is gyógyszerész lett, így mint legidősebb tagja egy igazi nagy gyógyszerészcsaládnak, min
denkit ellátott szakmai tanáccsal és segítette a fiatalabbalrat 

Fia, Kárpáti Lajos József az Arad melletti Világoson született 1899 november 7-én. Gyógy
szerészi oklevelét a budapesti egyetemen 1922. október 22-én nyerte el, majd 1924 október 
15-én a gyógyszerészdoktori oklevelet is cum laude fokozattal megszerezte az Általános Növény
tani Intézetben Mágocsy-Dietz Sándor (1855-1945) professzor irányítása mellett A Phy.wchlaena 
orientalú MB Don él a Scopolia ca1niolica.facq anatomiája Ö.Hzeha5onlltva a fi.yoíl_)'amus nige1 
1. -vel cünű doktori értekezésével (3) Ezután hazatér e, és Aradon apja gyógyszertárában dolgozott 
(4)., egy.ideig_.alkalmazo.ct gyógyszerészként, .. majd a gyógyszertár vezetője lett Az 1937-es Ahna
nach szerint már ő a gyógyszertár tulajdonosa (7) 1936-ban apja helyébe őt választják meg az 
Arad megyei Kollégium vezetőségébe a gyógyszertár-tulajdonosok 1észéről (6). Az. 1949 áprilisi 
államosításkor a még az ő tulajdonában levő gyógyszertárat is érinti ez az intézkedés (8) 

Sem az apáról, sem a fiáról sajnos több adat ne1n áll rendelkezésünkre, így elhalálozásuk ideje 
se1n ismeretes 

IRODALOMJEGYZÉK 

Molitórisz Pál (szerk ): Almanachul farmace·utic - Gyógy.1zerészek zsebnaptára 1923 évre 
Uoyd Express kiadó, Cluj-Kolozsvár 
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KATONA ZSIGMOND 
(1828-1902) 

A Szatmár megyei Vámfaluban született 1828. május 1-jén, ahol apja, geleji Katona József ev 
református lelkész volt (4, 9, 11) Anyja verebi Végh Erzsébet Apja korai halála (1831) miatt ne
velését nagyapja irányította (4). A gimnáziumot Nagybányán és Máramarosszigeten végezte, tu
lajdonképpen apja hivatását akarta folytatni, de Nagybányán megismerkedett egy gyógyszerészse
géddel, aki felkeltette érdeklődését a gyógyszerészet iránt, s így lemondott a papi hivatásról 

A gyógyszerészi pályára 1843-ban lépett, egy ideig gyógyszerészgyakornok Nagybányán 
Brémer János gyógyszertárában, majd Debrecenben Itt érte a szabadságharc kitörése, s ekkor be
állt önkéntesnek, az aradí-bánsági csatározásokban vett része A világosi fegyverletétel után kül
földre ment, majd Debrecenbe, és ezután iratkozott be a pesti egyetemre, ahol 1850-ben kapott 
gyógyszerész oklevelet ( 10} 

1853-ban az Arad megyei Borosjenőn átvette az 1852-ben alapított, Megváltóhoz címzett 
gyógyszertár vezetését, majd önállósította magát, meg is vette a gyógyszertárat Itt írta 1neg az az 
Orvosi Hetilapban 185 7-ben közölt dolgozatár A boros-jenői járási kórház és fzegényápolda címen, 
n1elyben a közadakozásból létrehozott jótékonysági intézet megalalcu~sának körülményeit mu
tatta be Ö is jelentős összeggel támogatta az építkezést Az intézet 18)6 június 20-án nyílt meg, 
és 82 beteg ápolására adott lehetőséget (15) 

Már Borosjenőn kezdett a gyógynövények termesztésével foglalkozni, lárva hozzáértését, kor
látlan rendelkezési joggal bíztálc n1eg a község környékén leYŐ epreskertek és faiskolák feletr. Ti
zennégy év után, 1867-ben gyermekei neveltetése é1dekében eladta gyógyszertárát Ferenczy Já
nos gyógyszetésznek, aki a pesti egyetemen kapott oklevelet 1855-ben (2, 10), ő pedig Kecske
métre ment, ahol Handtel Kát'oly Szent Lélekl1ez címzett gyógyszertárát vette meg Rendkívüli 
szorgalma és kivételes tudása miatt a város figyelme itt is iövidesen feléje fűrdult, a törvényható
sági biwtrság tagjává, majd az 1861-ben megalakult Iparegyesület elnökévé választották meg 
Ilyen minőségében kiállításokat szervezett. Így 1872-ben az Országos Ipa1műtárlatot, melyen 
575 kiállító vett részt, közülük 288 résztvevő jutalomban részesült. Erről tanúskodik Az 1872-dik 
évben Kfcskeméten rendezett or.szdgos iparműtárlat emlékkönyve című kiadványa, amely Kecskemé
ten 1874-ben jelent meg (9) Itteni tevékenységének legnagyobb eredménye, hogy egy addig 
semmire sem használt homokos területet nemes szőlőfajokkal telepírett be, amit 1891 június 
1-től Katona-telepnek neveztek el, és ma is ezen a néven ismeretes 189 7-ben megalapította az I 
Kecskeméti Szőlő- és Gyümölcstermelő Szövetkezetet (8} Igyekezett felhívni a gyógyszerészek fi
gyelmét azokra a lehetőségekre, melyekkel nehéz gazdasági viszonyok közt jövedelmüket növel
_hetn_ék, __ e_i_~_k __ k_ö_z;_é _s_oro!t(l _a_kertgazfl~ságo11 és __ az_ egyes gyógynövények tetrnesztésén kívül a szik
vizek és a mesterséges ásványvizek előállítását is (7) 

A Gyógyszerészek Országos Egyesületének megalakításában szerepe volt Az 1867. augusztus 
26-ra összehívott országos gyógysze1észgyűlés jegyzőjeként részt vett az alapszabályok és a határo
zatok kidolgozásában Az 1870-ben megtartott második országos nagygyűlésen a gyógyszerészi 
taksák megvitatásában volt szerepe 1874. május 6-án az Egyesület közgyűlésén az I kerület 2. já
rásának igazgatójává választották meg, majd 1879-ben a központi igazgatóság tagja lett, 1895-től 
pedig az alelnöki tisztséget töltö[te be (1). A inillenniumi kiállítás után a király a Ferenc József~ 
rend lovagjává ütötte, így ő lett a negyedik gyógyszerész, aki ezt a kitüntetést megkapta 1902 
március 18-án a Magyar Gyógyszerészek II Kongresszusán érdemei elismerése jeléül tiszreletbeli 
elnöknek választották, azonban ezt már nem tudta élvezni, mert ugyanezen a napon Kecskemé
ten elhunyt. Varságh Zolrán a Magyarországi Gyógyszerész Egylet közgyűlésén emlékbeszédet 
mondott róla (5), ez a Gyógyszeré.szí Hetilapban jelent meg nekrológja után (12). 
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Gazdag irodalmi munkássága is, sokat közölt a gyógyszerészi szaklapokban, már a Gyógy5ztré
fZi Hetilap első számaiban írása jelent meg a gyümölcstermesztésről, de a gyógyszerészek egyesü
lete megalakításának szükségességéről is, valamint a hazai gyógynövénytermesztőktől való vásár
lás előnyéről, a gyógyszerészi szakmunkák kiadásának fontosságáról, a gyógyszertári jog adomá
nyozásáról is cikkezett 1885-ben jelent meg a Kttskemét é.I vidékén termt'Ít gyümOlrsök ofztályozott 
jegyzéke című 48 oldalas kis könyve, amelyben 274 alma-, 187 körte- és 66 szilvafajtát osztályo
zott. Ezért a könyvéért a nemzetközi gyümölcskiállításon első díjjal tüntették ki (1) Ez a könyve 
négyévi tanulmányát tartalmazza, a gyümölcsök jellemzéséről, osztályozásá1ól és egyéb témákról 
500 példányban nyo1ntatták ki, és 14 nap alatt mind el is fogyotc 

1854-ben alapított családot Felesége Galambosi Kiss Mária (1831-1908) Házasságukból 
több gyermekük született Leánya, Klárika n1ég Borosjenőn született, de tizenhat éves korában 
Kecskeméten elhunyt 

Béla nevű fia szintén Borosjenőn született 1855 január 27-én, később ügyész lett. Vezető sze
repe volt több más jótékony és kulturális egyesületben 1879-ben lépett állami szolgálatba Előbb 
a kecskeméti, majd a zilahi törvényszéknél működött 188 3-ban Kecske1nétre nevezték ki al
ügyésznek 1887-ben királyi ügyész lett Budapesten 1895-ben főügyészhelyettessé léptették elő, 
majd a koronaügyészség szervezésekor koronaügyész-helyettessé nevezték ki. Csetneken hunyt el 
1904 szeptember 21-én 

Másik fia, ifj„ Katona Zsigmond is még Borosjenőn született Ó apja hivatásál1oz hűen gyógy
szerész lett Huszonkét éves korában, 1886-ban kapott oklevelet a budapesti egyetemen (10) 
" József nevű fia már Kecskeméten született 1869. január 9-én Iskoláit Kecskeméten végezte. 
0 is követte apját és bátyját a gyógyszerészi pályán. Édesapja patikájában volt gyakornok, majd 
Budapesten, huszonhárom évesen, 1890 május 13-án kapta meg gyógyszerészi oklevelét (10) 
Már egyetemi hallgató korában szerkesztette A budape1ti királyi magyar tudományegyetemi gyógy
szerészettan-hallgatók segély- és önképzó egye.1űletének Évkönyve az 1889-90-ik évról cJmű első év
könyvet, amelyet Kecskeméten 1890-ben adtak ki Fennmaradt naplója reális képet fest a XIX 
század gyógyszerészképzéséről (3), ebben említést tesz Gerber Ödön (1837-1908) későbbi 
szinérváraljai gyógyszerészről is, aki annak idején apja gyógyszertárában segédként sokat foglalko
zott vele és tanította. Az első budapesti gyógyszerész-gyakornoki tanfolyamról is út, amelyen 
1nintegy 60 társával együtt vett részt 

Az oklevele megszerzése után egy évig Deb1ecenben dolgozott, majd Pozsonyban szerzett ta
pasztalatokat Majd isn1ét itthon, apja gyógyszertárában dolgozott, később saját gyógyszertárat 
nyitott 1897-ben feleségül vette Zombory Irént Leányuk 1914-ben bekövetkezett halála telje
sen összetörte, gyógysze1tárát eladta, és az apja által alapított szőlőszövetkezet igazgatását vette át 
Gazdasági témájú cikkei a Keokeméti KOzlönyben, mű pártolásra buzdító írásai a R""ecsheméti la
pokban jelentek meg (PEM.) Kecskeméten 1945 január 5-én hunyt el. 

-Ernő ncvü·-fia ·színtéh Kecskeirtéfe:ú született 187.3 decembei7--éii -MúllSzrCrium{ tiszt~i-S~lő, 
költő, író volt Budapesten hunyt el 1915 január 8-án 

Id. Katona Zsigrnond 1902-ben hunyt el Halálakor, a Keokeméti .F'rin Újság március 20-i szá
mában így méltatta: „Egy t·mbo dólt ki az élők sorából, aki egé1z ftlkévt'l, minden buzgóságával hoz
zájárult ahhoz, hogy Rtcskemétból nevtztte.5 gazda1ági gólpont legyen, aki klaszszikus péY.ája a pol
gári erényekben ékesh·edóknek " 

Sírja és sfremléke a Kecsken1éti köztemetőben van, a III b parcella 3. sorában (14) A Magyar 
Gyógyszerésztörténeti Társaság a nyári gyógyszerésztörténeti egyetem keretében sírját több alka
lommal megkoszorúzta Szobrát a kecsken1éti múzeum szoborparkjában állították fel. Szobor áll 
a Kecskemét-Miklóstelepi Mathiász János Homoki Borgazdasági Múzeumban is, ahol tevékeny
ségével külön kiállitásrész foglalkozik 
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Emléke előtt tisztelgett a magyar gyógyszerész-társadalom, amikor 1969 október 10-én egy
kori patikájának helyén (Lestár tér) emléktáblát lepleztek le, majd születésének százötvened~k év.· 
fi rdulója alkahnából felavatták és megkoszorúzták Kecskeméten a Jókai utca 12 szám alatti egy
k~ri családi háza falán felállított emléktáblát (6) Az 1 m x 80 cm-es szürke erezetű fehér márvány 
emléktáblán a következő felirat olvasható: „Ebben a házban lakott Katona Zsigmond gyógyszerész: 
A homoki 5zólóépltés úttörője~ kiváló kO'zéleti sze·mé/;yúég 1886-tól haláláig 1902-ig )zületésének 

J 50 évfordulóján elhelyezte Kecrkemét Vtíro5 Tanác5a 1978 " 
Élete példa arra, hogy a mindennapi gyógyszertári munka mellett milyen sokoldalú tevékeny

séget fejtettek ki egyes gyógyszerészeink, és nemcsak a gyóiprszer~szetben, h~em a vele rokon te
rületeken is, így a gyógynövény- vagy a gyümölcstermesztesben Is maradandot alkottak 
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122 ábra Katona Zsigmond 
(J 828-1902) 

C-q ITT MÜKÓOÖTT 

. r m l<ATONA ZSIGMOND 
/1828 -· 1902/ 

:.:::. GYÓCiYSZEIHÁRA 20 ÉVEN ÁT 

f{lfMElKEDŐ GY0GY5ZERÉSZI MUilt:ÁSSÁGA 
MELlETT NEVÉHEZ FŰZŐDIK AZ ORSZÁGOS 
IPARHÜTARtAT MEGRENOEZESE 1872-BEN 

A tÚiRNYÉK FUTÓHOMOKJÁHAI( BETELEPlTfSE 

AHHVÉrrAISZŐlÖSZÖVE~KEZETHU< · .· 
ÉSA RÓLA EUffVEZETT ) 

f<ATOHATElEPHEK g ' 
MHiAlAPITÁSA IS ,,,.- / \-:---

( /\ 

.GYÓGYSZERTÁl!I KlllPONT 1969" 

123 ábra E'g)'k·ori gyógyszertárának falán 
levö emléktábla 

124 ábra Katona Zsigmond ílremléke 
a Récskeméti temetáben 

DR. KAYSER GUSZTÁV ADOLF 
(1817-1878) 

Erdélyi szász gyógyszerészcsaládból származott, mégis itt említjük meg, mivel a Mag)1arországi 
gyógyszerészet története (I), valamint a Magyar irók élete é.5 munkái (6) is kiemelten foglalkozik 
vele Nagyszebenben született 1817 szeptember 29-én Apja, Kayser Johann Georg (1786-1820) 
is gyógyszerész, és 1809-től 1820-ig, haláláig, a város egyik legrégibb, 1609-ben alapított Fekete 
Medve gyógyszertárának volt a tulajdonosa (2) Özvegye később gondnokokkal működtette a 
gyógyszertárat, mivel árván maradt fia ekkor alig 3 éves 

Iskoláit szülővárosában végezte. Gyakornoki idejét is itt, a város legrégebbi gyógyszertárában, 
az egykori Császári Sas patikában kezdte el Molnár Károly gyógyszerésznél, majd annak halála 
után a neves botanikus-gyógyszerész, Kiad.ny Friedrich mellett töltötte A tirocinális vizsga leté
tele urán 1838-ban Bécsbe ment, ahol 18.39 és 1841 között a Politechnikai Intézetben vegyésze
tet tanult, és a medgyesi származású Meissne1-Traugott Pál (1778-1864) laboratóriumában is 
dolgozott. Ezt követően 1841és1842-ben a bécsi egyetemen tanult, ahol megkapta a gyógysze
részmesteri oklevelet az acidum benzoicum és készítményeivel kapcsolatos dolgozatáért Az_ 

1843/44-es tanévben már bölcsészhallgató Berlinben; itt jelent 1neg el~ő dolgozata, amelyben az 
oxálsavval és kettős sóival foglalkozott. Majd Giessenbe ment a neves""' dr Justus liebig (180.3-
1873) professzor mellé (7), ahol aJalappa-gyanták kémiai vizsgálatát végezte el, és ennek-eredmé
nyeképpen 1844-ben bölcsészdoktori oklevelet is kapott (3) Ekkor írt értekezése alapján meg
kapta a „doctor Philosophiae et artium liberalium Magister" címet. Dolgozata még az évben 
nyomtatásban is megjelent Heidelbergben C'hemische Untenuchungde.s.falappenharzes (1). Mind
ezek a tanulmányok szélesítették látókörét és szakmai ismereteinek gazdagítását biztosították 

1844 után hazajött Erdélybe 1847-ben az Országos Gyógyszerész-Egyesület közgyűlésén a 
VL kerület (E1dély) 3. járásának (a nagyszebeni) elnökévé választották meg(!). A gyógyszerészek 
szakmai és érdekvédelmi egyesületén kívül 1849-ben a helybéli Természettudományi Egyesület 
alapításának kezdeményezője, majd vezetőségi tagja 1852-ben átvette az egykori családi gyógy
szertár vezetését, amit apja halála után a haszonélvezettel bíró özvegy anyja, Kayser Josepha, 
Mauksch József Frigyes gyógyszerész kezelésére bízta (5). 1857 január 7-én a Gubernium a 
25 03.3 számú rendelettel elismerte gyógyszertárának reáljogát 

Az. 1848-as szabadságharc számára végzetes volt Egy ifjúsági csapat vezéreként Marosvásár
helyre került, ahol tüdőtubetkulózisban megbetegedett (3) 1867-től megromlott egészségi álla
pota miatt gyógyszertárában Krauss Frigyes gyógyszerészt gondnoknak alkalmazta Betegsége 
azonban nem akadályozta 1neg abban, hogy a közéletben tovább1a is tevékenyen részt vegyen 

__ N_~mf:~-~k __ gy_ó_gy§~r_ész_ként v9lt_is_mert, __ l1_anem a neves botanikusok közt is számon tartották 
Erdély f!ó1ájának lelkes kutatójaként; egyedülálló herbáriuma 1800 fajt tartalmawtt. Egyebek 
között 1850 júniusában Hohenbühel-Heufler Lajossal (1817-1885) és Schut Ferdinanddal 
(1799-1878) együtt tanulmányozta az erdélyi Árpásvölgy flóráját (4). Jelentős volt könyvtára, so
kat foglalkozott írással, több műve befejezetlen maradt 1878 június 10-én hunyt el Nagyszeben
ben (8) 
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KAZAY ENDRE 
(1876-1923) 

Nagybányán született 1876 november 10-én elszegényedett kisnemesi eredetű ötgyermekes 
iparos család harmadik gyermekeként (13, 16). Apja, Kazay András (1846-1926) misztótfalusi 
molnár volt, anyja Fuchs Brigitta (1848-1929). Szülei 1868-ban házasodtak össze. Házasságuk
ban 5 gyermekük született. A harmadik gyermekük K Endre. Ö az iskoláit a hatodik osztályig 
szülővárosában a minoritáknál végezte, papi pályára akart lépni, de gyenge testi alkata miatt erre 
nem volt alkalmas Alig tizenhét éves - ötödik osztályos gimnazista-, ainikor a világmindenség 
keletkezéséről és fejlődéséről százoldalas értekezést Írt Univenitas címmel 

Gyógyszerészi pályáját 1894-ben kezdte meg Ember Elek (1861-1943) nagybányai Arany Sas 
gyógyszertárában mint gyakornok, és 1897-ben Szilágysomlyón folytatta. 1897. október 29-én 
Kolozsváron tette le gyakornoki vizsgáját Fabinyi előtt, aki akkor a bizottság elnöke volt (7). Mint 
segéd dolgozott Szilágysomlyón, Marosludason, Nagybányán és Debrecenben Mát nagybányai 
gyakornokoskodása alatt kezdte gyűjteni az anyagot a későbbi, 25 OOO címszót tartalmazó négy
kötetes Gyógy1zeréfzi lexikonhoz, amely 1900-ban 1546 oldalon jelent meg, elsőként a magyar 
gyógyszerészi szakirodalomban Részleteit 1897-től a Gyógy1zerózi Hetilap sorozatban közölte 
(6). 1898-ban e szaklap 830 oldalán a megrendelőkhöz címzett hirdeti's jelent meg Kazay End
re aláírásával, melyben kérte a négy díszes vászonkötésű kötet árát (36 korona) akár részletekben 
is Nagybányára Molnár Mihályhoz elküldeni (20) A kapott pénzből akarta egyetemi tanulmá
nyait fedezni A mai napig sem jelent meg hasonló mű, csupán ennek hasonmása a megjelenésé
nek százéves évfordulója alkalmából dr Lárencz László pécsi gyógyszerésztörténész javaslatára, a 
Vértesacsai Gyógyszerészeti AJapítvány kezdeményezésére és az ICN Magyarország RI nagyvo
nalú támogatásávai és annak kizárólagos terjesztésében 1000 példányban (5) 

Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte Itt is megnyilvánulr szorgalma és írói készsége, 
mert még szigorló gyógyszerészhallgató korábai1 megjelent Organicus chemia c litografált mun
kája, amelyet a saját jegyzetei alapján állított össze, majd később 1908-ban, Nagybányán bővített 
fonnában újra kiadta Organicus C'hemia alapfogalmai címmel. Gyógyszerész oklevelét 1903-ban 
kapta meg, ezután 'Than Károly egyetemi tanár meghívta kémiai intézetébe, az ajánlatot aronban 
nem fogadta el, me1 t már elkötelezte magát gondnoknak Királyi Miklósné Ógyalán (akkor Ko-
1nárom megyei helység, ma Szlovákiához tartozik Hurbanovo néven) levő patikájába Később ezt 
bérbe vette és öt évet töltött itt el Megismerkedett későbbi feleségével, Blahó Arankával (1887-
1944), aldvel 1905 július 29-én körött házasságot Kér gyermekük született, Adél (1909-1944), 
aki szintén gyógyszerész lett, oklevelét 19.35 március 8-án kapta meg Budapesten, és Brigitta 
(1920-1944), aki később postatisztviselőkénr dolgozott 

-AZ--6gy:JaT-éVekiől' mege1égedéssel-írt, mert ebben a helységben volt Konkűly-Thege Miklós 
csillagvizsgáló intézete és meteorológiai megfigyelő állomása, ahonnan sok segítséget kapott saját 
kísérletei végzéséhez Ez idő alatt szerkesztett egy refraktométert és egy polarimétert Megtakarí
tott pénzéből 1908-ban megvett egy kis gyógyszertárat Nagyszalatnán (akkor Zólyom vármegye), 
amelyet 1910-ig vezetett Szent Lélek néven. 

1910 január 15-én a budapesti Galenus gyár meghívta vezetőnek, szívesen vállalta ezt a meg
bízatást, eladta gyógyszertárát, amúgy sem érezte jól magát az utóbbi munkahelyén, falusi magá
nyában. Itt 1915-ig mint igazgató-fővegyész dolgozott, közben 1912 és 1915 között a budapesti 
Drogista Iskolában a vegytan előadója, és a Gyógy1zerészi 1-ietilap fő1nunkatársaként részt vett a 
szerkesztési munkálatokban Az első világháború kitörése után jövedelmezőbb állás után nézett, 
így 1915-től a Bihar 1negyében levő Vaskóh helységben a Szentháromság nevű gyógyszertárat vet
te bérbe Mint vaskóhi gyógyszerész 1918-ban a Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövetségének 
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igazgatótanácsi tagja (2) 1918 szeptemberében ettől a gyógyszertártól is megvált, de már szep
tember 15-én Vértesacsán (akkor Fejér, ma 'Tolna megye) megvette a Magyar Korona, később 
Szent Erzsébet nevű gyógyszertárat, ahol élete végéig dolgozott Ebben az időszakban lesz a 
GJ1ógyszerózi 5zernle fümunkatársa és a Pharmazeutiíche Monatshefte e osztrák szaklap egyedüli 
magyar szerkesztőségi tagja. 1919-ben az Egészségügyi Népbiztosság a Fejér vár1negyei gyógyszer
tárak Ielügyelőjévé nevezte ki, 1921-től pedig az újjáalakult Magyarországi Gyógysze1ész Egyesü
let tiszteletbeli tagja lett Több előadást tartott a Gyógyszerész Egyesületben, az utolsót 192.3. 
március 6-án, alig másfél hónappal halála előtt 

Gazdag szakirodalmi tevékenysége is 'T'öbb mint kétszáz közleménye jelent meg nyomtatás
ban, ezek közül számos azokban a korabeli szaklapokban, melyek szerkesztésében ő is részt vett, 
de a Magyar C'herniai Folyóiraioan, az Idójárásban, a Természettudományi ROzlönyben is. 1902-ben 
és 1903-ban Méhészeti zsebnaptárt adott ki (12) Foglalkozott kémiával, csillagászattannal, mete-
01ológiával, természeti jelenségek magyarázatával, fizikai eszközök szerkesztésével, antropológiá
val, irodalommal (színdarabot is írt), zeneesztétikával, pirotechnikával, történelemmel és 1nég sok 
mással. Saját elgondolása alapján szerkesztett refi:·aktométert, polarimétert, távcsövet, egyszerű 
polarizálófélá1nyék-készüléket és a gyógyszerkészítés megkönnyítésére tablettázó gépet, kenőcs
adagolót (1906), potosztót (1917), injekciótöltőt (1912) Negyvenéves korában megtanulta a 
hangjegyeket és utána orgonálni is; énekkönyvet, zeneelméletet és zeneesztétikát is Írt A kántor 
nélkül maradt római katolikus egyházközség kántori teendőit is ellátta Vaskóhn és Vértesacsán is. 
Bekapcsolódott a falu társadalmi életébe, ismeretterjesztő előadásokat tartott a csillagdában, bar
langvezetést vállalt, állatgyógyászattal is foglalkozott (1 O) 

Több munkája kéziratban maradt, így a Kfmiai műszavaink eredete és rendszertana, különö.s te

kintettel a magyar él a gyógyizeré.szeti vonatkozásokra, Herme.s könyve, Talmud tanulmányok~ A tu
domány é5 a művé.1zet igazságai és szofizmái, A kere:íztén;y egyházi művészet eredett, célja, hatása, va
lamint a „Venes bekezdéíeim különbözó tárczacikkeimnéf' című 

Állandóan dolgozott mégis sokat nélkülözött, mindig anyagi gondjai voltak. Betegségét mél
tósággal viselte, pedig nagyon gyötör(e, hogy ereje fogytán nem tudott már aktívan részt venni a 
gyógysze1észi munkában (1) Még betegágyán is készített recepteket, amelyeket felesége szolgált 
ki, mert nem volt anyagi lehetősége, hogy gyakornokot tartson A gyógyszertár ajtaján kis cédula 
volt: 

„Orvo.Hágért te.uék a lakásba be.szólni" felirattal, majd haláláról is gyászkeretes jelentés jelent 
meg az ajtón (9). 1923. április 20-án hunyt el Vértesacsán negyvenhét éves korában. Rövid meg
szakítás után az 1909 június 20-án Nagyszalatnán született Adél leánya vette át a gyógyszertár ve
zetését, miután 1935 március 8-án Budapesten megkapta gyógyszerészi oklevelét Az 1944-es 
Gyógyszeré.ízi almanach szerint a haszonélvezeti jog a feleségéé, a gyógyszertár kezelője pedig 
Kazay Adél (22). 

--A--kű-i:Xi1 eihlinyt Kazay E-nd~e tem~i:é~~ utin KOritsánszky Óttó--éS JGdfiSb-ViktOr a Gy6iJ- ---·-------·--·--
szeré.szi Közlöny hasábjain felhívásban fordult a gyógyszerészek egyesületének egyes kerületeihez, 
hogy adományaikkal járuljanak hozzá szakkönyvtáránal{, jegyzeteinek és kéziratainak az egyesü-
let részére való megváltásához Időnként az egyes kerületekből beérkezett gyűjtőív összegeit közöl-
ték a lapban, innen tudjuk, hogy a marosvásárhelyi gyógyszerészek 20 400, a Szatmár megyeiek 
102 200 és a bánságiak 70 OOO ko1onát küldtek e nemes célra. Az összegyűlt pénzösszeget folya-
matosan elküldték a családnak s ennek eredményeképpen a család átadta a hagyatékban maradt 
kéziratokat, jegyzeteket, összesen 169 darabot. A cél egy külön Kazay-könyvtár létrehozása volt 
(21) 

Kazay Endre igazi képviselője volt a tudós gyógyszerésznek, és joggal tartották polihisztornak, 
nen1 véletlen, hogy Winkler lajos p1ofesszor „Magyar Scheele" névvel illette Ilosvay mondta 
róla, hogy igazi tudósnak született, csak a so1s nem kedvezett tehetsége teljes érvényesülésének 
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Egykori principálisa Ember Elek is megemlékezett róla (23). A hálás utókor megőlizte einlékét 
Vértesacsai gyógysze1tára ma nevét viseli, falán márvány emléktábla és a gyógyszertár mellettem
lékszoba jelzi itteni tevékenységét. Mái 1924-ben indítványozták, hogy az Egyesület könyvtárát 
róla nevezzék el, és már ekkor elkészítette plakettjét Kovács Ödön gyógyszerész, amelyet az Egye
sület árusított. Egy példánya ma a budapesti Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtár és 
Múzeum egyik helyiségében látható A magyar gyógyszerészet pantheonjában is szerepel neve 
(1'7) mint aki maradandót alkotott a magyar és az egyetemes gyógyszerészetben A Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság 1968-ban emlékérmet alapított a kiemelkedő tudo1nányos vagy tár·sasá
gi munka jutalmazására, életmű elismerésére (16); ezt kétévente osztják ki az arra érdemes magyar 
gyógyszerészeknek (7). A múlt emlékeit tiszteletben tartó magyarországi gyógyszerészek Bw·getti 
László gyógyszerész javaslatára, 1998-ban Vértesacsai Kazay Alapítványt hoztal{ létre emlékének 
ápolására (4) Ennek, valamint a Vértesacsai Barátok Köre és a Nemzeti Pantheon Alapítvány 
anyagi támogatásával halálának hetvenhatodik évfordulóján, 1999. április 24-én márvány sírem
léket avattak Vértesacsán (3, 14, 15) 

A Kazay-hagyaték összegyűjtése és ápolása dr lárencz László erdélyi származású pécsi gyógy
szerésznek köszönhető Kaztzy E'ndre a húneves gyógyszeré.sz című, 26 oldalas, fényképekkel illuszt
ráh kis könyvecskéjében, a.Inely 2000 májusában jelent meg, nemcsak életútját, gyógyszerészi 
n1unkásságát és teljes bibliográfiáját, hanem egyéb tevékenységét is befi?,.utatta (11), sőt a család
fát is összeállította 1976-ban, 1983-ban és 1986-ban a szülőföldjén, Nágybányán megjelenő Bd
nyavidéki Fáklya c hetilap is 1negemlékezett róla, allol a Misztótfaluban 1905-ben kinyomtatott 
G)1ógy5zeré.sztt cfmű 1övid életű szaklapot is megernlítik (19) É.rdekességként megjegyezzük, hogy 
Kazay Endre szülőházát a vízimalommal Ziffer Sándor (1880-1969) neves nagybányai festő 
megörökítette 

Kazay Endre legkisebb öccsének, Kazay Lajosnak (1886-1927) az unokája, Kazay Anna (sz 
1947. július 18, Miszmogyorós) Marosvásárhelyen végezte egyetemi tanulmányait, 1970-ben 
kapott gyógyszerész oklevelet, majd férjével, az 1968-ban ugyanitt végzett Mihály Béla (sz 1944 
szeptember 10., Körösfő) gyógyszerésszel együtt előbb Borsán, később Misztótfalun az 1935-ben 
alapított Angyal gyógyszertárban dolgozott, 1994-től pedig Nagybányán Fonta.na néven magán
gyógyszertárát vezeti (ez, volt a Máramaros megyei 80 számmal ellátott állami gyógyszertár, amit 
1976-ban nyitottak meg) 

IRODALOMJEGYZÉK 

Abay Nemes Gyula: Kam;1 a magyar gyógy1zeré.szet soha ki nem alvó.fényének 10 éves haldlának 
évfordulójára Gyógyszerészi Értesítő 1923, .31, 19, 90 

2 Bif~df~i-Ji~OS-; Báf.Sűny- Elémér: A magyarorszdgi gyógyszeré.Jzet tdrténete az llíidőktól a mai na

pig 11 kötet A Magyarországi Gyógyszerész-egyesület kiadása, Budapest, 19.30, 282, 320, 
440, 506, 559, 588, 632,662,670 

3 Burgetti László: Vértesanai KaZtZ_y G,yógy5zerészeti A!apltvány. Gyógyszerészet 1999, 43, 3, 
179-180 

4 Burgetti László: A múlt megbecsülése, a jelen tényei é.i ajövll reményei Koszorúzás a Vértesacsai 
Kazay gyógyszertár emléktáblá_jánál. Gyógyszerészi Hírlap, 1999. május 26 

5 Bu1getti László: S'záz év után ismét kiadták Kamy Endre G;1ógyszerészí lexikon clmű munkájdt 
Gyógyszerészet 2000, 44, 8, 503 

6 Hegedűs Lajos: A Gyógyszerészeti lexikonról Gyógyszerészet 1978, 22, 4, 146 
7. lárencz László: Kamy Endre újabb életrajzi vonatkozdíai Gyógyszerésztörténeti Diárium 

1975, JV, !, .35-45 
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8 lárencz László: Kazay E'ndre-emlékplakett- és emlékérem Gyógyszerészet 1988, .32, 2, 87-88 
9. Lárencz László: 75 éve halott Kazay Endn· Gyógyszerészet 1998, 42, 12, 656-658 

10 Lárencz László: Emlékezzünk Cikksorozat Kazay Endréről a Mi újság Vértesac>án? e. havilapban 
1998-2000 

11. l~encz László: Kazay E'ndre a hú neves gyógyszerész. Galenus lapkiadó Kfr ., Budapest , 2000, 
1-26 

12 Matolcsy Miklós: KOnyv- é.s irodalmi gyűjtemé11:y magyaronzági gyógy.szeré.szeti munkákról 
1578-1909 Srephaneum Nyomda Rt, Budapest, 1910 

13 Studény .János, Von dra Antal: Hir neves gyógy5zeré1zek Szerzők saját kiadása, Budapest, 1929, 
29.3 

14. Szmodits László: Síremléket állítanak Kazay Endrének Gyógyszerészet 1999, 43, 3, 179 
15 Szmodits László: Slremléket avattak Kazay E'ndre vértesanai slrján Gyógyszerészet 1999, 4.3, 

5, .320-.321 
16. Zalai Károly: Gyógy.ízeré.szeti numizmatika Az MGYI kiadása, Budapest, 1998, 8.3. 
ll. *** A magyar gyógyszeréJzet pantheonja (összeállította Zboray Bertalan, Hegedűs Lajos, 

Szmodits László) Kézirat. Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtár és Múzeurn, Buda
pest 

18 ***Magyar életrajzi le.xikon III. kiegészítő kötet (Főszerk. Kenyeres Ágnes). Akadémiai Ki
adó, Budapest 1981, .3'74.; ***Új magyar életrajzi lexikon III. kötet Főszerk.: Markó Lász
ló. Magyar Könyvklub kiadása, Budapest, 2002, 811 

19 *** Megemlékezó Kazay Endrére Bányavidéki Fáklya (Nagybánya) 19 76. november 6 , 198 3 
február 5 , 1986 november 15 

20 **'Felhívás (bejelentés). Gyógyszerészi Hetilap 1898, 37, 830 
21 ***A Kazay-gyűjtés eredménye Gyógyszerészi Közlöny 1924, 40, 428 
22 *** Gyógyszerészi almanach az 1944 évre Szerk dr Szász T'ihamér, Budapest, 1944 
2.3. Ember Elek: Vértesaoai patikus Volt tanitófőnöke - Kaza.y Endréról Gyógyszerészi Közlöny 
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126 ábra Rtzzay Gyógyszerészi lexicon 
' művének címlapja (1900) 

A KELLER CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 
10 KELLER ISTVÁN (1886-1949?) 
IFJ KELLER ISTVÁN (1913-1997?) 

KELLER GYULA (1917-2001) 

Id Keller István gyógyszeI'ész 1886 augusztus 21-én született, az akkori Torontál megyei 
Mokrin helységében. Gyógyszerész oklevelet 1908 június 20-án kapott Budapesten Később 
megvásárolta Csíkszentmártonban az 1871-ben alapított egykor Dobay Sándor tulajdonában 
levő, Attila nevű gyógyszertárat, majd a tusnádfürdői fiókgyógysze1tárnak is a tulajdonosa lett 
Felesége Mayer Heléne szintén gyógyszerészcsaládból származik A Csiki Hirlap VI évfolyamának 
95. száma (2011 május 18, szerda) egy, az első világháború előtt forgalornba került képeslapot 
közöl, melynek felirata: Mária-villa Tusnádfürdőn, tulajdonos: Keller István gyógyszerész, 
Csíkszentmárton Ez a Mária-villa nevet viselő épület (korábban Szegedi-villa) volt a fürdőtelep 
legnagyobb vendégfogadója, 34 szobából és 8 konyhából állt, itt működött a helység első vízve
zetéke A mai Szent Anna-sétányon épült villát a gyógyszerészek nyaralóházának tekintette és 
50-.30o/o-os kedvezménnyel családjaik részére bocsátotta Az. 1960-es évek végén az épületet a ha
tóságok lebontották, és helyébe a jelenlegi Kezelőbázist epítették fel ;,; 

1918-ban még ő a C5Íkszentmártoni gyógyszertárnak a tulajdonosa, de 1921-ben azt eladta 
Henter Károly gyógyszerésznek, és családostul Temesváron telepedett le. Megvette Temesvár Er
zsébet külvárosában Hegyi Elemértől az 1858-ban alapított „Kereszt" nevű gyógysze1tá1at 
1925-ben szabad joggyakorlásra kapott engedélyt a román hatóságokról Az 19.3'7„ évi Almanach 
szerint még ő a rulajdonos, sőt 1949-ig, a gyógyszertár államosításáig A 1 34 sz. rniniszteri ren
delet mellékletében, a Temes megyében, illetve Temesváron államosítandó gyógyszertáral.;: névso
rában még ő a tulajdonosa a Zalatna utca 2 szám alatti gyógyszertárnak Államosítás után gyógy
szertára a szülészeti klinika gyógyszertáraként működött tovább, és ma is ilyen minőségében 

Id Keller István gyógyszerésznek két fia, ifj István és Gyula és egy leánya volt, még Csíkszent
mártonban születtek. A fiúk gyógyszerészek lettek 

Az. idősebb fiú, ifj Keller István (1913-199'7) iskoláit Temesváron a német gimnáziumban 
végezte, majd Bukarestben folytatta gyógyszerészi tanulmányait Ugyanott, 1936-ban a doktori 
fokozatot is megszerezte, tézisének tárgya a borvizek elemzése volt. A 2 világháború befejezése 
után kényszermunkára vitték a Szovjetunióba, ahol bányában dolgozott éveken át Itt az egyik 
szeme látását is elvesztette. A hatvanas évek közepén engedték haza. Temesváron volt gyógysze
rész. A kilencvenes évek elején kitelepült Németországba családjával együtt. Ort is halt meg 1996-
ban Két gyermeke van, de ők nem folytatták a családi tradíciót, a gyógyszerészszakmát 

A--kis-ebl5ik--n.a;--Keller:· Gyuta-1917 .-- július 10-én született Csíkszentmárronban Mivel 1921-
ben a család elkerült Temesvárra, így iskoláit már ott kezdte meg, majd szintén a német tannyelvű 
gimnáziumban folytatta, 1935-ben érettségizett. Egyetemi tanulmányait ő is Bukarestben végez
te, 1940. október 28-án kapott gyógyszerész oklevelet a bukaresti Gyógyszerészeti Karon A 1ná
sodik világháború alatt, 1941 novemberétől 1942 áprilisáig a katonakórház gyógyszertárában 
dolgozott, majd ezt követően 1945 októberéig a román hadsereg kötelékében swlgált, előbb vö
röskeresztes vonaton járta be a Szovjetuniót, 1najd a katonakórház gyógyszertárában teljesített 
szolgálatot 

Egy ideig Temesváron apjának a Réreizthez címzett gyógyszertárában volt alkalmazásban, 
majd az államosítás urán a Temes megyei Dettára került a 23. sz. gyógyszertár vezetőjeként. 1952-
ben Marosvásárhelyre jött, itt telepedett le, előbb az 1 sz gyógyszertár alkalmazottja, majd 195 7-
től főgyógyszerésze volt Nyaranta több erdélyi településen vállalt helyettesítést, így dolgozott 
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Görgényben, Karcfalván, Csíkszentdomokoson, Szépvizen is. Éveken át marosvásárhelyi 2. sz 
Járóbeteg-rendelő (Poliklinika) gyógyszerrárában is vállalt munkát E tisztségéből helyezték át a 
Centrofarm Gyógyszer-kereskedelmi Vállalat keretén belül működő gyógyszerellenőrző osztályra, 
ahol egészen nyugdíjazásáig dolgozott. Az egészségügy terén vézett munkája elismeréseként a 
„Medalia pentru Munca Sanitara" éremmel tüntették ki 

2001. április 11-én hunyt el Marosvásárhelyen. Sírja a helybeli római katolikus temetőben 
van. Sajnos a családtól (özvegy feleségétől és leányától) több adatot nem sikerült megtudni róluk 

IRODALOMJEGYZÉK 

1 Erőss Vilmos: Régi C5íki képedapok 
2 Molitórisz Pál (szerk): Almanah 1937 
3 DECRET nr 134 din 2 aprilie pentru nafionalizarea unitafilor sanitare ca: farmaciile urbane 

re~edinte §i nere§edinte de judef §i centre importante muncitore~ti, laboratoare chimico
farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 

4. ***Leánya, Keller Emese közlései, 2012 
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CSÁVÁSY KISS KÁROLY 
(1820-1898) 

Székely nernescsalád sarjaként született 1820. június 7-én Kolozsváron.- Gimnáziumi tanul
mányai után jogi pályára lépett, de egy év múlva áttért a gyógyszerészetre Gyakornokként Hát
szegen dolgozott Wagner Károly gyógyszertárában 18.39-1841 között, majd négy évig Szászvá
rosban és Temesváron mint kisegítő gyógyszerész 1845-ben Pesten beiratkozott az egyetemre, 
ahol 1846-ban kapott gyógyszerészmesteri oklevelet (5). Újabb négyévi segédeskedés után 
Steingassnet Ágoston gyógyszerésszel társulva megvette Temesvár belvárosában, a város legré
gebbi, az 1794-ben alapított Fekete Sas gyógyszertárat Itt ismerkedett meg Reitter Mátyás kato
na ezredorvos Janka nevű leányával, aki ekkor már Rottmfulnet Kát·oly (oklevél Bécs, 1818) 
gyógyszerész özvegye volt Rövidesen feleségül vette 1853-ban gyógyszertárának a tulajdonrészét 
eladta, és Pestre ment, ahol 1855-ben megvásárolta a Ferenciek terén levő 1787-ben alapított Kí
gyó gyógyszertár reáljogát. Ez a gyógyszertár negyvenhárom évig maradt a tulajdonában (4) lel
kiismeretesen, pontosan vezette gyógyszertárát, arra törekedve, hogy az országban az első legyen 
Ezt el is érte, és elismerésként 1869 augusztus 2-án Ischlben kelt legfelsőbb rendelettel őfelsége 
a király „császári és királyi udvari gyógyszerész" címmel ruházta fel (2, .~) 

Nagy ügybuzgósággal vállalt munkát a közügyek terén is, számos egfesületnek volt tagja, részt 
vett a Magyarországi Gyógyszerész Egylet megalapításában Az 1874 május 6-án ta1tott egyesü
leti közgyűlésen az 1 já1ás elnökévé választják, egy évvel később már az Egylet első alelnöke, és az 
is marad éveken keresztül; 1884 és 1889 között elnök lesz, lemondása után pedig tiszteletbeli el
nök. 1885„ február 6-án a nyugdíj- és segélyalap elnökének is megválasztják A budapesti gyakor
noki tanfolyam alapítói és vizsgáztatói között is szerepel a neve, 1892-ig az egyetemi vizsgáztató 
bizottság cenzo1a 189 7-ig tevékeny tagja volt a Közegészségügyi Tanácsnak, a Taxa-bizottságnalc 
Az. 1876 január l-jén életbe lépett tizedes súlyrendszerre vonarkozó törvény kidolgozásában is 
részt vett, valamint a kiképzési rendeleteket előkészítő bizottságban és tagja volt a Te1mészettudo
mányi Társaságnak (1) . 

A tisztségeivel já1ó feladadokat nagy hozzáértéssel és rátermettséggel végezte és kiválóan meg
állta helyét, mégis minden szabad percében visszavonult a laboratóriumába és a tára-asztalhoz; ez 
volt igazi életeleme. 

1898 május l-jén eladta gyógyszertá1át, miután ötvennyolc évet töltött a pályán Visszavonult 
Gödöllőre, ahol hetvennyolcadik életévében, 1898. augusztus 8-án elhunyt. Végső nyughelye a 
budapesti Kerepesi te1netőben van (4). Az Érdi Út felőli, római számokkal jelölt fülkék között a 
702-71 szá1nmal jelzetten a felírás a következő: Csávási Kiss Károly gyógyszerész 1820-1898 ( 6) 

_Szak:ITlá~h_j_~!_~-~--k~pvi~elője volt a k~z~gy~k i_ntéz_és_ében, a munka szeretete, szo1galom, lelkiis-
1ne~~~(~~~-ég- jelle1nezte. Szép, tartalmas életének minden mozzanata alkalmas, hogy tanulságul 
szolgáljon és követendő példa legyen a kései utódoknak 

Megjegyezni kívánjuk, hogy a tanulmányorott szakirodalomban nevét különböző módon ír
ták, így csávási (1), csávássi (3), illetve csávásy (1, 4) előnévvel, ez utóbbi a leggyakoribb 

IRODALOMJEGYZÉK 

Baradlai János, Bársony Elemé1: A magyar gyógyszerészet története 1 és II. kötet A Magyaror
szági Gyógyszerész-Egyesület kiadása, Budapest, 1930 1 kötet: 380, 11 kötet: 96, 126, 152, 
164,221,234,247,257, 378,401 
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2 Mann Géza: E'mlékezzünk régiekról E'mlékbe.1zéd Csávás1i Rl.11 Kdrolyról Gyógyszerészi Heti
lap 1930, 49, 16, 267-269 

3. Zalai Károly: A magyar gyógyJzeré.5zet nagyjai 1612-1945 (Szerk. Szarvasházi Judit) Galenus 
Kiadó, Budapest, 200 l, 30. 

4. *** Csávásy Kiss Károly (Nekrológ) .. Gyógyszerészi Hetilap 1898, 37, .3.3, 546-548 
5 -**-'!' A magyar gyógyszerészet pantheonja (összeállítorra Zbo1ay Bertalan, Hegedűs Lajos, 

Szmodits László). Kézirat. Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtár és Múzeum, Buda
pest 

6. Szmodits László: Neve:1 magy1ar gyóg;11zeré.5zek kegyeleti adattára Dictum Kiadó, Budapest, 
2003, 147 
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AZ IRÁNYOSSY KNOBLAUCH CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 
KNOBLAUCH KÁROLY (1797-1869) 

KNOBLAUCH ÁGOSTON KÁROLY (1832-1910) 
KNOBLAUCH MAXIMILIAN (MIKSA) (1860-1942) 

A Knoblauch család már 1768-ról tevékenykedik a bánsági Érchegységben, és 1818 óta, több 
generáción át vezette Oravicabányán a gyógyszertárát A család több tagja meghatározó szerepet 
játszott a település és a környék társadalmi életében 

A család első gyógyszerésze Knoblauch Károly Resicabányán született 179 7„ január 28-án 
Apja Knobblauch August Philip, n1érnök, a resicai bányákban egy részleg és a pénzverde igazga
tója volt. Gyógysze1ész-gyakornoki idejét Oravicabányán az egykori Edwar·d Winter által 1763-
ban alapÍtott gyógysze1tárban töltötte. A patika 1790-től a bányaigazgatóság anyagi támogatásá
val .Johannes 1.ederer tulajdona lett, és 1796 október 19-től „Berg-Apotheke" néven működött 
Oravicán. Ez a városias település a Bánsági-érchegység egyik festői völgyében, az Oravica-patak 
n1entén húzódik és a környék bányászatának legdinamikusabban fejlődő központja volt, ahol re
zet és ezüstöt bányásztal.;:: 1834-ig csak a Berggemeinde (bánya.község) címet viselte, ekkor vált 
bányavárossá (Bergstadt) 

Knoblauch Károly gyógysze1ész gyakornoki képzettségét az 1814. október 31-i keltezésű, 
tirocinális vizsgáról szóló igazolása bizonyítja (2). Ezután Bécsbe ment egyetemi tanulmányait vé
gezni (6), ahol 1818-ban magister phannaciae oklevelet kapott. Mikor Bécsből hazatért, mint 
okleveles gyógyszerész, újból Oravicabányán kezdett dolgozni. Lederer gyógyszerész, a gyógyszer
tár tulajdonosa, az 1818-tól kezdődő súlyos betegsége után 1819 január .30-án elhunyt. 1820-tól 
a gyógyszertár a Knoblauch család tulajdona lett, ezt bizonyítja egy 1820. szeptember 1-i keltezé
ses adásvételi szerződés, ami Lederer özvegye és Knoblauch Károly között jött létre. E szerint az 
özvegytől a házat (387 sz.ám), a gyógysze1tá1at, annak teljes ingóságait, valamint a hozzá tartozó 
fiókgyógyszertárakat is megvette. Így inost már 1nint tulajdonos vezette az oravicai gyógyszertá
tat, amit később, 1855 február 16-tól Fekete Sas („La Vulrurul Negru", „Z um Schwatzen Adlei") 
név alatt működtetett 

18.33 március 7-én kérte a bánya igazgatóságát, hogy az 1816-ban Boksánbányán alapított fi
ókgyógyszertárat önállóvá alakíthassa át Az. engedélyt még az év április 24-én megkapta, s ettől 
kezdve azt Szentháromság néven testvére, a szintén oravicai születésű Knoblauch Gáspár vezet
te, aki huszonhárom éves korában, 1828-ban Pesten szerzett gyógyszerészmesteri oklevelet (10) 
Ennek a gyógyszertárnak két fiókja volt, az egyik Resicán, a másik Ferencfalván. A bogsánbányai 
patika később Risztics Milán és neje tulajdonába került 

-185-S:..Da:rfResican-K.--Káröly bárátja:;-Btada Ede, egy új gyógyszertárat alapított Megváltó né
ven Később sorra alakultak a környéken önálló gyógyszertárak, így például 186.3-ban Stájeilakon 
Gasenheimer szintén Szentháro1nság néven, ami később a Kör·nyey család tulajdonába került, 
akivel 1930-ban rokonsági kapcsolatuk volt, 1871-ben Ó-Moldovában a Hygeea, 1878-ban 
Szászka-Montanában a Szűz Mária és ezeket követően a többi nagyobb településeken is új gyógy
szertárakat alapítottak (15). 

Knoblauch Károly érdeklődése és tevékenysége sokoldalú volt A 1nindennapi gyógyszertári 
munka mellett a helybeli ásványvizek tanulmányozása felé is fordult„ Már előtte Bernard 
Lindenmayer dr„ aki 1798 és 1810 között helybéli orvos volt, felhívta az ottani ásványvizekie a 
figyelmet. Knoblauch Károly vegyelemzéseket végzett, és arra a következtetésre jutott, hogy ezek
ből a pilsenihez hasonló minőségű sört lehet előállítani. Megállapításával megvetette az alapját az 
Oravicabányához tartozó Csiklóbányán (Ciclova Montana) felállítandó sörgyárnak_. Az. 1'721-ben 
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alakult és femesvár központtal működő Hegyi egészségügyi intézménynek is tagja volt. Az. ő köz
bejá1ására jött el Komáromból Roja György orvos, akivel 1838-ban a gyógyszertár helyiségeiben 
variolaellenes oltóanyagot állítottak elő. 

Jó kapcsolata volt Wierhiczky Péter (Galícia, 1794- Otavica, 1847 február 5) lengyel szát-
1nazású botanikussal, gyógyszerésszel, orvossal és természettudóssal a környék növénytakarójának 
felmerésében, aki az 1820-as évek végétől Oravicán működött, valószínűleg mint bányaorvos és 
már 1819-től rendszeresen folytatta jelentős flórakutatói tevékenységét 

18.35-ben megismerkedett Arthur Schott (1814-1875) németországi költővel, aki a bánsági 
népmesék iránt érdeklődött, és megkezdte gyűjtésüket Az. összegyűjtött bánsági román népme
sék lefordításáért Knoblauch Károly gyógyszerészhez folyamodott Az 1845-ben Stuttgartban és 
IUbingenben a Schott Albert és Arthur által kiadott, 400 oldalas és 4.3 népmesét tartalmazó gyűj
teményes kötet előszavában megemlítik, hogy Knoblauch Károly segítségével állt össze a kötet 
anyaga (2) 

A bányászokkal való együttérzését mindig kifejezte, ezt igazolja az a tény is, hogy velük együtt 
küzd az oravicai bányák adminisztratív függetlenségének kivívásáért. 1853-ban a Bányaigazgató
ság javasolja, hogy nyisson fiókgyógyszertárat Steierdorf és Újmoldova (Moldova Nouií) helysé
gekben is (3) Az. 1855 február 16-i keltezéssel ellátott átiratban a Bányaigazgatóság megköszöni 
Knoblauch Károly gyógyszerésznek, hogy az 1847-1858 között épített vasútvonalon dolgozók
nak az előírt 5%-on felül még 15o/o árengedményt adott gyógyszervásárláskor (2) Knoblauch Ká
rolyt a mezőgazdasági oktatás is foglalkoztatta, küzdött az ilyen profilú középiskolák megalakúá
sáért 

1869 március 13-án hunyt el Oravicabányán (2) 
liberális gondolkozása fiaira is hatással volt Egyik fia, az 1832. június 5-én született 

Knoblauch Ágoston Károly, az 1848-as szabadságharc idején önkéntesként csatlakozott Bem 
seregéhez. Itt kisegítő tábori gyógyszerészként tevékenykedett. A világosi fegyverletétel Temesvá
ron érte, innen Bécsbe szökött, egy ideig ott bujdosott, és csak 1855-ben tudta gyógyszerészi ta
nulmányait befejezni Hazatérve Oravicabányára, folytatta édesapja gyógyszerészeti hivatását 
Kapcsolatban volt Koch Robert (1843-1910), Friedrich Lölller (1852-1915), Wilhelm Schütz 
(l 839-1920) és más neves német orvostudosokkal Az. állatok fertőző betegségeinek gyógyításá
val is foglalkozott, például a lovaknál a takonykór (malleus) vagy a juhoknál a S'treptoco<<U5 

agala<tiae okozta betegségek kezelésével Előbb a város, majd a megye Egészéségügyi Tanácsának 
tagja lett. A város és az egész Bánság szociális problémáival, a művelődéssel, az iskolákkal, a rne
zőgazdaság modernizálásával foglalkozott Hetvenkilenc éves koráig, 1910 október 18-án bekö
vetkezett haláláig vezette a családi gyógyszertá1at ( 4, 6, 8) 1910-ben a Gyógy1zeré.ízek lapja nap
tára (l) említi, hogy az oravicabányai Fekete Sas gyógyszer cár tulajdonosa Knoblauch Ágoston, 
de a gyógysze1tár kezelője már az ő fia Knoblauch Maximilian (Miksa), aki 1860. május 12-én 

- szllletet:"t"; éS-1-iusZonhárom éves kOl·ibari_; ___ T 884:._berl avattak--gyógfSzeréS-S-ié- -~ -h-Udai)eSi:i 'Orvostu-
dományi Kar levéltárában őrzött anyakönyvek szerint (10) 1895-ben a Magyar Mezőgazdasági 
Minisztériumban a Bánságért felelős tanácsosi tisztséget is betöltötte 1911-ben a gyógyszertárá
nak készítményeivel részt vett a Párizsi Nemzetközi Kiállításon. A környék gyógynövényeiből ké
szített kivonatokat forgalmazta, még budapesti gyógyszertárakba is eljuttatta, sőt a grazi katonai 
helyőrség gyógyszertára számára is. 1918-tól 1937-ig már ő a Fekete Sas gyógyszertár, tulajdono
sa (12) Elődeihez hasonlóan ő is foglalkozott a 1nezőgazdasággal, állattenyésztéssel Ez utóbbi te
rületen elért eredményeit (juhtenyésztés) 1924-ben díjazták, a Lugoson tartott mezőgazdasági ki
állításon 1942-ben hunyt el 1937. július 16 és 1942 között a gyógyszertár tulajdonosa Knob
lauch ArtÚI orvos, aki oklevelét a Bolognai Orvosi Egyetemen kapta (15). A gyógyszertárak álla
mosítását elrendelő 1949. évi 134 sz Decrctu1n névjegyzékében tulajdonoskér,t Knoblauch 
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Augustin (Ágoston) neve szerepel, mint az oravicabányai Fekete Sas nevű gyógyszertár tulajdo

nosa (14) 
A Knoblauch családból még ismert a Né1netbogsányban született Knoblauch Virgil, aki 

ugyancsak Budapesten, 1888-ban szerzett gyógyszerész oklevelet huszonhárom évesen is (10). Ta
lán ő Knoblauch Gáspár gyógyszerész utóda, de pályájáról sajnos nincs semmiféle adatunk 

Így tehát a gyógyszertárat több generáción keresztül a Knoblauch család gyógyszerészei vezet
ték Ma inár múzeumként működik ( 4, 11, 15) 

A család minden tagja nleghatározó szerepet játszott 01avicabánya társadalmi életében Már 
1846.-ban, a magyar és magyar érzelmű bányapolgárok 1negalapúották a Magyar Olvasókört, 
melynek célja a „magyar nyelv, irodalom és művelődés ápolása és terjesztése" volt. Ennek nem
csak tagjai, hane1n táinogatói is voltak a Knoblauch család tagjai 

Az első világháború éveiben Oravicán egy kisebb hadirokkantkórház is működött, az önkén
tes ápolónők soraiban találjuk a régi bányapolgárok női leszármazottait, mint például irányossy 
Knoblauch Terézt is (13) 
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A NAGYSOLYMOSI KONCZ CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

A nagysolymosi Koncz család ősi székely eredetű A nemesi címet I. Rákóczi György fejedelem 
Gyulafehérvárott adományozta id. Koncz Boldizsárnak 1642. július 16-án a.sófalvai sóbányában, 
kamaraispáni minőségben szerzett érdemei elismeréséül (4). A kitüntető oklevél szövege a követ
kező: „ 1642 juliuJ 16-án a_fejedelfm nagy-so/;ymo.1i Koncz Boldizsár· sófalvi sóbánya kamarásá
nak hívségéért és hosszas hasznos szolgálataiért, valamint Incze Erzsébet hitveJének 5 fdnos, And
rás, István, Pdl, Boldizsár és Tamá1 fiainak, m.ínt 5zékely lófókne-k neme.néget adott 5 jelvényül e 
czímert Egszinkék katonai paizs, mezejét zöld pázsint boritja, mel61en természetes .1zinében lefe.stett 
ágaskodó oro1zlán ldtszik, nyitott 1zájjal, kin_yujtott vörös nyelvvel, _farka_folfelé görbülve, hátulsó te1t
részén nyugszik; 5 elsó'jobb lábával kardot markol dt, a balban ért 5zólögerezdet tart,· a paizson zárt 5Í

sak, koronától fidve 5 a sisak csucsábó/ színes foszlányok folynak alá [Lib R XX K 121-22 11. ]" 
(18) 

A család több neves tagjának Erdély történelmében jelentős szerepe volt (2, 4, 6, 9) Id Koncz 
Boldizsár és Incze Kara házasságából 1624-ben Nagysolymoson, született fia, ifj„ Koncz Boldi
zsár. Iskoláit Kolozsvárt kezdte meg; majd a külföldi akadémiai tanulmányútjairól hazatérve 
1654-ről papi tevékenységet folytatott Torockón az unitárius egyházközségben, 1661 december 
22-től Kolozsváron lelkész. 1663 október 21-én az ádá1nosi zsinaton p{ispökké választották, eb
ben a tisztségben volt haláláig (6),, 1684-ben hunyt el, könyvtárát az egyházra hagyta (11) Sírja 
a kolozsvári HáLsongárdi temetőben van 

A család másik ismert tagja id. Koncz János (1775-1862) földbirtokos 1829-ben 5000 forint 
alapítványt tett szegény sorsú diákok segélyezésére Az_ ő fia, ifj. Koncz János, 1904-ben jogi dok
tor lett Kolozsváron Ót említik a székelykeresztúri Unitárius Gimnázium kétszáz éves tö1rénetét 
bemutató kötetben, mint aki a kezdeti időszakban jelentősebb adományával rámogatra az iskolát 
(1) Ebből a családból származott az 1829. november 11-én a Bözödön született Koncz József ta
nár (1829 november 11 , Bözöd- 1906 rnárcius 3, Mvhely) is, aki a marosvásárhelyi Reformá
tus Kollégium könyvtárosa volt, é~ neki köszönhető a hatodik nyelvemléket őrző kódex megmen
tése (14) 1906. március 3-án, 77 éves korában hunyr el Marosvásárhelyen 

A család gyógysze1észeinek szárn1aztatása Koncz Dániel András (sz 1780) segesvári mészá
rostól vezethető le Ebben a szászok által lakott városban nevét Kauntzra (Kauncz) változrarta De 
1niután fia, Koncz András a későbbi gyógyszerész és családja Székelyudvarhelyen telepedett le, ké
résére l Ferenc József megengedte a 6465 szán1ú, 1874 október 14-én kelr határozatával, hogy 
ő és utódai is az eredeti 1nagyar helyesírásnak 1negfelelően használják nevüket a nemesi előnévvel 
együtt (13) A család há1om generáción keresztül adott gyógyszerészeket Székelyudvarhelynek 
Ezek a következők: 

id KONCZ ANDRÁS (1808-1891) 
KONCZ ÁRMIN (1855-1927) 
KONCZ ANDRÁS ALBERI (1886-19?) 
KONCZ GYULA (1895-1952) 

A család első gyógyszerésze tehát, id„ nagysolymosi Koncz András 1808 (február?) n1árcius 
10-én szülerert Segesváron, ahol apja, Koncz Dániel András (1780-18.33) 1nészáros volt (4); any
ja Déli Katalin (l '790-1851) Iskolába Székclykeresztluon az Unitárius Gimnáziumba já1r, 1819-
ben szerepel az iskola anyakönyvében. Valószínűleg a felsőbb osztályokat Segesváron végezte, hisz 
a né1net nyelvet is kitlínően isn1erte Egyetemre Bécsbe ment, ahol szorgalmasan látogatta a 
Collegium Chemica, Botanica és Historia Naturalis előadásokat A bécsi egyetem anyakönyvei
ben neve még mint Kaunz Andreas szerepei (5) Gyógyszerész1nesteii oklevelet 1831 augusztus 
31-én kapott, ezután is az osztrák fővárosban maradt, és még három évig itt segédeskederr 1834-
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ben Székelyudvarhelyen telepedett le, és ettől kezdve nevét az eredeti írásmódban használta. Elő
ször a város legrégebbi, az 1786-ban alapított Oroszlánhoz címzett gyógyszertárban az akkori tu
lajdonos, Maurer Sámuel (oklevél 1797, Pest) mellett provisori minőségben dolgozott egy évet, 
majd 1835-ben megvette tőle azt (.3) 1861-igez volt a város egyedüli gyógyszertára 

Koncz András gyógyszertárát az akkori egészségügyi törvények előírásainak megfelelően vezet
te (6)~ ezt bizonyítja az 1838. évi jegyzőkönyv, amit Fejérvári Lajos, Udvarhelyszék „fizikusá' ál
lított ki a kötelező gyógyszertári vizsgálatról 1848 május l-jén Lengyel József, Udvarhelyszék 
iendes alorvosa is hasonló módon rnéltatta a gyógyszertár állapotát és a gyógyszerész mindenre ki
terjedő tevékenységét Ebből a két jegyzőkönyvi kivonatból kiderül, hogy Koncz András gyógy
szerész gondosan vezette gyógyszertárát; és mind a lakosság, mind a felsőbb orvosi hatóságok 
megelégedését kivívta magának 

Székelyudvarhelyen alapított családot Első feleségétől, Fronius Karolintól hét gyermeke szü
letett, ennek halála után újranősült, második felesége, Nösner Mária még két gyermekkel gyara
pítocca a népes családot Az. első feleségtől született ötödik gyermeke, Ármin (sz 1855) később 
gyógyszerész lett és átvette a gyógyszertár vezetését Egy másik fia, Henrik (sz 1858) altábornagy 
Budapesten (6, 10) 

Miután már Ármin nevű fia okleveles gyógyszerész lett, nyugalomba vonult, és 1885-ben át
adta gyógyszertára vezetését 1891 áp1ilis 1 -jén hunyt el Székelyudvarhelyen, nyolcvannégy éves 
korában 

Koncz Ármin 1855 április 8-án született Székelyudvarhelyen a család ötödik gyermekeként 
Gyógysze1ész oklevelet a budapesti egyetemen kapott alig huswnegy évesen, 1876-ban (8), ez
után hazajött és apja gyógyszertárában dolgozott mindvégig Heissinge1 Klotildot vette feleségül, 
~itől hét gyermeke született: Lajos (1884), Andtás Albert (1886), Matgit (1887), Mária (1890), 
Aron (1893), Gyula György (1895) és Árpád (1897) J 885-től ugyanolyan gondoskodással vezet
te a gyógyszertárat, mint annak idején az apja A gyógysze1észek egyesületi életébe is bekapcsoló
dott, szerepet vállalt az egyesület szervezői munkájában, az udvarhelyszéki járás igazgatójaként a 
környék gyógyszerészeit képviselte Orient Gyula említi azok közt, akik a Gyógyszerészeti Múze
um alapításához ajándékozással járultal.;:: hozzá (.3) A város közéletébe is bekapcsolódott, megbe
csülésnek örvendett kollégái és a város lakói kö1ében egyaránt Nevéhez fűződik egy hasznos vál
lalkozás, melynek keretében előfizetéses alapon a város lakosainak „Homoródi, vasas, savanyú 
víz" szállitását sze1 vezte meg és végezte (7) Ezzel hagyon1ányt teremtett Székelyudvarhelyen a 
„borvizek" szállításában, később másféle vizek, í'gy a Szejke-fürdő vizét is házhoz szállították még 
az 1900-as években is sokáig 1885 és 1890 között Kiruly-fürdőn fürdőházat tartott fenn (19) 

Gyeunekei közül még két fia lett gyógyszerész: András Albert (sz 1886. február 25) és Gyu
la György Sándor (sz. 1895 június 15 ), akik mindketten a budapesti egyetemen tanultak, és ott 
kaptak gyógyszerészi oklevelet 1910 április 22-én, illetve 1924. december 19-én. 

Az apa,- Küncz Áiii·ilii i-906-ball bé;be adta g};6gyszertl~át--M~i~-~~~~:--yii~~~--~~i~--~~il~-~ff
(Krassó-Szörény rnegye) gyógyszerészn~k 1910-ig, addig, n1íg nagyobbik fia, And1ás AJbe1 t meg
kapta a gyógyszerészi oklevelet. Koncz Armin 1927 augusztus 15-én, hetvenháron1 éves korában 
váratlanul hunyt el Székelyudvarhelyen A Revi.sta Farmaciei - C,yógyJzerészi Folyóirat így emléke
zik meg 1.óla: „S'zéke{yudvarhelyi veterán, de iirök ifjúnak látszó gyógysze1isz hunyt el, aki tevékeny 
szt1epet vitt mind a kiJzéletben mind a gyógyszerészet küzdóterén" (J 0) 

A nagyobbik fiú, ifj„ Koncz András Albert, miután 1910-ben megszerezte gyógyszerész okle
velét, az addigi béilőtől átvette a gyógyszertárat Ö is apjához és nagyapjához hasonlóan hozzáér
téssel vezetette a patikát, és az egyesületi életben is tevékenyen részt vett A Gyógyszerész Egyesü
let 24, székelyföldi kerületének vezetőségében választmányi tag (12) Később testvéröccse Koncz 
Gyula György Sándor is a gyógyszertá1 rnunkatársa lett 1944-es Gyógyszerészi almanach szerint 
1nég a gyógyszertárat ő vezeti és az ő tulajdonában is van (16) egészen 1949 április 2-ig Ekkor a 
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] .34/1949-es Decret szerint a Ron1ániában államosították a városokban levő gyógyszertárakat. Az 
államosÍtott gyógyszertárak tulajdonosi névsorában az ő neve is szerepel (15) 

Id. K, András gyógyszerész fiai közül megemlítjük még Koncz Henrik, magyar kir. honvéd
őrnagyot, 1858-ban Székelyudv;nhelyt született Tanult szülővárosában, Segesvárt, majd Nagy
szebenbe ment a kadétiskolába. 'Tanulmányai elvégzése után a vadász-zászlóaljnál szolgált, hol ké
sőbb főhadnagy lett és átment a honvédséghez; 1889„ november 1 és 22. honvéd gyalogezredhez 
kineveztetett I. osztályú századosnak Marosvásárhelyre, majd 1nint különalkalmazású őrnagy 
Brassóban a 24. ezrednél szolgált 1918-ban hunyt el Budapesten 

Koncz Ármin gyógyszerész legkisebb fia, Koncz Árpád (sz 1897 március 30 ), Szegeden 
szerzett jogi doktorátust, majd 1940 után Székelyudvarhely polgármestere lett 

A népes család gyógyszerészeinek rokoni kapcsolatát sikerült összeállítani a család leszárma
wttjainak tulajdonában levő okmányok alapján(13) 
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A NAGYSOLYMOSI KONCZ CSALÁD GYÓGYSZERÉSZETNEK 
ROKONSÁGI KAPCSOLATA 
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ld. An ras 
és 

Dicső Anna 

1 Adam 

András 
(1808-1891) 

gyógysz 
okl 183 1. Bécs 
munkahely: 
Székelyudvarhely ,, 

unit. püspök 
1663-1684 

Dániel lndrás 
(1781-1833) 

(mészáros. Segesvár) ..,.___ (K,auntz) 
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,, 
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munkahely: 
Székelyudvarhely 

polg mester 
jogi doktor 
okl Szeged 
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VITÉZ KONRÁD KÁLMÁN 
(1893-1970) 

„Mint a fáklya, másoknak világított 
Önmaga pedig elhamvadott" (Gr K J) 

Székelykeresztúron született 1893 május 28-án Elemi iskoláit, szülővárosában, középiskoláit 
Székelyudvarhelyen végezte, ahol érettségi diplomát szerzett 1912 januárjától, mint gyógyszerész 
gyakornok dolgozott az 1889. május 11-én, Brassóban született J3.ger József gyógyszerész (okle
vél 1913 szeptember 10 , Kvár) patikájában Székelykeresztúron, majd innen átment Barátra dr: 
Debitzky Mihály (1881-1941) gyógyszertátába. 1914-ben a mozgósítás itt ralálra, be kell vo
nulnia Székelyudvarhelyre a 82-es gyalogezredhez Gyakornoki vizsgáját 1915 nyarán tudta le
tenni a harctérről kapott szabadságának ideje alatt. Ezután a 82-es gyalogezredtől átminősítették 
a 22-es Helyőrségi Kórházhoz, majd az 52-es hadosztály egészségügyi csapatával Galíciába ment, 
az Elsősegély Helyre 1916 tavaszán megkapta a tífuszt Kőrösmezőre, a Járványkórházba került, 
ahol tizenhat hét utáni felgyógyulását követően új beosztást kapott, mint a Kőrösmezői Tábori 
Kórház és .Járványkórház gyógyszerész kadétja 

Érdemeiért több kitüntetésben volt része í'gy az Arany É.rde1nke1eszt a vitézségi szalagon, 
Ezüstérem a Vöröskereszttől. Majd az Országos Vitézi Szék 1942. május 26/10441.3 sz. határo
zatával a 82-es gyalogezredben teljesített kitűnő szolgálatáért piros-fehér-zöld hadérem szalagján, 
karddal és sisakkal díszített „Háborús emlékérem"-et adományozott, és annalc viselésére jogosult
tá tette 

1919 január elsején a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudo1nányegyetem rendkívüli 
gyógyszerészhallgatója lett A hiányzó félévi vizsgákat leteszi. Az 1921-es tanév első felévét már 
Budapesten, majd a második félévet már Szegeden fejezte be 1921 december 10-én magister 
pharmaciae oklevelet nyert Közben az egyetemi évek alatt gyako1latait folytatta Marosvásárhalyen: 
Weinrich Károly (1866-1941), Czittom Vilma és Osváth Kátoly (1884-1951) gyógyszeré
szeknél, majd később Baróton is .Jeney István (1880-1958) gyógyszertárában Itt ismerkedett 
meg a primor családból száunazó baróti, tusnádi Mórik Margit Berta Annával, akivel később, 
192 3 októberében házasságot kötöttek 

Hazatérte után először Marosvásárhelyen dolgozott A Ro1nániai Gyógyszerészek Általános 
Egyesülete keretében az Erdélyi és Bánáti Tagozat Maros-Torda, Kis-Küküllő, Csík, Udvarhely 
megyéket magában foglaló kerületben pénztárosi tisztsége volt. 1926-ban megkapta a 6630/926 
szám alatt jegyzett „!iberií practicd" jogot. Még abban az évben feleségével 1negvásárolják Henter 

__ -~~~!~?_l _~~.í~§?:_C::Tl: ~-i:-Q~I __ tg_r1Q_~_~1 ___ ;l,:Z J§ ZI ".h_~_f! __ ajap í_tg tt At_til_;i __ Il~Y{Í, _gy_Q_gy_s_z_e:~-~_á_r_;:i~ __ <!_ ~T ~~-q~clfüf __ cl9 Il _ 
működő idénygyógyszertá1ral együtt. Ezt az 159 sz., 1948 december 10-i igazolás (Certificat de 
exiltentii) is igazolja, aini a családi irattárban maradt fenn A csíkszentmártoni gyógyszertárnak 
volt egy fiókpatikája az alig 8 km-re levő Tusnádfürdőn, de ezt 1927-ben a román hatóságok el
vették tőle, végül is 1941-ben sikerült visszakapnia 1947-ben nála volt gyógyszerészgyakornok 
ifj„ Horváth Tibor, későbbi marosvásárhelyi főgyógyszerész 

Hivatását kötelességgel, nagy szakmai hozzáértéssel, szeretettel és hűséggel végezte Rengeteg 
elismerő levél, köszönetnyilvánítás tanúskodik arról a szeretetről, megbecsülésről, amelyet a szé
kely emberek iránta tanúsítottak. Gyógyította, tanította, sokszor anyagilag is segítette őket 

Csíkszentmártonban élt családjával együtt 25 éven keresztül, 1926 és 1951 között és vezette a 
saját tulajdonában levő Attila gyógyszercárat Ez idő alatt sokoldalú közéleti, társadalmi, irányító 
és szervező tevékenységet folytatott. 1940---44 között tagja a Magya1 Pártnak, 1944-ről a Magyar 
Népszövetség tagja 1945-ben a Magyar Királyi Egészségügyi Minisztérium 207/1945 sz határo-
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\ 
zatánal<: jóváhagyásával Konrád Kálmán gyógyszerész vezetésével 
megalapítják Csíkszentmártonban a Vegyes Kórházat, melynek 
anyagi hátterét Alcsík Közbirtokosai biztosítják A kórház sebésze
ti és belgyógyászati osztállyal működött Mint az intézőbizottság 
elnöke fdvette a kapcsolatot a Kolozsvári Bolyai 'Tudomány Egye
temmel, majd a későbbiekben a Magyar Királyi Egészségügyi Mi
nisztérium 3.3686/1947. május 27-i rendelete értelmében a Csík
szentmártoni Vegyes Kórházat a kolozsvári Bolyai 'Tudomány 
Egyetem Orvosi Karának alosztályaként működtették 

Részt vett a székely katolikus ifjúság nevelésében, a kolozsvári 
egyetem tanárai nevelő célzatú előadások megtartására kérték fel 

Ezek témái: a hazaszerecet, a felebaráti szeretet, valarnint a két nemzet: a magyar és román nép bé
kés egymás 1nelletti élete 

Az 1953. május 8-án megjelent 418 sz Dec1etum alapján a többi vidéki gyógyszertárral 
együtt az övét is államosítják Államosítás után az általa alapított kórház gyógyszertárában dolgo
zott, majd 1957 októbertől Felcsíkon, Karcfalván az egykori Hankó gyógyszertárban (akkor 43, 
illetve később 55 számú gyógyszertár) vezetését vette át. Gyógyszertára híres volt, mert amiko1 
alig lehet gyógyszerhez hozzájutni, nála minden megtalálható volt 196~ november l-jén nyug
díjba vonult, és-1970. május 28-án 77 éves korában hunyt el Szólta!{ a harangok: Alcsíkon és 
Felcsíkon A testét a koporsóval székelyruhás emberek a vállukon vitték Karcfalva határáig. Alcsík 
és Felcsík lakósai kísérték utolsó útjá1a. Marosvásárhelyen a katolikus temetőbe temették el Egy 
igaz embert veszített el a székelység Élete másokért való élet volt 

Készítményei: Csíki Fenyő Esszencia (sósborszesz), Csíki Házi Kenőcs. Állatgyógyászati ké
szítményei: Vatjúhalál (vatjúméteg); Letolin (engedélyszáma: 36834/1943, Magya1 Királyi 
Egészségügyi Minisztéüumtól, róka, borz, farkas, kutya, nagyobb nyest, görény, menyét mérge
zésére veszettség esetén); Merino - golyók (szarvasmarha és juhok májmétely betegségének keze
lésére). Aranydiplo1nás gyógyszerészmester 

Házasságukban 4 gye1mekük született: Kálmán, Ilona, Géza, Márta Megtartva az ősi székely 
szokást: egyet az anyának, egyet az apának, egyet a hazának, egyet az egyháznak. Ami igazzá is 
vált. Gye1mekei közül fia, Konrád Géza Károly Ernő 1932-ben Csíkszentmártonban született 
Iskoláit szülőfalujában kezdte el, 1najd a Csíkszeredában a Római Katolikus Főgünnáziu1nban 
folytatta Ellene koncepciós pert indíranak, letartóztatják és elvitték a gimnáziu1nból. Megvárták, 
míg betölti a 17 évét és négy évre elítélték 16 éves mikor letartóztatták és húszévesen szabadult 
Fél szemét elveszítve és egészségileg teljesen leépülve, büntetését letöltve, hazaengedték Ezután 
választotta a gyógyszerészi hivatást, de az akkori politikai viszonyok miatt egyetemre nen1 mehe
te_tt_, n~ivel apját_ mint gyó_gysze_rtár.tulajdo~_()St „kizsákmányolónak" tekinteuék Így Marosvásár
hefyC-0-iz-a-kkOl:{-EiéSZSégügJi 1~chnikum .3 éves gyógyszerészi osztályának hallgatója lett 1956-
ban (summa cum laude) elvégezte és gyógyszerészasszisztens diplomát szerez Következő évben le
tette a vezető gyógyszerészi asszisztensi vizsgát, majd gyógyszerészasszisztensként dolgozott a Ma
ros megyei Dédán Házasságot 195 7-ben kötött Bartók Anna gyógyszerésznővel. Együtt kezdték 
meg munkájukat Maroshévízen, n1ajd Dédán fOlytatták 10 évi kísérletezés után 1961-ben fejez
te be, a „Lycoperdon hyema!e" antibiotikus hatásánalc vizsgálatát. 1978 és 1983 között a Maros 
megyei Bánd település gyógyszertárában dolgozott, de itt gyógynövényeket is termesztett Teákat, 
párlatokat, illóolajokat, kenőcsöket készített Sikerrel használta saját készfrményeit: így például 
hajhullás ellen a Sol Inliniperum, az angina kezelésére a Sol Preangin és felfekvéselue az Azulénes 
kenőcsöt 1980-ban Marosvásárhelyen epekő1nűtéten esett át, C típusú hepatitisszel megfertőző
dött, teljesen 1negbetegítve a börtönévek alatt amúgy is cönkretett máját 198.3-ban Néinetor
szágban telepedett le feleségével. Gyógyszertárat vásároltak, és ketten dolgoztak benne. 1994-ben 
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hunyt el, süja Németországban, a Karlsruhe \X?ört 2 római katolikus temetőben van. Házasságuk
ból két gyermekük született: Konrád Katalin Hajnal (sz 1958) és Konrád Konrád László (sz 
1960) Mindketten Németországban élnek Komád Kálmán leányának, Mártának (sz 1942) 
Zsigmond Dénes agrármérnökkel 1964-ben kötött házasságából két gyermeke született: Zs Adél 
Márta (sz. 1967), később fogorvos lett, és az 1970 augusztus 31-én Szászrégenben született Zsig
mond Zsolt Dénes, aki szintén a gyógyszerészi hivatást választotta a családi hagyománynak meg
felelően. Egyetemi tanulmányait már Budapesten végezte 1996-ban avatták gyógyszerésszé, ezt 
követően a gyógyszeriparban helyezkedett el mint készítményfejlesztő gyógyszertechnológus, ké
sőbb üzemvezető, számos új termék létrehozásában működött közre. 2006 április 22-én a Ma
gyar Gyógyszerésztörténeti Társaságtól Díszoklevelet vehetett át Ö képviseli a Konrád családban 
a harmadik gyógyszerésznemzedéket 

IRODALOMJEGYZÉK 

l. Zsig1nond Márta személyes közlése, 2011 november 
2 Be1zámoló a Szegedi m ki F]TE 1922123-1926127 évi működéiérbl Kiadja az Egyetem Rek

tori Hivatala Szeged városi nyo1nda, Szeged, 1929 
3 Decretul nr 418 din 18 mai 1953 fannaciilor Ituale pentru na~ionalizarea farmaciilor 

particulare Act emis de Marea Adunare Na~ionala, Publicat ín Buletinul Oficial nr 16 din 
16 mai 1953 
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KONRÁD KÁLMÁN ~ 
,.11.TTILA·· GYOGYSZERTARA 

CS!KSZrtlTMÁRTON '' TUSMÁDfÜRD0. 
Tolefo,,; I! 

DR KÓNYA SÁMUEL 
(1845-1940) 

Erdélyi származású volt, de már ifjúkorában elke1ült Erdélyből, és oklevele megszerzése után 
Moldvában, Jászvásáron (Ia~i) telepedett le Főleg kémiai vizsgálatai kapcsán vált ismertté 

Mivel a szakirodalomban több szerző is tévesen jelzi nevét, doktori értekezésének címét, szük
ségesnek tartjuk a rendelkezésünkre álló valamennyi vele kapcsolatos adatot közölni. Brassóban 
született 1845 január 17-én egy Gyergyószárhegy1ől származó családban Iskoláinak egy részét, 
az első 4 osztályt Brassóban végezte, de már 1859-ben átment Ia~i-ba testvéréhez, KónyaKár'Oly 
(sz 1830) gyógyszerészhez, aki gyógyszerészi oklevelét 1857-ben Münchenben kapta meg 

Nála határozta el, hogy ő is a gyógyszerészi pályára lép, és Lochmann Anton gyógyszertárában 
megkezdte gyako1noki idejét Közben folytatta iskolai tanulmányait is, az é1ettségihez még hiány
zó négy osztályt et,'}' év alatt végezte el Ezután Bécsbe ment, ahol 1864-ben beiratkozott az egye
temre Már tanulókorában kőzettanulmányokat közölt, ilyen tárgyú cikke (Die Gesteine 
Siebenbürgen,) Gustav von 'Tschermak Seysenegg (1836-1927) volt osztrák minearológus mun
kájában jelent rneg 

1866-ban Bécsben magister pharn1aciae oklevelet kapott Tlldásszomja és a tudomány iránti 
érdeklődése oly nagy volt, hogy célul tűzte ki a doktori cím elnyerését iS 1867. július 9-én av_at
ták doktorrá, értekezésének cÍlne C'hemi5lhe Analy.se do- Unprung>quellen in Baden bei Wien lgy 
említi Zalai professzor a bécsi egyetem magyar gyógyszerészdoktorai között (8) A Bécsi TUdomá
nyos Akadémia fülyóiratában, a Sitzungsberúht hasábjain jelent meg 1867-ben a badeni kénes 
forrásokról írt tanulmánya. Egy másik közlemény szerint, amely életrajzát mutatja be (1), dokto
ri tézisének tárgya a zsírok és a magnézium, azonban ebből a tárgykörből megjelent dolgozatát 
nem találtuk sem a Gusbeth (3), se1n a Hutt1nann (4, S) által közölt bibliográfiai gyűjteményben 

1868-ban visszajött testvé1bátyjához Ia§i-ba, és ettől kezdve annak Zur Fortuna nevű gyógy
szertárában kondícióskodott 1870-1871-ben Bécsben, Suiker professzor mellett egy mikroszkó
piai technika elsajátítására szervezett tanfolyamon vett részt; későbbi munkájában az itt szerzett 
ismeretek nagy hasznára váltak 1869-ben a Pharmazeutislhe Po1t (Wien) hasábjain jelent meg 
dolgozata egy új fémről, az „Indium"-ról ] 870-ben jelent meg C'hemislhe Unter:>uchung det 
Mineralquellen zu Weilutza bei.fau)' címen egy dolgozata a Mathemat -Naturwis.1en.5lhaften folyó
iratban, amelyben a moldovai ásványvizekkel foglalkozik. 1871-ben a fertőtlenítésről közölt a 
Jászvárosban megjelenő C'urierul din Ia;i e lapban, ugyanezzel a témával kapcsolatos az 1873-ban 
közölt dolgozata is a C'u1ierul Bald;an e újságban, valamint 1877-1880 között Bukarestben és 
la~i-ban megjelent tanuln1ányai 

_____ M_~_r_JJi?Q_-::_!~L_S_a_gj~ vol~_ a ia§i-i. Qrvosok ~s_ Természetvizsgálók fá1saság~nak (Societatea de 
Medici §i Naturali§ti), részt vett annak 1nunkálataiban és a Társaság közlönyének, a Buletinul 
Solietií.fii de Medici ;i Naturali;ti szerkesztésében, ahol több közleménye is megjelent (6) 1874-
ben betársult testvére gyógyszertárába, majd a Schiller-féle gyógyszertárat bérelte ugyanott (7), de 
már egy évvel előbb közösen szódavízgyárat is nyirottalc, évi fél millió üveg „szikvizet" gyártottak 
és adtak el Ebben az időszakban több dolgozatot is közölt az ásványvizekről, a Slanic fürdői, a 
Breazu és 1nás források vizéről. 1904-ben testvére megvált a gyógyszertártól, részét eladta K. Sá
muel fiának, dr phil. mag. pharm Carul Kónyáüalc, aki ekkor már szintén gyógyszerész volt 

A gyógyszertár vezetése és a napi munka ne1n jelentett akadályt számára tudományos kutatá
sai folytatásában, a gyógyszertára melletti laboratóriumban számos ásványvíz-analízist végzett. A 
közegészségügyi problémák közül főleg a város ivóvízellátásával, a trichinellosis kimutatásával, a 
harctéri fertőtlenítésekkel foglalkozott, mivel ez utóbbi a függetlenségi háború idején nagyon ak
tuális és szükséges volt Egy tervezetet dolgozott ki, amiért az oroszok 1878-ban a Stanislav-rend 
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lovagi fokozatával tüntették ki 1883-ban a román kiiály udvari gyógysze1észnek nevezte ki 
1888-ban a francia köztársaság tüntette ki 

Több Roman melletti és sl:lnici ásványvíz vegyelemzését végezték el, ezzel az 1880 majna
frankfurti balneológiai kiállításon ezüst érn1et nyertek Külföldi iendezvényeken ő képviselte a 
Társaságot, így 1889-ben a Párizsban megrendezett nen1zetközi kiállításon bemutatta ásványvíz
próbáit, és beválasztották a bírálóbizottságba is 1891-ben a londoni közegészségügyi és demog
ráfiai kongresszuson vett részt, 1897-ben a Moszkvában megrendezett XIX. Nemzetközi Orvos
kongresszuson pedig a Romániai Gyógyszerészek Szövetségét képviselte Szárnos tudo1nányos tár
saság választotta tagjai közé, így a berlini Német Kémiai 11.rsaság, az Osztrák Gyógyszerészeti Iar
saság, a bukarcsi Klimatológiai Társaság, a Földrajzi Tá1saság 1906-ban megválasztották a Romá
niai Gyógyszerészek Szövetségének alelnökévé. A Romániai Gyógyszerészeti Kulturális Egyesület
ben is tevékenykedett„ Iübb tudományos dolgozata jelent meg hazai és külföldi lapokban 
(Buletinul Soc. tk Medzu /Í Natw: din Iaii (1888, 1895), Phamz Fost (Wien, 1896), RevtJta 
~tiinrifiui (Bukarest, 1877, 1880, 1887) 

Részt vett 1894-ben egy felső gyógyszerészi iskola tantervének kidolgozásában. 1909-ben ki
nevezték a gyógyszerészi taksa kidolgozásának bizottságába, majd 1918-ban ennek felülvizsgála
tát végző bizottságba is 

1924-ig, hetvenkilenc éves koráig dolgozott fia mellett a gyógyszertárban. 1934-ben, kilencve
nedik életévében kitüntették a „Steaua Ro1nániei" érdemrenddel, parancsnoki rangban 1940 
április 2-án hunyt el Ia~i-ban, ott is van eltemetve 

1924-től a gyógyszertárának bérlője dr Grozea Emil gyógyszerész lett, aki 1914-ben Buka
restben szerezte Jneg a gyógysze1észdokt0Ii fokozatot A bukaresti Gyógyszerészeti Karon készült 
doktori értekezések felsorolásánál még Grozea (Kis) Emil néven szerepel (2), ez esetleg magyar 
származásának tulajdonítható, és így a ia~i-i Kónya-gyógyszertárhoz ke1ülése sem lehetett vélet
len A2 1927. évi Gyógyszeré.szek zst·bnaptára szerint már ő a tulajdonos (9), 1937-ben is még a 
neve alatt szerepel a gyógyszertár (10) A gyógyszertárak államosítására vonatkozó 134 sz 1949 
április 2-i Decretum inelléklete szerint az Dr. Emil Grozea tulajdonát képező, Ia~i városban a 
lapu~neanu u 15 szám alatti gyógyszertárat államosították (11) 

Fia megőrzött naplója alapján jelent meg Tatdl meu, doctoru! S'amoil Ghtorghe Konya. Via,ta ji 
opem, 1845-1940 című 1.34 oldalas könyv az Erota Kiadónál (laji, 2002) 

A Kónya testvéreken kívül Moldvában, Jászvárosban (Ia§i) inég dolgoztak magyar gyógyszeré
szek, így a bécsi egyete1nen oklevelet szerzett Ábrahámfi Antal, aki 182.3-tól ásványvízelemzések
ben vett részt az ott működő 01vosok és Természetvizsgálók Egyesületének keretében, vala1nint 
Szabó József (1803-18 74), aki az 184 J-42-ben megjelent Flora Moldovei e. .3 kötetes művén kí
vül német nyelven is, a regensburgi F!ora c folyóiratban is megjelentette kutatásainak eredmé
nyeit (12, 13). 
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ID.. KOVÁCS ANDOR (1891-1948) 
IFJ KOVÁCS ANDOR (1920-1983) 

IFJ KOVÁCS ANDORNÉ BÁNYAVÖLGYI KLÁRA (1919-2000) 

Id, Kovács Andor Gerendkeresztúron, az akkori IOrda-Aranyos vármegyében született 1891 
július 4-én református papi családban Apja akkor itt volt lelkész Anyja, Nagy Karolina szintén 
papi családból szánnazott, anyai dédapja, Nagy Ferenc (1787-1865) és nagyapja, Na,g}' Sándor 
(1824-1900) is református lelkészek voltak Nagyapja részt vett az 1848-as szabadsagharcban, 
majd a Székely Mikó Kollégiutn létrehozásában is szerepe volt (3) .. 

Iskoláit a nagyenyedi Református Kollégiun1ban végezte, 1najd Sepsiszentgyörgyön Otves Pál 
(1866-1935) Szent István nevű gyóg}rszertárában gyakornokoskodott A gyakornoki vizsga sike
res letétele után még egy évig ugyanitt segéd, hogy egyetemi tanulmányaira pénzt gyűjthessen 
1912-től Budapesten a Tudományegyetemen tanult, itt kapta meg 1914 július 13-án gyógysze
rész oklevelét Méo- ebben az évben önkéntesként bevonult, előbb Nagyszebenben, a 22 honvéd-

" kórházban gyógyszerészként dolgozott, rnajd Szarajevóba, a szerb frontra került; itt több mint 
négy évig teljesített szolgálatot mint gyógyszerész a TU.zlában felállított katonai kórházban (1) Se
besülten, betegen tért haza. Közben 1negnősült, egy Illzlában dolgozó lengyel szá1mazású bánya-
1né1nök leányát, Psorn Hildát (1900-1964) vette feleségül. Házasságukból két fiuk született, An
dor (a későbbi gyógyszerész) és György (5) 

Hazatérte után egy ideig állás nélküli, majd Tordán a Betegsegélyző Pénztár gyógyszertárában 
dolgozott, később bérbe vette Bánffyhunyadon Nagy Miklós özvegyétől az 1888-ban alapított 
Szarvas nevű gyógyszertárat (3). Rövid időn belül fellendítette a patika forgalmát, úgyhogy jöve
delmezővé vált. 1926-ban Marosvásárhelyen az 1918-ban alapított Sas gyógyszertárat vette bér
be, 1najd 1929-ben Bianu Vasile gyóg}rszerésztől a jogot is megvásárolta, amit a hatóságok 1929 
október 18-án jóvá is hagytak Ezután ez lett Erdély egyik legjobban felszerelt és legszebb gyógy
szertára (2) Szá1nos saját készítményét forgalmazta, ilyen volt a C~omprimata nostra, a Nucifirin, 
a Pern1u/fol, fagyás elleni kenőcs és a Mária krém, amelyek nagyon keresettek voltak 

A szalunai egyesületek életébe is aktívan bekapcsolódott a Maros megyei Gyógyszerész Kollé
giurn választmányának tagjaként, 1941-ben a Magyarországi Gyógysz~rész Egye~ület ~zékelyföl~i 
kerületének főtitkárává választották (2). Ezenkívül az Erdélyi Reformatus Egyhazke1ulet vezeto
ségében is szerepet vállalt, a marosvásárhelyi Református Kollégium elöljárói tisztségét nagy oda
adással töltötte be A Marosvásárhelyi Sport Egyesület szakosztályi elnöke is volt 

1941. november .30-án A ;;zegény iorsú egyetemi ifjúságért címmel régi egyetemi társával és ba
rátjával, Szász Tihamérral a következő nyilatkozatot tette közzé a G,yógyszerészi Szemle hasábjain: 

,;Alidíttftrgy6-g)tSZetészek-becsüb:tbeli-kötelességünknek tartjuk, hogy-az-annak-idején-egyetemi hall-- ···········-······--··-·· 
gató korunkban élve·zett Ö.5Ztöndijunkat az újabb generáció ;;zegén)' fonú é5 jó elómenetel~. tagjainak 
meg5egi'téJére kamatokkal eg)'Ütt a ki:iznek visfzaadjuk Ennek éltelmében 300-300 pengot adunk a 
Magyaror~'Zági Gyógyszerész E'g:ylc·t Elnök1égének azza1 a kéréHel, hog:y a megjtmmisült ó1ztöndiJ- ala-
pok he61ett létesiiendó »Névtelenek Alapja« céijára méltózta.s.sék fordítani é1 hivják fel a kollégák fiDel-
mét erre a» dout de'S« (adok, hogy adj) elve alapján" (2) 

1948 május l-jén hunyt el Marosvásárhelyen Süja a református temetőben v~n .Két fia kö
zül az idősebbik, ifj„ Kovács Andor (sz. 1920) folytatta hivatását, de nagyon rövid 1de1g vezethet
te patikát, mivel a hamarosan bekövetkezett államosítással elvesztették a tulajdonjogot (10) 
György fia később vegyész lett, és Marosvásárhelyen dolgozott . 

Megjegyezni kívánjuk, hogy id. Kovács Andor gyógyszerész feleségének leánytestvére, Psorn 
Anna (1903-1983), később Féder Vilmosné is gyógyszerész lett, Nagyváradon az egykor Medvigy 
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Ferenc (1884-1945) tulajdonában levő Sztaroveszky u 20 szám alatti Madonna gyógyszertár
nak volt előbb a bérlője (1942), majd tulajdonosa egészen annak államosításáig (1 O) férjével, Fé
der Vilmos (1906-1994) gyógyszerésmol együtt, aki oklevelét 1935-ben Bukarestben kapta meg 

Ifj. Kovács Andor id. Kovács Andor gyógyszerész és Psorn Hilda gyermekeként s~inté~ 
Gerendkeresztúron született 1920. július 15-én Iskoláit Bánff}rhunyadon kezdte meg, maJd mi
után a család Marosvásárhelyre költözött, az itteni Református Kollégiumban folytatta, 19.39 jú
lius 5-én érettségi vizsgát tett Ezután beiratkozott a bukaresti Gyógyszerészeti Karra, ahol két fél
évet hallgatott, de ezután visszatért Marosvásárhelyre, és apja Sas nevű gyógyszer~árában vé_g~zte 
a kötelező gyakornoki időt 1940 július 1 és 1941. június 30. között. A bukaresti egyetemi evet 
és a gyógyszertárban eltöltött gyakornoki időt később a budapesti PPTE elismerte, és így beirat
kozhatott a gyóg}'SZerészgyakornoki tanfolyamra, ami akkor kötelező volt Magyarországon az 
egyetemi képzés megkezdése előtt A gyógyszerészgyakornoki kijelölő bizottság a Vallás- és Köz
oktatásügyi Minisztérium .35 871/1941 számú rendeletére hivatkozva 1941. március 8-án az 
58/1941 iktatókönyvi számmal ellátott 2271 sz törzslapot állította ki számára, amely a buka
resti egyetemi évek és a gyakornoki idő elismerését igazolja Ennek birtokában tette le a gyako1-
noki vizsgát Budapesten, majd hazajött, és még az év októberéig, a tanév megkezdéséig apja 
g}'Óg}rszertárában dolgozott Ekkor visszament Budapestre, beiratkozott a PP'IE-re, ahol.1943 
nove1nbe1 5-én gyógyszerész oklevelet kapott. Továbbra is az egyetemen_ maradt, mert beuatko
zott a doktori képzésre Közben a második világháború kitörése után bdí.ívták katonánal{, Buda
pesten a IX katonai kórházban kapott elhelyezést. Délelőttönként a kórházi gyógyszertárban dol
gozott, délután pedig az egyetemi intézetben folytatta 1negkezdett munkáját, a doktorátusát 
azonban mégsern tudja befejezni a háborús körülmények miatt 

1944-ben megnősült, feleségül vette Bányavölgyi Klára gyógyszerésznőt, akivel Budapesten 
együtt végezte egyetemi tanulmányait 1945 május l-jén együtt jöttek Maros~ásárhelyr~e, it.~ ol:
levelüket honosították a 355 12311945 számmal, majd 1947. december 14-en a roman torve
nyek értehnében szabad joggyakorlásra (libera practica) engedélyt kapott. 

1948 nove1nberében, apja halála után átvette a marosvásárhelyi Sas gyógyszertár vezetését, de 
a haszonélvezet az édesanyjáé marad Rövid idő után, 1949 április 2-án, azonban a gyógyszertá
rat államosították, és ettől kezdve mint alkalmazott gyógyszerészt az akkori 3 sz gyógyszertárba 
helyezték 1952 dece1nber 5-én feleségével együtt Szászrégenbe helyezték őket, először az ottani 
9. sz. gyógyszertárba, 1najd 1958. május l-től, a gyógyszertári hálózat átszervezése után a 25. szá
mot viselő, állandó szolgálatot teljesítő szászrégeni gyógyszertár főnökévé nevezték ki (8) Itt dol
gozott 1982 nlájus l-ig, nyugdíjazásáig. Közben 1959. október 26-án főgyógyszerészi vizsgát is 
tett 

1983 február 8-án hunyt el Szászrégenben, de sírja Marosvásárhelyen van a református teme
tőben. 

Feresége: i~.: -:i(ű~iCs-Aridorné Bányavöl~ Klára Rákossze~tmi,hályon {Magyarország? ,s:ü
letett 1919. október 17-én Gyógyszerész oklevelet a budapesti PPIE-en kapott, 194.3. JUhus 
2-án tene le gyógyszerészi esküjét. Pestszenterzsébeten a Fehér Kereszt gyógyszertárban dolgozott 
Miután hazajöttek Marosvásárhelyre, apósa gyógyszertárában kezdte meg munkáját, majd mikor 
megalakult a GYK, és beindult az egyetemi gyógyszerészképzés, az 1948/4;-es.tanévtől kezd,ődő
en tanársegédi kinevezést kapott a Farmakognóziai Tanszékre Kopp Elemer professzor melle (6) 
Bekapcsolódott a tanszéken folyó tudományos tevékenységbe, a mákkal kapcsolatos nemesítési és 
tern1esztési kísérletekbe, az elért eredményekr·ől az országos szaklap, a Farmacia is beszámolt 
1953-ban A közlernény főszerzőjc, Kopp professzor mellett az Ő neve is szerepel társszerzőként 
1952··ben az akkor uralkodó „osztályharcos szellem" következtében feln1ondtak neki, ugyanazon 
a napon, mik~r az adjunktusi kinevezését átvehette, s így követte férjét Szászrégenbe; itt ugyan
azon gyóg}rszertárban dolgoztak, de ellentétes váltásban. 1959-ben ő is sikeresen tette le a fő-
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gyógyszerészi vizsgát ferjével együtt 19 76. szeptember 1-jén nyugdíjazták 1990-től az egyházhoz 
segélyként beérkezett gyógyszerek elosztásában segített, természetesen ezt önkéntes társadalmi 
Inunkaként végezte nagy odafigyeléssel, iníg egészségi állapota inegengedte. 

Szászrégen társadalmi és közéletébe ha1nar bekapcsolódtak, nagy műveltségükkel és szakmai 
tudásukkal 1nindketten a város értelmiségének az élére kerültek, élvezve az orvos, a gyógyszerész 
kollégák bizalmát, szeretetét és elismerését 

Ifj Kovács Andorné Bányavölgyi Klára gyógyszerésznő a Szászrégeni Műkedvelő Színház ala
pftásában is tevékenyen kivette részét, hisz szép magyar beszéde, kiváló versmondása, színészi te
hetsége ezt lehetővé tette. Egy személyben volt a kis csapat lelke, rendezett, játszott, előadást szer
vezett (7) 

2000 december 29-én hunyt el Szászrégenben, de Marosvásárhelyen a refOrmátus temetőben 
van végső nyughelye a családi sírboltban 

Halála után, 2001 februárjában a S'zászrégen é1 vidéke e. havilapban megjelent Ké\ei 1irató he-
91ett című cikkben dr. Ho1váth Erzsébet orvosnő így emlékszik vissza mindkettőjükre: „ Tőletek 
nenzoak a gyógyltd1 szakmai részét tanulhattuk meg, hanem szakmai etikát, niunkamorált, embersé
ge5, önzetlen 1egltőké1zséget, elkó'telezett hivatá1tudatot . „ (7) 

Két gyermekük, András (sz l 946) és Klára (sz. 1948) közül leányuk folytatta a családi hagyo
mányt, és a gyógyszerészi hivatást választotta Sóbesterné Kovács Klára egyetemi tanulmányait 
Marosvásárhelyen végezte mindvégig kitűnő minősítéssel; 1970-ben kapott gyógyszerész okleve
let Sok hányódás után (több kisebb helységben, majd a Beszterce-Naszád megyei Iekén dolgo
zott) visszakerült Marosvásárhelyre, és 2000-ben elérte, hogy nagyapja, apja egykori gyógyszertá
rát vezethesse, azonban ekkor sem inint tulajdonos, hanem az Aesculap Gyógyszervállalat alkal
n1azonjaként, nüvel a törvények akkor még nem tették lehetővé az államosított gyógyszertá1ak 
tulajdonjogának visszaállítását. Hosszas pereskedés után csal{ 2011-ben sikerült visszaszereznie az 
egykor nagyszüleinek, szüleinek tulajdonást képzező családi ház egy iészét és a gyógyszertárat. Az. 
egykori gyógyszertár helyiségben ma is működik egy magántulajdonban levő patika, melynek ve
zetésével Őt bízták meg (9) 

IRODALOMJEGYZÉK AD ID. K A 

*** RtreszténJ' Magyar ROzéleti Almanach Ifi kötet Erdé61 Arhenaeu1n Irodalmi és Nyomdai 
Rt, Budapest [é n.], 182 

2 *** Az erdélyi gyóg)15zeróz-kiizélt·t vezetói - képíorozat KOváo Andor. G)'ógyszerészi Szemle 
1941, 6, 42, 44l és 6, 48 

3 ***Vasárnapi Újság 1900, 47, 35 (). 
4. -**""-AlindiíáhUl FaTrizacijtilor diriROYhdizia, Abnanahul Farmaceuiú Alma1z"áb'-- CIUj_:__:KOlói·~~á; 

1922-1937 
5 ***Fia, Kovács György személyes közlései és iratgyűjteménye 
6 Barabás B, Péter M, Péter H Mária (szerk ): A marosvá.sárheÍ)'i magyar nyelvű orvos- és gyógy

izerészképzés 50 éve. A 1nagyarságkutatás könyvtára XVIIl kötet. Teleki László Alapítvány ki
adása, Budapest [1995] 

7 Horváth Erzsébet: K"é.sci .1irató heÍ)'e·tt Szászrégen és vidéke 2001 február 3, 2 
8. *** Románia Országos Levéltá1a Maros Megyei Igazgatóság. Alap 7, leltár 43 Colegiul 

farmaceutic jud Murq (1933-1948) 
9 *** Leányuk, Sóbesterné Kovács Klára gyógyszerésznő közlései a családi iratgyűjtemény alap

ján 
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10 DECRE I nr 134 din 2 aprilie 49 pentru narionaliza1ea unitafilor sanitare ca: farmaciile 
urbane re~edinte §i nere§edinte de jude! §i centre importante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, diogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 
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134 ábm !d Kován Andm (1891-1944) és gyógyszerészoklevele (Budapest, 1914) 
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AZ UZONI KOVÁCS CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 
ID.. U KOVÁCS JÓZSEF (1844?-1909) 

U KOVACS ENDRE (1893-19) 
U KOVÁCS ZOLTÁN (1897-19 .) 

IFJ U KOVÁCS JÓZSEF (19 -19 ) 
DR. U KOVÁCS LÁSZLÓ (1920-2002) 

Nagyenyedhez kötődik tevékenységük A családban több generáción keresztül voltak gyógy
szerészek J;z első nagyenyedi gyógyszertár 1772-ben Arany Csillag néven alakult, a második 
Bethlen Gabor névvel 1844-ben Ez utóbbit 1.ázár Márton alapfrotta. Az ezt igazoló dokumen
rum' a'~.a~ra.r ~rszágos Levéltár Erdélyi osztályának főkormányszéki részében található (6) Az. 
ala~1to rov~d 1d~1g, csak 1848-ig volt a patika tulajdonosa A későbbiekben is gyakran változott a 
panka tulajdonjoga 1 ~48-ban Steizing József, majd 1856-ban Roth Mihály vásá10lta meg A2 
1~.60 ,s~,eptember 2~6-an. kelt 17557/1429 szá1nú helytartótanácsi rendelet elismerte a medgyesi 
sz,uler:su ?berth ·!ozs~f. (o~evél 1846, :~s.t), val~1nint Roth Mihály gyógysze1észek tulajdonát 
k~pez? gyo~szerta~ reálJogat. ~z 1862 JU!ius 8-an kelt okirat („Erklarung") szerint a Roth Mi
haly ~s felesege, Binder Karolin tulajdonában levő gyógyszertárat Ifajánovics Ede (későbbi 
tordai gyó,~szerész, 1890 március 27-én hunyt el 60 évesen) és neje, Medgyesi Katalin vásárol
ták meg Ok is később eladták a gyógyszertárat, a vevők Márkos Ödön és .Jeney Sándor voltak 
A „Vás,~-szerződés"-t 1871. július 13-án kötötték meg Nagyenyeden Márkos gyógyszerész a kö~ 
vetkezo évben elhunyt, ezért az özvegye és a tátstulajdonos 1872 augusztus 12-én eladták Dankó 
Gyulagyó~s~ré~z~ek, az,onb~n 1880nyarán1nár ő is tovább adta a gyógyszertárat Így került a 
nagyenyedi szuletesu Kovacs Jozsef (sz 1844) gyógyszeiész és felesége, Schneider Anna birtoká
ba, majd őket követően a Kovács család leszármazottjai, fiuk, illetve unokájuk örökölte 

Id .. Ko;ács .Jó,zsef Nagyenyeden sz~letett 1844-.ben 27 évesen 1871-ben kapott a pesti egye
temen gyogyszeresz oklevelet (l) Ezutan egy darabig Pesten dolgozott Ezután visszatért szülővá
rosáb:n és 1880-ban megvásárolták feleségével, Schneider Annával Nagyenyeden a gyógyszertá
rat, vegleg hazatelepedtek. 1888 májusában a patikáját más épületbe költöztették, az 1890-es 
é;ek, elejé~ a kor igényének megfelelően szerelték fel A recepteket pontos nyilvántartásba vezet
te~ es a k1:dott gyógyszeiek formájára is gondot fordítottak. Számos „házi készítménye" volt a 
gyogyszertarnak, 1nelyeket később még az utódok is foigalmaztak, így a „I<lorosol" ecsetelőt, a 
„Rheu1natol" kenőcsöt, a „Tisenol" köhögéscsillapítót, valamint kozmetikai készíunényeket 
(szappant, arckrémet, fogpasztát, stb) 

--- -1;4, __ ~y?_c:_~ -ló.zs_~fl909.:ig, __ haláláig, __ vezette_ a .gyógyszertáráL.EkkoLa.gyógyszertár--az--Özvegy és 
a negy k1skoru gyermek tulajdonába került, de gondnokokra kellett bízni annak vezetését A kö
vetkező 1 3 év alatt Összesen 9 gondnoka volt a patikának Így például az 1918. évi Gyógyszeré
szek zsebnaptára szerint a kezelő Nagy Sándot, 1921-ben Sttommer leó 1924-ben már a leg-
idősebb fiú, Kovács Endre a gondnok ' 

~ovács Endre 1~9~. július 17-én született Nagyenyeden, érettségi vizsgát 1911-ben szülővá
r~saba1:, a R:f ~ol~eg1umban tett. 1911 július l-jétől kezdte meg gyakornoki idejét. ·rirocinális 
v1,z~gab1zony1tvanyat Budapesten kapta meg 191.3 szepte1nber 3-án. Ezután kezdte meg a kolozs
V~II FJ~E-e~ gyógys,zerész~ tanulmányait. Irt, az anyakönyvben eltartójának özvegy uzoni Kovács 
Jo:~efne ~o~szertar-tula;donos van feltüntetve. Gyógyszerészn1esteri szigürlatait még 1919 
ma;us 15-en sikeresen tette le, de az oklevelet már a román tannyelvű Ferdinánd Király Egyete~ 
~~n ~dra ki 1?22 ~ebruáijában Ekkor az örökösök (özvegy édesanyja és testvérei) lemondtak az 
o ;avar a a tulaJdOnJogról fu Egészségügyi Minisztérium 25118/20 november 192 3 száinú vég-
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zésével elismerték a Bethlen Gábor gyógyszertár tulajdonosaként 1949-ig a gyógyszertáiak álla
mosítását elrendelő 134-es törvényrendelet életbe lépéséig vezette gyógyszertárát (7). Érdemes 
megjegyeznünk, hogy 1926. szeptember 1. és 1927. augusztus 31 között nála gyakornoskodott 
Inczzeffy Katoly (1904-1992) gyógyszerész is 

A másik fiú, uzoni Kovács Zoltán 1897„ június 5-én született Nagyenyeden, gyógyszerészi 
oklevelét Budapesten szerezte meg, 192.3. november 26-án tette le hivatalosan az esküt Rövid 
ideig Szolnokon dolgozott, majd 1940-ben, a bécsi döntés után hazatért, és átvette Goina Teo
dot (1896--1985) gyógyszerésztől Kolozsváron a Mátyás király tér .34. szám alatti, az 1926-ban 
megnyitott „Fortuna" nevezetű gyógyszertárat. Az 1944-es G)lógy1zeréfzi almanach szerint is 1nég 
ő a tulajdonos. A 1.34/1949-es miniszteri rendelettel a várusokban levő gyógyszertárakat államo
sírották Ennek mellékletében közlik, a Kovács Z.oltán, tulajdonában levő kolozsvári „Fortuna" 
gyógyszertár (Pia~a Universiti~ii) államosítását is (7) 

Ifj .. Kovács József, a harmadik fiú. 19.31-ben az erdélyi gyógyszerészek szaklapja, a Buletinul 
A1ociatiei Farmacútilor din Ardeal ~i Banat. IX. évfolyam 21-22 száma szerint uzoni Kovács .Jó
zsef lett a kezelője az özv Nagy Mildósnénak mint örökösnek a tulajdonát képező bánffyhunyadi 
Szarvas gyógyszertárnak Ugyanez az adat található az 1937 évi Almanachban is (4), de az 1942 
és az 1944-es kiadású Gyógyszerészi almanach szerint a tulajdonos már Zobel Hermann Ekkor 
Kovács József gyógyszerész neve alkalmazottként van megemlítve a k~lozsvári „Victoria'' gyógy
szertárban, ahol a tulajdonos, a haszonélvezeti joggal bíró ~tefan Mirct!á özvegye egészen 1949-ig 
Az. ő neve szerepel a 134. sz. Decretum mellékletében is a gyógyszertár tulajdonosok közt ('7) 

Uzoni Kovács László, Kovács Endre nagyenyedi gyógyszerész fia, id. Kovács József unokája, 
1920 szeptember 17-én szintén Nagyenyeden született. Középiskoláit szülővárosában végezte, 
1939 szeptember 29-én tett érettségi vizsgát. Egyetem tanulmányait Bukarestben kezdte meg, 
1najd az 1941/42-es tanévben Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta, előbb 
a Bölcsészkaron, majd az Orvosi Karon folytatta, 1945/46-os tanévvel bezárólag Gyógyszerész 
oklevelét és a végbizonyítványát 1943-ban kapta meg és tette le a hivatalos esküt 1944-ben a 
Szerves és Gyógyszerészi ké1niai Intézetben dolgozott, ahol 1947. június 3-án a gyógyszerészdok
tori fukozatot is megszerezte az Újabb adatok a hipofoízjitok mennJ1ifege1 meghatározá5dhoz é.5 a 
(a!ciumhipofo1zjit alkalmazá.1a az arzén kinzutatd1dra" l értekezésével Az akkor készülő V kiadá
sú Magyar gyógyszerkönyv szellemében korszerű gyógyszer-ellenőrzési módszereket oktatta 
1953-54-ben a Pest megyei Gyógyszertárvállalat szakfelügyelője és közben 1954-ben gyógysze
rész szakfelügyelői képesítést is megszerezte. 1955-1960 között az Egészségügyi Minisztérium 
Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának főelőadója 1960-1975 között Szegeden a 
Gyógyszer-technológiai Intézetben dolgozon előbb adjunktusként, majd docensi minőségben 
Iöbb éven át előadója és vizsgáztatója volt a gyógyszertári asszisztensképző tanfolyan1nak Ez idő 
alatttö_b!>J<é~ik(jnyver Írt. Így Titrimetriai alapfogalmak (1953), Agyógyszertahnikusok kéziköny
ve (1960), A gyógy1szertári asszisztenJek kémiai tankön}Ve (195.3, 1970), valamint több egyetemi 
jegyzet szerzője, társzerzője. 1978-ban az Országos Gyógyszerészeti Intézethez került, a Gyógysze
részeti Főosztály vezetője lett. AL Orvostovábbképző Intézet Gyógyszerészeti Tanszékén belül, 
többek között a gyógyszerészek továbbképzésével is foglalkozott. Közben megnősült, felesége Ta
kácsi Nagy Klára (sz. 193.3) szintén gyógyszerészcsaládból származik 

195'7-ről a Gyógy.>zerészet e folyóirat szerkesztőjeként jelentősen hozzájárult e szaklap minősé
géhez 1960-ban annal<. felelős szerkesztője lett, egészen Szegedre való távozásáig Kiváló munkás
~·ágáért 1964-ben az „érdemes gyógyszerész" kitüntetést kapta és a „Munka Érdemrend arany fo
kozata" állami elismerésben részesült (3) 

2002. május 10-én váratlanul elhunyt Sírja Budapesten a Farkasréti temetőben van, helyrajzi 
száma 20/1-1-104/1105 (5) 
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A G:yógyizerészet e folyóirat szerkesztősége 2002-ben, az elhalálozása alkalmából megjelente
tett megemlékezésben így jellemezte: „munkájában aprólékos, de lén_yegbe látó volt, aki ötvözni tud
ta a gyógyító anyag tiszteletét a patikus hivatá1ának lényegével a beteg 5zolgálatának követelményével" 
(.3) Akik ismerték, valóban ilyennek látták és értékelték mint embert, barátot, kollégát és gyógy
szerészt Saját tapasztalatomból tudom, hogy erdélyi származására mindig büszke volt, elődeiről 
mindig a legnagyobb tisztelettel beszélt és ha alkalma adódott az erdélyieket mindig segítette 

IRODALOMJEGYZÉK 

***Album Chyruigorum et Pharmacopoeorum 1770-1838139, Album Chirurgorum 1839140 
Sem1nelweis Egyetem Orvostudományi Kar levéltára, Budapest 

2 *** Gyógyszerészi almanach az 1944 évre„ Szerk: Szász Tihamér; Budapest, ] 944 
3 Dr. Kovác.< László 1920-2002 Nekrológ Gyógyszerészet 2002, 46, 7, 379-378 
4 Molitórisz Pál: Almanach, 1937 
5. Szmodits László: Ne·ves magyar gyógy5zerészek kegyeleti adattára Dictum Kiadó, Budapest, 

2003, 164-165 
6 Tóbiás Barnabás: A nagyenyedi „Bethle-n Gábor"-hoz cimzett gyógyszertár. Gyógyszerészet 2000, 

44, 12, 770 
7 DECRET nr. 1.34 din 2 aprilie 49 pentru nationalizarea unitiítilor sanitare ca: farmaciile 

urbane re§edinte §i nere§edinte de juder §i centre importante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale. 
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1.35. ábra Ankrém tégelyének.felirata és gyógyszenlmkék 
ROvács József gyógy1zertárdból 

KOVÁTS TIVADAR 
(1870-1930) 

Kézdivásárhelyen született 1870-ben Iskoláit szülővárosában végezte, -majd gyakornok lett 
nagybátyja, néhai Kováts Ferenc gyógyszertárában (3) 

Egyetemi tanulmányait Kolozsváron az FJTE-en folytatta, ahol 1892-ben kapott gyógyszerész 
oklevelet (7) Visszament Kézdivásárhelyre, és 1904-ig nagybátyja gyógyszertárában dolgozott. 
1904 fordulópontot jelentett életében Fiatal házasként a Zala megyei Letenyére került, ahol 
mint tulajdonos vezette a gyógyszertárat, azonban a honvágy egyre erősödött benne, és sürgette 
az Erdélybe való visszatérését. 1914-ben hazajött, Sepsiszentgyörgyön megvette a Benkő-házban 
működő, Neumann Ernő által 1861-ben alapított Szent István nevű gyógyszertárat„ Ez a gyógy
szertár volt alapítási sorrendben a második Sepsiszentgyörgyön, amit a 120687. számmal 1861 
december 31-én főkormányszéki határozattal engedélyeztek (3). Enne~. a gyógyszertárnak gyak
ran változott a helye és a tulajdonosa 1875-ben az erzsébetvárosi id„ Otves Pál (sz. 1835) és a 
szamosújvári születésű Betegh Bálint (oklevél 1868) közösen vezette a gyógyszertárat A 20 szá
zad első felében a gyógyszertár tulajdonosa lukács Ferenc (1882-1958), tőle vette meg Kováts 

Tivadar 1915-ben a patikát 
Kováts Tivadar miután a sepsiszentgyörgyi gyógyszertár tulajdonoSa lett, a patikát a Blaskó

házba költöztette Fáradhatatlan buzgósággal vezette gyógysze1 tárát, míg betegsége ágyba nem 
döntötte (.3). A:z. 1918 és 1927 közötti évek gyógyszerészi almanachjai is Őt említik mint a sepsi
szentgyörgyi Szent István gyógyszertár tulajdonosát (2) 

Megbecsült polgára volt a városnak, és részt vállalt a közügyek intézésében, a gyógyszerészek 
egyesületi életében is Kollégái értékelték szorgalmas és megbízható munkáját, ezért beválasztot
ták az egyesület vezetőségébe. Így 1921. február 27-én, amikor a Háromszék megyei Gyógyszeré
szi Szindikális Kamara alakuló közgyűlését tartotta, alkalmasnak találták az elnöki tisztségre (5) 
1924-től a Rornániai Általános Gyógyszerész Egyesület Erdélyi és Bánáti Tagozatában a Három
szék megyei körzet elnöki tisztségét is betöltötte (2) 

Betegsége miatt 1926-tól gyógyszertá1ának kezelését a lengyel származású Chlopitzky József 
gyógyszerésznek adta át, aki 1881 februá1 20-án született a Csanád megyei Makón, gyógyszerész 
oklevelét 1909-ben már Kolozsváron az FJTE-en kapta meg. Valószínű Chlopitzky József azonos 
nevű őse, az 1771-ben született harcos, aki az 1794-es krakk:ói fölkelésben vett részt, és ezután te
lepedett le Magyarország területére (9) Chlopitzky gyógyszerész ezt megelőzően már több hely
ségben is dolgozott gyógyszertáryezetőként, így 19] 0 és 1924 között Maroshévízen; itt az 1891-
ben alapított Korona gyógyszertárat vezette Közben családot is alapított Miután megkapta asza

__ ha_d_j_Qggy;ti{:Q_dásr9. __ az __ _l_396/1,9.26_-:()_S_s~á111_ú ~p,gedélyt Sepsi_szentgyörgyre ment dolgozni a Kováts 
Tivadar tulajdonát képező gyógyszertárba. 

Kováts Tivadar gyógyszerész 1930 március 25(21?)-én rövid szenvedés után hunyt el Sepsi
szentgyörgyön ( 4) Halála után az örökösök eladták a gyógyszertárat, 193 7-ben már Bernáth Ja
kab lett a tulajdonos, ő továbbra is megtartotta a Neumann által adott nevet Chlopitczky gyógy
szerész 1930-as évek végéig még itt dolgozott, de 1943-1944-ben már Tekében vállalt állást (6), 
koncesszióba vette az 1843-ban alapított „Isten Szeme" gyógyszertárat, az egykori tulajdonos, az 
1900-ban .38 évesen elhunyt dr. Wagner Vilmos örököseitől 

Miután Chlopitzky gyógyszerész elmenr Tekébe, Hadnagy Emil Antal (sz 1908 április 24 , 
Sepsiszentgyö1gy, oklevél 193.3, Kvár) gyógyszerész lett a patika vezetője, aki addig Sárkány 
(Szeben megye) helységben és Brassóban alkalmazott gyógyszerészként dolgozott (1) A:z Ő tevé
kenysége itt 1944-ig volt köverhető (10), 1945-től mát Avasfdsőfaluban (Máramaros megye) a 
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Megváltó gyógyszertár tulajdonosa. A gyógyszertárak államosfrása urán is ugyanott dolgozik 
1959-ig, majd ezután Máramarosszigetre került (11) 

A gyógyszertárak államosításakor megjelent 134/1949. sz. Decrerum mellékletének névjegy
zékében még Bernáth Jakab neve van feltüntetve mint a sepsiszentgyörgyi gyógyszertár tulajdo
nosa (8) 

IRODALOMJEGYZÉK 

Ember G : E'rdélyi vdto.1ok In: Városi és vármegyei szociográfiák XIV köret Kiadja a Várme
gyei szociográfiák Kiadóhivatala, Globus Nyomdai Műintézet Rr, Budapest 1941. VI. rész: 
Személyi adattár 194 

2 Nagy Samu (szerk ): Almanachu! farmaci;ti!ot din Romdnia - Romdniai gyógyszerészek Z5eb
naptára. A szerző kiadása, Cluj-Kolozsvár Il évf 1924, 63 , IIl évi 1926. és IV évf 1927 

3 Tamás Miklós: A gyógy.1zerészet megjelenése és fejlődé5e E'rdélyben 1512-tól 1920-ig. Doktori ér
tekezés kivonata. Budapest, 1990 

4. *"Kovát; Tivadar (1870-1930) Nekrológ Buletinul Fatmaciitilor 1930, 8, 7, 135 és 1930, 
8, 8, 147 

5 *** Szindikd!ú Kamara közgyűlé5t· S'ep.1ilzentgyörgyön Pharmacia-Gyógyszerész Újság 1921, 2, 
99 

6 *** Románia Országos Levéltára. Maros Megyei Igazgatóság Alap 7, leltár 43: C'olegiul 
farmaautit ;ud Murci (1933-1948) 

7 *'*A m k11, F}TEAlmanath;a az 1890191 é5 az 1891192-eJtanév" Az Egyerem kiadása, Ko
lozsvár 

8 DECRET nr. 1.34 din 2 aptilie 1949 penuu na~ionalizarea unirarilor sanirare ca: farmaciile 
u1bane re~edinre ~i nere~edinre de judet ~i centre importanre muncirore~ti, laboratoare 
chünico-farmaceurice, drogherii medicinale ~i laboratoare de analize medicale 

9 *** Baja Naptdr az 1860 évre Szerk : Kalmár József. Mederschirzky Ignácz nyomtatványa, 
Baja, 1860. 

10 *** Gyógyfzerészi Almanach 1944 évre Szerk dr Szász Tihamér, Budapest, 1944 
11 Csirák Csaba (szerk ): Otthonom SZatmdr megye 6, E'gészégügy-történeti dolgozatok, Szatmárné

meti, 1997, 245 
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KÖRÖSSY TIBOR 
(1914-1995) 

A Maros megyei Magyarpéterlakán született 1914 július 17-én Iskoláit a 1narusvásárhelyi Re
formátus Kollégiumban végezte, 19.31-ben érettségizett, még az évben beiratkozott Kolozsváron 
az l Ferdinánd Király nevét viselő román tannyelvű egyere1nre gyógyszerészetet tanulni 1934-
ben azonban megszűnt a kolozsvári egyetemen a gyógyszerészképzés, ezért a többi kolozsvári di
áktársával együtt átiratkozott Bukar·esrbe, a Gyógyszerészeti Karra; itt 1937-ben kapott oklevelet 

A diploma megszerzése urán először Gyimesbükkön dolgozott alkalmazott gyógyszerészként a 
néhai Pótsa Sándor (sz. 1864) gyógyszerész tulajdonában levő, 1899-ben alapított Mátyás Király 
gyógyszertárban, melyet 1927-ben még a tulajdonosa vezetett (2), elhalálozásáról azonban nincs 
adatunk, de a harmincas években az özvegy megbízásából már Körössy 'Tibor gyógyszerész a ke
zelő Irr családot alapított, feleségül vette az egykori gyógyszerrártulajdonos Irén nevű lányát Az. 
19.37 évi, valamint 1942 és 1944 évi adatok szerint is ő a gyógyszertár kezelője (4, S) 

Az 1939-es román és az 1941-es 1nagyar katonai átképzések után 1944 október 6-án a Nyír
egyházán állomásozó 9 helyőrségi kórházhoz osztották be gyógyszerésznek A hadsereggel együtt 
Németországba jutott (Laurenthal, Harz-hegység), fogságba került, sJőbb Belgiumban, majd 
1945 május 1 és 1946 november közt angol-amerikai fogolytáborban 

Hazatérreko1 az újabb politikai és hatalmi változások következtében 1947-ben újból gyógy
szerrárnyirási jogot kellett kérnie Ezt ugyancsak Gyimesbükkre kérte. Az engedély elnyerése után 
Kárpátok (Carpati) néven újraindította néhai apósa gyógyszertárát, azonban nem sokáig élvez
hette, mert 1953-ban államosították 195.3 szeptemberétől Csíkszeredában az állami gyógyszertár 
alkalmazottjaként dolgowtr, 1976-ig, nyugdíjazásáig 

1995 április 18-án hunyt el Csíkszeredában (3) 

136 dbra Körössy Tibor 
gyógy;zmifz (1914-1995) 

IRODALOMJEGYZÉK 

Fényes B , Fényes Béláné Gáthy Éva: A dolgozó gyógyszeté
fzek Z5ebnaptdra az 1942. évre Budapest 
2 Nagy S (sze1k ): Almanahul farmaci;tilor din Ronzánia -
Romdniai Gyógyízeré.5zek· Z5ebnaptára. II. évf 1924.; III évf 
1926; IV évf, 1927 A szerző kiadása, Cluj-Kolozsvár, 
"Culrura" Institut de Arre Grafice Cluj. 
3_. *** Aj_t_on_y_ Gábor csíkszeredai ny főgyógyszerésznek a csa
lád leszármazottaitól gyűjtött adatai 
4 Molirórisz Pál: Almanah 1937, Cluj 
5 Gyógy.szerészek Almanachja az 1942 évre és az 1944. évre 
Összeállította dr Szász Tihamér, Budapest, 1942 és 1944 
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KRAUSZ ELEMÉR 
(1873-19?) 

Ne!ll volt erdélyi származású, de gyógyszerészi tevékenységének nagy része a Bánsághoz és Er
délyhez kapcsolódik. Budapesten született 1873-ban, iskoláit is itt végezte református gimnázi
umban, alig tizenhat éves, mikor gyakornokként tele ambícióval - amit egész élete folyamán 
megőrzött, - a gyógyszerészi pályára lépett. A kötelező gyakornoki évek után beiratkozott a bu
dapesti egyetemre. Már itt megnyilvánult sze1 vezői készsége és tenni akarása a közösség érdeké
ben, utolsó egyetemi évei alatt a Gyógyszerészettan Hallgatók Önsegélyező és Segélyegyletének 
volt az elnöke 

Huszonegy évesen, 1894-ben kapott gyógyszerész oklevelet (1), ezután okleveles segédként 
Budapesten dolgozott még egy évig, majd a Nyitra megyei Komját község gyógyszertárának lett 
a vezetője Innen a Pest 1negyei Biatorbágy községbe került 

1904-ben végleg telepedett le az Arad megyei Öthalom (Glogovác) községben, s ettől kezdve 
élete végéig az itteni, 1879-ben alapított Szűz Mária gyógyszertár tulajdonosa 1883-ban 
Glogovácon a gyógyszertár előbbi tulajdonosa a pécskai születésű Avarffy Géza gyógyszerész volt, 
aki 1876-ban tette le szigorlatait a pesti egyetemen Érdekességként megemlítjük, hogy a Debre
len- Nagyvárad Értesifó' 1882-ben megjelent 1„ évfolyamában Avarffy Géza gyógyszerész saját ké
szítményeit hirdeti Pálmay Ilka hölgypot, valamint GYÖNGY-FOGPOR néven (6) 

Klausz gyógyszerész a vidéki körühnények közt is megtalálta a módját, hogy tegyen valamit a 
közösségért, idejövetele után azonnal bekapcsolódott az egyesületi életbe, és még abban az évben 
a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 16, az Arad megyei járásának a helyettes igazgatója, 
rnajd 1914-ben az elnöke lett 

Az 1920-as hatalo1nváltozás után sem hagyta el választott hazáját, hanem itt maradt, és magyar 
gyógyszerész kollégáival együtt részt vesz az erdélyi és bánsági gyógyszerészek egyesületet szervező 
munkájában Az. ekkor megalakuló Atad megyei Gyógyszerész Kamara elnökének, 1920-ban az 
erdélyi és bánsági gyógyszerészek első kongresszusán, illetve egyesületük alakuló ülésén alelnök
nek választották meg, 1najd 1921 január 17-től, mikor Kolozsváron létrejött az Erdélyi és Báná
ti Gyógyszerészek Szövetsége, ennek lett az alelnöke 1921 június 5-én a Romániai Gyógyszeré
szek Országos Szövetsége brassói kongresszusa után a központi választmánynak is tagja lett, 
1921-ben pedig elvállalta a Romániai Általános Gyógyszerész Egyesületben az Erdélyi és Bánáti 
Tagozatnak az ügyvezető igazgatói tisztségét, amit az 1922 évi közgyűlés megerősített. Ezt a fel
adatát is nagy odaadással látta el 1927-ig. Munkássága arra az időszalcra esett, amikor az egyesü
leti élet szervezése és építése terén sok nehézséggel kellett megküzdeni Elévülhetetlen eredménye
_ket __ ér_t__~l __ s_~rv_e_zői __ munkájáyal, _ _kö:v:etkezetes_kitartással_hajtotta végre __ mind_a._k_özgy:űlési,_mind . .a 
választmányi határozatokat. Közben fáradhatatlan munkássága kiterjedt az időközben létrejött 
femetkezési Segélyegyesület vezetésére is, ahol pénztárnoki teendőket látott el; ebben a minősé
gében könyörtelen volt a tagsági díjak, a nyugdíjjárulékok behajtásában. A közügy szolgálata volt 
2 kitűzött célja, ennek érdekében igénybe vett minden rendelkezésére álló eszközt 1925-ben a 
Kolozsvárt megtartott tisztújító kongresszuson újból bekerült az országos egyesület központivá
lasztmányába 1926-ban a román kormány a közegészségügy terén kifejtett eredményes munkás
sága elismerése jeléül a Meritul Sanitar Carmen .Sylva-rendjének l osztályú aranykeresztjével tün
tette ki (2). Miután 1927-ben betegsége miatt állását is elhagyta, a közügyek ápolásáról akkor sem 
mondott le, a fiatalokat megszégyenítő fáradhatadansággal vett részt minden rendezvényen 

Az erdélyi és bánsági gyógyszerészek szal<lapjainak szerkesztésében is részt vállalt Először 

1922. január 1-től 1923 július 15-ig a Pharmacia - Gyógy;zeré.1z Új1ág főmunkatársa, majd 
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1924-től a Revista Farmaciei - Gyógyszeré.ízi Folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja az 19.30-as 
évek elejéig. 

1934-ben szűk családi körben ünnepelte negyvenöt éves gyógyszerészi jubileumát Ez alka
lon1mal az erdélyi és bánsági gyógyszerészek megbecsülésüket, elismerésüket és szeretetüket fejez
ték ki iránta (.3), ekkor jelent meg a Buletinul Fannatiei hasábjain köszöntése és munkájának mél
tatása. Megemlékeztek feleségéről, Kaczér Nina, Jobb Vilma néven ismert színésznőről is, aki ak
kor immár negyven éve mellette állt és munkájában osztozva igazi társa és hitvese volt 1935 má
jus 8-án felesége hatvannyolc éves korában elhunyt ( 4) 19.37-ben még ő a gyógysze1tár tulajdnosa, 
azonban róla több adat nem áll rendelkezésünkre, így halálának időpontját sem ismerjük 

IRODALOMJEGYZÉK 
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lÁDAYGYÖZÖ 
(1856-1929) 

Be_sztercén született 1856 január l-jén harmadikként egy nyolcgyermekes katolikus család
ban. Apja, láday István kereskedő Szamosújvárt, anyja örmény származású, Lászlóffy Anna 

Iskolai tanulmányait a szamosújvári örmény iskolában kezdte, majd a kolozsvári piarista gim
náziumban folytatta. 1871-ben apja meghalt, ezért félbe kellett szakítania tanulmányait, és ezért 
a VII osztály elvégzése után Pap Simon (sz. 1828, Szamosújvár) nagybányai gyógyszerész pati
kájába szegődött el gyakornoknak Rövid ideig Aradon is dolgozott segédként, majd beiratkozott 
a budapesti egyetemre, ahol 1877 június 13-án „íumrna cum laude" minősítéssel gyógyszerész
mesteri oklevelet kapott. Az. egyetemi évek alatt Balogh Kálmán és Than Károly kedvenc tanítvá
nyai közé tartozott 

A gyógyszerészmesteri oklevél 1negszerzése után Pápán az egyik gyógyszertár gondnokaként 
dolgozott, s közben elvégezte a hiányzó osztályokat és az érettségi vizsgát is letette 

1878-ban katonai gyógyszerészként részt vett a boszniai háborúban, majd egy katonai fiók
gyógyszertár vezetője volt előbb Grazban, majd Wienerneustadtban, és végül Bécsben a híres 
pepsingyártó Lamatsch János gyógyszertárában nyert alkalmazást 

1879-ben jogosítványt kapott Mezőbándra (Maros megye) gyógyszertár felállítására, rövid idő 
után itt meg is nyitotta saját tulajdonú gyógyszertárát Megváltó néven, 1885-ben azonban bérbe 
kellett adja, ő pedig Sopronba ment, ahol a Csathó-örökösök tulajdonában levő gyógyszertárat 
vette bérbe Itt állandó résztvevője az osztrák természetvizsgálók (Naturforscher) vándorgyűlései
nek, ahol ismeretséget kötött Hager Hermann berlini gyógyszerésszel, és élete végéig levelezésben 
állt vele. 1895-ben visszajött Mezőbándra, és haláláig vezette saját gyógyszertárát. Felesége iklandi 
György Ilona (6) 

A gyógyszertári munkán kívül ininden szabadidejét az iiodalom és a tö1ténele1n tanulmányo
zása köti le Már nagybányai gyakornokoskodása alatt figyelme a történelem felé fordult, gyakran 
hallgatta gr Teleki Sándor visszaemlékezéseit a szabadságharcról és bujdosásáról, s ennek hatásá
ra tanulmányt írt ezekről az eseményekről, amelyet kis füzetecske fonnájában később meg is je
lentetett (2) Megemlékezéseit egykori budapesti tanárairól is kiadatja külön füzetek fOrmájában 
( 1 ), így: Emléktzés 3 hlrneveJ budape5ti egyetemi tanártól: Dr. Jedlik Ányos f5tván, dr. Margó nva
dar !<Apáti d" Than Kdrofy (48 o., Mvhely 1909), Emlékezés 2 húneve5 budapesti egyetemi tanár
ról dr Balogh Kálmán és rzentmiklóri d" 5zabófózsej(39, Mvhely, 1909). Történelmi vonatko
zású a GOrgeyArtúr e 53+(3) oldalas könyve is, ami Marosvásárhelyen jelent meg 1908-ban, Ré-
vész Béla Könyvnyomdájnak kiadásában. Reflexiók Beöthy Áko.s A 1nagyar államúágfejlődése~ küz- 1 

--;~~r~-g9%~~~~!~~ö;:~~~~~:-~:;~::::i~~~~:á({)á~~·~;~~~;f~~-~~~-~1;:i~~~~~~:~~~;i~-~-- ------"11.r __ „_ 

és az ezekből befolyt jövedeltnet a Il1an Károly-emlékszoba felállítására létrejött alapítvány javá
ra fordította 

Szakmai jellegű cikkeket is Íl t, ezek az Orvosi Hetilapban, a Gyógyáfzatban és a G,yógy.1ze1é.5zi 
Hetilapban jelentek meg Irodaltni és szakmai munkásságával növelte azoknak a számát, akik az 
erdélyi gyógyszerészek jó hírét 1negalapozták 

1927-ben, Ötvenéves gyógyszerészi tevékenysége tiszteletére kollégái Marosvásárhelyen jubile
umi ünnepséget szerveztek, és a Revúta Farmaciei - Gyógyszerészi Folyóirat októberi számában kö
szöntötték és méltatták tevékenységét (3) Alig két évvel ezután, 1929 júniusában hunyt el. Te
metése Marosvásárhelyen volt június 19-én, nagy részvét mellett búcsúztatták kollégái. Gyógy
szertára vezetését örököse, nevelt fia, az 1906. december 11-én, Esztergoinban született Tatár 
Zsigmond vette át, aki oklevelét a kolozsvári I Ferdinánd Király Egyetemen 1929-ben kapta 
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meg Ó 1934 júniusától tulajdonosként vezette a Megváltóhoz (Salvator) címzett gyógyszertárat 
egészen az államosításig ( 4) 

Láday Győző, Anna nevű leánytestvérének (Parneu Jakab feleségének - Gudenus szerint) a le
ánya, Parneu Szelénka Renée (sz 1891 február 15, Budapest) szintén gyógyszerész lett, 1914 
június 13-án kapott Budapesten gyógyszerészi és 1916. június 24-én gyógyszerészdoktori okleve
let (5) A hatalomváltozás következtében az 1919-ben Kolozsváron létrehozott I Ferdinánd Ki
rály Egyetem Farmakognóziai Tanszékére 1921-ben 1neghívtákelőadónak Közben férjhez ment, 
és 1920-ban ·ren1esváron saját gyógyszer tát felállítására kért jogot, ainit abban az évben meg is ka
pott, és 1922-ben megnyitotta a „Csillag" (Steaua) nevű gyógyszertárat, 1nint Roxinné Parneu 
Re.né tulajdonosa 1937-ig követhető tevékenysége Te1nesváron ().Az. 1949. április 2-án megje
lent 134 sz. Decretu1n mellékletében a temesvári gyógyszertáralc felsorolásánál 2 gyógyszertárnak 
is Roxin nevű tulajdonosa van: Roxin Ioan (str. fosta Britianu nr 23) és losif Roxin Bibescu 
(Piafa Kutla nl. 5) és ezeken kívül még egy gyógyszertár, inelynek tulajdonosa dr Renée Bibescu 
(Piafa General Drigalina nr 9). Sajnos se1n a gyógyszertárak államosítás előtti nevét, sem az ala
pításuk dátumát nem jelzik Feltételezésünk szerint a 3 gyógyszertár közül az egyik az ő tulajdo
na volt 
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138 ábra Láday Győző (1856--1929) mezőbándi gyógyrzerérz 
Görgey Artúr c könyvének dedikált példánya 

„Buzáth Ferenc, onzágg;1űlési képvi.seló kedves barátomnak, tisztelete jeléül lác/a.y Győző" 
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LÖFFLER MARCELL (1882-1948) 
LÖFFLER VILMOS (1916-1993) 

A család nem erdélyi eredetű, csak az első világháború után telepedett le Csíkszeredában 
Löffier-Marcell, az apa családjával, és annak tagjai közt az akkor még kiskorú Vilmos fiával Éle
tük végéig Csíkszeredában éltek A családban máskülönben nagyon sok gyógyszerész volt, ezek 
azonban mind a mai Magyarország te1ületén éltek. Löffler Marcell nagyapja, löffier Antal 
(1793-1870) is gyógyszerész volt, előbb Pécsen a katonai kórházban, majd utolsó állomáshelye 
az eszéki katonai kórház lett 

löfHer Marcell Dárdán, egy Baranya inegyei, Pécs környéki kisvárosban született 1882 júli
us 26-án régi keresztény, német eredetű családban. Apja, l.öffier Vince a dárdai törvényszéken 
bíró volr, anyja neve Reünann Marianna„ A pécsi katolikus gimnáziumban járt hat osztályt, majd 
1900 és 1903 között Siklóson Nendtvich Dezső Kígyó gyógyszertárában volt gyakornok Egye
temi tanulmányait Budapesten végezte, ahol 1905. szeptember 23-án avatták gyógyszerésszé 
1905-től 1907-ig segéd volt Kismattonban, 1907 és 1910 között Velencén (Fejér megye, Magyar
ország) dolgozott, ahol bérbe vette a gyógyszertárat, majd 1910-ben 'forontáltordán (Torontál 
megye) jogosfrványt kapott gyógyszertár nyitására; itt lett gyógyszertártulajdonos 1918-ban el
adta a gyógysze1tárat, és Csíkszeredába jött. Itt is előszö1 csalc bérelte, majd ] 922-ben meg is vet
te az isme1t 48-as politikus, Orbán.János tulajdonában levő, 1907-ben alapított Hazánk Védasz
szonya (később Védasszony) nevet viselő gyógyszertárat 

Csíkszeredában bekapcsolódott az egyesületi életbe Az. 1920-ban alakult Csík megyei Gyógy
szerész Testület pénztárosa, majd 1940 és 1944 között a Magyarországi Gyógysze1ész Egyesület 
XXIV, székelyföldi kerületének elnökhelyettese (3, 4). A város közéletének is fontos és tekintélyes 
tényezője volt Még az 1900-as évek elején alapított családot Felesége Keller Istvánnalc, egykori 
egyetemi kollégájának, a későbbi csíkszentmártoni gyógyszerésznek a húga, Kellei Magda. Két 
fiuk született, Aurél és Vilmos; ez utóbbi fOlytatta az apai hivatást, és szintén gyógyszerész lett (2) 

A kisebbik fiú, l.öfHer Vilmos, Türontáltorda községben született 1916. augusztus 28-án, kö
zépiskoláit 1ná1 Csíkszeredában végezte, egyetemi tanulmányait pedig Bukarestben a GYK-on, 
ahol 1938-ban kapott oklevelet Ezután 1938 november l-től 1940. január l-ig gyógyszerészse
géd Erzsébetvároson az Erzsébet gyógyszertárban, majd a második világháború idején katonai 
szolgálatot teljesített 1945. má1cius 15-én tért haza, s ettől kezdve apja csíkszeredai gyógyszertá
rában dolgozott egészen 1949 áprilisáig, amikor is gyógyszertárát államosították (6). Ekkor a Ma
rosvásárhely székhelyű Cenuofarm gyógyszerkereskedelrni vállalat csíkszeredai egységének lett a 
vezetője, majd 1976 szeptember l-ig a csíkszeredai Közegészségügyi és Járvány1negelőző Állo-

-_f'.1§s1~_~l ___ (_~ ~!:1-~P~_s! ~-_ ~ ~j ~-~í-~e:~t __ ~:z9_lg~? ~-() t, __ s_ lc_i:">_~l:J-en _ a7,'._J 9_6ü__-;is_ -~y_e:k_~ ~!?-_EX_Ó_gy_~~~-r_ t~J} t __ !s '·'' ,, ''" „ • . ·--·--'···-
helybeli Egészségügyi Technikumban. Ez idő alatt érdeklődése a csíki borvizek tanulmányozása 
felé fordult 1976 szeptember l-jén nyugalomba vonulr (1) 1993 november 7-én hunyt el 
Csíkszeredában (5) 
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ERZSÉBETVÁROSI ID LUKÁCS FERENC (1847-1917) 
ERZSÉBETVÁROSI LUKÁCS DÉNES (1875-1935) 

ERZSÉBETVÁROSI IFJ LUKÁCS FERENC (1882-1958) 

Apa és két fia gyógyszerészek Nem Erdélyben születtek, de a két fiú itt telepedett le, és itt dol
goztak gyógyszerészként. Mint gyógyszertár-tulajdonosok nemcsak szakmai téren, hanem az er
délyi k,özügye~ben is tevékenyen szerepet vállaltak Elődeik, a nagyapjuk és az apjuk élete példa
mutaro befolyassal volt a fiuk számára Ezért szükségesnek véljük röviden visszatekinteni és meg
emlíreni az őseik érdemeit 

A nagyapja, 1 Dénes (1816~1868) tüzér őrnagy volt, és 1848-ban a 1n~uyar honvédség tüzér
ségének megszervezésében vert részt. Emiatt a világosi fegyverletétel után az aradi haditörvény
szék előbb golyó általi halálra, majd tizenhat évi várfogságra ítélte Temesváron, Aradon, majd 
Ko~áromb~n töltött~ büntetését Komáromi fogsága idején földgömböket készített, inelyeket is
kolai használatra a konyvkercskedések is árusítottak. 1856 áprilisában kegyelemmel szabadult 
1860-tól haláláig Nádudvaron árvagyán1ként dolgozott. 1868 április l-jén hunyt el Nádudva
ron. Sírja a Nemzeti Sírkert része lett 

Az apa, id„ lukács Ferenc, a család első gyógyszerésze 1847-ben Bécsben szülerett. Az elemi 
iskoláir 1nég ott végezte, de a gimnáziumot és az egyetemet Pesten, ahol 1871 június 11-én ka
p~tt gyógyszerész ok.levelet 1872-ben nyitotta meg Büdszenmihály községben saját gyógyszertá
rat. Megnősült, felesége Halasy Lujza. Ebből a házasságából született Dénes fia. Azonban felesé
ge korán, 25 évesen meghalt 1881. feb1 uár 8-án újra nősült, Deák Fe1enccel rokonságban levő 
Deák Péter és Sztarek Eleonóra lányát, Deák Ilonát vette feleségül. Ettől a feleségétől több gyer
~~k szület~tt; kö:.tü~ a későbbi ifj .. lukács Ferenc is Az apa előbb a Szabolcs vármegyei 
Budszentm1haly kozsegben nyitott gyógyszertárat, ainiben a község postáját is ő működtette 
1882-ben postamesteri - távírda-kezelői képesítést is nyert Szerepe volt, hogy 1885 november 
2-án a községben megalakuljo11 az óvoda, melynek felügyelő bizottsági tagja, illetve elnöke volt az 
al,ap~tást~l .~aláláig A he~yi sajtó szerint „Azt inditványozta, hogy a kiJ'zségnek .3-6 éve.1 gyermekei 
1e.1zer~ lettntscnek tK)' lasded ovodát A jclen!evó kiJ'zségi tandotagok helye5elvén az indltvdnyt 
megbtztdk lukdo Ferenc gyógy>zeré.5zt az óvoda feld!lltdsdnak teendójével "(l 0) Ilona nevű leánya 
1912-től óvónőként dolgozott itt Gazdakört és egy inűkedvelői színtá1sulatot is létrehozott Em
lé~eze~es ~aradt „Doktor Rebarbara" címen rendezett darabja, a1niben Csurgay József (Csurgay 
Kálman apja) homeopata orvost karikírozta ki Büdszentmihályon Takarékpénztár Részvénytár
saság létrehozását kezdeményezte. Ez eredetileg szövetkezeti formában működött, 1884-ben ala
l:~lt át r~s~~énytársasággá. Mikor elsőszülött fia is gyógyszerész lett, átadta annak vezetését és egy 

-UJ -postaepuletben csak·-a ·postával fogfalkOZótC -Munkássaga·eliifriieres-éerr-r9·r5=hen aranYICOíőll'á~---
érdemkereszttel tüntették ki 1917 április l-jén hunyt el 'Tiszteletére 19 76-ban Tiszavasváriban 
(az egykori Büdszentmihályon) egy emléktáblát avattak. 

lukács Dénes id. lukács Ferenc gyógyszerész nagyobbik fia, 1875-ben Büdszentmihályon az 
els~ feleségétól,születe,tt Egyetemi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1894 május 
5-en kapott gyogyszeresz oklevelet 1898-ban átvette apja gyógyszertárának vezetését 1915-ben 
Kolozsvárra jött, ahol kisebb öccsével ifj .. Lukács Fer·enccel - aki közben szintén gyógyszerész lett 
- együtt megvette Tanács Józseftől az 1845-ben alapírott Szentháromság gyógyszertárat 1922-
től ez csak az ő tulajdonában 1naradt, és több mint egy évtizeden át vezette azt, mint I(olozsvár 
vá~o; Inegbecsült p~lg.ár.a, -.és ,a sza~a pél~amutató 1nintaképe 'fevékenyen részt vett az egyesü
le~r :l~t~en, a Roman1a1 Gyogyszereszek Altalános Egyesülete keretén belül működő Erdélyi és 
Banau Tagozat Kolozs, forda-Aranyos, Alsó-Fehér megyéket felölelő kerületének volt az elnöke 
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Kolozsváron alapírott családot, felesége Lehmann Viktor gyógyszerész leánya. Mindkét fia (if
jabb lukács Ferenc és ifj. lukács Dén_es) folytatta hivatását, és így ők a család harmadik ~enerá
ciót képviselő gyógyszerészei lettek Ferenc fia (1900-1961) 1927-ben Szegeden kapott gyogysze
rész oklevelet Nem jött vissza Erdélybe, Magyarországon élt, majd Budapesten a II. kerületben 
levő „Gróf Széchenyi István" nevezetű gyógyszertár tulajdonosa volt 61 éves korában, 1961 no
vembe1ében hunyt el 

lukács Dénes gyógyszerész 1935 júniusában hatvanéves korában váratlanul elhunyt. A 
Pharmalia lap mély megdöbbenéssel adja hírül a szomorú eseményt. Temetése Kolozsváron júni
us 21-én volt, sírjánál Mózes Károly (sz. 1889), az Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészek Szövetségé
nek elnöke inondott beszédet, amelyben így é1 tékelte tevékenységét, jellemét: , E'gé.fz lénye ó élete 
egy volt annak a pdlydnak· az e!hivatott.sdgával, amelynek munkd1a é.5 katonája volt [ } Ennek a 
munkának az évtizedes tükrében úgy állottál mindannyiunk clótt, mint az őszinte bardt5ágnak, a pá
!yaszeretetnek l.sendt.s, minden piaci ldrn1ától mentes képvi.1elóje. "A beszédet a fJharmacia lap teljes 
egészében közölte (2) 

1936-ban özvegye bérbe adta a gyógyszertárát Bárány Miklós gyógyszerésznek, 1941-1944 
között pedig Görög László (sz 1901, május 19-én, oklevelet Szegeden 1919-ben kapott) bérel
te. Az. 1949-·es álla1nosításkor ezt a gyógyszertárat is megszüntették (12). 

Id Lukács Ferenc gyógyszerésznek, az apának kisebbik fia, ifj. luk~cs Ferenc 1882 június 
2-án ugyancsak Büdszentmihályon született apja második házasságából-: Iskoláit Hajdúnánáson 
végezte, ott tett érettségi vizsgác, majd a kolozsvári FJTE-re iratkozott be, ahol 1904-ben gyógy
sze1ész oklevelet kapott Ezután több városban kondícióskodott, egy ideig Makón is, majd Ő is 
apja gyógyszertárának vezetését verte át 1906-tól (4) Majd miután eladta a .~saládi gyógyszertá
rat, 1911-ben visszajött E1délybe, és Sepsiszentgyörgyön megvásárolta az id„ Otves Pál (sz 18 35) 
gyógyszerész által alapított Szent István Király gyógyszertárat 1914-ben mint „tartalékos gyógy
sze1ügyi járulnak" hauninchat hónapig volt a fronton, az oroszok máramarosi betörésekor meg
sebesült, majd ezután mint tartalékos fühadnagy a 20. Helyőrségi Kórháznál volt szolgálatban 
Mikor leszerelt harctéri éidemeiért közegészségügyi tiszti kitüntetést kapott (3). Miután hazajött, 
a sepsiszentgyörgyi gyógyszertárat eladta és 1915-ben Kolozsváron testvérével, Dénessel együtt 
megvették a Szentháro1nság gyógyszertárat . 1922-ben megvált a közös gyógyszertártól, az tovább
ra is testvé1bátyja tulajdonában maradt Ó pedig önállósította magát, Kolozsváron az egyko1 
Széky Miklós tulajdonában volt, 1874-ben alapított, Mátyás Király nevét viselő gyógyszertárat 
vette meg (a volt Wesselényi, később Reg Ferdinand utca 30. sz. alatt) az örököstől, Széki Iibor
tól, aki akkor Szegedre távowtt. A patikát Apostol néven működtetette tovább. Erről az ese1nény
ről ad hírt a Pharmalia c szaklap, az 1922-ben megjelent III évfolyamának 10 száma Röviddel 
ezután Popa Ioan gyógyszerésznek engedélyezték, hogy e gyógyszertár szo1nszédságában (a 28 
szám alatt) megnyissa Minerva nevű gyógyszertárát, ami tulajdonképpen az Ő egzisztenciája ellen 
ifiiijUlt-.--Kő:lliDS-ege--azoriban nem hagyta cSeiben, -vásirlói ·mind tisztelték és becsülték, ·értékel
ték korrekt és jóságos viselkedését. Mindenkin segített, mindenki szerette, ezért csak barátai vol
tak Gyógyszertára az 1945-ös változás után is a tulajdonában maradt, sőt 1949-ig a gyógyszertá
rak államosításáig ( 12) 

Az egyesületi életben tevékenyen vett részt. 1921-ben az Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészek Szö
vetségének választmányában a könyvtárosi feladatokat látta el 1922 január l-től a Pharmacia
<J.yógy1zeré.5z Újíág főmunkatársa (a III évf 1 számtól) és ebben a szaklapban több közleménye 
is megjelent (5) 1924-től pedig a Kolozsváron megjelenő Re-vista Farmaciei - GyóKY,.szeré.5zi Folyó
irat szerkesztőségének lett a főmunkatársa 1926-tól a Romániai Gyógyszerészek Altalános Szö
vetségében az Erdélyi és Bánáti Tagozat Kolozs, Torda-Aranyos, Szolnok-Doboka és Alsó Fehér 
megyéket felölelő 7 kerületének az elnöki tisztségét átvette testvérbátyjától A:z 1929. januá1 13-
án alakult Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészek Korpótlékos Pénztára és Nyugdíjintézet elnökévé is 
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megválasztották, melynek létrejötte tulajdonképpen az ő feimiilió lejes adományának köszönhe
tő (6). Ennek a: intézménynek az alapító okiratát január 24-én frták alá, melyben konkrét célju
kat ismertetik. Igy kérik a szolgálati évek alapján korpótlék megállapítását mind az alkalmazott, 
mind a tulajdonos gyógyszerészeknél, továbbá nyugdíjbiztosúását mindazok számára, akik rend
szeresen fizették a legálisan megállapított illetéket és végül az alapfizetések megállapítását (I I) 

Ugyancsak 1929-ben az Erdélyi és Bánáti Kerület Szindikális Kamarájában a felügyelő bizott
ság, majd 1930-tól a Kolozsvári Gyógyszerész Kollégium (Kamara) vezetőségének tagja volt (1 I). 
Neve alatt jelent meg nyomtatásban a Magyarázó .szöveg {Eldéf]1, Bánát, Máramaros és Körösvidék) 
gyógyszeré.•zeinek Korpótléko• Pénztára é N.rugdijintézete 1nint az Erdélyi és Bánáti Gyógy1zertár-tu
lajdonosok SegélyeKJ1lete A 01ztályának szervezeti é ügyviteli •zabályzata e kiadvány (I). Részt vett 
a Kolozsváron alakult és ott működő 1"4yiredy-e1nlékbizottságban, amelynek célkitűzése volt em
lékoszlopot állítani a neves tanárnak, a gyógyszerészgyakornokok oktatójának Tagja volt az Erdé
lyi Múzeum-Egyesületnek is, I 940 után, Erdélynek Magyarországhoz való visszacsatolását köve
tően a Magyaro1szági Gyógyszerész Egyesület vezetőségében mint választmányi tag vett részt 
1944-ig (4) 1958-ban 78 éves korában hunyt el (9). Felesége a kolozsvári Isteni Gondviselés 
gyógyszertár tulajdonosának a leánya volt Gyermekeik is gyógyszerészek lettek, leánya, lukács 
Pálma és fia, lukács Tibor 1939-ben a bukaresti Gyógyszerészeti Karon kaptak gyógyszerész ok
levelet (8) 
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.3. *** Ke1·e.sztény Magyar ROZéfeti Almanach !!! kötet Erdély Athenaeum Irodalmi és Nyomdai 
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KAL HYPERMANG .. 

DR. MÁRTONFI LÁSZLÓ 
(1903-1973) 

Erdélyi származású és Erdélyben dolgozó gyógyszerész, majd a ,~aro:vásárhelyi G~ógys;erés~e
ti Kar professzora volt. Szamosújváron született örmény eredetu csaladban 190.3„, J~nuar ~-an 
Apja, Mártonfi Lajos ott volt gimnáziumi tanár és igazg~tó, de 19.?~.-ban elhunr:, .es ,1gy ~z ede~
anya özvegyen nevelte a négy kiskorú ~ermek~r.. 1909. es 1,9.13 kozott a kolo,zsvar1 ro~~l katol.1-
kus elemi iskolában tanult, majd ezutan a p1ansta g1mnaz1umban, 1920 es 1~22 ~ozt ~edr~ 
Szilágysomlyón, ahol bátyja, dr Mártonfi István orvos volt I:t folyta~t~ tanulmanya1t, a ro,mar 
katolikus gimnáziumban érettségi vizsgát is tett Betegsége miatt egy ev1g otthon maradt keny-

szerpihenésen. . ... 
Kolozsváron kezdte a gyógyszerészi pályáját, 1923-1924 kozott dr Kohn Gyula (sz 1893 

május 26-án, oklevél 19 I 4, doktori fokozat 1917) Egyszarvú gyógyszertárá,~an gy~o~noko~~o
dott, majd az egy év letelte után, 1924 őszén beiratkozor,t a ~um~n tann;elvu l Ferdrna~d Király 
Egyetemre, itt 1927-ben kapta meg a 246n927-28 snmu gy?gysz;resz oklevelet, ';'"Jd 19~8-
ban a „libera practica" -hoz való jogot is Mar egyetemi hallga~o kor abai:, 1926„ oktober 1-tol a 
dr. Pamfil P. Gheorghe professzor vezette Gyógyszerészeti Intezetben µunt gyakornok dolgozat~ 
(ki ' ' k ' 151 599115 december 1926) és 1928 máj"uSl-től ugyanitt tanársegédi nevezesene szarna: , . , , , 
beosztásban (kinevezés száma: 62 122/ 1 mai 1928) Ez idő alatt készíterte el dok:ton erte~ezeset 
Pamfil professzor irányítása mellett, amelyet 19.31-ben védett meg és kapta meg a dokton fok~
zatot (5) Doktori értekezésének tárgya a Na-, Ca- és Mg-sók előállí:á~a természete: 3;1yagokbol: 
kősó, gipsz és dolomitból, valamint ezen természetes anyagok anionJa1nak felhasznál~sa , 

Már a doktori fokozat elnyerése előtt, 1930 április l-jén ~itűnő e~e~mén~yel,v1zsgat, te.tt ,a 
munkaügyi- és egészségügyi minisztérium bizottsága előtt a gyogys~rtar,1 v~ze.~ogyogyszeresz1 c1-
mért 1931-ben ugyanezen minisztériumok által szervezett versenyv1zsgan rs r,es:r vett B~,ka~~s.:
ben, hogy gyógyszertárnyitási jogot is kapjon. Ezen a vizsgán a több mint szaz Jelentkezo k~zul 
hetedikként 19-es átlagjeggyel végzett (a maximálisan elérhető jegy a 20 volt), 1932 okt~b,er 
2-án Kolozsváron az akkori .Jókai utca 2.3. szám alatt megnyitotta D1ana n:vu ~o~szer,ta1a~, 
amelyet 1949. február I-ig vezetett. Ebben a gyógyszertárban dolgozott felesege, Papai Zsofia Is 

(12). 1949 áprilisában államositották gyógyszertárár (13) . , 
1948 őszén megalakult Marosvásárhelyen az önálló G!,ó~szerés~et~ Kar es ekk~r, az e~es tan

székek vezetésére tanárokat toboroztak (1, 4). 1949-ben ot IS megh1vták a marosvasarhely~ ~rv~
si és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézet Gyógyszerész?ti Karár~ és fel~ért,~~ a Gy?gyszeres~1 Ke
miai Tanszék megalapítására, vezetésére, majd kineveztek e ranrargy eloadoJan,al:·, Igy ne~~ es arc
~é_re az_alapít~-t'.:lgA~~~ közt s_ze~epel: Ekk:<?r települt át Marosvásárhelyre',.cs~a~Javal egyutt, ahol 
f~l~sége -;-~- ~gyeremi, később kórházi gyógyszertárakban dolgozott nyugd11azasa1g . 

I 949. március 22-től az 1968/69-es tanév végéig, nyugdíjazásáig tanított. Kezdetben, ~iko1 a 
tanszéken még nem volt más oktató, a gyakorlatokat is ő tartotta. ~ négys~e~?sz:eres gyogys,z:
részeti kémia oktatásán kívül 1951-től 1962-ig a merceológia, a gyogyszeresz1 aru1s~er~t tanrta
sát is elvállalta féléves tantárgyként.. 1962-től nemcsak magyar nyelven, hane1n romanul rs tartot-
ta az előadásokat (3, 4) . . 

Már az első év után - az elsők közt- tankönyvpótló egyetemi jegyzetet adott ki, 1950-ben,Je
lent ineg a 22'7 oldalas Szervetlen gyógy.1zeré.szi kémiai jegyz:tek e köre~, majd I 959-ben a Gyogy
izerészi kémia I rész: Szervetlen veg:yületek e 212 oldalas konyo1natos Jegyzete (1, 7) 

k oktatói munka mellett tudományos tevékenysége is sokoldalú. A növényi olajok vizsgálatá
ra kidolgozott új eljárása jelentős volt abban az időben ( I 9?6-1 ~57!, ~ül~nbö.ző szervetlen a~ya
gok meghatározási módszereivel és egyes alkaloidok kristálytani saJatsaga1val Is foglalkozott eve-
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ken át, az elemi kén meghatározásának általa kidolgozott módszerét újításnak is elfOgadták 
(1956) A VII Román gyógy.1zerkónyv és nlég több más gyógyszerkönyv is felvette hivatalos mód
szerei közé Kutatásainak eredményeit 1957-től az országos gyógyszerészi szaklapban, a Farmalia 
hasábjain közölte. Ennek a havonta 1negjelenő folyóiratnak a szerkesztőbizottságában is tevéke
nyen részt vett élete végéig, a n1arosvásár helyi egyetem kiadványában, az Orvo5i Szemleben is szá
n1os dolgozata jelent 1neg, valamint a szintén 1narosvásá1helyi qyógy5zeré.5zi Érte5ifóben Munka
társa volt a Román gyógyszerkOn)'V VII és VIII kiadását szerkesztő bizottsáanak, n1int szakszer-
kesztő és mint több monográfia szerzője (2, 9, 10) 

0 

, Egész ,;evékenységét'~'sze~ény;ég, a po~1cosság, a lelkiisme1eresség jellemezte. Igényes és igaz
sagszereto volt. SzalanaJat hrvatasnak tekintette, és szakmaszeretetét munkatársaiba és tanítvá
nyaiba is átültette Iskolát alapított Nyugdíjazása után a tanszék vezetését egy ideig volt munka
társai verték át, akik az ő általa kialalúrott szemlélet szerint oktattak és véaezték kutató- munká
jukat 1973 október 20-án hunyt el Marosvásárhelyen (6, 7) Halála utá; családja visszatelepült 
Kolozsváua (12) 

Felesége, Pápai Zsófia kolozsvári polgári családból származott, apja Pápai Sándor okleveles 
építészmérnök, anyja Baboss Emília 1904. november 19-én született Kolozsváron. Iskoláit szü
lő~á~o~ába? a Marian~mban végezte 1910 és 1922 között. Ezután lépett a gyógyszerészi pályára, 
szulovarosaban, lukács Ferenc (1882-1958) Apostol nevíí gyógyszertárában gyakornokosko
dott 19.2~ aug~s:tus ~-tői 1924 a,uguszrus l-ig. Egyetemi tanulmányait ő is a román tannyelvű 
I ~erd1nand Király Egyetemen vegezte, ahol 1927. decen1ber 17-én a gyógyszerész oklevelet, 
maJd 1928-ban a „libera practica" engedélyt is megkapta. Már 1926. október I-ről dolgozott a 
klinikai gyógyszertárban gyakornokként, majd tiszteletbeli tanársegédként 19.30 január l-ig Ek
k~r visszament.lukács Ferenc gyógyszertárába, és 1932. január l-ig vezette azt gondnoki 1ninő
segben. Ugyanilyen beosztásban vállalta el 19.32 január l-től az elhunyt gyógyszerész örökösei 
tulajdonát képező Isteni Gondviselés gyógyszertár vezetését is 1938. november 1-ig. Ekkor át
me1~t dolgozn~ fé:j:, ~ártonfi ,László J?ia~a gyógyszertárába, mint alkalmazott, beosztott gyógy
szeresz 1949 apr1l1s 2-1g, a gyogyszerta1 allamosításáig Az egyesületi életben is vállalt tisztséget, 
1931-ben az Erdélyi és Bánáti Korpórlékos és Nyugdíjpénztár közgyűlésén az ellenőrző igazgató
sági tagok közé választották (11) 

Mi~~án férje, Mártonfi László kinevezést kapott Marosvásárhelyre, ő is ide költözött kislányá
v~l egyu,tt 195?. augusztus 1-től 195 7 dece1nber l-ig az ] sz. poliklinikai gyógyszertárba kapott 
k1nevezest, maJd a 101 sz. klinikai gyógyszertár steril oldatokat készítő laboratóriumának lett a 
vezetője 1965. január l-ig, nyugdíjazásáig. Férje halála urán visszaköltözött Kolozsvárra Kilenc
venöt éves korában, 2000 március 27-én hunyt el 

Mindkettőjük sírja a Házsongárdi temetőben van 
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1.39 ábnz Dr: Mártonfi Lá5zló doktori tézúének fedőlapja 
(Kolozsvár, 1931) 
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DR VITÉZ HALABORl ÉS MATOLCSI MATOLCSY KÁROLY 
(1889-1940) 

A szilágysági Zilahon született 1889 november 19-én (2) Apja előbb katonatiszt, később 
1884--től rendőrtiszt, tűzoltóparancsnok volt. 1891-ben Zilahon könyve jelent meg S'zolgálati ké
zikönyv a rendó'rség 5zámára címmel Később a nagyszebeni elmegyógyintézetbe került ( 4), így 
Kár"Oly fia már nyolcéves korában a hirtenbergi tisztiárva-intézetben, majd a kassai és a 
weiski1cheni főreáliskolában tanult. Ezután ő is katonai pályát választván a wienerneustadti kato
nai akadémiát végezte el 1910-ben Bécsben hadnagyi rangot kapott és tagja lett az osztrák-ma
gyar hadseregnek A:z. első világháborúban mindig harctéri szolgálatot teljesített, szakasz-, majd 
századparancsnok lett a császári és királyi 14. huszárezredben, az orosz és a tornán fronton két-há
rom, sőt négy századot is vezetett Ekkor már főhadnagy, majd vezérkari tisztnek osztották be, s 
így került az olasz frontra Részt vett a második isonzói és a piavei csatában is, majd Albániában 
harcolt Harctéri szolgálataiért hét háborús kitüntetést kapott, köztük a vaskoronarendet és a né
met vaskeresztet; ez utóbbit Erdélyben adták át neki 1918-ban Ezután nyugdíjba vonult, ott
hagyta a katonai pályát 

1918-ban megnősült Felesége bogdándi Sztupa György (1812-1884) erdélyi származású 
gyógyszerésznek a leszármazottja, Sztupa Polydora (1, 5) Ezután Keszthelyen beiratkozott a Gaz
dasági Akadémiára, ahol okleveles mezőgazdásszá avatták, ezt a foglalkozását azonban nem gya
korolta sokáig, mert a gyógyszerészi pályára lépett Budapesten a Pázmány Péter Tudományegye
temen 1929-ben gyógysz.erészmesteri oklevelet kapott A doktori fokozat megszerzése céljából 
továbbra is az egyetemen maradt; 1934-ben avatták gyógyszerészdoktorrá az Adatok a China
kéreg-kéJzi'tmények előállításához éí megvizsgd!dsához című értekezése alapján, amelyet az Egyetemi 
gyógyszertárban készített el Mozsonyi Sándor professzor irányítása mellett (3) Dolgozata még 
abban az évben megjelent a Magyar Gyógyszerésztudomdnyi Ttína1ág Értesú:!Jjeben is ( 488-525 ol
dalak). Közben már 1932-től a budapesti VIII. kerületi Kálvin téri Magyar Korona gyógyszertár 
vezetője lett, amelyhez házassága révén jutott 

Gyógyszerészként sokat tevékenykedett az egyesületi életben: a Budapesti Gyógyszerész Testü
let alelnöki tisztségét 1935-től töltötte be (6) A Budapesti Gyógyszerész Kaszinó 1930 július 
20-i alakuló közgyűlésén beválasztották az ideiglenes tisztikarba (1). Ugyanebben az évben őrna
gyi rangot is kapott Jó szervezőképességű, energikus, határozott fellépésű ferfi volt, aki sokat fá
radozott a gyógyszerészi etika érvényesítéséért is 

1940 július 25-én, fiatalon, ötvenegy éves korában hirtelen elhunyt Halálát egy foghúzás utá-
ni szepsis okozta (7) 

_ _ ~--9~_?_. __ -~p~i_!~_s __ ~~-á~- ~~~-1-~te~t ~_a_,_}~~ l\_1~!olc:sy -~ylit'gy llgy'.:1:~~~~-§1. __ gy_~gy_s~_r_~-~~i__p_@y~~ _y~_a_sz~ 
totta, a doktori fokozatot is elnyerte. Apja gyógyszertárában dolgozott az államosításig, majd 
1952-től az MTA Növényvédehni Kutató Intézete kémiai osztályának vezetője lett; a mezőgazda
sági tudományok kandidátusa 1957-ben, majd 1975-ben a doktori fokozatot is megszerezte A 
gyógyszerészi szakma és hivatás elkötelezettje maradt továbbra is, állandó kapcsolatot tartott a 
Gyógyszerésztudományi Kar Szerves Kémiai Intézetével és a Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társasággal A londoni Királyi Kémiai Társaság választott tagja Tl:agikus körülinények közt, köz
úti balesetben hunyt el Budapesten 1992 november 29-én (5) 1993-ban poszthumisz Akadémi
ai Díjat kapott. Sírja Budapesten a Farkasréti temetőben van, jelzete 60/B-1-205 (9) 

A Szilágyságban működő Báthory Alapítvány 2002-ben „Szilágysági Magyarok" Díszoklevél
lel post mortem tüntette ki, amit Magyarországon élő rokonai személyesen vettek át a Báthory 
Napok rendezvénye keretében 
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A MAUKSCH CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

A Mauksch család a Szepességből származik, II. Ferdinánd királytól magyar nemességet kap
tak Erdélybe elsőként Mauksch Tóbiás (sz 1727) gyógyszerész jött, és az ő leszá1mazottai között 
több generáción keresztül számosan gyógyszerészek lettek, de a család Szepességben maradt ágá
ban is többen voltak gyógyszerészek 

Mauksch fóbiás Szepes vármegyében Késmárkon született ] 727 október 27-én. Apja, 
Mauksch Márton korán meghalt, ezért anyja, Lányi Judit Tóbiás fiát inasnak szegődteti. Így ke
rült a tizenhárom éves fiú Kolozsvárra nagybátyja, Schwartz Sándor (1727-1749) mellé, ahol 
előbb inasként, majd segédként dolgozott összesen nyolc évig a város legrégibb, az 1573-ban ala
pított patikájában (9) 

Mauksch Tóbiás kolozsvári segédi évei után Németországba, Ludwigsburgba és Stuttgartba 
ment gyógyszerészi ismereteit elmélyíteni, itt tudta meg, hogy nagybátyja 1750-ben meghalt és 
végrendeletében a gyógyszertárat reáhagyta Ekko1 visszajött Kolozsvárra, és két évig 1nint gond
nok vezette azt, majd 1752. október 18-án a városi tanács ajánlására Mária Teréziától kizárólagos 
privilégiumot nyert, s így a gyógyszertár átment az ő tulajdonába Kitűnően képzett gyógyszerész
szé vált, gyógyszertárát rendben tartotta, fejlesztette, és a közönség szolgálatára mindig készen ál
lott Kolozsvár városa megbecsülte, szenátornak, rendőr-igazgatónak és kapitánynak is megvá
lasztotta, az 1790-1794 közötti években pedig 01szággyűlési képviselő (8). Mindezek mellett az 
evangélikus egyház helybeli gyülekezetének fő támogatója és oszlopos tagja volt 

Először 1756-ban nősült. Felesége Sartorius Susanna, akitől kilenc gyc1meke született, de csak 
három érte meg a felnőtt kort: Judit, Eszter és Tóbiás Sámuel Judit leánya később Streicher Mi
hály gyógyszerész felesége lett. Az 1769-ben született fóbiás Sámuel fia apja hivatásának folyta
tója lett Miután Mauksch Tóbiás felesége gyermekszülésben meghalt, 1773-ban újranősült, 
Habermayer Susannát (1760-1833) vette feleségül, akitől még nyolc leány után 1negszületett a 
kisebbik fia, Johann Martin (sz 1783), a későbbi gyógyszerész (5) Ennek a fiának vásárolta meg 
\1arosvásárhelyen az Alany Szarvas gyógyszertárat 1793-ban (10), amikor a kisfiú alig tizenegy 
éves volt, és írta meg szárnára nagy körültekintéssel és lelkiismeretességgel a szakirodalomban oly 
gyakran emlegetett lnstructióját, amelyben nemcsak a patikatartással kapcsolatos kötelezettsége
ket foglalta össze, de figyelme kiterjedt a gyógyszerész eikölcsi magatartásá1a is, az azt befolyáso
ló tényezőkre, és gondosságra, takarékosságra inti fiát, valamint a gyógyszertár gondnokát (3). A 
második feleségétől született egyik leánya Sophia Cristina, a neves Pataki Sá1nuel, erdélyi főorvos 
felesége lett, legkisebbik leányát, Mária Kathcrinát pedig Engel Keresztély vette feleségül és az ő 
fiuk, Engel József (Bécs, 1807. május 2 - 1870. június 2 , Kolozsvár) aki előbb 1829-ben a pes

ti_ _? __ rv_os_i __ ka~_o_~ gy_c)g;y~_z_e~·~-s~~' 18 ~-?-~-?~_e -~-g}'~!)_O_t~- ()~vosi o_kl_~_':'_e_lf'.t_ s_~~!:!'.~~t __ (;y_qg)'!~e!_~s __ értek_e:;;tfs_ a 
Ungjól(AlcohoV és az égető hamagról (lixiva pura) (Pest, 1829), illetve De morbi/i; (Pest, 1836) e 
dolgozataival 1836-1857-ben Marosvásárhelyen gyakotló orvos. 1857-től Kolozsvárott élt, ás
ványtannal, vegyészettel és nyelvészettel foglalkozott. 1859-ben nyelvészeti pályázatával MTA-dí
jat nyert (14) 

Mauksch Tóbiás 1802-ben, hetvenöt éves ko1ában hunyt el. Még életében megírta sírversét la-
tin hexa1neterekben és utódainak ajánlotta, hogy kijavítás után vésessék sírkövére (7). Ez, így 
hangzik magyar nyelven: 

„Én aki ann)'iszor kevertem orvo1i ndvényeket md5okkal, itt alszom megn)'ugodva RÍ'úztusban, az 
orvo>ok_fejedelmében f(éfmdrk 5zÜÍt engeJn, ROlozsvár tartott el, Tőbiás vala nevem Mauksch őseim 
oaládi neve Zsuzsannákat vettem nóül, be.5zédre é.5 5zivre keg;1e:5 nók:et, kiknek a hatalma5 bten bő5é
ge:5 kegyelme tizennyolc g;1ermeket adott Ötven 5 egynehán_y évig készi'tettem gyógy>zere/at 5 megkap
tam a királyi p1 ivilégiumot ú Tudhatod az én példámból, hogy mire képe:5 a chemia, az úteni g;1ógy-
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ital poharait nyújtván 5egítségül Menn)'i g;1ógyitalt s mennyi orvo1ságot főztem é5 a halál parancsára 
mégis itt.fek.1zem De a halál megadta nekem az örök életet, hogy remélhe.nem a korona kétségtelen el
érését vagy 5 ezért l'i:)'ugodtan megyek Kl-úztu.1nak mint bi'rámnak trónja elé''. 

A kolozsvári Házsongárdi temető lutheránus rész.ében 1na is álló, gyógyszerész szimbólumok
kal díszített sírkövön az általa írt szöveg helyett a következő felirat olvasható magyar fordításban: 
„Mauksch Tőbid5 polgár, gyóg;1.1ze1ész szenátor, az evangélikus egyház gondnoka emlékére, aki a pol
gárok jóléte, a f0'Óg)'.5Zeré.ízi intézmény, az egyház 5 ennek pénztára gyarapi'tdfa körül, övéivel 5zemben 
gyengéd 5zeretetével, nzindenkivel 1zemben emberségességével a legnagyobb érdemet szerezte, hdlá.5 és 
nzegszonzorodott dzveg;1e~ fi'ai, leányai, vejei állltottdk Élt 75 évet Meghalt az 1802. évben január 
31-én Cl) 

Halála után a kolozsvári gyógyszertárat nagyobbik fia, M. fóbiás Sámuel (1769-1805) örö
költe, alci Göttingenben tanult Hazatérte után családot alapított, felesége Habermayer Éva 
Rosina, alcitől egy leánya született, Josefa Karolina. Rövid három évig, 1805 április 18-án bekö
vetkezett haláláig vezette a gyógyszertárat A 1narosvásárhelyi Teleki 'Téka dokumentumgyűjterné
nyében található szomorújelentése szerint a lutheránus egyház főkurátora és a városi tanács tagja 
volt (11) 

Ekkor a gyógyszertár Kolozsváron a Piac és a Híd utca közötti saját tulajdonú házában volt 
Helyiségei ma a gyógyszerésztö1 téneti múzeurnnak adnak helyet. A töbQlépcsős feljáratú, bolthaj
tásos szoba falán található egy cí:ner, amely egy féllábon álló gólyát ábrázol, felfelé kígyózó nö
vényszáron állva (13). Itt 1nég a következő felírat olvasható: 

„Divina facientt' cle1nentia exruicur avit 
fobias Mauksch apothecar privilegiat 
Anno MDCCLXV! dum 
vix expeltatos duxit bona causa triu1npho5 

Anyja, özvegy Mauksch Tóbiásné 1833 október 26-án hunyt el nyolcvanháro1n évesen, öz
vegységének harminckettedik évében, ekkor már harmincegy unokája van a szomorújelentés sze
rint (11); így a továbbiakban is népes maradt a Mauksch család 

A fiatalon, alig hauninchat éves korában elhunyt Tóbiás Sá1nuel után a kolozsvári gyógyszer
tárat testvéröccse, .Johann Martin vette át, aki addig a marosvásá1helyi patika tulajdonosa volt 

Johann Martin 1783-ban született, és apja már tízéves korától gyógyszerésznek nevelte, hisz 
azért írta neki az ln.5tructiókat is. Gyógyszerészi tanulmányait Pesten végezte 1804-ben. Hazaté1-
te után családot alapított, felesége Lassgallner Eleonora (1786-1850), akitől két leánya született 
Az egyik, Mathilda Augusta (1815-1863), aki később Hintz Georg Gottlieb (1808-1863) evan
gélikus lelkész felesége, és Emília, aki dr. Barra Imre (1799-1854) neves kolozsvári orvos hirvese 
lett (2) 

Joh_ann_ M-~~·t~:11 __ i_~ fiatalon, harminc1~égy _évesen_ hunyt el, 1817-ben (6_)_. Halála után a fiatal öz
vegy S(z)láby Dániel gyógyszerészt (1783-1835) alkalmazta, később, 1822-ben férjhez ment 
hozzá. Ebből a házasságból született egy fiú, akit Sándornak kereszteltek. Sláby Dániel is a város 
megbecsült polgá1a volt 1835 január 21-én, életének ötvenkettedik évében bekövetkezett halálá
ig A szomorú jelentésében így jellemzik: „ a ritka pontosságú patikátius, a kolozsvári ev. lutherana 
Elleúa buzgó dome.5ticu.1 curatora 52 évében húnyt el" Mivel Sándor fia ekkor 1nég kiskorú, a ko
lozsvári gyógyszertár az özvegy tulajdonában inaradt továbbra is, annak haláláig, 1850-ig Ezután 
Mathilda Augusta lett az örökös, aki ekkor már Georg Gottlieb Hintz kolozsvári evangélikus 
!elkész felesége Ő provizorral mlíködtette a gyógyszertárat, míg fia, Hintz György (1840-1890) 
Bécsben 1862-ben rnegszerezte a gyógyszerészi képesítést (Binder szerint (2) H. György anyja 
Engel Polixénia - ezt valószínlíleg Szinnyeitől (12) vette át.) Így került a Mauksch-féle patika a 
Hintz család tulajdonába (9) A Hintz családban is három generáción át voltak gyógyszerészek, 
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akik 1949-ig, az államosításig vezették az ősrégi családi gyógysze1 tárat (adataikat lásd Hintz 
György életrajzánál) 

A Mauksch család erdélyi ágában még voltalc gyógyszerészek, így az idős Mauksch Tóbiás test
vére Mauksch Johann 1760-tól l 7l7"ig, haláláig Marosvásárhelyen a Magyar Korona gyógyszer
tárnak volt a tulajdonosa (10). Honigberger brassói gyógyszerész Sophia leányával kötött házas
ságából három fiúgyermek született, akik később mind gyógyszerészek lettek: Gottlieb (sz. 176.3) 
később Kassán, Johann junior (1765-1825) 1787-től a ma10svásárhelyi családi patikában dol
gozott, és a legkisebb fiú, Martin Adarn (1770-1818) Szászsebesen 1799·-ben alapította az An
gyal nevű gyógyszertárat 1801 augusztusában Samuel Andreas szászsebesi polgár Regina nevű le
ányát vette feleségül és ebből a házasságból is három fiú született, közülük kettő szintén gyógysze
rész lett: a legidősebb, Joseph Friedrich (1802-1848), miután Nagyszebenben az id .. Kayser 
gyógyszerész Karolina leányát feleségül vette, ott telepedett le és a Medvéhez címzett gyógyszer
tárat vezette; a második, Sámuel (sz. 1805) mint gyógyszerészmester kivándo1olt Perzsiába, Indi
ába és ott patikusként dolgozott; a harmadik, Karl Simon (1807-1894) egyházi pályára lépett, 
Szászsebesen lett evangélikus pap. Ez utóbbinak gyetmekei közül Károly (1848-1894) lett 
gyógyszerész, másik fia, Heinrich, pedig orvos Még két leánya volt, akik közül a kisebbiknek, 
Adélnak (1859-1947) egy szászsebesi prédikátorral kötött házasságából született leánya, Christine 
Adéla a besztercei Berger Gusztáv gyógyszerész felesége lett Így Mauksch Johann gyógyszerész 
leszármazottai között is három nemzedéken keresztül voltak gyógyszerészek 

Még ismerünk erdélyi gyógyszerészeket a Mauksch család másik ágából: az idős Mauksch Tó
biás féltestvére (?)vagy unokatestvére, a szintén Késmárkon született Mauksch 'Thomas (1749-
1832) gyógyszerész oklevelét Pesten kapta meg 1778-ban, később neves botanikus lett Az ő le
származottja Mauksch Gustav Adolf (1798-1848) besztercei gyógyszerész, az ottani Minerva 
gyógyszertá1 tulajdonosa 

Mindezekből látható, hogy a népes Mauksch család több generáción keresztül adott gyógysze
részeket Erdélynek. Fabritius Guido könyvében egy százéves periódusban 1750 és 1852 között, 
16 gyógyszerészt sorol fel a Mauksch családból ( 4) A jobb áttekintés végett vázlatosan a Mauksch 
család rokonsági kapcsolatait is bemutatjuk 

Kolozsvár legrégibb gyógyszertárának a gyógysze1észei tehát a következők voltak: A gyógyszer
tár 1727-ben mikor magánkézbe került, az első tulajdonosa Schwartz Sándor (1727-17 49) volt 
(l) Őt követte Maucksch fóbiás (1752-1802), majd Maucksch Tóbiás Sámuel (1802-1805), 
MauckschJohann Martin (1805-1817), majd halála után özvegye (1817-1822), aki Slaby Dá
nielt alkalmazta, később feleségül is ment hozzá. Halála után örököseié (1822-1863) a patika, és 
végül rokonság révén a Hintz gyógyszerészcsalád (1863-1949) tulajdonába került a gyógyszertár 
egészen a romániai gyógyszertárak államosításáig, a 1.34 számú miniszteri rendelet életbelépésé
ig„ 

Még- meg-keii emiúe~Ü~k az egyk~ri M~~s~h család tulajdon<Ít--képező k~lozsvá~i házat A 
XIX. század elejétől a Sláby család, majd a 1851-től 1949-ig, az ingatlan államosításáig, örökösö
dés révén, a Hintz család tulajdonába ment át Mauksch fóbiás, az evangélikus egyház gondno
ka 1766-ban kijavíttatta az épületet és nyilvános gyógyszertárat nyitott benne Ekkor készült el a 
gyógyszertá1 Offilinájának falait és boltozatát borító dekoratív falfestés is, melynek boltozatát a 
Tobias Mauksch által 1766-ban megrendelt, ba10kk srílusú, Erdélyben páratlan falképek borít
ják Valószínű szintén ehhez az időszakhoz köthető a ho1nlokzat kialakítása is A földszinten a 
homlokzat teljes szélességét kitöltő gyógyszertári kiralcat, az emeletet zsalugáteres ablakok tagol
ták. Az eltelt idők alatt is számos változáson ment keresztül Az épületben az 1949-es álla1nosítá
sáig folyamatosan gyógyszertá1 működött. Az. Officina nyugati falán, antikva betűs felirat so1olja 
fel a város gyógyszertárosainak névsorát 1573-tól, Kolozsvár első gyógyszertárától <t Mauksch
Hintz-ház 1949-es államosításáig: 
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1573-1752 / SZÖCS MIHÁLY, PATEKÁR!US JÁNOS, STANNO EDE, FOITH JAKAB I 
1752 ÉVBEN A GYÓGYSZERTÁRA CSALÁD TULAJDONÁBA KERÜLT / 

MAUKSCH TÓBIÁS 1752-1802, MAUKSCHJÁNOS MÁRTON 1802-1817 / 
SZLÁBY DÁNIEL 1817-1839 / SZLÁBY DÁNIEL ÖZVEGYE 1839-1851 / 
SZLÁBY DÁNIEL ÖZVEGYE ÖRÖKÖSE, HINTZ GYÖRGY 1851-1863 / 

DR HINTZ GYÖRGY 1863-1890, DR. HINTZ GYÖRGY ÖRÖKÖSSEl 1890-1898 I 
GYÖRGY 1898-1949 

Az. északi fal felirata az épület Iobias Mauksch által 1766-ban megkezdett helyreállításáról ta
núskodik: 

D!VlNA FAVENTE CLEMENTIA / EXSTRU[xi] T CURAVIT I 
TOBIAS MAUKSCH APOTHECAR[ius] PRJVILEGIAT[us] / 

ANNO MDCCLXVI DUM ! VLX EXPECTATOS DUXIT BONA CAUSA / TR!UMPHOS 
Az. időben legkésőbbi felirat a falképek 1893-as, Koleszár András által végzett restaurálásának 

és a munka megrendelőjének allít emléket: 
ACCIPlENTE OFFICINA MEDICA MENTORUM / 

CARUM MONUMENTUM RENOVABAT / GEORGIUS HINTZ DR / 
CUM PICTORE ANDREA KOLESZÁR/ ANNO DOMIN! MDCCCXCVII! 

1954-től kezdve a ház néhány termében Gyógyszerésztörténeti Múzeu:!TI 1nűködik A múzeu1n 
kiállított anyaga többnyire Orient Gyula saját gyűjteményéből szánnazrt'c Később Izsák Sárnuel, 
kolozsvári orvostörténész gyarapította ezt, főleg az államosított gyógyszertárakból összegyűjtött 
anyagokkal 
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búvámi Erdélyi Múzeum 1933, 38, 7-9, 367-376 (Az EME Orvostudományi Szakosztályá
nak közleményei) 
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140 ábra Az egykori Mauk5lh-Hintz-ház, 
ma Gyógy1ze1ézettörténeti Múzeum 

A MAUKSCH ÉS A HINTZ CSALÁD 
ERDÉLYI GYÓGYSZERÉSZEINEK ROKONSÁGI KAPCSOLATA 

Maukseh Martin 
és 

Lányi Judit 

l\J:mksch I óbiás 
(1727-1802) 
gyógysz. Kvá1 

---
Mauksch Tobann 

(t 1777) 
g_vógysz Mvhel:-

Mauksch Ihomas 
(1749-1832) 

1\fauksch Gusta\' Adolf 
(1798-1848) 

és 1 J. Sartoris Susana 

,, 
2 Habermayer Su>~na 1 Honigberger Sophia 1 

gyógysz 
botanikus 

gJógysz 
Beszterec 

r''_'_o_-,_8_33~-"~-,-~~~~~~~~, -~~~~~~~~~ 
Gottlieb .JohaJn jun 
(1763) (1765-1825) 

Judith 
és 

Strekher 
Mihály 
g\'ógvsz 

- . 1 

Ester I óbiiis 
Sámuel 

(1769-1805) 
g_yógysz. K vár 

Justina Mária 
Elisabet Terbia 

és 1 
Habcrmaycr ?:va R_ 

Sophia Mária 
Cristina Katherina ,, 

szepeslőcsd 

Engel .János 
Keresztély 

~ 
Engel József 

(1807-1810) 

.Johann 
l\fartin 

1783-1817) 
gyógysz 

Kvár 
Mvhel) 

és 

gyógysz 
Kassa 

gyógysz 
M1hely 

1 assgallner Eleonorn 

(1786-1850) 

2 fé~ic Slaby Sándor 

l\lartin Adam 
(1770-1818) 

gyógysz 
Szászsebes 

.loscpha Karolina ,, l\hhely Kvár Slaby Daniel gyÓg)'SZ 

(1783-1835) 

Brnudeeker Simou 

gyógysz Mvhely 

oki \814 Pest Matilda Emília és még 3 gyermek 
Augusta és 

(1815-1863) dr Bana 
(a gytár örököse) I:nre orvos 

és (1799-1854) 
Georg Gottlieb Hintz 

(1808-1863) 
evangélikus lelkész 

dr, Hinlz György 
(1840--1890) 

gyógysz egyet tanár 
és 

GroiszEmma 
(1846-1929) 

dr.. Hintz György Károly jun 
(1874--1956) 

gyógysz. Kvár 

Joseph 
F'riedrich 

(1802-1848) 
gyógysz. 

Nagyszeben ,, 
Kayser Carolina 

Károly 
(1848-1894) 

gyógysz 

Johann 
Samuel 

(sz. 1805) 
utazó és 
gyógysz 

Karl 
Simon 

lelkész 

Adél 
(1859-1947) 

és 
C. Lewitzki 

Cristine Adele 
(1898--1924) ,, 

Berger Gnstav 
{1896-1965) 

gyógysz 
oki 1919. Kvár 
Ákosfalva 1922-44 
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DÁVID HÁZI DR MEDVIGY FERENC 
(1884-1945 k) 

B~regszáswn (ma, Ukrajna területe) született 1884 január 20-án görög katolikus családban 
Apja, Medvigy Mihály később a nagyváradi ítélőtábla tanácselnöke lett, 1914-ben hunyt el (4) 
Anyja neve Herzitz Etelka. Iskoláit mái Nagyváradon kezdte n1eg, a Premontrei Gimnáziumban 
érettségi vizsgát tett Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, 1906 október 12-én kapott 
gyógyszerész oklevelet (6), ezután továbbra is az egyetemen maradt Than Károly L sz Kémiai In
tézetében, hogy a doktori fokozat elnyerése céljából elkészítse értekezését. Ö volt Than Károly 
utolsó, illetve Winkler Lajos első doktorandusa, 1907 június 15-én avatták doktorrá A nersava.i 
chinin, chinidin, cinchonin és cinchonidin összetétele e. értekezése alapján 

Ezután több kisebb-nagyobb gyógyszertárban dolgozott alkalmazott gyógyszerészként, majd 
hazajött Nagyváradra Itt először 1908 július 11. és szeptember 15. között Pohl.Jenő Madonna 
gyógyszertárában kapott állást, majd 1908. október l-től bérbe vette Gt'ósz Sándor Szent István 
gyógyszertárát. 1910 októberében Pohl Jenő Budapestre távozott, ekkor a városi tanács pályáza
tot hirdetett személyi jogú gyógyszertárának elnyerésére A hét jelentkező közül dr Medvigy Fe
renc nyerte el a patikajogot 1910 október 6-án, amit a Belügyminisztérium 1911 március 27-i 
közleményében hivatalosan is megerősített. Ez lett Nagyvárad tizenkettedik gyógyszertára (1, 2) 
Megnyitás előtt a hatóságok ellenőrzést végeztek Az 1910 október 31-én kelt ellenőrzési jegyző
könyv szerint, arnelyet dr Mayer László főorvos, dr Berkovits Miklós, a város közigazgatási bi
zottságának elnöke írtak alá, a Madonna gyógyszertár az akkori Sztaroveczky utcában megfelelt 
minden előírásnak, a jó múködéshez szükséges követelményeknek, felszerelése, bútorzata kifogás
talan, hisz azt Pohl Jenő 1908-ban, a gyógyszertár alapításakor rendelte ifj Rimanóczy Kálmán 
bútorgyárában 

Az egyesületi életbe, valarnint a város közéleti tevékenységébe is bekapcsolódott 1914-től a 
Magyarországi Gyógyszerész Egylet 25 járásának (Bihar megye) elnöke 1919-ig, a hatalornválto-
7...ásig 1940-től 1941 februárjáig ismét ő a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület most már 21 
kerületének elnöke; ez akkor Bihar vármegye hetvenhárom gyógyszertárát ölelte fel Később ön
ként lemondott etről a tisztségéről. Kollegiális magatartásával, előkelő egyéniségével megnyerte a 
kortársak széles körű bizalmát A Gyógy1zeré.5zi Szemle 1941 január 18-i számában fényképével 
együtt közölték rövid életrajzát (5) 

Számos társadalmi egyesületnek volt a tagja, így a Szigligeti Társaságnak, a Ii.idővész elleni 
Egyesületnek, a nagyváradi Sport Egyesületnek (3). Ötvennyolc éves korában, 1942-ben a felső
ház új gyógyszerész tagja lett (5) 

___ _ _!'1_~-~-~-~-gy--~~~~-~~ J? __ h?~~~~-r~és~-~-1-~ -~!y~J_~ s~al~3:i (elk~szül_~-s~gge_l,_ kJ_f9g~-~-~aJ~_l11:ll __ y(:_Zt:;~t_e 
szertárát. Az ő gyógyszertárában volt gyakornok az 1910 november l-jén született Böszörményi 
János, aki a Pázmány Péter Tudományegyetemen 1935-ben szer1.ett gyógyszerészi oklevelet, majd 
Debrecenben, később Budapesten dolgozott. 1988-ban hunyt el. 1942-ben Medvigy Ferenc 
gyógyszertárát Fédet Vilmos és felesége vették át, előbb bérlőként, majd Medvigy gyógyszerész 
gyógyszertárának jogosítványát reájuk ruházta, és ők voltak a tulajdonosai az 1949-ben bekövet
kezett államosításig ( 10) 

Felesége, Szokoly Irén fiatalon, 34 évesen 1943 február 4-én elhunyt. Medvigy Ferenc az or
szággyűlés felsőházánalc 91 ülésén 1943 évi december hó 16-án felszólalt a magyar görög kato
likusok ügyében. Beszédében szárnos magyar származású görög katolikus vallású személy nevét 
említette meg (9) 

1944. április 5-én, mikor Nagyváradon bevezették a zsidó lakosság részére a sárga csillag vise
lését, sokan igyekeztek együttérzésüket kifejezni Így tett többek között dr. Medvigy Ferenc felső-
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házi tag, dr Csete Emil főorvos, dr Olasz Béla törvényszéki elnök és még sokan mások (8) 1944 
utáni életéről nem állnak rendelkezésünkre újabb adatok, sőt a Nagyváradra vonatkozó irodalom 
sem tesz említést e periódusban végzett munkájáról, illetve haláláról (1, 2) Újabban közölt adat 
szerint 1945-ben hunyt el (7) 

IRODALOMJEGYZÉK 

Mermeze Gheorghe, Ancarnaria Mer meze: f5toricul farmaciilor din Oradea Ed Imprimeriei 
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6. ***Album Medicoru1n 1888189-1907108 Semmelweis Egyetem Orvostudományi Kar Levél
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DR BÖlÖNI MIKÓ GYULA 
(1889-1951) 

E~délyi származású volt, de gyógyszerészi pályája 1nár nem itt, hanen1 Magya1országon teljese
dett ki 

Í\.7. akkori Alsó-Fehér vármegyei Abrudbányán született 1889 1nárcius 21-én unitárius család
ban. Apja Mikó Dezső itt volt tanácsos Középiskoláit a kolozsvári Unitárius Főgimnáziun1ban 
végezte, ahol 1906-ban tett érettségi vizsgát. Gyógyszerészgyakornokként Abrudbányán és 
Bánffyhunyadon dolgozott, majd 1908-ban a kolozsvári FJIE hallgatója lett, és 1911-ben gyógy
szerész oklevelet kapott (6) Továbbra is az egyetemen maradt, beiratkozott a doktorátusra, 1912-
ben kapta meg a gyógyszerészdoktori fokozatot A para-diphen)ifol-dinzethyl éi diaethybnethan 
nitro- és aminovegyületeiról írt értekezésével, amelyet Fabinyi Rudolf intézetében és az ő vezetésé
vel dolgozott ki (3) 

Ezután Budapestre lnent, több helyen közfOrgalmú gyógyszertárakban kondícióskodott, így az 
egykori Fő utcai Fekete Medve és a Kálvin téri lvíagyar Korona gyógyszertárban 1913-ban ön
kéntesi évét töltötte a Budapesti I Honvédgyalogezredben, ahol már decen1berben az I. Honvéd
kerületi Pa1ancsnokság egészségügyi főnökéhez osztották be, itt segédtiszt a világháború végéig; 
főhadnagyi rangban szerelt le. Katonai szolgálata mellett 1916-tól mint „szusztentáns" dolgozott 
a Budapesti Egyetemi gyógyszertárban, először díjas gyakornok, majd 1920-tól tanársegéd Köz
ben inár 1917-ben beiratkozott a budapesti egyeten1 Orvostudományi Karára, ahol 1921-ben or
vosdoktorrá avatták Ugyanebben az évben a Debreceni Egyetem Orvosi Karára, az akko1 létesí
tett Gyógyszertani Intézethez kapott tanársegédi kinevezést, majd 1923 szeptemberében az Inté
zet keretében felállítandó gyógyszertár vezetője lett, mely fáradhatatlan munkájának és külföldi 
tanulmányutjain szerzett tapasztalatának köszönhetően 1924 áprilisában kezdte meg működését 
Ezzel egyidőben adjunktusnak nevezték ki. Ilyen minőségében 192.3 szeptembe1 6. és 1944. ok
tóber 9 között vezette az egyetemi gyógyszertárat, 1946 január 30 és 1948 december 1 között 
pedig nyilvános rendkívüli tanári minőségében Eközben 1927 júniusában az Orvosi Karon a 
gyógy5zeré.izet c tárgykör magántanárává képesítették, majd ezt 1932-ben kibővítették a gyógy
iZerrendelés é.i értékmeghatározá.5 tárgykörével. 1928 és 1930 között két évig, a bécsi Collegium 
Hungaricum tagjaként Wasicky, Pauli és Pregl professzorok intézetében, majd Grazban, Lipcsé
ben, Jénában, Halléban, Berlinben, Hamburgban és Münsterben, valamint Hollandiában az 
utrechti és a leideni intézetekben is több-kevesebb időt töltött, ahol gazdagította tudását, szélesí
tette látókörét, gyűjtötte tapasztalatait (1). 

Igen tevékeny ember volt, lelkes híve a gyógysz~részek továbbképzésének, állandóan képezte 

ö nlTl~_g-~_t ___ i~_· __ !\I_<tP.~ ~?j ~ __ :1-___ IY:!<tgy_a! ___ G y~gysz;_~~~szeti ___ Ta_r_s~~gn_~k~ „-~~i4 __ __!_9_:?-_~_ áp ! i_lisátó_l _vezetőségi 
tag, s ugyanígy a 1~isza István Tudományos Társaság Orvos-Természettudományi Os;tályának is 
A gyógyszerészek egyesületein kívül más szervezetekben is tevékenykedett, így fOtitkára volt az 
Országos Közegészségügyi Egyesület debreceni osztályának A Debrecenben megjelenő Orvo5ok 
é.5 Gyógy5ztré.ize·k Lapja e. kiadványnak szerkesztőbizottsági tagja kilenc éven keresztül, az utolsó 
háro1n évben pedig felelős szerkesztő is. Külföldi szaklapok, így a Pharmazeutúche Monatshefte és 
a Microchemica Acta folyóirat~k szerkesztésében is részt vett (4). Szakmai tevékenységén kívül 
közéleti feladatokat is ellátott. lgy a Debreceni Unitárius Gyülekezetben főgondnoki tisztséget is 
betöltött 

Szaldrodal1ni tevékenysége gazdag Mintegy hetven dolgozata jelent meg nyo1ntatásban, ezek 
közül több a Magyar Gyógyszerésztudományi Tarsaság Értesítőjében. Főként kemoterápiás kér
désekkel foglalkozott s ezen belül a gyógyszerek vizsgálatával, értékmeghatározás<ival is, több ta
nulmánya pedig a gyógyszerrendelésre vonatkozott Sok ismeretterjesztő jellegű munkát írt, ilye-
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nek például az új gyógyszerkönyveket bemutató beszámolói, amelyek fOleg a gyal<:orló orvosok 
számára voltak hasznosak 1938-ban két gyógysze1ész továbbképző tanfolyamot is szervezett 
Debrecenben 19 39-ben Jakabházy-emlékéremmel tüntették ki. 1936-1940-ben jelent meg két 
külön kötetben, 639 oldalon, leg,ielentősebb 1nunkájaA N. Magyat Gyógy5zerkönyv Kommentár
ja címen (5) Mikó Gyula hangsúlyozta, hogy a ROmmentár megírásával a gyógyszerek patikai 
vizsgálatához kívánt segítséget nyújtani. A korának megfelelő kiváló szakköyv értékét emeli az a 
tény is, hogy a kötetek anyagát egyedül állította össze. 1941-ben címzetes rendkívüli tanári címet 
kapott (10) 

A II. világháború eseményei változást hoztak életébe. 1944 őszén behívót kapott, az egyetemi 
zászlóaljhoz nyert beosztást. A Debreceni Egyetem Orvosi Kara és hallgatói Németországba, Hal
léba menekültek, ahol tovább folytatták az oktatást. 1945 október 24-én tért vissza családjával 
együtt Németországból. Visszaté1tekor jelentkezett régi munkahelyén, de kellemetlenség érte, fe
lelősségre vonták, hogy miért ha~a el az ország területét. 1946. január 29-én a debreceni Nép
bíróság felmentő ítéletet hozott. Ugy tűnt, ezzel folytathatja oktatói és tudo1nányos tevékenysé
gét Azonban 1948-ban még két feljelentést tettek ellene. Közel egy éven át képtelen vádak alap
ján fegyelmi eljárást indítottak ellene A megpróbáltatások aláásták egészségét, egészségi állapota 
nap1ól napra romlott. 1948-ban kényszernyugdíjazták, és pár évvel nyugdíjazása után, 1951 feb
ruár 26-án, hosszas betegség után hunyt el Debrecenben (2, 10). A Nagyerdei Köztemető XXIII 
pa1cellájában, a 26-os sírban nyugszik Egy ko1szak áldozata volt Utódjául Takács Lajost bízták 
meg a gyógyszertár vezetésével 

Fellelhető levéltári dokumentumok alapján, fatát György debreceni gyógyszerész feldolgozta 
azt a fegyelmi vizsgálatot, amelyet Mikó Gyula gyógyszerész-orvosprofesszor ellen folytattak (9) 

Neve és éleuajza szerepel A magyar gyógyszerészet pantheonjában (7) 
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141 ábra Bölöni Mikó G,yula egyetemi tanár mellszobra 
Debrecenben a klinikai gyógy.1zertár előtt 
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DR MISCHINGER VIKTOR 
(1906-1962) 

Kolozsváron született 1906 szeptember 26-án Apja, id Mischinger Viktor katonatiszt ezre
desi rangban, anyja Medgyessy Anna Középiskoláit szülővárosában a piaristáknál végezte, 1925-
ben érettségizett. A gyógyszerészi pályát Bárlad városában N. Cole§iu gyógyszerész dr. Davila ne
vét viselő gyógyszertárában kezdte el gyakornokként, majd hazarért Kolozsvárra, és beiratkozott 
az l Ferdinánd Király Egyetemre, ahol 1930-ban kapott gyógyszerészi oklevelet. Közben már 
1928 május 1 és 1929. október 1 között segéddíjas gyakornokként dolgozott, ezt követően pe
dig 1934. október l-ig tanársegéd a Pamfil P. Gheorghe (1883-1965) professzor vezette Gyógy
szerészeti Intézetben és az egyetemi klinikák gyógyszertárában. Ez idő alatt beiratkozott a dokto
rátusra, doktori értekezését is Pamfil professzor irányításával kezdte el írni, azonban itt nem tud
ta befejezni, 1ne1t 1934. október l-től Kolozsváron megszűnt az egyetemi gyógyszerészképzés(), 
így Bukarestben kellett folytatnia munkáját az ottani önálló GYK-on, a Gyógyszerészi Kéiniai és 
Galenikai Tanszéken, továbbra is Pamfil professzor mellett Még 1934-ben megkapta a gyógysze
részdoktori fokozatot a Studiul }i controlul dezinfi:cfiilor }i anti.1epticelor uzuale ín general, §i 

antúeptüul polivalent „Pantawl" ín fpecial c. doktori értekezése alapján (1) 1935 január l-jén be
nyújtotta lemondását, és hazajött E1délybe. Egy ideig Dés városáb'an dolgozott alkalmazott 
gyógyszerészként a litschel Emil (1884-1967) tulajdonában levő, 1888-ban alapított Szent Fe
renc gyógyszertárban, rövidesen azonban új gyógyszertár megnyitásáért folyamodott, amit 19.36-
ban engedélyeztek. 1937-ben meg is nyitotta a város negyedik gyógyszertárát Diana néven a 
Bánffy urca 13 szám alatt (2). 1938 február 26-án hetvenhárom éves korában meghalt apja (6) 

1944 április 1 és 194'7 között katonai szolgálatot teljesített, ez időre gyógyszertára vezetését 
Surányi Zoltán gyógyszerészre bízta 1944. május 5-én azonban be kellett zátni a gyógyszertárát, 
mivel az akkori zsidótörvények alapján a megbízott gyógyszerészt internálták. 1944 július l-jén 
Dés város tisztiorvosa írásban kérte a hadse1egtől a tulajdonos, Mischinger Viktor hazaengedését 
Ez azonban nem valósult meg, mert csak 1947-ben, hadifogság után szerelt le zászlósi rangban 
Ezután újból megnyitotta gyógyszertárát, és azt az államosításig vezette A gyógyszertár állami tu
lajdonban továbbra is 1nűködik, sőt napjainkban is létezik (Május 1. utca 15 sz). Gyógyszertára 
államosítása után Mischinger Viktor a dési poliklinika gyógyszertárába kapott kinevezést, és mint 
annak vezetője dolgozott, míg egészségi állapota megengedte. A család birtokában levő, Parnfil 
professzor által kiállított bizonyítvány szerint „hivatását teije.1 !.elkiismeretességgel és fzakavatottság
gal gyakorolta egész szolgálati ideje alatt" 1960-ban írott önéletrajzából megtudhatjuk, hogy a 
szakma, a tudomány eredményei iránti érdeklődését dési gyógyszerészként is megtartotta, a helyi 
_Q_!y~~-!_1:1:~-~~~y_i_~"f*r_·s_~~~g gyógysze_részi _s_z_akosztályát vez_ette, aminek keretében több előadást is 
tartott a parenterális oldatok sterili~áláSárÓl, -azok eltarthatóságáról, a gyógyszerek összeférhetet
lenségéről, az erős és a stupefiáns gyógyszerekre vonatkozó törvényekről. Az előadások témáinalc 
változatossága mutatja érdeklődési körének sokoldalúságát is A gyógyszertári munka megköny
nyítésére több újítást vezetett be 1949-1959 között őt és az általa vezetett munkaközösséget 
eredményes munkájuk elismeréséül négyszer tüntették ki (4) 

Még gyakornok korában, 1928-ban tagja lett az Erdélyi és Bánáti Alkalmazott Gyógyszerészek 
Szövetségének, és ennek keretében az 1928. január 15-i közgyűlésen jegyzőnek választották meg 
( 4) A közéletből is kivette részét, 1940 és 1944 között városi képviselő volt, a dési római katoli
kus egyház tanácsosaként huzamosabb ideig tevékenykedett (3). Élete utolsó éveiben egészségi ál
lapota megromlott, előbb agyvérzés, majd érszűkület miatti műtét következtében. A marosvásár
helyi sebészeti klinikán műtötték, azonban legyengült sze1vezete felmondta a swlgálatot 1962 
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inájus 17-én hunyt el Marosvásárhelyen, de családja szülővárosában temetette el a dési kollégái 
barátai nagy részvéte mellett (5) ' 
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MOLNÁRJÓZSEF (1806-1879) 
MOLNÁR LAJOS (1847-1912) 

MOLNÁR JÁNOS (1857 k.-1909) 

Apa és fiai, mindannyan nagyváradi gyógyszerészek A család nem erdélyi származású, de az 
apa itt telepedett le, itt maradt élete végéig, és mindhárom fiát gyógyszerésznek nevelte 

Molnár József 1806. dece1nber 21-én született Krizskic helységben (az egyetemi anyal<:önyv 
szerint „Bohémia'', ma Csehország), apja ott volt evangélikus esperes Iskoláit az akkori Pozsony 
vármegyében levő Modor városban (ma Szlovákia Pozsonyi kerületének Bazini járásában levő te
lepülés, szlovákul Modra) végezte, majd 1823-tól gyógyszerészgyakornok id. Keller István 
gyógyszerésznél Temesváron. Gyakornoki vizsgája után Aradon gyógyszerészsegédként dolgozotr, 
majd a pesti egyetemen tanult, ahol huszonnégy éves korában, 1830-ban kapott gyógyszerész
mesteri oklevelet. Még egy ideig Budán maradt, azután ismét Aradra ment dolgozni, később pe
dig Nagyváradon kondicióskodotr. 

Pár év múlva önállósulásra törekedett, és ezért 1835-ban engedélyt kért gyógyszertát felállítá
sára. 1836. május 1-jén meg is nyitotta gr Széchenyi Istvánhoz címzett patikáját az akkori Bihar 
várn1egye Berettyóújfalu községében (6). Itt a következő évben, 18.37.J'>en családot alapított, fele
ségül vette a békéscsabai evangélikus lelkész leányát, Haán Vil1nát A házasságukból három fiú 
születetr: Lajos, Miklós és János, akik később mind követték apjukat a gyógyszerészi pályán 

1846-ban eladta gyógyszertárát, és Nagyváradon telepedett le családjával együtt Még az év jú
nius 30-án megvette Schwachhoffer Istvántól az 1798-ban Mitter Ferenc (sz 1769 október 4, 
oklevél: 1792, Pest) gyógyszerész (13) által alapított Arany Sas gyógysze1tárat a Fekete Sas ven
déglő szomszédságában levő emeletes házban (12), ahol ma is működik gyógyszertár Kezdetben 
egyedül vezette, áruit Bécsből szerezte be 1853-ban FrendaKároly gyógyszerészt alkaln1azta, aki 
az évben kapta meg oklevelét Pesten. 1854-ben pár évre bérbe adta gyógyszertárát Kolovits Ka
rácsony gyógyszerésznek, aki oklevelét Pesten 1842-ben kapta 1neg. Közben 1855-ben sikerült a 
teáljogot elismertetnie, ezt igawlja a város levéltárában található 54 427/1855. május 25-i átirat 
(3) És így már az 1860-as évek végén ismét saját kezelésébe vette gyógysze1tárát Nála gyakorno
koskodtak fiai, is és rajtuk kívül még gyógyszerészeket is alkalmazott, ami a vá1os szívében levő 
gyógyszertár nagy forgalmát bizonyítja. Sokat áldozott a gyógyszertár felszerelésére, ellátta az ak
kor hozzáférhető valamennyi szakkönyvvel, gyógyszerkönyvek.kel A ko1abeli patikavizitációs 
jegyzőkönyvek tanúsága szerint az ellenőrzések alkalmával mindent a legnagyobb rendben talál
tak nála (3) 

Nagyváradi gyógyszertárát huszonkét éven át a legnagyobb odaadással és hozzáértéssel vezette, 
köztiszttletnl'.k~-megbccsülésnek örvendett nemcsak gyógyszerész kollégái -és az orvosok körében, 
hanen1 a város lakói is nagyra becsülték közismert jótékonysága és embersége miatt Beosztott 
gyógyszerészeivel mindig kollegiális kapcsolatot tartott Éveken át a városi tanács tagja volt Ala
pító tagja a Debrecen-Bihar megyei Gyógyszerész Testületnek és a Biharmegyei Orvos-, Gyógy
szerész- és 'Természettudományi Egyletnek is. 1878. június l-jén gyógyszertárát legidősebb fiára, 
Lajosra bízra, ő nyugalomba vonult, de a megérdemelt pihenést nem sokáig élvezhette, mert 
1879 január 14-én elhunyt (4) Felesége is követte pár év után, 1882. szeptember 23-án 

A Bihar megyei Orvos-, Gyógyszerész- és Természettudományi Egylet hatvanéves fennállásá
nak emlékére kiadott kötet kiemelten emlékezik meg Molnár József gyógyszerészről, aki az orvo
si hivatás és az orvosi kar iránti tiszteletének úgy adott kifejezést, hogy jelentős anyagi áldozatot 
hozva gyógyszertárának falaira város neves elhalt és élő orvosainak olajfestésű, művészi becsű arc
képeivel díszítette Valóságos képcsarnokká, muzeális értékűvé tette gyógyszertárát. A képek szá-
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ma évről évre nőtt, s már alig lehetett helyet szorítani az újaknak Halála után Lajos fia az egész 
gyűjteményt az Egyletnek ajándékozta. Sajnos a képek a történelem viharai alatt elkallódtak 

Legidősebb fia, Molnár lajos 1847 szeptember 21-én született Nagyváradon (2) Iskoláit 
szülővárosában végezte, és apja gyógyszertárában gyakornokoskodott Egyetemi tanulmányai 
fOlytatására Bécsbe ment, ahol 1877 július 18-án kapott gyógyszerész oklevelet. Hazatérte után 
továbbra is apja patikájában dolgowtt Miklós fivére mellett, aki ez időben ott töltötte gyakorno
ki éveit (5) 1878. június l-től ő vezette a családi gyógyszertárar, édesapja halála után pedig mint 
a patika örököse 1882. szeptember 23--ról ő lett annal{ tulajdonosa is, amit az 5957/1883 sz. tör
vényszéki végzés igazol (3). Egy ideig együtt dolgozott a kisebbik fivérével, .Jánossal is, aki ebben 
az időszakban a családi gyógyszertárban gyógyszerész-gyakornoki idejét töltötte 

Molnár Lajos apjához hasonlóan szakmailag jól felkészült gyógyszerész lett, tovább öregbítette 
a családi gyógyszertár jó hírnevét Forgalmát növelte az, hogy 1899-ben a nagyváradi Szent Lász
ló kórházat is ő látta el gyógyszerekkel. Megnövekedett jövedelme lehetővé tette, hogy a személy
zet létszámát két gyógyszerésszel növelje, és több, később nevessé vált gyógyszerész is itt gyakor
nokoskodott, így például Csanády Kálmán (sz 1866, oklevél Budapest, 1907) és Székely Mik
sa. 

A közéletben és az egyesületi tevékenységben is részt vett, ő is tagja volt a Bihar megyei Orvos-, 
Gyógyszerész- és Természettudományi Egyletnek, valainint a Magyarországi Gyógyszerész Egy
letnek. 1906-ban Blayet József nagyváradi gyógyszerész kollégájával együtt körlevélben kérik, 
hogy a 22. járásból (Hajdú és Bihar megye) váljon ki Bihar megye és önállósuljon, mint 2'7 járás 
E kérdés megvitatására, június 28-ra közgyűlést hívtak össze (9). 'Tervük később egy általános át
szervezés után sikerült Ő is, akárcsak apja, köztiszteletnek örvendett. Nyílt, becsületes, kedélyes 
einber volt és kartársai között népszerű volt A szakmai egyesületi tevékenységén kívül említésre 
n1éltó, hogy 21 éven át a helybeli evangélikus egyház főgondnoki tisztét töltötte be, és 1000 ko
ronát ajánlott fel a nagyváradi evangélikus templom építésére () 

A városi tanácsnak, a közegészségügyi és községi iskolas7-éki, a borellenőrző, a temetőfelügyelő 
bizottságok tagja is volt A Természettudományi Könyvkiadó-vállalat tizenharmadik 1908-1910 
évi cildusának pártoló tagjai közt említik Molnár lajos nevét Nagyváradról, mint szőlőbirtokost 
is (11) 

Mivel leszármazottja nem volt, csupán egy gyámleánya, Rákosy Ilona, nem volt ki örökölje a 
patikát Ezért még 1907-ben eladta (3) az Arany Sas gyógysze1tá1at, ami hatvan éven át a család 
tulajdonát képezte Tizennyolc évi gyógyszertárvezetés után visszavonult a szakmai élettől, csupán 
az egyház keretében tevékenykedett továbbra is 1912. március 27-én hatvannégy éves korában 
hunyt el Nagyvá1adon (10) 

Az Arany Sas gyógyszeitá1 1907-től Fatkas Istvón (sz 1874 Temesvá1, oklevél 1894, Buda
pes1) tulajdona lett, majd 1909:től Lessne1 Alfréd, 1916-tól Mező Ernőné Kah1 Eszter (sz. 
1889, Naszád, gyógyszerész oklevél 1912, Kolozsvár) Schreiber.Jakabbal együtt a gyógyszertár
nak társtulajdonosa, majd 1920-tól a teljes jogú tulajdonosa egészen a deportálásáig (1) 

Testvére, Molnár Miklós egyetemi tanuln1ányait Budapesten végezte, az egyetemi anyakönyv 
beírása szerint 1881-ben kapott gyógyszerész oklevelet huszonhat éves korában (7), és 1875-től a 
családi gyógyszertárban dolgozott. További sorsáról nincs adatunk 

Kisebbik testvéröccse, Molnár János szintén gyógyszerész lett, valószínűleg Kolozsváron ta
nult, inert az FJTE 1878/79 és 1879/80 évi Almanachjában szerepel egy Molnár János nevű 
első-, illetve másodéves gyógyszerészhallgató, aki 28 éves korában, 1880 1nájus-június hónapban 
tette le gyógyszerészmesteri szigorlatait (8) 1909-ben, ötvenhét éves korábai1 hunyt el 
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MUZSAGYULA 
(1862-1946) 

N~_m volt erdélyi származású, és nem is dolgozott Erdélyben, de Bukarestben született, és ké
sőbb politikai, közéleti tevékenységének is voltak Romániához kapcsolódó eseményei 

Apja magyar honvéd ezredesként részt vett az 1848-as szabadságharcban, s annak leverése után 
emigránsként Bukarestbe menekült, így Muzsa Gyula ott született 1862. július 22-én, de már 
kora ifjúságában visszakerült Magyarországra (5). Középiskolai tanulmányai után Budapesten az 
erdélyi származású bogdándi Sztupa György (1812-1884) tulajdonát képező Kálvin téri Koro
na gyógyszertárban gyakornokoskodott Az egyetemet is Budapesten végezte, 1886-ban, huszon
öt éves korában kapott gyógyszerészi oklevelet„ Külföldre ment tudását gyarapítani, egy évtizedet 
töltött el különböző városokban, így Párizs, Mentene, Nizza, London, Brüsszel, Ostende, Szófia 
gyógyszertáraiban dolgozott, s nemcsak szakmai tudását, hanem nyelvis1neretét is gyarapította, 
anyanyelvén kívül a német, a francia, az angol és a román nyelvet is beszélte. 1889-ben a Párizs
ban tartott Gyógyszerész Kongresszuson ő képviselte a magyarországi gyógyszerészeket Széles lá
tókört és sok értékes tapasztalatot nyert a tíz év alatt, kapcsolatba került politikusokkal, diploma
rál<kal 

1896-ban tért vissza Budapestre, amikor jó barátja, a szintén Bukarestben született dr Szabó 
Béla gyógyszerész, abban az évben fiatalon elhunyt, és az özvegy Őt ké1 te fel, hogy Ró1nai Császár 
nevű budai gyógyszertáruknak legyen a gondnoka„ Egy idő1e el is vállalta, de 1898-tól már saját 
gyógyszertárát vezette a IX. kerületi Mester utcában. Közel húsz évig állt gyógyszertára élén 
1917-ben már betegeskedett, és mivel családja nem volt, megvált gyógyszertárától, de továbbra is 
részt vett a szakma különböző területein szervezett mozgalmakban, az egyesületi és a közéletben 
is (5) A Magyarországi Gyógyszerész Egyesületben alelnöki tisztséget töltött be, 1918-ban pedig 
elnökké választották, azonban egészségi állapotára hivatkozva ezt már ne1n vállalta, így ettől kezd
ve a Budapesti Gyógyszerész Testületnek és az Országos Egyesületnek a díszelnöke lett 

Állandóan a gyógyszerészi kar jogaiért küzdött, sürgette a Gyógyszerész Kamara megalapítását; 
erre egy tervezetet is kidolgozott (1). 1906-tól függetlenségi párti, majd 1910-től Kossuth-párti 
programmal képviselőnek választották meg, tizenkét éven át volt az Országgyűlés felsőházának 
tagja Az Ő közbenjárásának köszönhető, hogy az első világháború idején a gyógyszertárak tulaj
donosait, bérlőit, gondnokait felmentették a hadba vonulásról, és így zavartalanul mííködhettek 
a gyógyszertáralc a háború idején is A politikai életben is szerepet vállalt, az előzetes magyar-ro
rnán békekötés érdekében 1917 /1918-ban Wekerle Sándor miniszterelnök küldötteként járt Bu
karestben; akkor kifejtett tevékenységéért IV Károly király udvari tanácsosi címmel tüntette ki 
~-~I--~-=~-~g __ I eJ-~- _p_<iJ __ ls_aj_i,!gyrr1:~IJ_i~z,_t~_r: __ ffi_~gl:ú_~á.5_4bQl___N_a,gy$?;_e.henb_e_n_és __ B_µbr_e_s_rbe_n_tárgyalt _a_ro„ ____ --~-- ... --
mán hatóságokkal 1927-től ismét az Országgyűlés felsőházánalc a tagja lett (4). A francia becsü-
letrend tiszti szalagját is megkapta (1) Nagy érdemei vannak a magyar sport fejlesztésében is: a 
magyar olimpiai csapat vezetője volt 1896-1912 között (3), 1909-1946 között a Nemzetközi 
Olimpiai Birottság magyar tagja, valamint 1928-tól 1941-ig a Magyar Olimpiai Bizottság társel-
nöke (1907-1927), majd elnöke (1927-1940), és az Országos Testnevelési Tanács alapíró ragja 
(2). A Magyar Atlétikai Klubban kifejtett több évtizeden tevékenységéért a kormányzó a Magyar 
Erdemkereszt II. osztályának jelvényével tüntette ki 

1946 február 23-án hunyt d Budapesten 
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142 ábra Muzsa Gyula gyógyrzrré<z (1862-1946) 
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NAGY BÉLA (1897-1943) 

Sepsiszentgyörgyön született ős1égi székely családban 1897 december 20-án. Apja dr Nagy 
Sánd91 vármegyei tiszti főorvos volt, anyja, magyarpéterlaki Körössy Gizella szintén székely ne
mes család sarja Anyai n:igyapja részt vett az 1848-1849-es szabadságharcban mint honvéd tü
zér főhadnagy, és Gábor Aron hadsegéde volt (.3) Iskoláit szülővárosában, a Székely Mikó Kollé
giumban végezte, 1915-ben érettségizett, még abban az évben bevonult katonának, és a harctér
re került, bátor magatartásáért I osztályú vitézségi éremmel tüntették ki 1916-ban orosz fogság
ba jutott, és négy és fél évet töltött Kelet-Szibériában, a Góbi-sivatag határvidékén, aminek egyet
lenegy előnye, hogy ez idő alatt több nyelvet megtanult. Hazatérte után lépett csak a gyógyszeré
szi pályára Egyetemi tanulmányait Kolozsváron kezdte meg, n1ajd Budapesten folytatta, ahol 
1925 június 19-én kapott gyógyszerészi oklevelet a Pázmány Péter 'Tudományegyetemen Ezt 
1926-ban Bukarestben sikerült nosztrifikáltatnia, miurán több vizsgáját itt újból is letette (3) 

1927-ben Kolozsváron házasságor körött Beredecky Margitra!, majd még az év július 23-án 
megvette Máramarosszigeten Szilágyiné Huszár Ilona (sz 1896. május 2 3., Nyárádszereda; ok
levél: 1922, Kolozsvár) gyógyszerésznőről az 1781-ben alapított Szerecsen nevű gyógyszertárát, 
amelynek neve ettől kezdve Salvator (Megváltó) lett. Családjával Máramarosszigeten telepedtek 
le, bekapcsolódott a város közéletébe, a helybeli református egyház tagjaként egyházi vonalon is 
tevékenykedett; a helybeli Vöröskereszt alelnöke, a má1arnarosszigeti Kereskedelmi Bank igazga
tósági tagja, 19~2-ben Máramaros vármegyét képviselő felsőházi póttagnak is megválasztották 
(4). 1940-ben, Eszak-Erdély visszacsatolása után az újonnan alakult Máramaros megyei Gyógy
szerész Kamara alelnöke lett (2) Hirtelen, váratlanul hunyt el 1943. augusztus 8-án, fiatalon, 
negyvenhat éves korában Budapesten. Özvegye és három kiskorú árvája maradt: Etelka, Béla és 
Balázs. Holttestét Máramarosszigetre hoztál{ haza és ott temették el nagy részvét mellett 

Gyógyszertárát hatósági engedéllyel Faragó István és .Janiczky György gyógyszerészekre bíz
ták; előbbi már 1941-ben alkalmazottként dolgozott ott. A megbízott gyógyszerészek 1949 áp
rilis 2-ig, az államosításig látták el feladatukat, ezután a gyógysze1tá1at gyógyszerponttá alakítot
ták át, majd 1991-től a magánosítással ismét gyógyszertár ként működtetik A 134/ 1949 április 
2-i Decretum mellékletében a Máramaros megyei államosított gyógyszertárak tulajdonosainak 
névsorában özv. Nagy Béláné neve szerepel (5) 

Gyermekei közül a legidősebb, Nagy Etelka lett gyógyszerész, aki 1930. augusztus 22-én szü
letett Máramarosszigeten. Egyetemi tanulmányait Ma1osvásárhelyen végezte, ahol a GYK-on 
1952-ben kapott oklevelet Hazakerült szülővárosába, a 16 számot viselő állanii gyógyszertárba 
(volt Kígyó patika) osztották be, itt maradt 198.3-ig, majd áthelyezték a 17. számú (volt Őran-

. gy;tl)gyógyszertárba, ;tliol mugd.íjazásá,igL 1286_,ig dolgozott .. 1994 januárJ9-én hunyt el Mára, 
marosszigeten 

Férje, Kövy Gyula szintén gyógyszerész, 1925. május 21-én született Máramarosszigeten, is
koláit is irt végezte A családját „kuláknak" rninősírették, s így csak akkor mehetett egyetemre to
vábbtanulni, ha szülei beléptek a „közösbe'', a kollektfv gazdaságba Egyetemi tanulmányait Ko
lozsváron kezdte meg a Természettudományi Karon, majd Marosvásárhelyen folytatta, ahol ő is 
1952-ben kapott gyógyszerész oklevelet Csíkszentmártonba kapott kinevezést, innen rüdőbete
gen jött vissza Mára1narosszigetre, és a szepsiszenrgyörgyi születésű Hadnagy Antal (sz 1908 áp
rilis 24., oklevél 1933, Kolozsvár) által vezetett 62 számú gyógyszertárban beosztott gyógysze
részként kezdett dolgozni. 1959-ben megbízták a helybeli Gyermekkórház gyógysze1tárának fel
állításával, majd ennek vezetőjévé nevezték ki; ezt a munkakört 1988-ig, nyugdíjazásáig látja el 
Röviddel ezután, 1992. augusztus 19-én hunyt el Máramarosszigeten (1) 
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Leányuk, Podrahné Kövy Ildikó is gyógyszerész lett. 1957 július 10-én született Mára
marosszigeten. Egyetemi tanulmányait ő is Marosvásárhelyen végezte, 1983-ban itt kapott gyógy
szerész oklevelet Ö már a család harmadik generációs gyógyszerésze. Szintén szülővárosában, 
Máramarosszigeten dolgozott, 1986-1989 között a 17 számú állami gyógyszertár alkalmazottja 

volt (1) 
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ID. NAGYJENŐ 
(1891-1980) 

. ~agyszebenben született 1891 december 15-én Iskoláit szülővárosában, az Állami Főgimná
zru~lban végezte, eredetileg katonai pályára készült, de családja kívánságára_ mivel nagyapja is 
P~tJkus volt-1909-ben mégis a gyógyszerészi hivatást választotta A gyakornokságot Gyulafehér
varon kezdte el, apja, Nagy János és a gyógyszerészek között létrejött szerződés szerint hárorn évre 
havi 20 koronát kapott, ezen kívül ruhát és teljes ellátást Először 1909 szeptembertől 1911. no
vember 30-ig Kinnich Teodor gyógyszertárában, majd 1912 március 1 és augusztus 30 között 
F~~hlich Oszkár (sz. 1873 június 3 Gyulafehérvár, oklevél, Kvár, 1900) Csillag nevű gyógyszer
~araban dolgozott gyakornokként A tirocinális vizsgát Kolozsváron tette le 1912. augusztus 29-
en, az oklevele aláírói közt a kémia, a kórtan, a gyógyszertan professzorain kívül Széki Tibor ne
vét is megtaláJjuk. 

Beiratko~ott ,a kolozsvári FJTE-re, ahol 1914 június 2 3-án kapott gyógyszerész okleveler Alig 
dol~ozo~t ket ho~apor ~olozsváron, mikor kitört az első világháború Bevonult és katonai gyógy
szereszkent sz?lgált, maJd l? 16-ban a gyalogsághoz helyeztette ár magát, és harcréri szolgálatra je
len~~ezett ,Min: a ,82-es szekel~ gyalogezred hadnagya számos ütközetben vett részt és meg is se
besult; a haboru vege az olasz fronton érte. Harctéri érdemei elismeréséül több katonai kitünte

tés,t kapott,. így a ~ig~um La~dis ,(kat~nai ér,de,mérem), a Károly császári kereszt, valamint még 
mas magyar, oszrrak es a bolgar haborus emlekermek tulajdonosa lett (3) 

A háború u;án viss~atért Erdélybe, 191 ~ október l. és 1919 április 1. között Szászrégenben 
a Czoppelt-gyogyszertarban dolgozott, ma1d Marosvásárhelyre jött, és 1nárcius l-ig Osváth Ká
toly (1885-1951) gyógyszerésznél volt alkalmazásban 

Ekk.or .ön~l~ósul~si szán~é1;-kal szabad j.oggyalcorlásért folyamodott Marosvásárhelyen alcarta 
megnyitni sa1at gyogyszertarat az egykon Szent György téren (akkor Churchill tér 2. szám) 

1920. novemb:r, 2,3-.~n ,közölt~k vele, hogy az 1920 szeptember 21-én benyújtott, 239 szám 
al~tt iktatott kereset 1ovahagyták a 19 723/1920. számú engedéllyel Ettől kezdve már, mint tu
~aJdonos van nyilvántartva, a 118. számot viselő „libera practica" engedélyének kiállítási időpont
Ja azonban csak 1922 november 28 (4) 1925-ben telket vett a Szentgyörgy utcában erre építet
~.e ,~öldszintes .. házát a gyó~s~ertárral Az utca felőli homlokzatot - a gyógyszertár jel;- Sárkány
olo S~ent Gyorgy szobra drszJtette (11) Gyógyszertárát többnyire egyedül vezette, lakása a gyógy
szertar, nlellett, ugyanabban a házban volt s így állandóan szolgálatot tarthatott Az 1940-es évek
ben nála dolgozott Orlik Mária okleveles gyógyszerésznő (sz. 1904, Marosvásárhely) és a Szege
d,e~ 1930-ban oklevelet kapott N".ID' Matild (sz 1900, Budapesr) gyógyszerésznő 1942 február-

-__ ~a:~I ~ 9~~ a~g~~-~-~-u~~-1 1? _(4}: __ 1\ __ gy9~~~er_~_árAt 1_~4~ : __ ápd_lis 2.:-ig .Y~Z~-n~~--<!rrúko_rjs __ államosították -------~---~.,.-
azc (12), Űe Ő tovább dolgozott állami alkalmazottként A vasúti dolgozóknak felállított CFR-
gyógyszer tár vezetésével bízták meg, ez akkor az A.lbina téren, az egykor Gr·ósz Ferdinánd (1912-
2002) tulajdonát, képező helyiségekben volt 1969-ig Megszakítás nélkül dolgozort nyugdíjazásá-
ig, de ezutan 1s vallalt helyettesítést, ainikor szükség volt reá 

, , Tev~kenyen rés:t vett az erdélyi és bánáti gyógyszerészek egyesületi életében, mikor, pedig fel
ál,l1tottak ; kamaraknak megfelelő gyógyszerészi kollégiumokat, Maros-'forda megyei elnöknek 

vala~zt?~tak ,1n7~ Ez~~ kí;'ül ügyv~zető eln~ke volt a Romániai Általános Gyógyszerész Egyesület 
Erd:ly1 ~s Bana:~ Keruletenek, ami Maros- lorda, Kis-Küküllő, Csík és Udvarhely megyék gyógy
szereszen fogta ossze 1941-ben a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület új elnökségének is rag}· a 
lett 

Ó, volt :;z ~~ső, aki ~ 1 ~~,O-as haralomváltozást követően a magyarországi gyógyszerészi zseb
naptaralc, evkonyvek in1ntaJara 1negszerkesztette és saját költségén, Marosvásárhelyen megjelen-
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tette a Gyógy.5zerészek cilntára és z.!.ebnaptára az 1921 évre; J évfolya1n című kiadványt A II évfo
lyam,at 1922-ben Molitórisz Pállal együtt szerkesztette és adta ki Kolozsváron (2). A kis könyvecs
ke a naptáron kívül a fontos tudnivalókat, súlyokat, mértékeket, hűtőkeverékeket, a gyógynövé
nyek gyűjtésének naptá1át, a szaklapok névsorát, egyesületeket és tisztségviselőiket, a vizsgabiwtt
ságokat, valamint Erdély és a Bánság gyógyszertárait, gyógyszerészeit sorolja fel, ezért igen nagy a 
forrásértéke Az. adatgyűjtést 1920 december 15-én zárta le, addig 493 gyógyszertárat vett szám
ba Erdélyben és Bánságban, de összeírta a bessszarábiai és az ókirályságbeli gyógyszerészeket és 
gyógyszertárakat is; ez utóbbiból 106 reáljogú volt (1) A 161 oldal terjedelemben összeállított 
zsebnaptára az első a gyógyszerészi kiadvány volt, ami a hatalomváltozás után megjelent Az itt
hon maradt erdélyi és bánsági gyógyszerészek összetartását, az egymással való kapcsolatreremtést 
szolgálta Példaértékű volt, hiszen ezután már rendszeresen jelentek meg hasonló kiadványok. 

Közéleti személyiségként kötelességének tartotta a kisebbségben élők megsegítését Nagy sze
retettel és odaadással foglalkowtt a város sportéletével is, ő maga is kiválóan sportolt. A marosvá
sárhelyi Sport Egyesület (MSE) ügyvezető alelnöke volt évtizedeken át 

A szegedi Orvostudományi Egyetem 1964-ben, 1974-ben és 1979-ben a szeptemberi tanév
nyitókon arany, gyémánt illetve vas oklevelet adományozott neki az ötven-, hatvan-, illetve hat
vanöt éves gyógyszerészi tevékenységéért. Ezeket a megtisztelő kitüntetéseket még személyesen át 
tudta venni (8) 1980 május 8-án hunyt el Marosvásárhelyen 

Két gyermeke volt - leánya, Nfárta (Buka Ferencné) és fia, ifj„ Nagf Jenő-, mind a ketten a 
gyógyszerészi hivatást választották Márta leánya Marosvásárhelyen 1920 június 14-én született, 
Budapesten 1943 október 29-én kapta meg gyógyszerész oklevelét (10). Gyógyszerészi tevékeny
séget nem sokáig fOlytatott, családjára, gyermekei nevelésére nagy hangsúlyt fektetett, ez töltötte 
ki az életét 2012. februsár 15-én, 92 éves korában hunyt el Marosvásárhelyen 

Ifj„ Nagy Jenő Marosvásárhelyen született 1922 április 2--án. Iskoláit is szülővárosában végez
te, majd az 1941/42-es tanévben beiratkozott a Kolozsvárra visszatért F.JTE-re mint rendes 
gyógyszerészhallgató (6). Közben gyalcornoki idejét 1944. május l-től július .31-ig a marosvásár
helyi Dávid János Szentlélek patikájában töltötte. Mivel Kolozsváron nem oldódott meg a gyógy
szerészképzés az Orvosi Kar Marosvásárhelyre való átköltözésével, Szegeden fOlytatta egyetemi ta
nulmányait, gyógyszerész oklevelet az 1945/46-os tanévben, 1946 július 13-án kapott (7) Ezt 
követően hazajött, oklevelét honosíttatta és szabad joggyakorlásra kért engedélyt ] 947 decen1-
ber 12-én kapja meg a 288. számú „libera practica" jogot. Közben beiratkozott a doktorátusra is, 
azonban ez a terve nen1 valósult meg. Apja gyógyszertárában dolgozott egészen az államosításig, 
ekkor Szászrégenbe helyezték az akkori 25 sz gyógyszertárba, az itt eltöltött idő alatt Marosvá
sárhelyen tette le a GYK keretében szervezett főgyógyszerészi vizsgát 1959. október 26-án (5) 
Szászrégenben 1962 április 3-ig dolgozik, ekkor lero1nlott egészségi állapota miatt betegnyugdí
jazt_ák. _I4őnk~~t __ ~;?__után is vállalt helyette~í_tést ~_ármáson, Dicsőszentmártonban, valamint Ma
rosvásárhelyen a zárt körű 104 sz. gyógyszertárban 

Marosvásárhelyen hunyt el 1974 március 24-én (9) 
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Difprescar Kiadó, Marosvásárhely, 1998, 98-100 
12 DECREI nr 1.34 din 2 aprilie 49 pentru narionalizarea unitifilor sanitare ca: farmaciile 

urbane re§edinte §i nere§edinte de judef §i centre importante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 

254 

NAGY JENŐ SÁNDOR 
(1909-1991) 

A Szilágy megyei Magyarzsombor helységben született 1909 december 31-én. Apja, Nagy 
Mihály, itt református lelkész volt, anyja neve Balogh Berta Iskoláit a nagyenyedi Bethlen Kollé
giumban végezte, 1929-ben tett érettségi vizsgát. Ezt követően gyógyszerészgyakornoknak szegő
dött, 1929 áptilis l-től december l-ig fövisen dolgozott Ferencz József (sz. 1901, Nagyajta) 
gyógyszerésznél, majd Aranyosgyéresen az egykor ·romcsik.József tulajdonát képező Isteni Gond
viselés gyógyszertárban Dénes Ferenc (1881-1943) gyógyszerész mellett 1931 augusztus 31-ig 
Ekkor iratkozott be a kolozsvári I Ferdinánd Király Egyeremre gyógyszerészhallgatónak, azonban 
tanulmányait ne1n tudta itt befejezni a kolozsvári gyógyszerészképzés megszüntetése miatt (7), s 
ezért Bukarestben folytatta az önálló Gyógysze1észi Karon, ahol 19.35. február 18-án a 23 426 
szárnú gyógyszerész oklevelet kapta meg (a dékáni hivatal 346-os számmal bocsátotta ld) 

Az oklevél megszerzése után több helységben dolgowtt rövidebb-hosszabb ideig, amint a csa
ládi irattárban fennmaradt Munkakönyve után pontosan követhető Így először, 1935 április 1. 
és augusztus .31 között Déván Nussbaum Miklós (sz 1891 október 25., Szászcsanád, oklevél 
FJIE 1914) Őrangyal nevű gyógyszertárában, majd Nagyenyedre men;, ahol a város legrégibb, 
1772-ben alapított, és eklcor a Schuster Gusztáv tulajdonát képező Afany Csillag gyógyszertár
ban alkalmazottként folyratra tevékenységét 1937. július .31-ig 

193 7. augusztus 7-én házasságot köt Horváth Margit tanítónővel, akinek apja, Hotváth Kár
oly gyógyszerész (sz 1882, oklevél 1903, FJIE) volt Bonchidán, és az 1890-ben alapított Isteni 
Gondviselés gyógyszertár tulajdonosa 1917-ig, haláláig, ezt követően pedig több gyógyszerész 
volt a gyógyszertár gondnoka. Így például 1926-ig Quittner Lajos (sz 1889 november 28 , 
Nagyszalonta, oklevél 1914, FJIE) volt (2, 5) 1927-ben már egyik rokonuk, Nagy Béla gyógy
szerész, 1936-ban pedig Inczeffy Károly (1904-1992) a gyógyszertár gondnoka 19.3 7-ben, ahá
zasságkötése után, a patika vezetését Nagy.Jenő Sándor vette át (2). A jogot 1938. május 13-án 
kapta meg a minisztériumtól az egészségügyi törvény 381. szakasza értelmében a 296/14. mai 
1938 számú átirattal; ettől kezdve hivatalosan is ő az özvegy Horváth Károlyné tulajdonát képe
ző gyógyszertárnak a vezetője (formaúst diriginte), 1942-től pedig bérlője ( 4). Az 1944. évi Gyógy
szerézi almanach adata szerint még 1944-ben is bérlője az özv. Horváth Károlyné tulajdonában 
levő bonchidai Isteni Gondviselés gyógyszertárnak (6). Nem sokáig, mert katonai behívót kapott, 
kikerült a harctérre, innen pedig orosz fogságba jutott 1945 májusától egészen szeptemberig 

Hazatérte után egy ideig állás nélküli, majd 1947 április l-től november 24-ig Kudzsiron 
Csaszkóczy Gyula (sz 1882 december 11 , oklevél FJIE 1904) gyógyszerész 1909-ben alapított 
Segítő Mária nevű gyógyszertárában dolgozott alkalmazottként. 1948. április l-től Magyarlápo
-;,-c;n· re1epedeti:-le-CSil~dfiV.il~ -é·s-VöithJ6-ZsCf''f854-ben al"apított egykor szarvashoz címzett gyógy
szertárában kezdett el dolgozni. A vidéki gyógyszertárak államosítása után, 1951. január 2-től Őt 
nevezték ki a saját, most pedig már állami gyógyszertár vezetőjévé Itt maradt 1964 április l-ig, 
nyugdíjazásáig 

Hányatott sorsú gyógyszerészi pályája ezzel véget ért, és a megérdemelt pihenés következett 
Egy idő után Marosvásárhelyre költözött fiához, dr.. Nagy Levente szülész-nőgyógyász főorvos, 
egyetemi előadóhoz Marosvásárhelyen hunyt el 1991„ augusztus 2-án (1) 
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14 3 ábra Nagy Jenő Sándor gyógy.1zerilz oklevele 
(Bukamt, 1I Károly Kznily Egyetem - 1935) 
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NAGY ÖRS 
(1923-1987) 

Marosvásárhely és egész Maros megye gyógyszerészetében, gyógyszertári hálózatának fejleszté
sében szerepe volt az 1950-es évek végétől haláláig Marosludason sziiletett értelmiségi családban 

1923. november 30-án Apja dr. Nagy Sándor ügyvéd, anyja Szepessy Piroska tisztviselőnő Előbb 
szülővárosában, majd 19.34--1942 között Marosvásárhelyen a Refonnátus Kollégiumban tanult, 
és itt is érettségizett 1942. június 15-én 

Egyetemi tanulmányait Kolozsváron kezdte meg, és közben Marosvásárhelyen végezte gyakor
nokságát Gyalui István (1922-2010) gyógyszertárában, majd Melzet Albettnél (sz. 1899 de
cember 27, oklevél 1924125, Kvár) Besztercén (3) 1944 őszén a kolozsvári FJTE-n megszűnt az 
oktatás, az egyetemi hallgatók és a tanárok nagy része Budapestre menekült, majd onnan minisz
teri rendelettel Halléba vagy Breslauba telepítették az összesített karokat, főiskolákat. Így került 
gyógyszerészhallgatóként Breslau városába, 1najd a front előrehaladásával, a bombázások követ
keztében Grazba, onnan pedig Aufhausenbe menekítették őket A háborús körülmények ellené
re mind az orvostanhallgatók, mind a jövendő gyógyszerészek fOlytatták tanulmányaikat 1945 
j::tnuár 10-től, gyakran az óvóhelyeken vizsgáztak tanáraik előtt. 1945_.. október közepén tértek 
vissza Budapestre, innen a gyógyszerészhallgatók egy része Szegedre került (5), itt újból le kellett 
tenniük szigorlataik egy részét, hogy oklevelüket megkaphassák Így Nagy Örs az l 945/46~os tan
évben néhány későbbi marosvásárhelyi gyógyszerész kollégájával együtt, mint ifj„ Hotváth 'Tibor 
(1923-1993), ifj. NagyJenő (1922-1974), Vajna Imre (sz 1924), a Szegedi Tudományegyetem 
Orvostudományi Karán kapta meg gyógyszerész oklevelét (2) 

Visszatért szülővárosába, és miután 1947-ben a 405 129-es számmal honosították diplomáját, 
Pálffy István Angyal nevű gyógyszertárában kezdett el dolgozni, majd Matosvásárhelyen telepe
dett le Rövid ideig, az államosításig Gt'Ósz Ferdinánd (1912-2002) gyógyszertár·ánalc volt az al
kalmazottja, 1950. március l-ig a most már állami 3. sz gyógyszertárban beosztott gyógyszerész
ként dolgozott, ezt követően hér éven át az Egyesített Klinikai Kórház gyógyszertárának a vezető
jeként Jó sze1vezőképessége már itt megnyilvánult, ezért 1957 november 15-én kinevezték a 
Marosvásárhely székhelyű Gyógyszerkereskedelmi vállalat, a Centrofarm aligazgatójának. 1960 
június 15-ig volt ebben a tisztségében, 1965 szeptember l-től a szervezési osztály főnöke Itt is 
bebizonyította kiváló szervezőképességét, éleslátását. Munkájának tapasztalatait hasznosította 
1952 és 1962 között az akkor máI működő marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Karon a gyógyszer
tári ügyvitel és szervezés tárgykörének előadójaként (1) 1985. február l-jén megbízást kapott a 
Gyógyszervállalat kebelében felállítandó Galenusi laboratórium 1negszervezésére, felállítására, 
beindításár-a,-és--ugy.anekkor .ennek.v.ezető.főgyógyszerésze lett. Szívügyévé.vált a laboratórium, 
minden energiáját, idejét ennek a beindítására, majd működésére fordította, a megtervezett és be
rendezett helyiségekben munkatársainak optimális munkakörülményeket igyekezett biztosítani 
Ez a laboratólium nemcsak Marosvásárhely, hanem a Gyógyszervállalathoz tartozó két megye 
(Maros és Hargita) gyógyszertárair látta el saját készítményeivel, melyek nagy részét az általuk 
módosított vagy javasolt előírásoknak megfelelően állítottak elő. Mindennapi munkáján kívül 
részt vett a gyógyszerészek szalunai egyesületének életében is. Szerkesztőbizottsági tagja volt az 
1956 és 1957-ben Marosvásárhelyen megjelent Értes/tö, illetve Gyógyszerészi Értefi'tó' e. szaklapnak 
( 4), ennek hasábjain közölte az általa javasolt módszert a baktériumok antibiotikus érzékenységé
nek vizsgálatára a C'omprimata pro antibiogramma segítségével. 1965-ben az akkori Magyar Au
tonóm ·rartomány területén forgalmazott gyógyszerek felhasználásáról végzett statisztikai felmé
résének eredményeiről számolt be a Farmacia országos jellegű szakfolyóiratban E két rendkívül 
jelentős tanulmányán kívül több dolgozat társszerzője is volt, amelyek nyomtatásban is megjelen-
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tek Alapos, lelkiismeretes munkájával kivívta kollégái és tanítványai megbecsülését, megértő volt 
munkatársaival, beosztottjaival 

J 987. április 14-én, hatvannégy éves korában váratlanul hunyt el Marosvásárhelyen (5) Halá
la nagy veszteség volt családja és a gyógyszerész-társadalom valamennyi tagja számára 

IRODALOMJEGYZÉK 

1 Péter H. Mária: A Gyógyszerészeti Kar ln: Barabás B, Péter M, Péter H Mária (szerk ): A 
marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve A magyarságkutatás 
könyvtára XVIII kötet Teleki László Alapítvány kiadása, Budapest [1995], 217-236 

2. ***A Szegedi Tudományegyetem Évkönyve az 1945146 tanévre. A:z Egyetem kiadása, Szeged, 
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3 *** Románia Országos Levéltára. Maros Megyei Igazgatóság. Alap 7, leltár 43: C'olegiu! 
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4. ***Gyógyszerészi Értesítő, Marosvásárhely, 1956-1957, összesen 5 szám 
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Üdvözlet Marosludasrót Pálffy Jstván gyógyszertára 

Marosluda.5 gyógyszertára 
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NAGY (GROSZ) SAMU 
(1866-1933) 

Ne1n volt erdélyi születésű, alig másfél évtizedet élt Erdélyben, de ez idő alatt tevékenységével 
maradandót alkotott az itt élő magyar nemzetiségű gyógyszerészek hasznára, és beírta nevét a két 
világháború közötti erdélyi gyógyszerészet történetébe 

A Szabolcs megyei Nyírbaktán született 1866. december 2'7-·én, egy nagy család tizedik gyer
mekeként. Szülei külön iskolát tartottak fenn gyermekeik tanítására Középiskolába már Debre
cenbe járt. 1884-·ben lépett a gyógyszerészi pályára Nagy Bettalan mokrini (Torontál megye) 
gyógyszertárában, majd innen Budapestre került a neves dr. Budai Emil (1862-1921) nagy for
galmú belvárosi patikájába. 1887-ben tette le a tirocinális vizsgát Nagybecskereken (szintén 
Torontál vármegye) 

A budapesti egyetemre 1888-ban iratkozott be, de anyagi okok miatt az első felév után kima
radt, és Újpesten Szerényi Kázmét gyógyszertárában vállalt segédi állást Pár hónap után átment 
az Első Magyar Illatszer- és Pipereszappangyárba vezetőnek, ahol 36 emberrel dolgozott 1889-
ben testvérbátyja, Nagy Benő szigorló mérnök támogatásával újból beiratkozott az egyetemre, és 
folytatta, majd sikeresen be is fejezi tanulmányait; 1891-ben kapott gyógyszerész oklevelet 

Már a következő évben megjelent első szakdolgozata a Gyógy1zerésziÍietilapban a szappangyár
tásról és hamisításáról, valamint az illatszerekről (1892/15, 16 .. és 32 szám) .. 1894-1898 között 
már a Gyógyszerészi Közlöny segédszerkesztője, ezt követően 1898-ban A gyógyszerész címmel in
dított új szaklapot, amit 1914-ig szerkesztett. Ezekben gyakran közölt és írt elsőként a 
gyógyszerárszabvány munkadíjtételeiről szóló hivatalos rendelkezésről kommentárt 1899-ben 
szerkesztette az Új Auróra e lapot, amit azonban csak két lapszámig tudtak fenntartani Más ki
adványok, így az E'gészségi Almanach, a Gyógy5zerészi Jegyzék - Napló, is az ő szerkesztésében jelen
tek meg. 1908-ban, Debrecenben kőolajipari részvénytársaságot létesített, ennek 1910-től igaz
gatója lett; vazelint és benzint gyártottak. Megalakította a Felső-Magyarországi Kőolaj-finomítók 
Egyesületét. Ugyanebben az időszakban vette meg Elek Mihály gyógyszerésszel együtt a buda
pesti Apostol gyógyszertárat, awnban csak két évig maradt annak társtulajdonosa, utána a saját 
részét eladta 

Az első világháború derékba törte munkáját, lapja megszűnt, ő, pedig visszatért a gyógyszeré
szi gyakorlathoz 1916 elején átvette Tordán a hadba vonult Brüll Ede (sz 1892) gyógyszertárát 
Megszerette Erdélyt és elhatározta, hogy itt marad, és végleg letelepszik. 1918-ban Tasnádon az 
Arany Oroszlán reáljogú gyógyszertárat vette meg Pető Ernőtől, amit rövid időre bérbe adott, de 
1919-től ő maga vezette 

_A .. h~~~1QID_Y4l19Z-á§ .k9~<;~ke~téb_e11 .. a:z <;rd,élyi gyógyszerészek helyzete vál_ságossá vált, anyagkész
lcteik kezdtek kifogyni„ Mikor Kolozsváron központi gyógyszerraktár létesült, Nagy Sarnu felhí
vására a Szilágy megyei gyógyszerészek elsőkként vásároltak itt gyógyszereket. Eredményes volt 
összefogásuk, és az egyesületi életben ettől kezdve mindig Nagy Samu gyógyszerésszel képviseltet
ték magukat Munkájával szaktekintélyt vívott ki kartársai körében. 

1923 nyarán a Romániai Gyógyszerészek Általános Egyesülete Erdélyi és Bánáti Kerületének 
elnöksége felkérte az általuk kiadásra kerülő szal<lap, a Revúta Farmaciei - Gyógyszerészi Folyóirat 
szerkesztésére, ezt a feladatot elvállalta, és 1928 júniusáig ő sze1kesztette ezt a változatos tartaln1ú, 
kéthetente megjelenő szaklapot. A román kollégák is elis1ne1ték jó szervezőtnunkáját, és Buka
restbe hívták, hogy az 1924-ben sorra kerülő gyógyszerészi kongresszus inegszervezésében vegyen 
részt Munkáját ez alkalommal is siker koronázta, őfelsége a király kitünteti a Crucea Me·ritu! 
5anitar II osztályú érdemrendjével (1) 
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192~-~e_n, .s~ját. ki~dásában jelent meg Kolozsváron az Almanahu! farmací}tilor din Románia 
~ Ro'!2a,nzat Gyogy.5zere.5zek zsebnaptára e. kiadványa, majd 1925-ben a inásodik, 1926-ban a har
mad1k es 1927-ben ennek a negyedik kiadása 

, 1931-ben nagy ~sapás érte, elves-ztette egyeden fiát, Jánost Ezt nem tudta kiheveini, mé az 
e~be,n Budapestre tavozott, itt hagyta a megkedvelt Erdélyt, a gyógyszertárat, a gyógyszerészi lö
zos.s~get. B~~ap.es:e~ a gyógyszerészi szaklapok egyesített kiadóhivatalának adásvételi irodáját ve
zet11gazgato1 :11.rnoseg~e~ (2) Ez az utolsó hír, amit szakmai tevékenységével kapcsolatban közölt 
a ml lagyaror]s]zagr szaksaJtO 1933-ban hunyt el (3) Sírja Debrecenben, az izraelita temetőben van 
a parce a 111-es sírhelyén ' 

~z erd~l~i é~ a ~.:111,~.t~ gyógyszerészek közéletének Samu bácsiját agilitás, rugalmasság és a 
gyo~szeresz1 pa~y~ JOV,OJeben való hit jellemezte. A régi gyógyszerészi világ krónikása is volt ·rá
vozasaval az erdely1 gyogyszerészek lelkes és fáradhatatlan szervezőjüket veszítették el 
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A NIIS CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

Az. ősi örmény katolikus Nits család a Szilágy megyei Krasznáról és Szamosújvárról származik 
Két nemzedéken keresztül négy gyógyszerész volt a családban, valamennyien szülőföldjükön ma
radtak és itt dolgoztak életük végéig 

Nits .János volt a család első gyógyszerésze. Szilágykrasznán született 1870„ szeptember 3-án, 
apja Nits Dániel földbirtokos, anyja Betegh Julianna Gyógyszerész oklevelét Kolozsváron az 
FJTE-en kapta meg az 1890/91-es tanévben, 1891 június 5-én. Ezután egy évig, mint önkéntes 
katonai kötelezettségének tett eleget, majd évekig Kolozsváron Széky Miklós (1842-1912) 
gyógyszertár·ában dolgozott, egy ideig annak gondnoka is volt. 1900-tól Szarnosújváron a szintén 
örmény eredetű Placsintár Dávid (1826-1901) reáljogú, 1788-ban alapított Szentháromság 
gyógyszertárában előbb kezelő, majd bérlő 1910-ben megvette a gyógyszertárat, s tulajdonosa is 
maradt 1943-ban bekövetkezett haláláig (7) 1941-ben, a Magyarországi Gyógyszerész Egylet 
képviselői az erdélyi körútjukkor meglátogatták gyógyszertárát, és a Gyógyszeré.1zi Szemle hasábja
in beszámoltak élményeikről, és Nits János gyógyszerész tradíciószeretetét méltatták, megállapít
va, hogy a patika berendezése muzeális értékű (8)„ Az. innen származó, XVIII. századbeli, barokk 
stílusú, nyolclábú officinai asztal ma is látható a kolozsvári Gyógyszerésztörténeti Múzeumban, 
annak egyik legértékesebb darabja(!). ~ 

Szamosújváron alapított családot. Felesége Bányai Szeréna Házasságukból öt gyermek szüle
tett, közülük kettő, Júlia és Gyula, később gyógyszerész lett 

A gyógyszerészek egyesületi életében is tevékenyen részt vett: 1930-tól az Erdélyi és Bánáti 
Gyógyszerészek Korpódékos Nyugdíjintézetében a döntőbizottság tagja (6), 1941-ben a Magyar
országi Gyógyszerész Egyesület 23., kolozsi kerületének választmányi tagja. Szakirodalmi tevé
kenységet is folytatott Gyakran közölt a szalcsajtóban, így a Gyógyszerészi Hetilapban a nyugdíj
intézetekről (1890, 601), az egyetemi ifjúság önképzéséről (1891, 521), valamint a gyakornok
képzésről (4), az 1919-es hatalomváltozás után, pedig a Kolozsváron megjelenő Revista Farmaciei 
- G:yógyszeré.szi Folyóirat hasábjain a zárószalag-rendeletről (1925, 23, 376-378).A Szamosújvári 
Kiizlöny e. helyi lap szerkesztésében is részt vett 

A város legnépszerűbb embereként, szinte minden megmozdulásában részt vett (3) Közéleti 
szerepet is vállalt: 1943-ig a városi tanácsnak s emellett a római katolikus egyház státusának is tag
ja Víg kedélyű, barátságos és jó modorú ember, kiváló kolléga, igazi jó barát és a szegények gyá
molítója volt Mély vallásosság, jóakarat, rnunka, becsületesség jellemezték A r k Státus tagja 
Mindenki szerette a városban 

1943 március 19-én hunyt el hetvenhárom éves korában Szamosújváron. A Gyógy.1zeré.ízek 
Lapja .is_hír_ül __ adra_.a_szomorú .esem_ényt_ és _a_ Szent Ferenc Rend confratereként e1nlékezett ineg 
róla (10). Temetése impozáns keretek közt zajlott le, ott volt a környék, a város lakossága, és va
lamennyi helybeli felekezet ternplomában megszólaltak a harangok (9) 

Leánya, Nits Júlia Szamosújváron született 1904. március 30-án, a gyógyszerészi tanulmánya
it Kolozsváron az I Ferdinánd Király román tannyelvű egyetemen végezte, 1928/29-es tanévben 
kapott oklevelet Gyula testvérével együtt (12). Egy évig Nagyszebenben gyakornok, majd haza
jött szülővárosába, és apja gyógyszertá1ában dolgozott 1949-ig, az államosításig. Ezután Désen, 
mint alkalmawtt gyógyszerész kapott állást egészen nyugdíjazásáig 

Férje, 'Tihanyi Pál huszártüzér volt a második világháborúban, Kolozsvár bombázásakor el
hunyt, így korán özvegyen maradt, új családot nem alapított, a mindennapi gyógyszertári mun
ka mellett szabad idejét karitatÍv tevékenységre fordította, sokat segítette a„Szürke nővéreket" 
(11) 

1993 január 17-én hunyt el Désen 
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Nits Gyula- Nits János fia és Júlia testvére - is Szamosújváron született 1906 december 9-én. 
Iskoláit szülővárosában kezdte 1neg, majd a kolozsvári Református Gimnáziwnban folytatta, ahol 
1924-ben érettségi vizsgát tett Ezután kezdte meg gyakornoki éveit apja gyógyszertárában, majd 
ő is beiratkozott Kolozsváron az I Fe1dinánd Király Egyete1nre, ahol 1928. december 13-án ka
pott oklevelet (12). Rövid ideig apja gyógyszertárában dolgozott, majd 1929 májusától katonai 
szolgálatát végezte Bukarestben Leszerelés után egy rövid időre visszatért a családi gyógyszertár
ba, de szakmai tudásának fejlesztése céljából Bécsbe ment, ahol az Alte Salvator gyógyszertárban 
gyarapította tudását. Hazaté1te után ismét Szamosújváron kezdett dolgozni, majd apja halála 
után 1944-től átvette a Szentháromság gyógyszertár vezetését, ami 1944 végéig mint tangyógy
szertár működött. A hatalomváltozás után a gyógyszertárak államosításáig, 1949-ig ő vezette azt, 
munkatársa, pedig leánytestvére, Júlia volt Ekkor ő is Désre került, ahol a gyógyszerlerakatnál fő
gyógyszerészként alkalmazták 1951-ig Majd hazakerült, és abba a ritka helyzetbe jutott, hogy 
egykori saját, de már állami tulajdonú gyógyszertárának (19 gyógyszertár) a vezetőjévé nevezték 
ki, ahol 1970-ig, nyugdíjazásáig dolgozhatott 

Kezdettől fogva nagy gondot fordított gyógyszertárának fejlesztésére, felszerelését állandóan 
bővítette, hol desztillálókészülékkel, hol ptésgépptl, hol egyéb kisebb patikai segédgéppel. Sokat 
foglalkozott a gyógyszertárában gyakorlatukat végző fiatalokkal. 

1937-ben alapított családot Felesége Medgyesi Aliz. Házasságukból négy gyermek született, 
azonban közülük egy sem folytatta apja hivatását, amihez valószínűleg hozzájárult az is, hogy 
mire felnőttek, a családi patika már az államé lett Apjához hasonlóan ő is kivette részét a közéle
ti munkából A helybeli örmény katolikus székesegyház főgondnoka és orgonistája volt huszon
hat éven át 1979 szeptember 27-én hunyt el Szarnosújvárun. 

Nits Sándor a család negyedik gyógyszerésze, ő Nits János gyógyszerész testvéröccsének a fia 
A Szilágy megyei Krasznán született 1904 augusztus 26-án, apja Nits Ödön, anyja Bárány Klá
ra Iskoláit Zilahon végezte, gyógyszerészi tanultnányait, pedig Szegeden, az áttelepült FJTE-n 
1927 június 21-én itt kapott oklevelet. Már egyetemi hallgató korában, az 1926/27-es tanévben 
díjtalan gyakornok az Egyetemi gyógyszertárban, majd oklevele megszerzése után még egy évig 
mint tanársegéd ott 1naradt (5) 

Ezután hazatért, s előbb Kolozsváron, majd Bukarestben, Sza1nosújváron, Désen dolgozott 
Később önállósította magát, és 1935-ben Szent Antal néven gyógyszertárat nyitott Szilágyballán 
Forgalma valószínűleg ne1n volt nagy a kis községben, mert a bécsi döntés után, 1940-ben a 
gyógyszer tát áthelyezését kérte ugyancsak Szent Antal néven ICrasznára, szülőhelyére (8). Itt az ál
lamosításig vezette a városka immár második gyógyszertárát (2) Az. államosításkor egy ideig állás 
nélkül maradt, és 1954-ig gazdálkodással foglalkozott 1954-ben a másik krasznai állami gyógy
sze1 tárban kapott állást mint alkalmazott gyógyszerész, és ott dolgozott nyugdíjazásáig 

_ ~ö-~?e~ --~s-~~~ot al3:PÍ!_~!t. -~~l_e~~géve_l~_ F_i!_~p Margittal (3} _h-~~-~~-_gy~!"-~~-k<:!l.D_~y~l_t~k fel,__~_zek 
közül Odön gyógyszerészi technikumot végzett, s így folytatni tudta apja hivatását, azonban csak 
rövid ideig, egy évig dolgozott gyógyszertárban Borgóprundon, beiratkozott az állatorvosi egye
tem1e, s ettől kezdve inás területen tevékenykedett (11) 

Nits Sándor gyógyszerészt 1977. szepte1nber 16-án a Szegedi Orvosi Egyete1n Gyógyszerész
tudományi Karán arany diplomával tüntették ki ötvenéves gyógyszerészi munkája elismerése je
léül 1985. június 13-án hunyt el Krasznán 

A Nits család gyógyszerészeinek rokonsági kapcsolatait a család leszármazottja ( 11) által közölt 
adatok alapján állítottuk össze 
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A NIIS CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEINEK 
ROKONSÁGI KAPCSOLATA 

Nits János 
és 

1 Klein Chaterin 

Márton 
(1828) 

1 

Dávid 
(1839) 

Jánjs 
gyógysz. 

(1870-1943) 

Dániel 
(1839) 

és 
I Betegh .Júlia I 

1 

oki 1891, Kvár 
munkahely: Szamosújvár 

és 
f Bányai Szeréna 

Margit 
(1902) 

Júlia 
(1904-1993) 

gyógysz. 

Gyula 
(1906-1979) 
gyógysz, 

Nóra 
(1910) 
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okl 1928, K vár 
inunkahely: 

Szamosújvár, Dés 

Márta Péter 
adatköz/ó 

okl 1928, Kvár 
1nunkahely: 
Szainosújvár 

1 

és 
Medgyesi Aliz 

János József 

Jakab 
(1844) 

Károly 
(1916) 

Ödön 

odL 
(1872) 

és 
Bárány Klára 

Sándor 
(1904-1985) 
gyógysz. 
oki 1927, Szeged 
1nunkahely: Szilágyballa, 
Kraszna 1935-töl 

és 
Filep Margit 

Mária Sándor 

A NOVÁK CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

A Szamosújvárról származó örmény eredetű, Novák család Mária Teréziáról kapott 175 3 júli
us 30-án kapott címerlevéllel feleségükkel és törvényes utódaikkal nemesi rangot kaptak A csa
lád négy gyógyszerészt adott szakmánknak, akik közül két testvér, István (sz. 1879. március .30) 
és Sándor (sz. 1884 január 4.) még Erdély gyógyszerészetét gazdagította tudásával. Az. őket köve
tő nemzedékhez tartozó két fiútestvér, ifj. István (sz 1906) és Ernő (sz 1908) a 'Ii:ianon okozta 
változás következtében már Szegeden, illetve Pécsen és Budapesten bontakoztatta ki tehetségét, 
tudását Elismerést vfvtak ki 1naguknak pályájukon, s 1naradandót alkottak a magyar gyógyszeré
szetben és a gyógyászatban szakinánk kiváló képviselőiként A család gyógyszerészei a következők: 

Id NOVÁK ISTVÁN (1879-1950) 
NOVÁK SÁNDOR (1884-19?) 
Ifi dr NOVÁK IS IVÁN (1906-1978) 
Dr NOVÁK ERNŐ (1908-1997) 

Id„ Novák István Kézdivásárhelyen született 1879. március .30-án. Apja Novák Sándor (sz 
Galambod, 18.34 január 4) kereskedő, anyja a kézdivásárhelyi Dávid Teréz (1854 febrnár 26.-
19.37 június), aki egy tizenhat gyerekes kereskedőcsaládból származott.- E népes Dávid család le
származottja Dávid Lajos (1889-1962) is, akit a magyar gyógyszerészet' kiválóságai közt tartanak 
számon Az ő hazásságukból nyolc gyermek született, közülük két fiú gyógyszerész lett 

Novák István a polgári iskola hat osztályát szülővárosában végezte, majd ugyancsal{ itt gyógy
szerészgyakornok Jancsó Géza (1848-191.3) Mátyás Királyhoz címzett gyógyszertárában 1899 
augusztus 24-én tette le a tirocinális vizsgát, a Ihtimonium nronum Pharmaliae oklevelét Fabinyi 
Rudolf mint elnök, Lőre József, Issekutz Hugó és Széky Miklós mint bizottsági tagok írták alá 
Egyetemi tanulmányait a kolozsvári FJTE-n végezte, ahol 1902-ben kapott gyógyszerész okleve
let. Az ennek átadása előtt, baráti emlékként készült tablón még 17 ifjú gyógyszerész aláírással el
látott fényképe van, innen megtudható, hogy egyetemi társa volt többek között Ferencz Áron, 
Kontesveller Károly, Hermann János, Vinnay Béla, akik később az erdélyi gyógyszerészetben je
lentős szerepet vállaltak (Ferencz Áron Kolozsváron lett egyetemi tanár, Kontesveller Károly 
Fogarason, Hermann János Marosvásárhelyen és Vinnay Béla Aradon dolgoztak gyógyszerész
ként) Tanáraik voltak lőre József, Jakabházy Zsigmond, Fabinyi Rudolf, Orient Gyula, Ruzitska 
Béla, Nyiredy Géza és Issekutz Hugó 

Novák István 1904. április 9-én házasságot kötött a Segesváron született Kozma Irmával 
(1881 április 1 - 1963 augusztus 10, Szeged), és Nagyenyeden telepedtek le, ahol bérbe vette 
az Oberth-örökösökről az Arany Csillag gyógyszertárat (1) Irt három fiuk és egy leányuk szüle
tetr,190_6c_bani~,Jsrváo, 190.8.-ban Ernő és1909-ben Zolrán és 1911-benlrma Mária Önálló
sulási céllal patikanyitási jogért folyamodott, Gyergyószentmiklóson akart gyógyszertárat nyitni 

Az 1908-as gyergyószentmiklósi képviselő-testület rendkívüli közgyűlésének második napi
rendi pontja „Novdk István nagyenyedi lakos kérelme volt, egy gyógyszertári jogoJltvány elnyeréséért' 
(20) Meg is kapta az engedélyt, és 1909-ben megnyitotta a város inásodik gyógyszertárát Kereszt 
néven, amit előbb bérelt házban működtetett, majd építkezésbe kezdett. Ennek pontos kezdetét 
nem ismerjük, annyi azonban biztos, hogy 1911-re készen állt a látványos szecessziós épület a Fő
tér és a Kossuth utca sarkán, és ekkor ebbe az impozáns emeletes, saját tulajdonú házába költöz
tette patikáját (5, 6) és azt korszerűen szerelte fel (ábra) Azonban a szép gyógyszertár az első vi
lágháború pusztításának lett áldozata, 1niután 1916. augusztus végén családjával Szegedre mene
kült Néhány hónap múlva visszajött, de családja még Szegeden maradt a gyermekek iskoláztatá
sa nüatt. Visszatérte után a gyógyszertárat rendbe hozta, és még hat évig működtette Igyekezett 
az új politikai és társadalmi viszonyok közé beilleszkedni „<J:yógyszerészi tevékenysége, társadalmi 
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és politikai magatartása ellen sem a hatóságok, sem a lakonág ré.széről kifogás nem merültfel' - tanú
sítja a Gyergyószentmiklós városi tanácsa által kibocsátott bizonyítvány 

Azonban nem tudta emlékezetéből sohasem kitörölni a feldúlt gyógyszertár látványát. Ezért 
1922-ben úgy döntött, hogy felesküvés helyett családostul áttelepül Magyarországra Házát és a 
patikahelyiséget az „Első Erdélyi Takarékpénztárnak", a parikajogot Brósz Alfonz (1888-1953, 
oklevél, FJIE, 1908) gyógyszerészre ruházták át, aki addig Parajdon Wéber Andtás Hygieia nevű 
gyógyszertárát bérelte Br·ósz Alfonz gyógyszerész 192.3-tól továbbra is ugyanabban az épületben, 
a Novák-házban működtette a gyógyszertárat A patika bútorzatának egyes szép darabjait a Sze
geden felállított Egyetemi gyógyszertár vette át dr Dávid Lajos igazgatása idején A gyergyó
szentmiklósi gyógyszertárban dolgozott még 1940-1944 között Szrága József gyógyszerész 
(1908-1991), aki gyakornoki idejét Erdőszentgyörgyön farczádi Sándor Zoltán (sz. 1914 janu
ár 11 , Erdőszentgyörgy,) gyógyszertárában töltötte, majd egyeterni tanulmányait Bukarestben 
végezte, ahol oklevelét 19.36 májusában kapta meg (16) 1942-től a gyógyszertár tulajdonosa 
Erósz Alfonz maradt, de kezelője, később talán tulajdonosa is Deér Kálmán (1905-1976) Az 
1949. április 2-i államosításkor a 134 sz Decretum mellékletében Deér Kálmán neve szerepel 
gyógyszertár tulajdonosaként (19) Napjainkban, a Szabadság tér 27 szám alatti impozáns eme
letes háza, a Polgármesteri Hivatalnak nyújt otthont 

Novák István és családja az áttelepülést és az oklevél-honosítást követően megkapta a magyar 
állampolgárságot, azonban a harmincas évek gazdasági válsága következtében vagyonából csak 
egy drogériát nyithatott Budapesten a II. kerületben, 1najd 19.35-től Battonyán az Őrangyal 
gyógyszertárat vezette az 1940-es évek közepéig Ekkor megromlott egészségi állapota miatt Sze
gedre költözött ott élő fiaihoz. 1950 augusztus 3-án, hetvenkettedik életévében hunyt el. Felesé
ge 196.3-ban követte őt, mindketten a szegedi belvárosi temetőben nyugszanak 

Testvére, Novák Sándor 1884 február 10-én született szintén Kézdivásárhelyen Érettségi 
vizsgáját Kolozsváron a r kar Főgimnáziu1nban tette le 1902-ben. Tirocinális bizonyítványát 
191.3-ban kapta meg. Ezután iratkozott be az FJTE-re, ahol az 1915/16-os tanévben kapott 
gyógyszerész oklevelet (12) 1918-ban házasságot kötött Bokor Terézzel, aki 1896 október 7-én 
született Liptószentmiklóson (akkor Liptó vármegye, ma Szlovákiához tartozik) Előbb Nagy
enyeden folytatta bátyjánál a praxist, majd Kolozs-sósfürdőn vett magának házat és előbb csak 
bérelte, majd 1922-ben itt meg is vette az 1885-ben alapított Szent György elnevezésű gyógyszer
rárar (13), ami addig Kovássy Endre (sz 1854) gyógyszerész tulajdonában volt (17) 1942-ben 
még itt van, de 1944-től, már az akkoti Gömör vármegye Pelsőcz (ma Szlovákia PleSivec} helysé
gében nyitott patikát. Ittlétét még az 1944 évi Gyógyszerészi almanach (14) is igazolja. liptó
szenrmiklóson hunyt el (21) 

Húga Novák Irén, 1889-ben született Kézdivásárhelyen, később férjezett Balázsy Károlyné 
~eo_sz~()_t_~ __ gyó_gy~z-~-~~sz vo!t __ ~l_őbb N~gysár~ás_o~,_ Illajd_ Kolo_zsvár~n._ 

A család irattárában található a szamosújvári örmény katolikus plébániahivatal által kiadott 
23.3/942 sz. igazolás 1942 június 13-i keltezéssel, amely nemesi származásukat bizonyírja (15) 
Sajnos több adatot ne1n sikerült összegyűjteni Novák Sándor gyógyszerészről és családjáról sem 

Id. Novák István legidősebb fia, ifj„ Novák István is folytatta apja hivatását. Nagyenyeden szü
letett, de iskoláit 1ná1 Gyergyószentmiklóson kezdte meg, majd a család áttelepülése után Szege
den fOlytatta, a Klauzál Gábor főgimnáziumban érettségizett 1924-ben. Gyógyszerész-gyakorno
ki idejét Szegeden Barcsay Károly (1875-1955) Isteni Gondviselés nevet viselő gyógyszertárá
ban töltötte 1924 júliusától 1926 júniusáig. Egyetemi tanul1nányait is Szegeden az FJTE-n vé
gezte, 1928-ban kaporr gyógyszerész oklevelet (11) Már 1927-től, hallgató korában gyakornok 
volt az Egyetemi gyógyszercárban Dávid Lajos mellett, 1928-tól, pedig tanársegéd. 1930-ban 
gyógyszerészdoktori fokozatot kapott A morphin meghatározó módszerek-ró! általában, egy új 
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morphin meghatározási módszerról című értekezésével, amelyet Dávid Lajos vezetése alatt a Gyógy
szerészeti Intézetben dolgozott ki (9) 

1931 decemberében Szegeden házasságot kötött Vlassics Gabriellával (1908-1983), ebből a 
házasságból született Ákos nevű fia (1935. március 22., Budapest) Ekkor már a Richter Gedeon 
Gyógyszergyárban analitikus vegyészként dolgozott, majd osztályvezető lett. A gyári korszak fon
tos volt számára, mert az itt töltött idő új ismeretek és szemlélet forrása lett későbbi munkájában, 
és a gyakorlati élet, a termelőmunka közelségéből eredő tapasztalatokra tett szert 19.37-ben visz
szahívták az egyetemre, részt vett az egyetem és főleg a gyógyszerészképzés fejlesztésében (10). Az 
Egyetemi gyógyszertár fővegyészévé nevezték ki, emellett a gyógyszerész-gyakornoki tanfolyam 
hallgatóival, az egyetemi hallgatókkal és a doktorandusokkal is foglalkozott A második világhá
ború nehéz éveiben is folytatta munkáját, 1944-ben magántanári kinevezést kapott A nemhivatalo.s 
gyógy1zerek, gyógyszerkészltmények előállítása és vizsgálata e tárgykörből. 1950-195.3 között do
censi minőségben, majd 1953-tól egyetemi tanárként igazgatója volt a Gyógyszerismereti Intézet
nek, illetve 1954-től vezetője a Gyógynövény- és Drogismereti Tanszéknek 1977-ig 

Iübb tantárgyat oktatott a gyógyszerészhallgatóknak, így a bevezetés a gyógyszerészi hivatás
ba, gyógyszerismeret, gyógyszerellenőrzés, gyógyszerészet-történet, a gyógyszerekre vonatkozó 
jogszabályok tárgyköréből is tartott előadásokat Leghosszabb ideig és legnagyobb óraszámmal a 
farmakognóziát tanította Szegeden. Halmai János professzorral Írt Farmakognózia e. tankönyve 
- amely 1963-ban jelent meg - nemcsak a magyarországi, hanem az érdélyi gyógyszerészhallga
tóknak is alapvető, fontos tankönyve volt (4). Nyolc egyetemi jegyzet szerzője 195.3 és 1971 kö
zött vezetése alatt nyolc gyógyszerész készítette el a doktori értekezését 

Széles körű volt a kutatómunkája, több gyógynövénnyel foglalkozott, ezekben új hatóanyago
kat írt le. Az 1958 évben, nagy nehézségek, eszköz- és forráshiány közepette, létrehozott egy
eleinte vele együtt 4 főből álló - kutatócsoportot, a kerti ruta (Ruta graveolens) növény flavon
glikozidáinak kutatására (24) Eredményeikről már 1964-65-ben rangos nyugati lapok (Planta 
Medha) hasábjain beszámoltalc Később még más növények hatóanyagainak vizsgálatára is kiter
jesztették tevékenységüket. A legjelentősebb eredményeik a kerti ruta (Ruta graveolen1) herbájá
ból kivont és izolált anyagokra vonatkoznak, de tanultnányozták a szürke repcsény (Erysimum 
dijfusum), a magyar és az indiai kender (Cannabú fajok) hatóanyagait is (2) Fontosak a gyógy
szerészet történetére vonatkozó írásai is, így a szegedi gyógyszerészképzést bemutató tanulmánya 
(Gyógyszeré.szet 1962, Studia Medúa Szegediensi.s 1976). Gazdag tudományos munkáját igazolja 
146 nyomtatásban megjelent közleménye 

Sokoldalú közéleti-társadalmi, irányító és szervező tevékenysége is. 1953 és 1956 között a 
Gyógyszerész-tudományi Kar dékánhelyettesi tisztségét is betöltötte (4) A Szegedi Orvostudo
mányi Egyetem rektorhelyettese volt az 1960/61-es tanévben, az 1961 /62-es és az 1966/67 -es 
taµ_~y_~)s ___ k-Q~~~-P~Q~g __ ~ __ G_y9gy~:ie~ész~_tll4<:>m4ny_i_ Kar dékánja; ilyen minőségében fáradhatatlanul 
munkálkodott az egyetemi képzés feltételeinek javításán 

Számos szaktnai testületnek is tagja volt, így a Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottságának, vala
mint az Acta Pharmaceutica Hungarica szerkesztőbizottságának, az MGYT Gyógynövény Szak
osztály és a Gyógyszerkutatási Szakosztály elnöke és a Gyógyszerkutatási Szakosztálynak vezető
ségi ragja. Részt vett az MTA flavonoid-kémia bizottságában, valamint a német és a nemzetközi 
gyógynövénykuratással foglalkozó szervezeteknek. 'Tudományos tisztséget töltött be az MT_'A 
Gyógyszerészeti és Gyógyszerkönyvi Bizottságában, a Flavonoid-kémiai, valamint az Alkaloid-ké
miai Munkabizottságban. 1968-tól az Acta Pharmaceutica Hungarica szakfolyóirat szerkesztőbi
zottságának is ragja volt (23) 

Munkásságának elismeréseként több alkalommal is kitüntették, így 1962-ben a Kiváló gyógy
szerész címet kapta, 1966-ban és 1977-ben a Munka Érdemrend arany fokozatát (7) 
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1977 június 30-án nyugalomba vonult. Megérdemelt pihenését nein sokáig élvezhette, mivel 
19 78 november 28-án elhunyt. Halálával a magyar gyógyszerészet és a farmakognózia, erejét so
hasem kímélő gyógyszerészt és tanárt veszített el, aki példa volt munkatársai és gyógyszerésznem
zedékek számára Halálának huszadik évfordulója emlékére 1998 november 28-án emléktáblát 
avattak Szegeden a Gyógyszerész-tudományi Kar épületében, az Eötvös utca 6-ban. A táblán a 
következő szöveg olvasható: PROF DR NOVÁK ISTVÁN, 1906-1978, A GYÓGYNÖVÉNY 
ÉS DROGISMERET! INTÉZET ELSŐ IGAZGATÓJA, 1953-1977, ÉS A KAR MÁSODIK 
DÉKÁNJA, 1961-1967 EMLÉKÉRE (22) 

Testvéröccse, Novák Ernő 1908 március 2.3-án született Nagyenyeden Gyergyószentmiklóson 
nevelkedett 1916-ig, míg a család átköltözött Szegedre Miután rövid időre visszatértek, 1917 és 
1921 között Gyergyószentmiklóson tanult az állami gimnáziumban, illetve a román tannyelvű lí
ceumban. 1922-től ismét Szegeden folytatta a felsőbb osztályokat a Klauzál Gábor Főgimnázi
umban 1925-ben érettségi vizsgát tett, ezután két éven át ő is a Barcsay-féle gyógyszertárban gya
kornokoskodott, 1927 és 1932 közt az Egyetemi gyógyszertárban díjtalan gyakornok, de közben 
beiratkozott az egyetemre is Itt gyógyszerész oklevelet kapott 1929-ben Továbbra is az egyetem 
keretében maradt, inost már mint tanársegéd a Gyógyszertani Intézetben, ahol Dávid Lajos irá
nyításával elkészíti doktori értekezését A tinttura és a S'emen S'trophanthi titrimetrikui értékmegha
tározása címmel Közben az Orvostudo1nányi Karra is beiratkozott, orvosi oklevelet a Pécsi Tu
dományegyetemen kapott 1944 november 28-án. Ettől kezdve orvosként dolgozott Pécsen a 
Közegészségtani Intézetben, al1ol két év után magántanári kinevezést kapott. 1946 szeptemberé
től Budapestre helyezték át a Bakteriológiai Intézetbe adjunktusnak 1949. július 30-án házassá
got kötött a kolozsvári születésű Kiss Erzsébettel (sz 1920 október 26.). 1949 novemberétől az 
Állami Gyermekkórházban laboratóriumi főorvos. 1951 február 10-től az Országos Vérellátó 
Szolgálat osztályvezető főorvosának nevezték ki, később, amikor átszervezték és Országos Hema
tológiai és Vértranszfúziós Intézet lett, főigazgató-helyettesként dolgozott tovább. 1952 október 
18-án a Tudományos Minősítő Bizottság az orvostudományok kandidátusává nyilvánította Így 
dr Novák Ernő gyógyszerész és orvos, gyógyszeiészdoktor és orvosdoktor is egy személyben. Két 
fia, ifj. Ernő és Zoltán Budapesten született, de egyikük sern folytatta a gyógyszerészi hivatást. 
1984-ben vonult nyugdíjba, majd 1997 március 19-én, nyolcvankilenc éves korában hunyt el 
Budapesten 

Rokonsági kapcsolatukat ifj Novák István fia, dr. Novák Ákos (1935) szegedi orvos, ny 
könyvtárigazgató (18) szíves közlése alapján állítottuk össze még 2002. decernber 6. előtt, amikor 
is Szegeden elhunyt 
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145 ábra Az egykori Novák-gyógy.1zertár Gyergyó5zentmiklóson 
az 1911-ben építtetett 5arokházban 

146 ábra ld Novák litván gyógyszeré.1z feleségével, 
ROzma Máriával 
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147 ábra Id Novák f5tván gyógy.5zerész gyászjelentése 

A NOVÁK CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEINEK 
ROKONSÁGI KAPCSOLATA 
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Márton ,, Emanud ,, Kristóf 
és 

Kristóf Mária 1ötv,{m'" 1 r ódor Ilona Dániel Anna 

István gyógysz 
(1879-1950) 

oklevél 1902. K vár ,, 
Kozma Irma 
(1881-1963) 

István gyógysz dr 
( 1906-1978) 
oklevél 1928 Szeged 

és , 
Vlassics Gabriella 

(1908-1983) 

Ákos 
(1935-2002) 
orvos dr. 
ny. könyvtárigazgató 

(adatközlő) 

Auxent (Sándor) 
(1764 okt 2.1 Szamosújvár) ,, 

Rebeka 

1 
Izsák 

(1794 febr J 8 Szamosűjvár) ,, 
Issekutz Margit 

Sándor 
(1834 jan 4 Galambod - Maros megye) ,, 

Dávid I eréz 
1(1854 febr. 24., Kézdivásárhely) 1 

1 

Sándor gyógysz 
(sz 1884) 
oklevél 1915 K vár ,, 

Bokor I eréz 
(sz 1896) 

Ernő :yógysz dr és orvos dr 

(1908-1997) 
gyógysz. okl. 1929., Szeged 
orvosi okl 1944. Pécs 

Zoltán István l 
(sz 1909) 

Inna Mária K 

(sz 1911) 
férjezett: Balázsy Károlyné 

Nagysármás, K vár 
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DR NYIREDY GÉZA 
(1861-1914) 

Bár nem volt gyógyszerész, Kolozsváron mindenki a „gyógyszerészek atyjának" hívta, mert 
egész szakmai tevékenysége szorosan kapcsolódott a gyógyszcrészgyakornoki tanfolyamhoz, ahol 
több mint negyedszázadon keresztül gyógyszerészgenerációkat nevelt 

Nagyajtán született l 861 április 20-án ősi unitárius székely családban (2), apja Nyiredy János 
ügyvéd, anyja Jeszenszky Róza. Iskoláit szülőfalujában kezdte 1neg, majd Brassóban az evangéli
kus német főgimnáziumban végzett pár osztályt, később átment Székelykeresztúrra az Unitárius 
Gim.náziumba, és végül Kolozsváron az Unitá1ius Főgimnáziumban tett érettségi vizsgát 1881-
ben Jeles eredménnyel Még az év őszén beiratkowtt az FJTE Matematika-·Tennészettudományi 
~rár.a Kiváló tanuló volt, állami ösztöndíjat is élvezett tanulmányi ideje alatt Két ízben pálya
d1Jat Is nyert A fizika, kémia, te1mészetrajz és földrajz szakon is hallgatott előadásokat, így ezek
ből is abszolutóriumot kapott 

1884-ben dr Fabinyi Rudolf (1849-1920) felfigyelt tehetségére, és meghívta az egyetem 
Vegytani Intézetébe vegyésznövendéknek, 1886-ban már a tanársegédi teendők ellátását bízták 
reá, és .. a gyógyszerészek tanítását is ő végezte ezen a tanszéken az 1912/1.3-as tanévvel bezárólag 
(6). Kozben megszerezte a tanári képesítést és 1889-ben a bölcsészdoktori fokozatot is megkapta 
Az olvaddspont deprn.szióról e. értekezésével, amely akk:or a Francia Akadémián is feltűnést keltett 
(8) A Fabinyi Rudolf álral szerkesztett Vegytani Lapok 1888 évi VI kötetében is megjelent. 
1888-tól vezetője lett a kolozsvári gyógyszerész-gyakornoki tanfolyamnak is, és ezt a feladatot a 
tanfolyam egész ideje alatt a legnagyobb odaadással, szakmai tudással, lelkiisme1etesen végezte 
Tanítványai közül később több neves gyógyszerész lett, így Dávid Lajos, Ferencz Áron, Mikó 
Gyula, Széki Tibor és még mások 

1889-ben meghívták a kolozsvári Unitárius Főgimnáziumba természetrajz- és föld1ajztanát
nak Előbb csak helyettesként tartotta óráit, majd 1892-től rendes tanári kinevezést kapott (3) 
Ekkor megnősült, Benczédi Gergelynek (1899-1979), az Unitárius Főgimnázium taná1ának a le
ányát, Zsuzsannát (1872-1947) vette feleségül. A házasságukból három leány és egy fiú született 
Négy gyerme~e mellett saját fiaként nevelte fel nagyajtai „harisnyás székely" rokonainak gyerme
két, Ferencz Aront, a későbbi gyógyszerészt, egyetemi magántanárt. 1900 július l-jétől ő lesz a 
gimnázium igazgatója Csaknem negyedszázadon át tanított kémiát, földrajzot, természetrajzot 
Meghonosít?tta és rendszeressé tette a tanulmányi kirándulásokat, a természet barátaivá nevelte 
a diákokat Allandóan gyarapította a kollégiu1n természeuajzi, ásványtani és vegytani gyűjtemé
nyét, amelyet még apósa, Benczédi Gergely alapított meg, és így a gyűjtemény az ország leggaz-

~:J:i~ő~;[~;~~!~~~:;.~:~~l~o:;;~r~r;; lf };/;:~E oi:~:~;~~~:~t~l dolgozorr egész. életébeg, .. a. .. --~..!-·~ 
Nagy elfoglaltsága mellett szakkönyveket is írt, melyek több kiadást értek el ( 4, 11) Első kézi

könyve, a Mennyi/eges elemzés notmál oldatokkal ntrimetria. Tt·kintettel a Magyar Gyógyizerk:önyv 
elólrd1aira című 1891-ben, második bővített kiadása 1905-ben jelent meg 120 oldalnyi terjede
lemben. Ugyancsalc gyógyszerészeknek íródott A chemia rövid vázlata - gyógJ1szeré.1zgyakornokok 
fzámára; ez is kétszer jelent meg, 1901-ben és 1906-ban. Az. 1892-ben írt llifogato5 elemzó vegy
tan - gyógyJzerifzek részére c könyve négy kiadást ért 1neg (1901-1906 között) Fontos a Minőle
ges elemző vegytan, három kiadása (1894, 1898 és 1902), második részét, Elemzó vegytan címmel, 
hasonlóan háromszor, 139 oldalon adtálc ki (az utolsót 1908-ban) 

Egyetemi tanát kollégáival, dr. Jakabházy Z.sigmonddal, a gyógyszerisme és a gyógyszertan ta
ná1ával és dr Issekutz Hugóval, a kolozsvári Egyetemi gyógyszertár vezetőjével együtt írták az 
l 895-ben megjelent Gyógyfzeri.sme e kézikönyvet 
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Könyvein kívül számos közleménye jelent meg a Gyógy1zerészi Hetilap, az Orvostudományi Ér

tesltó, a Növénytani Lapok, a Vegytani Lapok hasábjain és ismeretterjesztő kiadvány9kban. A 
GJ1ógyszerészi Hetilapnak munkatársa volt, itt jelent meg első dolgozata 1892-ben Nagy hang
súlyt fektetett a természettudományok népszerűsítésére a kevésbé iskolázottak számára, ezért is
meretterjesztő előadásokat tartott kísérletes bemutatásokkal a kolozsvári Iparos Körben 

Élénk közéleti tevékenységet fejtett ki ·ragja volt az Erdélyi Kárpát-Egyesületnek, az Unitári
us Egyház Képviselőtanácsának és a szakmai szervezetek közül a Királyi Magyar Természettudo
mányi Társulatnak, az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület
nek, az Országos Középiskolai Tanár Egyesületnek, a Kolozsvári Gyógyszerészhallgatók Önképző 
és Segítő Egyesületének 

1911 március 26-án tevékenységének huszonöt éves évfordulója alkalmából nagyszabású ün
nepséget rendeztek tiszteletére az egyetem gyógyszerészhallgatói A kolozsvári egyetem Kémiai In
tézetének nagytermében mintegy háromszázan gyűltek össze, az egyetem rektora, tanártársai, volt 
gyógyszerész tanítványai köszöntötték (6) Sütő Nagy László, az Erdélyi és Bánáti Alkalmazott 
Gyógyszerészek Szövetségének elnöke 1neghatóan beszélt Nyiredy Géza tanárról, mondván, hogy 
a „gyógyszerészek atyja, 1zak·mai,foklyája volt gyógyszeré.sz-generációknak". Tanártársai közül többen 
nagy elismeréssel méltatták, így Issekutz Hugó Gerbert Ottó (sz 1883) gyógyszerész a Segélyző 
Egyesület nevében köszöntötte A nevére tett alapítvány minisztetileg j~váhagyott alapítólevelét 
adták át neki (8) ~ 

Háro1n évre reá, 1914 június 17-én, ötvenhárom évesen hunyt el, hirtelen támadt vesebaja 
végzett vele (8). Halála előtt két héttel még dolgozott Koporsóját tanítványai, a gyógyszerészhall
gatók vállukra e1nelve vitték az Unitárius Főgimnázium előcsarnokába, ahol felravatalozták. Te
metésén, a Házsongárdi temetőben, nagy számban vettek részt volt tanítványai, tanártársai, a vá-
1os előkelőségei, a társadalmi és a szakmai szervezetek képviselői A házsongárdi temetőben levő 
süján ez a fölirat olvasható: „Munkáját a bölcses1ég vezette, tró' végezte, 5zépség díszítette." Valameny
nyi szaklap mege1nlékezett róla, életrajzát ismertették, nekrológot közöltek 

Gál Kele1nen „a Kolozsvári UnitáriuJ KOllégium Története" című kétkötetes munkájában töb
bek között így en1lékezik meg róla: „ Tanltványai rajongtak érte Ne/dk ó' „ Géza bácsi" volt. Tanít
ványaitól nem állott távol a tanári katedra olimpuszi maga.>latán, hanem leszállott kiizéjük E'gyéni-
1égéból a szeretetnek az a titko1, áldott fiu.iduma áradt, amely ellenállhatatlanul megnyerte tan{tvá
'fl:Yai szt'vét A tanuló nem félelemmel és >zorongás.sal hanem örömtól pirult arccal közeledik hozzá Ez 

a megnyeró. mindenkit meghódító, elbájoló meleg szeretet önilik el egész lényén " 
Ernléke tovább élt Halálának tizedik évfordulóján volt gyógyszerész tanítványai síremlék fel

állítását tervezték E célból létrehozták a „Nyiredy Emlékoszlop és Alapítvány" -t, továbbá a 
Revista Farmaciei- Gyógyszeréfzi Folyóirat hasábjain 1926 május 12-én deézsi Varga László Gyu
la aláírásával felhívást tettek közzé (9), megalakították a Nyiredy-bizottságot, 1nelynek tagjai közt 
t~iilj~i~jJ~f6CZ}r iafOS, di:. E.író Géia, FlOhr JóZsef, lukács Ferenc, Nagy Samu, Mózes Káfoly ko
lozsvári gyógyszerészeket és a felhfvást közzétevő Varga László Gyulát. A gyógyszerész kollégák 
adományaikkal támogatták ezt az akciót (9), az alapítvány kamataiból szegény sorsú gyógysze
részhallgatókat jutaltnaztak 

Végső nyughelyén, a Házsongárdi temető unitárius részében ma is felkelti a figyelmet csonka 
oszlopban vég;ződő sírköve (1) 

Szülőfaluja, Nagyajta 800 éves jubileumi ünnepségén 2011. július 14-én Nyiredy Géza név
adó ünnepséget tartottak az iskolában, a kémialabotatórium felvette Nyiredy Géza nevét 

Az. ő testvére volt dr„ Nyiredy.Jenő gyógyszerész, aki szintén Nagyajtán született 1865. febru
ár 17-én Az. Unitárius Főgimnáziumban érettségizett 1883-ban Kolozsváron, egyetemi tanulmá
nyait is itt végezte, az FJTE-n kapott gyógyszerész oklevelet 1887-ben, inajd dokto1i fokozatot 
1888-ban (5) 1891-ben már Magyaróváron, 1897-ben Keszthelyen, 1899-ben Debrecenben, 
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1901-ben ismét Magya1óváron, 1907-ben Kassán találjuk, ahol tanárként dolgozott, később Bu
dapesten a Közgazdasági Egyetem előadója lett A gazdasági felsőoktatásban végzett munkájának 
elismeréseként 1918-ban tanácsosi, 1922-ben gazdasági akadémiai igazgatói cím1nel tüntették ki 
Budapesti Unitárius Egyházközösség Igazgató Tanácsának tagja volt 1925-ben nyugalo1nba vo
nult, és 1932 novernber 19-én hunyt el Budapesten (12, 14) 

Unokája dr. Nyiredy Szabolcs (1922-2005) gyógyszerész, vegyészmérnök a Richter Gedeon 
alapította Kőbányai Gyógyszergyár főosztályvezetője volt 

Dédunokája, dr Nyir·edy Szabolcs gyógyszerész 1950-ben született Budapesten. Gyógyszeré
szi diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerezte 19 75-ben A biológiai tudo
mány kandidátusa (1984), a kémiai tudomány doktora (1991), az MTA levelező tagja (2004) 
Gyógyszerészi diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerezte 1975-ben. A bio
lógiai tudomány kandidátusa (1984), a kémiai tudomány doktora (1991), az MTA levelező tag
ja, a budakalászi Gyógynövénykutató Intézet elnök-vezérigazgatója, az Elválasztástudományi Tár
saság elnöke, a Magyar Gyógyszerészeti 'Társaság egykori főtitkára, és ugyanebben az időben a 
&Jógyszerbzet e. folyóirat főszerkesztője volt 

Halála előtt vette át a 2005 évi Gábor Dénes-díjat Ennek átadásakor a kitüntetés indokolá
sakor hangzott el a következő: „Az analitikai kémia és a gyógynövénykutatás terén elért tudományos 
eredményeiért, a teije.sen új elven működő kromatográfid5 módszereiért és az elvála5ztds-optimalizdlá-
5i rendszen;k kifejle.sztéséért, több, államilag eli.Hnert és irányú:áfa alatt kifejlesztett gyógynövényfajta 
neme.5itéséért, kiterjedt publikdciÓ5, továbbá 1ikere.5 hazai és nemzetkóZi tudományos közéleti és egye
temi oktatói tevékeny5égéért, a kutatási területen megvaló5ult haZtZi és nemzetközi együttműködések 
indukáld5áér t " 

2006„ október 30-ára virradóan a gyógyulásába vetett hittel viselt betegsége után hunyt el Bu
dapesten Emlékére a Magyar Gyógyszerész-tudo1nányi 'Társaság Elnöksége „Nyiredy Szabolcs 
Emlékérem" kitüntetést alapított, néhai prof Nyiredy Szabolcs akadémikus, a Társaság volt elnö
ke családjának jóváhagyásával és támogatásával A Társaság ezen magas rangú kitüntetése, a hazai 
gyógyszerészet felemelkedését tevékenyen szolgáló, kiemelkedő kutató/oktató szakmai, közéleti 
teljesítményének elismeréseként adományozható Az Emlékérmet első alkalommal a 'Társaság El
nöksége nagyrabecsülése jeléül Nyiredy Szabolcs családjának adományozta, az emlékérem átadá
sára prof. Nyiredy Szabolcs búcsúztatójának 3. évfordulóján, 2009 nove1nber 13-án a Congressus 
Pharmaceuticus Hungaricus XIV nyitóünnepségének keretei között került sor (13) 
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NYÍRY GYÖRGY 
(1832-1907) 

A Bihar megyei Székelyhídon született 1832-ben, gyógyszerészi oklevelet Bécsben kapott 
1~57-ben. Hazatérte után 1862-ben Nagyváradon megnősült, a Magyar Korona gyógysze1tár tu
lajdonosának, lápossy Lajos gyógyszerésznek (oklevél 1838, Pest) Ida nevű leányát verte felesé
??~„ Apó~~ még a~ban az é:ben bérbe adta neki az 1792-en alapított gyógyszertárat, majd 1870 
Jllhus ~-Jen, meg -~s .~ette, r~ lett Nagyváradon is gyógyszerrártulajdonos 186.3. május 15 és 
1865. Januar 1 kozott ugyanis Berettyóújfalun is volt egy gyógyszertára, ezt azonban ekkor bér
be adta (4) 

1884-ben nagyváradi gyógyszertárát - amely az akkori Fő utca 18 szám alatt volt - átköltöz
tette,~ ,közpo,nt felé, az Úri utca sarkára (1), _ehhez a régi házak új építkezések miatti lebontása is 
hozzaJarult Igy 1907-ig a gyógyszertár az Uri u 8 szám alatti házban működött ekkor a ház
számváltozás miatt az 1 számot kapta és így marad 1949-ig, a gyógyszertárak álla~osításáig 
, . ~yíry Gyö.rg:,r Nagyv~rad jel7ntős személyisége volt Közel negyvenöt évig vezette gyógyszer

~arat, ahol ez 1do alatt szamos kesőbb neves nagyváradi gyógyszerész gyakornokoskodott Patiká
Ja a város közontjában lévén, az értelmiségiek találkozóhelye is volt. Jó szakmai hírnevének kö
szönhetően, valami~t társadal~i tevékenységével is nagy megbecsülést vívott ki magának Az 
1 ~~8-ba~ alakult Bihar megyei Orvos-, Gyógyszerész- és Természettudoinányi Egyesületnek ala
p~to tagja ~olt, 1898-ig mint az Egyesület pénztárosa tevékenykedett, majd a Debrecen -
B~.hanne~1 Gyó?Yszerész Testületben kapott tisztséget, az 1875 április 28-i tisztújfráson alel
~o~nek .:'alasz:ot~~k ~eg ,(~', 11? A v~r~si tanácsnak aktív tagja volt, a Bihar megyei Népnevelé
si Egyesulet penzugy1-rev1z1os bizottsagaban is tevékenykedett 

, Szakm:i ,ér~ekl~dé~~t bi~n~tj~ az a tény is, hogy a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
vandorgyulese1n (7) tobbszor 1s ieszt vett (Pozsony, 1865, Rimaszombat, 1867, Eger 1868) 
1890-ben a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók egyesületének 25 éves évfordulójára rendezett 
ünnepség szervezésében tevékeny részt vállalt (1 l) 

, Hetvenöt év:s korában, 1907 augusztus 12-én hunyt el Nagyváradon. Sújánál egykori tanít
vanya, Hankov1ts Ferenc (1863-1928) gyógyszerész mondta a búcsúbeszédet 

Három fia volt: Ödön, Béla és Lajos. Sokat áldozott iskoláztatásukra. Halála után fiai örököl
ték a gyógyszertárat, a legidősebb, Ödön, aki a gyógyszerészi pályár választotta, vezerte azt tovább 
~éla ~{ésőbb ü~r~d lett, és rovábbra is Nagyváradon élt. A legkisebb, Lajos azonban már másod
eves Joghallgatokent, huszonegy éves korában 1892 április 2-án elhunyt (8) 
~ legid~sebb fiú, d'. Nyíry Ödön Gyula 1875 július 15-én (18-án?) született Nagyváradon. 

Gyogyszeresz1 tanu~manya1_t _Bu_dapesten végezte_,_ és l 896~ban k_ap()t~ gyógy:s~eré_s?i_ol<level~_t,_ Qt_t 
m;radt az,egycte~~l1 a dükt,oii,fók~z:r:meg~zerzése érd~kében (5)- A 'Íi!ffu1:-1;-,;.,-utafás-;,_ tfuaÍitativ 
modon c ertekezeset a II szamu Kem1a1 Intezetben készttette el Lengyel Béla professwr irányítá
sa ~el~ett 1898-ban (6), e,z~t~n ha~at~rt N~ITT"'.ára~ra, apja gyógyszertárában kezdetr el dolgozni, 
m~Jd ar;e~~e ~~nak ~e~etes~t is, mi,uran apJa. eletenek utolsó éveiben betegeskedett. Apja halála 
utan meg ot ev1g az o es Bela testvere tulajdonában volt a gyógyszertár, 1912-ben awnban elad
ták a város minden lakosa által ismert Nyú y-parikát 1918-ban dr Rácz Rezső és Roth Miki' 
tulajdonosok neve alatt szerepel (9), 1921-től csal{ Rácz Rezső a tulajdonos A román szakirod:~ 
lo1nban Arany Korona vagy csak Korona néven említik (2); valószínűleg 1919 urán, a roinán ura
lo1n alatt, meg kelletr változtarni a nevét. l 941-től több gyógyszerész volt a gyógyszertár kezelője 
(11) "~ 19~4-esAlmanach sz:rinr ismét Magyar Korona név alatt működött, rulajdoskénr Rácz 
Rezso es neJe szerepel, a kezeloje Rácz Rezső (12) l 944 tavaszán viszont Rácz Rezső és felesége 
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Kaufmann Irén a deportálás áldozatai lettek. 1949-es államosításkor Bernáth Zoltán és Rácz 
Zsolt Ágnes a tulajdonosok (10). Az_ állarnosítással a gyógyszertár működése megszünt 

Dr Nyíry Ödön gyógyszerész 1921 októberében, alig negyvenhat éves korában hunyt el (3) 
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DR ORIENT GYULA 
(1869-1940) 

~-Máramaros n1egyei Nagybocskón született 1869 október 21-én (18), apja a falu görög ka
tolikus lelkésze volt Az. első négy osztályt ebben a kis faluban végezte el, majd 1881-től a 
rnáramarosszigeti algünnáziumba került Tizenhat éves, mikor apja korai halála miatt nem tanul
hatott tovább, meg kellett szakítania tanulmányait, de gyógyszerész nagybátyja révén a Bácskába 
ment gyógyszerészgyakornoknak Az. itt szerzett tapasztalatokat igen jól kamatoztatta Gyakorno
ki vizsgáját Budapesten tette le kitűnő eredménnyel, anélkül hogy a tanfolyamot elvégezte volna 
1889-ben beiratkozott a budapesti egyetemre, de egyetemi évei alatt munkát kellett vállalnia a 
Mátyás téri gyógyszertárban, hogy özvegy édesanyját, húgát és saját magát is eltarthassa Gyógy
szeresz oklevelet 1891-ben kapott (17), dc továbbra is az egyetemen maradt tanára Ihan Károly 
(1834-1908) meghívására, és egy évig a Kémiai Intézetben lengyel Béla (1844-1913) profesz
szor mellett, valamint Fodor József (1843-1901) közegészségtani laboratóriumában dolgozott. 
Ebben az intéze.tben egészségügyi felvilágosítás céljából tanulmányt is készített ,A hatóanyagok· 
kötszerekben lévó tartalmáról" címen. Majd, 1891-ben egy 379 oldalas kőnyomatos jegyzetet állí
tott össze GJógyszerúme címmel (5), 1nelyben az akkori gyógyszertári gyakorlatban lévő összes nö
vényi, állati, és ásványi drogok felhasználását írta le. 

Ezután anyja tanácsára megnősült, és megvette Gömör megyében a rozsnyói járáshoz tartozó 
C~etneken (ma Szlovákia) a Minerva gyógyszertárat Annak ellenére, hogy sokat dolgozott, a 
~ind,ennapi gyógyszertári munka ne1n elégítette ki, így a helybeli vas- és papírgyár részére számos 
vizsgalatot végzett, valamint a környéken levő melegforrás és a közeli kutak vizér is tanulmányoz
ta Közben magánúton befejezte középiskolai tanulinányait, és érettségi vizsgát is tett Rozsnyón 

1898-ban szakított addigi életével, gyógyszertárát eladta, és Kolozsvárra ment, hogy Fabinyi 
Rudolf kémiai intézetében dolgozhasson Itt előbb két évig gyakornok, majd tanársegéd, és köz
ben a dokrori értekezésén is dolgozott, melynek térnája a nátrium-lygosinát volt, amit Fabinyi 
min~ ~ertőtlenítőszert vezetett be a gyakorlatba Orient kidolgozta felhasználási lehetőségét a bor
anahz1sben; ez volt az egyetlen témája, ami nem kötődött szorosan a gyógyászathoz. Doktori ér
tekezésével 1900-ban megkapta a gyógyszerészdoktori fokozatot 1902-ben jelent meg 138 olda
lon a Gyóg)'szerészi műtan e. jegyzete, 1907-ben pedig ennek 1násodik kiadása 142 oldalon (5) 
Fontosabb dolgoz~tai ebből a periódusból az 1902-ben megjelent Adatok az alchymia történetéhez 
Magyatonzágon (Ertesítő az Erdélyi Múzeurn-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályá
b?.l II Természe~tudományi Szak, 27. évf 24. köt, 1-.3. filzet, 15-20) e dolgozata, valamint az 
Uj bürettatartó (Ettesító az Erdélyi Múzeu1n-Egylet Orvos-'Természettudományi Szakosztályából 
II. fermészerrudornányi Szakl903, 28. évf.; 25 kör„ 3. füzet, 194:-195.), 

--Még-e-SOkOldalú _m_Urikci mellett is maradt ideje és ellergi-ája, ezé~t--b~i-r~ti~ozott Kolozsvár~-~-~~ ------- ------· 

FJTE Orvosi Karára, anélkül hogy tanszéki munkáját abbahagyta volna Változatlan lelkesedés-
sel, szorgalommal dolgozott és tanult egy időben, az Orvosi Karon előírt gyakorlatait külön en-
gedéllyel vasárnap végezte el 1906-ban kapta meg az 01 vasi oklevelet és 1909-ben egy újabb vizs-
ga ~tán a tisz;iorvosi minősítése is. Annak ellenére, hogy 1nindkét tudomány nagyon szerteágazó, 
Onent Gyulanak ez nen1 okozott akadályt, hane1n inkább kihívás volt szá1nára ezek eredménye-
inek megismerése, kutatása és tanítása Mindehhez hallatlan erőfeszítésre volt szüksége, amit csak 
a családi élete sínylett meg Felesége elvált tőle Ezután még nagyobb lendülettel vetette bele ma-
gát a munkába (11). 1911-ben újranősült, feleségül vette Keresztessy Károly nagykállói ügyvéd 
1887. dece1nber 15-én született Sára nevű leányát, aki akkor n1ár, inint a budapesti gyakornoki 
tanfolyam végzettjeként, nem okleveles gyógyszerészként dolgozott. Orient Gyula rovábbra is ki-
tartással tevékenykedett, egyetemi jegyzeteket is írt 1912-ben jelent ineg C'hemiai jegyzet (Általá-
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nof és részlete:í ré1z) Elmél.et, anorganiku:, éí a 1zénvegyületek chemiája e. 218 oldalas jegyzete, 1914-
ben pedig Az orvoii receptek kellékei é5 elbirálása e. 62 oldalas könyve nyomtatásban (5). A könyv 
előszavában a következőket írta: ,,A gyógyszeré.szjelöltek kiképzéfére vonatkozó új 5zabá!Jrendelet kü
lönii1 5úfJt hef)tez arra, hogy a jelölt orvosi receptek kellékeit pontofan ösme1je é.5 elbi'rdlá5ában kelló 

jártas.iágot tanusltson A nevezett rendeletek e követelménye nagy jelentihégű, mert a he!Jtelen 
relzeptírás, elké.fzítés és kiizolgá/á.5 révén elég gyakran fordultak eló fzerencsétl-enségek, legtöbbször 

azért, mert a receptlrds elké.izítése é.1 kiízolgálásnál nem vettékfi-gyelembe azokat a követelmén;yeket, 
amelyek nélkül 5em gyógyszert lrni, de még elké.fziteni .sem lenne szabad E munka egyik céija az or
vost a helytelen teczeptírásból a gyógy5zerészt a hel)'telen olvasd1ból eredó sokízor súlyo1 következmé
nyekkeljáró tévedé5ektól óva.figyelmeztetni." 

Bekapcsolódott a gyakornoki tanfolyam munkájába, előbb mint előadó, majd Issekutz Hugó 
(1855-1915) halála után a tanfolyam vezetője lett, az 1916/17-es tanévről kezdve 1919-ig, annak 
megszűnéséig 

Házasságkötésük után felesége rövid időn belül n1egbetegedett, többször kellett műteni, ennek 
ellenére folytatta gyógyszerészi tanulmányait Orient Gyuláné Keresztessy Sáta gyógyszerész az 
1913/14-es tanévben a kolozsvári FJTE-n kapott oklevelet (15), és közben két gyermeket is a vi
lágra hozott. 1912-ben születetr fiuk, Gyula és 1914-ben leányuk, Sárika, aki azonban még ab
ban az évben elhunyt Ifj .. Orient Gyula később gyógyszerész lett, Bukarestben kapott oklevelet, 
majd Bánffyhunyadon kórházi gyógyszertárban dolgozott, azután Kol:Ozsváron is testvéröccsével 
és édesanyjával együtt 1988-ban hunyt el Kolozsváron. 1920-ig Orient Gyuláné is a Kémiai In
tézetben dolgozott Sokat segítettek férjével egymásnak Miután egyetemi tanulmányait befejez
te, még két gyermeket szült: 1915-ben Tibort és 1917-ben negyedik gyermekként Margitot (11) 

Orient Tibor később ugyancsak gyógyszerész lett. Alapfokú iskoláit, korát meghaladó értelmi 
szinten, magánúton végezte, tnajd Kolozsvárott, a Piarista Gimnáziumban érettségizett. A gyógy
szerészetet Bukarestben kezdte el tanulni 1932-ben, de 19.36-ban átment Szegedre, ahol 19.37-
ben tnegszerezte a gyógyszerészi diplomát 1938-ban visszahonosítási okiratát is megkapta (16) 
1940-ben visszatért Erdélybe, és I<olozsváron az Egysza1 vú gyógyszertárban dolgozott testvér
bátyjával együtt 1946-ban, mikor a román hatóságok oklevelének honosítását kérték, ekkor vég
leg kitelepedett Magyarországra, Budapesten élt és különböző gyógyszertárakban dolgozott het
venéves koráig Nyolcvannégy évesen, 1999-ben hunyt el Budapesten Egész életében édesapját 
tartotta példaképének, aldnek hivatástudata és embertisztelete vezette az ő tetteit is (13, 22) 

Az. első világháború idején Orient Gyulát kora és egyetemi beosztása iniatt nem sorozzák be, 
hanem a Kolozsváron felállított Vöröskeresztes Kórházban a szájsebészeti osztálynak a vezetését 
bízzák reá Önfeláldozó és lelkiismeretes, a sebesültek életének megmentéséért éjt nappallá tevő 
munkásságát az oszrrál{_-magyar és a román, valamint a porosz hatóságok is értékelték, több ki
tüntetéssel honorálták, így az Erzsébet királyné alapította C'rucea Meritul 5anitar l osztályú ér
deffikCfe-SZ-CfeV-eI; i-VőfOSkel:esz·t II. ősitályú l1idiékítrnényes jelvényével és a Porosz Vöröskereszt 
II. osztályú érmével tüntették ki 

1918-ban magántaná1rá habilitálták A gyógy1zerészi kémia fogalma é.J_feladata c munkájával, 
anü nyomtatásban is megjelent (10). Ebben a munkájában érdeklődéséhez hűen leírja azt az utat, 
an1elyen a gyógyszerészi kémia kialakult és fejlődött: ,,A gyógyszeré.szi-chémia ugyani.1 nem oupán 
a gyógyszerkön)'vbcn .felvett néhán)' lhémiai eredetű gyógyfzer házi elődllltásában merül ki - mint 
ahogy az orvoitudománJ' 5em csupán néhán)' recept Jzabály.sze1ű megállapításából dl! -, hanem a 
chémiai tudományok mélyreható alapjában foglal igen fonto5 kimerlthetetlen 5Zerepet " Könyve vé
gén felhívta a figyelmet a gyógyszerészi kémia gyakorlati oktatására is. Szintén 1918-ban jelent 
tneg a Rövid bevezetó a kísérleti chemia alapvonalaiba című könyvének első kötete (24) 

A kolo1.svári FJ TE Szegedre való áttelepülése után itthon maradt, és Kolozsváron a román tan
nyelvű I. Ferdinánd Király Egyetemen a gyógyszerészhallgatók képzésébe kapcsolódott be . .Javas-
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latára az Orvosi Karon felállítonák a Biológiai és Toxikológiai Analízis Tanszéket, ennek vezeté
sével Őt bízták meg, de ideiglenesen a Gyógyszerismereti Tanszék munkáját is magára vállalta A 
diákok a harmadik tanulmányi évben két féléven át hallgatták a toxikológiát elméleti és gyakor
lati oktatás keretében. Kőnyomatos jegyzetet is összeállírott, természetesen román nyelven, az első 
kötet Elemente de To.xicologie medúa!d címmel 115 oldalon, 1934-ben, nyomtatásban is megje
lent-(Iiparul Institutului deArte Grafi.ce „ Ii:ansilvania") Miután a Toxikológiai Tanszékre kapott 
kinevezést, egyre gyakrabban tanulmányozta a különböző étel, gomba és állatok okozta mérgezé
seket, az arzén- és a vasvegyületek közti kapcsolatot, a jódot mint a foszfor ellenszerét, a mérgező 
növényeket (A5arum europeum, SOlanaceae drogok stb ). Ilyen a Kúérletek a jóddal, mint a 
phofphor-méreg ellenszerével (Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szak.osztá
lyából 39 köt. (1917 /1919.) 1 sz füzet), valamint Az Afarum E'uropeum ható részeinek vizsgálata 
tdrvény5zéki-chémiai izempontból (Erdélyi Múzeum, 1931, Új folyam, 2. (36) kötet, 1-3 szám, 
1-8) e dolgozata is Ugyancsak toxikológiai vonatkozású az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvosi 
Szakosztályában 1935. január 15-én tartott előadásának címe: Loliummal fértőzött búza okozta tö
mege.1 mérgezés Ebben a dolgozatában a búzából készült kenyér fogyasztása után fellépett töme
ges mérgezés kapcsán írt, amit egy kalászos növény, a lolium (szédítő vadóc) okozott.. 1937-ben 
pedig A háztartásban előforduló mérgezések című dolgozata jelent meg„ 

Az oktatást szolgáló tankönyvek írásán kívül folyóiratszerkesztéssel is foglalkozott Részt vesz 
az 1921-ben megindult Pharmacia - C,yógy5ze·ré;zi Újidg szerkesztésében, a második évfolyamtól 
kezdve ő volt a főszerkesztője, majd miután 1924-ben megszűnt a lap, 1925-től az Arhiva 
Farmaciei - Gyógyszerészi Archi'vum e. szaklapot szerkesztette, amelyet a Romániai Általános 
Gyógyszerész Egyesület Erdélyi és Bánáti Tagozatának tudományos szakosztálya adott ki Sajnos 
ez utóbbi is rövid életű volt, talán összesen két száma jelent meg, aminek oka nem az érdektelen
ség volt, hanem az a tény, hogy egy időben párhuzamosan több gyógyszerészi szaklap is megjelent 
Kolozsváron Ezekben a kétnyelvű szaklapokban is gyakran közölt Például 1927-ben egy hatré
szes cikksorozata jelent meg a Revúta Farmaciei folyóiratban, A köznép gyógyszerei é.1 misztúizmu
ia címmel, melyekben sok érdekes gyógymód leírása található, például az orrvérzés, a nátha, a fül
fájás, a torokfájás, a fogfájás és egyéb betegségek gyógyítására 1931-ben jelent meg a Clinica et 
laboratorium e szaklapban az, Eg:y pillantá5 az élők és az élettelenek életébe·" (24) 

A gyógyszerészi szaklapok mellett 192 3-tól éveken keresztül szerkeszti a kétnyelvű Revista 
Stomatofogicd - Stomatológiai S'zemle c havonta megjelenő folyóiratot, ebben közölte fogászati és 
száj sebészettel kapcsolatos dolgozatait, így a röntgenfelvételek jelentőségéről, az arc- és fejsérülé
sekről szólókat 

1934-ben Romániában 1negszüntették a vidéki egyete1neken (Kolozsvá1, Ia§i) a gyógyszerész
képzést, és csak Bukarestben az önálló Gyógyszerészeti Karon folyt a gyógyszerészek oktatása 
(29). Ekkor ő már hatvanöt éves, s így nem ment Bukarestbe, hanem nyugdíjazását kérte. Össze-

-sen-harminchat· évig ·tanított- magyarul és- róniáriul"felváltva;-de- ·neni·rart-Otta ___ magát- pedag6gus~-
nak, az oktatást csak eszköznek tekintette, hogy tudását továbbadhassa A tanár-diák kapcsolatot 
Őszinte barátsággá varázsolta át, a hallgatókkal elbeszélgetett, figyelemmel kísérte életkörülmé
nyeiket is, nehézségeikben inindig segített, de elvárta, hogy minél jobban felkészüljenek, és hiva
tásszerűen gyakorolják választott mesterségüket 

Orvosként általános belgyógyászi tevékenységet is végzett, de intézeti elfoglaltsága idején in
kább fogorvosként, illetve szájsebészként dolgozott Bár kevés ideje maradt a praktizálásra, azt 
mindig a legnagyobb hivatástudattal és faradhatatlanul végezte. Orvosként igen népszerű volt, 
mivel minden betegét lelkiismeretesen látta el 

Nyugdíjazása nem jelentett tétlenséget, az orvosi praxisát nem adta fel és tudománytörténeti 
kutatásait is nagy lendülettel tovább folytatta Nyugdíjazása után a Szamosújvár melletti Kérő 
fürdő orvosa volt Bár a gyógyító munkát tekintette hivatásának, de einellett az orvostudomány 
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újdonságai, felfedezései iránt is nagy érdeklődést mutatott A határterületi tudományok legújabb 
vívmányait állandóan követte. A vitaminkutatásról már 1912-ben előadást tartott, de többször 
visszatért erre a témára dolgozataiban is A rákos megbetegedések gyógyítási lehetőségeivel is 
többször foglalkozott A fertőtlenítő eljárások, a kötszerek sterilizálása és azok vizsgálati módsze-· 
rei is érdeklődési körébe tartoztak 

A különböző tudományok története iránti nagyfokú érdeklődése már fiatal gyógyszerész korá
ban megmutatkozott. Csetneki gyógyszerész korában felhívta a figyelmet a kőszegi gyógyszertár 
megőrzésére. Legtöbb energiáját az erdélyi gyógyszerészet történetének feltárására fordította, 
igyekezett a fiatalabb kollégákban felkelteni a gyógyszerészi szakma kialakulása iránti érdeklődést. 
Rendkívül alapos kutatómunkával sok olyan tényt tárt fel Erdély és Bánság gyógyszerészetével 
kapcsolatban, amely addig nem volt ismeretes Az. erdélyi és bánsági gyógyszertárak felleltározása, 
alapításuk idejének megállapítása, neves erdélyi gyógyszerészek bemutatása több dolgozatának 
tárgyát képezte Ezzel kapcsolatban legjelentősebb munkája az 1926-ban Kolozsváron megjelent 
Az erdélyi és bánáti gyógy.1zerészet története e 263 oldalas könyve (Minerva Irodalmi és Nyomdai 
Műintézet Rt nyomása), amely 1928-ban román és német nyelven is megjelent ugyanitt. A ké
mia történetének kutatása közben az erdélyi fejedelmi udvarban folyó iatrokémiai, alkünista te
vékenységgel is foglalkozott, ezzel kapcsolatos az 1927-ben kiadott Az erdélyi aúhimisták, Bethlen 
Gábor fejedelem alchimiája c 47 oldalas nyomtatott füzete (szintén Mji:erva Irodalmi és Nyom
dai Műintézet Re nyomása). 19.33-ban az Erdélyi Múzeum hasábjain~(Uj folyam, 4. (38) kötet, 
1-3 sz) jelent meg A 5zerzete.s é5 orvopapok kórházainak és gyógyszertárainak keletkezése,; vala
mint az Erdé61 gyógy.szerész polgdrmesterei, fzenátorai, onz:ággyűlé;i képviíelöi e munkája (Uj fo
lyam 4 (38 .) köret 7-9 sz„ 367-376). Ez utóbbi német nyelven is megjelent különlenyomat for
májában abból az alkalomból, hogy erről a témáról Bécsben előadást tartott 19.31 május 14--17 
között (21) 

Számá1a a legnagyobb és a legkita1tóbb munkát a gyógyszerészet történetére vonatkozó tár
gyak összegyűjtése jelentette, igen alapos kutatást és gyűjtést végzett e téren feleségével együtt, kö
zel 2000 tárgyat, iratot és egyéb dokumentu1not gyűjtöttek össze és adtak át az Erdélyi Nemzeti 
Múzeu1nnalc még 1902-ben. Harminc évig tartó gyűjtésük képezte alapját a inai kolozsvári pati
kamúzeumnak (2) A múzeum tárgyainak leírását Orient Gyula 1918-ban az E'rdélyi Múzeum c 
folyóirat hasábjain ismertette Technikatörténettel is foglalkozott, emlékezetes volt az órák törté
netével kapcsolatos előadása és óragyűjteményének bemutatása, amelyet Boros György unitárius 
püspök felkérésére tartott 1934 február 4-7-én, Kolozsváron Előadása a Pd1ztortűz hasábjain is 
megjelent (20. évf 4-5 szám) A:z. órákhoz való vonzódását így indokolta meg: _„A fakás 5ok élet
telen tárgya között legnagyobb 5zerepe, 5 talán legnagyobb hatalma az órának van Oránk ugyanis 
napi teendóink pontos beo.5ztását és korlátolt életünk kini mozdulatait szabályozza Rdnk paranc:5ol 
mikor_keljünk, _vagy feküdjünk le, _mikor étkezzünk. A hivatalos idót beta1tatja velünk, de szórakozá
runk id~ji;~-ú~figyeÍmeztet Egyszóval a mi időt mutató óránk, a ponto.rság és kötelességtudár mintaké
pe. [. J Ne hagyjon hát közönyösen bennünket az órák születé.íe. "Rendkívül sokoldalú szakmai te
vékenysége mellett talált mindig időt, hogy családjával is törődjön, családi élete harmonikus volt 

Hetvenegy éves korában, 1940 október 9-én hunyt el Kolozsváron„ Halála különösen az erdé
lyi magyar gyógyszerészek nagy vesztesége volt, mert tudását, tapasztalatát az időközben visszatért 
magyar egyetemen hasznosíthatta volna 

Orient Gyulát, a gyógyszerészt, az orvost, a kutatót, a gyógyszerészet és a tudománytörténet 
neves kutatóját kortársai még életében elismerésben részesítették 1925-ben Nagy Samu, a Ko
lozsváron megjelenő Revi.sta Farmaliei szerkesztője a lap hasábjain üdvözli kitüntetése alkalinából 
(7), Mózes Károly 1929-ben az Erdélyi és Bánáti Gyógyszertártulajdonosok Segélyző Egyesüle
tének közgyűlésén, a hatvanadik születésnapján köszönti és méltatja munkásságát Itt elmondott 
beszédét a Buletinul Fa1maci1tilor is közölte (6). 1936 áprilisában az Ötvenéves gyógyszerészi és 
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negyvenéves orvosi jubileuma alkalmából barátai, tisztelői ünnepséget rendeztek, és a Pharmalia 
e. lapban köszöntik a mestert ( 19) „Akkor távozott el kö1ünkbói, amikor fzerinte életének igazi ér
telme é.5 lé/ja kezdődött. Mo>t e.1ett ki dofgo1 kezéból a kémnó; amikor egy nagy gondolat fű.tötte egész 
valóját harcolni a fegrettenete>ebb emberpusztító kór a rákbetegség ellen" - mondotta búcsúbeszédé
ben Koleszár László (27) 

Halála után sem feledkezett meg róla az utókor 19 70-ben a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy
szerészeti Intézet tudományos szaklapjában, az Orvosi Szem/eben Izsák Sámuel kolozsvári 
orvostörténész megemlékezése olvasható ( 4), ugyanebben az évben, halálának harmincadik évfor
dulóján Zalai Károly professzor és Orient Tibor a 0ógy.szerézetben gyógyszerésztörténeti mun
kásságát méltatja (12) Születésének centenáriumán rövid 1negemlékezést közölt a kolozsvári 
Igazság c napilap is, majd a százhuszonöt éves évfordulón az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos
tudományi Szakosztályának Csíkszeredában tartott évi nagygyűlésén Péter H. Mária emlékezett 
meg róla, és a bemutatott dolgozata a szakosztály kiadványában, az Orvo.1tudomá11;yi Értesítóben 
megjelent (9) 2000-ben Vértesi László emlékezik meg róla, 1nint Fodor József tanítványáról (25) 

Sajnos a kolozsvári román tannyelvű orvosi és gyógyszerészképzés nyolcvanéves évfordulójára 
megjelent kötetben nem szerepel Orient Gyula neve a neves tanárok közt (8), pedig ő volt a 
gyógyszerésztanárok közül az egyedüli, aki az 1919-es hatalomváltozáskor Kolozsváron maradt, 
letette a hűségesküt, majd 1920 és 1934 között az I Ferdinánd Király Egyetem Toxikológiai tan
székét vezette Ezr a hiányosságot pótolta Popescu Honorius nen1rég megjelent könyve, amely
ben román nyelven is emléket állít Orient Gyula tanárnak, az FJIE egykori magyar nen1zetisé
gű, gyógyszerészeket oktató tanárainak bemutatásán kívül (26) 

Neve és méltatása A Magyar Gyógyszerészet [>antheonja'ban is szerepel (14) Sokan idézik meg
bízhacó adatai 1niatt, BaradJai és Bársony A magyarországi gyógyszerészet története e. összefoglaló 
kiadványban nemegyszer említik és részleteket is közölnek munkájából (1) Matolcsy szaküodal
mi gyűjteményes kötete felsorolja nyomtatásban megjelent könyveit és a folyóiratokban közölt 
dolgozatait (5)„ Fabritius az erdélyi szász gyógyszerészeket bemutató, Németországban megjelent 
kötetében is többször hivatkozik adataira (3) 

Az Orient Gyula által gyűjtött tárgyak, oklevelek, könyvek, gyógyszeres edények alapozták 
meg az egykoli Hintz-patikában (az egykori Mátyás király tér és a Dózsa György út sarka) létre
hozott és ma is működő kolozsvári Gyógyszerésztörténeti Múzeum anyagát Ez később fokozato
san kiegészült Szamosújvár, Nagyvárad, Segesvár és Kolozsvár régi gyógyszertáraiból szánnazó 
bútorzattal, laboratóriumi felszerelésekkel, gyógyszeres üvegekkel, dokumentumértékű könyvek
kel, iratokkal. Ebben a gyűjtőmunkában nagy érdemei vannak Izsák Sámuel kolozsvári 01 vos
történész professzornak is 1954 augusztusában nyílt meg a múzeu1n az összegyűjtött és átszerve
zett kiállítási anyaggal Anyagáról és annak eredetér0l részletes fényképes beszámolót állított ösz
sze Izsák Sámuel az 1956-ban, Madridban tartott XV. Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszus-i'a.- ( 4r -- -- ---- ---- --- - -" ___________ „„ 

Felesége az 1930-as években egy ideig az apal1idai Isteni Gondviselés gyógysze1tár tulajdono
sa, majd 1938-ben ennek személyi jogát átruházza Kövesdyné Eperjessy Margit (1905-1984) 
gyógyszerésznŐ!e (23) Kolozsváron pedig, az addig dr Kohn Gyula (sz. 1893 május 26, okle
vél FJTE, 1914, gyógysz dr 1917) gyógyszerész által vezetett, 1685-ben alapított Egyszarvú 
gyógyszertár vezetését Nagy Zoltán (sz 1894 július 3 , Kvár) gyógyszerésszel együtt vette át és 
azt 1941-ig vezette 

Egy ideig Orient Gyula özvegye mindkét gyógyszerész fiával együtt itt dolgozott (20), majd 
1947-ben Kolozsváron új gyógysze1 tárat nyitott Orient patika néven, de ezt alig két évig, az 
1949-es állan1osításig vezethette (28). Ettől kezdve az államosított gyógyszertára a 10. számot vi
selte 1967-ben a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Orient Gyula felesé
gének, Keresztessy Sára gyógyszerésznőnek ötvenéves gyógyszerészi tevékenysége alkalmából 
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arany diplomát, 19 77-ben a hatvanéves munkássága elismerésére, pedig gyémánt diplomát ado
mányozott 1982-ben hunyt el Kolozsváron. 

Az. Oüent család sírja Kolozsváron a Há?.songárdi temetőben van, közel a bejárathoz, a luthe
ránus temetővel szemben A fekete márvány síremléken dr. Ember Bogdán (1851-1903) gyógy
szerész neve alatt Orient Sárika (1914), dr Orient Gyula (1869-1940), Orient Gyuláné (1887-
1982) és ifj. Orient Gyula (1912-1988) neve olvasható Orient Tibor (1915-1999) hamvait Bu
dapesten a kelenföldi Szent Gellért-templom urnatemetőjében helyezték el (1.3) 

IRODALOMJEGYZÉK 
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HAVADI OSVÁTH ELEMÉR ZOLTÁN 
(1896-1963) 

Kolozsváron született 1896 december 4-én. Apja Osváth Dániel, anyja Osváth Ilona. Iskolá
it szi.Jiővárosában végezte. 1913 augusztusától 1919 február 8-ig Marosvásárhelyen gyógyszerész
gyakornok, apja testvérénél, Osváth Károly (1884-1951) gyógyszerésznél, majd 1919 június 
l-től 1921. szeptember 15-ig dr. Jeney István gyógyszertárában. Egyetemi tanulmányait Buda
pesten végezte, ahol 1923 február 23-án kapott gyógyszerészi oklevelet a Pázmány Péter Illdo
mányegyetemen (1) 

Még ebben az évben, július 21-én házasságot kötött Izmael Rozáliával, aki Marosvásárhelyen 
1901 október 5-én született, és miután 1919-ben szülővárosában leérettségizett, 1922-ig gyógy
szerészgyakornokként dolgozott dr . .Jeney István (1882-1958) gyógyszertárában, majd egyetemi 
tanulmányait is inegkezdte Budapesten (1), azonban férjhezmenetele miatt ne1n fejezte be, s így 
férjhez menetele után mint nem okleveles gyógyszerésznő, kisegítőként dolgozott marosvásárhe
lyi gyógyszertárakban; 1940-ben Budapesten lehetősége volt, hogy validációs vizsgáját letegye 
(1) 

Osváth Elemér miután gyógyszerész oklevelét megkapta és családot alapított, Marosvásárhe
lyen telepedett le, és 1961. október 1-ig a város különböző gyógyszertáraiban alkalmazott gyógy
szerész, így 192.3 és 1941 között Izmael Márton (1886-1960) Fehér Kereszt gyógyszertárában 
dolgozott, majd 1941 szeptember 1 és 1942 április 10 között, amíg Widder Endre (1902-
1966) gyógyszerész munkaszolgálatos Ukrajnában, gyógyszertárának megbízott vezetője volt (2) 

A második világháború alatt katonai srolgálatot teljesített, 194.3. december 28-án Szent
gothárdra vezényelték, és itt 1nint katonai gyógyszerész dolgozott 1945 májusában tért vissza 
Marosvásárhelyre, ettől kezdve 1949-ig, a gyógyszertárak államosításáig újból Osváth Károly al
kalmazta gyógyszertárában Az államosítás után marosvásárhelyi kórházi gyógyszertárakban, 
majd a gyermekpoliklinikai, zárt körű gyógyszertárban dolgozott egészen 1961. október l-ig, 
nyugdíjazásáig (Ez a gyógyszertár a mai Eminescu és Forradalom utca sarkán működött, majd 
miután az épületet lebontották, a Főté1en levő ] sz. gyógyszertár udvarán.) Nagy türelemmel 
foglalkozott a gyakorlatukat végző „praxikkal", és hasznos tapasztalatai átadásával is okította őket 
Nyugdíjasként sem vonult vissza a szakmai élettől, mint helyettesítő dolgozott szinte halála nap
jáig, 1963 szeptember 23-ig. Összesen harmincegy évet és hat hónapot töltött el becsülettel, 
helytállással, segítőkészséggel a tára.asztal inellett (4). 

Közvetlen, segítőkész modorával nagy népszerűségre tett szert nemcsak kollégái, hanem a be
tegek közt is. Egy kémiai kísérlet következtében egyik szemét elvesztette, így mint „félszemű dok-

·.··.t.· .... ~ .... '.; :?!. 

~-o_rt" ismer_té~ _Ile~_Q)_ak __ ~ _v~r()_sbafl, _ h_<lnem _ <l __ k_~El1.Y_4 _l;ik.ói _i~-·---~Q.k!1n __ k_~_t~JJék __ fe_l _tanácsaiérr,.Jó-- ···-·-··--~······ . 
receptjeiei-t,-hatáSos-g}r6gJsZetei~;t (3) 

Felesége, Izmael Rózsa hűséges, kisegítő és megértő társa volt az életben 1942 november 
l-től 1944„ szeptember 12-ig Widdet Endt·e gyógyszertárában, majd 1945-től az állarnosításig ő 
is Osváth Károly gyógyszerésznél, az államosítás után pedig 1960 december végéig az 1 sz. ál
lami gyógyszertárban dolgozott Nyugdíjazása után még 1969. október 27-ig helyettesítő, ez arra 
vall, hogy jó munkaerőnek bizonyult, mert még kilenc évig szükség volt a munkájára. Ezután év
tizedeken át súlyos betegsége ágyhoz kötötte 2000-ben hunyt el Marosvásárhelyen Mindkettő
jük sírja a helybeli katolikus temetőben van 
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*** A Seminelweis Egyetem Orvostudományi Karának levéltárában őrzött vizsganapl~k és 
anyakönyvek: A gyógyszttészgyakornokokat vizsg~ló bizott.íág jegyz_~k~n~v~i (6(c 4. k~tet), 
Gyógyszerészmesteri oklevelet nyertek névmutatoja 1886-1937 kozottl evekbol (6 kotet), 

Budapest 
2 *** Románia Országos Levéltára Maros Megyei Igazgatóság Alap 7, leltár 43 C'olegiul 

jármaceutÍl jud Murei (1933-1948) 
3 *** Elekes Imre egykori marosvásárhelyi fOgyógyszerész személyes közlései 
4. ***A családi itatgyűjteményben levő okmányok, munkakönyve 

287 



" ! 

OSVÁTH KÁROLY 
(1884-1951) 

Marosvásárhelyen született 1884 március 15-én, birtokát vesztett szegény hivatalnok fiaként 
Apja korán özvegyen maradt négy gyermekével, akik önerejükből tanultak és szereztek diplomát 
(9) 

Középiskoláit a marosvásárhelyi Református Kollégiumban végezte. 1902-ben lépett a gyógy
szerészi pályára, először Nagylakon Mayer József patikájában volt gyakornok, majd Marosvásár
helyen a brassói származású dr Stenner Vilmos gyógyszerész (oklevél 1892, Budapest) által bé
relt Magyar Korona gyógyszertárban folytatta gyakornoki éveit Budapestte ment és ott iratkozott 
be az egyetemre, 1907 június 24-én gyógyszerész oklevelet kapott (12). Visszajött Erdélybe, 
Pa1ajdon Wéber András Hygieia gyógyszertárában vállalt állást, majd 191.3-tól Marosvásárhe
lyen előbb bérelte, majd 1920-ban megvette Nagy Sándor örököseitől az Arany Kereszt gyógy
sze1tárat a Főpostával szemben, az akkori Szent György utca 4. szám alatt. Tulajdonosi bizonyla
tának száma 94 186/1922. november 16 Ugyanebben az évben a Legfelsőbb Egészségügyi Ta
nács (C'onJiliul S'anitat Supetiot) 811/1 április 1922 számú határozata alapján engedélyt kapott 
szabad joggyakorlásra (libera practica), anlit a 118/28. november 1922. számú átirat igazol Ezt a 
gyógyszertárat 1934-ig egyedül, majd 1936-ig Widder Endre (1902-1966) gyógyszerésszel 
együtt működtette, ekkor eladta társának, és 1nég az év novemberében megvásárolta a Reformá
tus Kollégiummal szemben, a Domokos-szálloda épületében levő Órangyal (Arkangyal) gyógy
szertárat Kolosváry .József (sz. 1889 november 18) gyógyszerésztől. Ezt az államosításig, 1949 
áprilisáig kitűnő szakértelemmel vezette (7) 1941 és 1944 között patikáját a magyar hatóságok 
„tangyógyszertárnak" minősítették, vagyis hivatalosan a gyakornokok képzésére alkalmasnak is
merték el (1). Rövid periódusokban gyógyszerészeket is alkalmazott, így többek között rokonát, 
Osváth Elemért is. Közben családot is alapított, felesége az erdőszentgyörgyi Schuller Rezső föld
birtokos és pávai VajnaJulianna Sára nevű leánya Házasságukból három gyermek született: Z.su
zsanna (később festőművésznő), Sára (tanárnő) és Attila, aki folytatta apja hivatását, és gyógysze
rész lett (9, 10) 

Hama1 bekapcsolódott az erdélyi gyógyszerészek egyesületi és társadaltni életébe Kitűnt jó 
szervező- és kezdeményezőképességével, vezetésre predesztinált te1mészetével, fáradhatatlan mun
kakedvével. Az. 1920. október 3-án alakult Maros-Torda vármegyei Gyógyszerész Testület titká
rává választották. l 921-től az Eidélyi és Bánáti Gyógyszerészek Kolozsváron tartott I kongresz
szusán bekapcsolódott ennek az egyesületnek a tevékenységébe is 1922-ben a Maros-Torda és 
Kis-Küküllő megyei Szindikális Ka1nara évi közgyűlésén titkárrá választották. Ezzel a tisztséggel 

_ j ~-~·? _ ~~l~~~ ~ai_~---1:1~gf_ ~gys_~~~e_t~~~~~ _y_~g~_Z:te, __ am_i_é_~ ~--~_ülön d_i0~!_e:_~-~~I]-_!~-~-~~~f:iJ_t __ a _l~?:ra,i _q_~~~g?:c_i :" __ _ 
ás ülésen Minden kezdeményezés nevéhez fűződik, és az elért sikerek is az ő érdemei (2) 1924-
től a Romániai Általános Gyógyszerész Egyesület Erdélyi és Bánáti 'Tagozatánal<: lett a választmá
nyi tagja és ezen belül a VIII kerületnek, a Maros, Kis-Küküllő, Csík és Udvarhely megyéket fel
ölelő szervezetnek a titkára, majd az 1925. április 2.3-án tartott közgyűlésen ügyvezető elnöknek 
választottál<: 1neg (3) Az. 19.30-ban alakult Marosvásárhelyi Gyógyszerész Kollégium (Kamara) 
vezetőségében is részt vett a gyógyszertár-tulajdonosok képviselőjeként Nagy .Jenő (1891-1980) 
gyógyszerésszel együtt, rnajd 193 7-ben a Maros- Torda megyei Kamara elnöki tisztségét is reá ru
házták Ugyancsak ebben az évben, mint a Közegészségügyi Tanács tagját, öt évre őt megbízták a 
gyógyszertárak és a drogériák ellenőrzésével (4) 

A szalunai és érdekvédelmi szervezeteken kívül számos jótékonysági egyletben is tevékenyke
dett, így a gyógyszerészárvák és özvegyek állandó segélyező bizottságának elnöke volt, ezenkívül a 
vadásztársaság, a Sportegyesület tagja, a református egyház presbitere A temetkezési és önsegély-
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ző egyesület, a ko1pótlékos pénztár létesítésében is érdemei voltak 1926-ban kezdeményezte, 
hogy Bukarest és Kolozsvár nüntájára Marosvásá1helyen is létesítsenek gyógyszerközpontot, illet
ve közös beszerzési gyógyszerler2katot Ennek léttehozása céljából felhfvást tett közzé, kérve 
gyógyszerész kollégái táinogatását, mert 1927. május l-re tervezték a megnyitását, azonban ez 
csak 1929-ben sikerült 

1927-ben balesetéről adott hírt a Gyógy.1zeré.5zi Fo61óirat (273 oldal) Egy közelében lecsapó 
villám folytán keletkezett légnyo1nás következtében összeesett s megsérültek a hallójárat erei, alá
tóidegek és végtagjai, azonban csodával határos módon rövid időn belül felgyógyult 

A társadalmi életben is megnyilvánult szervezőképessége, társas összejöveteleket, bálokat ren
dezett, melyek bevételét és az összegyűlt adományokat az árvák megsegítésére fordította. Má1 
1921-bcn megjelent Adakozzunk' című felhívása Szeremlei Viktor elhunyt gyógyszerész tizenhá
rom éves árvájának megsegítésére Vándortáncestélyeket szervezett ugyancsak a gyógyszerészárvák 
segélyezésére (ezeknek ő volt a védnöke), például 1926-ban Nagyváradon Ajtaja nyitva volt min
denki előtt, mikor 19-30-ban Marosvásárhelyen kerületi ülést szerveztek, a bukaresti delegáció 
tagjai házának vendégei voltak a helyi tisztségviselőkkel együtt; erről a sajtóban külön megemlé
keztek kartársai 1927-bcn, gyógyszerészi tevékenységének huszonötödik évfordulóján jubileu1ni 
ünnepséget sze1 veztek kollégái (5) és ezüstkehellyel lepték meg, melyen nyolc marosvásárhelyi 
gyógyszerész kollégája saját kezű aláírása volt bevésve. Ez az ajándék a~ iránta érzett tisztelet és 
1negbecsülés jelképe volt 

19.31. május .31-én meghívott szakemberek előtt 1nutatta be új tűzoltóanyagát, amellyel állítá
sa szerint el lehet oltani a hónapok óta égő 1noreni-i (Prahova megye) olajkutakat 1932-ben egy 
új, hatékonyabb n1ódszert dolgozott ki, azonban kísérletei közben megsérült (14) 19.35-ben 120 
pályázó közül az ő találmányát találtál<: a legmegfelelőbbnek a nagyekemezői szondatűz utáni gáz
ömlés megakadályozására. 19.3.3 július 13-án a Medgyes melletti Nagyekemező községben (ma 
Szeben megyében Tarnava község) az 5 szá1nú szondából 6-700 méteres mélységből gáz tört ki, 
és az öngyulladás következtében kezdetben hetven méter 1nagas lángoszlopban égni kezdett Más
fél évig kísérleteztek kioltásával, végül az összeomlás folyamán a tűz kialudt, de a gázörnlés tovább 
tartott Osváth Károly gyógyszerész, Pap Lajossal, a bécsi Ganz-1nűvek vezetőjével karöltve egy el
záró készülék megszerkesztését dolgozta ki A pályázat elbírálása után Medgyesre hívták, és közöl
ték, hogy pályázatuk lett a nyertes (6) 

1919 után az erdélyi és a bánsági gyógyszerészek több szaklapot, folyóiratot indítottak, részben 
szakmai tájékozódásuk céljából, részben egyesületi életük eseményeinek népszerűsítésére. Ezek 
szerkesztésében is részt vett, így a Phannacia - Gyógy1zerész Újiág főmunkatársa 1922 1nájusától 
(III évf 10 szárn), majd 1924-1928 között a Revúta Farmaciei - Gyógyszerézi Folyóirat című, 
Kolozsváron megjelenő kétnyelvű (román-magyar) szal<lap is jelzi nevét a főmunkatársak közt E 
szaklapokban több közleménye is rnegjelent, és közérdekű felhívásait is itt tette közzé, valamint 
besii~Ol6it-;-i-~gj~Sületi rendezvé,nyekl:ől;--ittJE:lent meg 19,27-ben jubileunil köszöntése is, ami

kor kollégái egy olyan ezüstkehellyel lepték meg, 1nelyen 8 marosvásárhelyi kartársának saját kezű 
aláírása van bevésve (5) 1939 október 14-én kollégái üdvözlik a Pharmacia lap hasábjain, abból 
az alkalo1nból, hogy ha1mincöt éve önálló gyógyszertár-tulajdonos (11) 

Új gyógyszerek összeállításával is foglalkozott, saját elgondolású receptjei alapján kidolgozott 
készítményeit is ismerték. Egyike a legkeresettebbeknek a népgyógyászati felhasználás alapján ké
szített Tüdöfű-cuko1ka volt, de kombinált poráért is messziről felkeresték„ Saját készítménye volt 
az Aniphtysin is, amit csak ő fOrgalmazott 

A második világháború idején Yédelmet, menedéket nyújtott több orvosnak, gyógyszerészkol
légának, családtagjainak, ezáltal életüket is megmentette. Ennek elismerése jeléül a WORlD 
ORT UNION társaság az Izraelben levő Nemzetközi Parkb~n (International Park) fJ.t ültetett 
emlékére 1994 novembet 13-án (16) Marosvásárhelyen az ő gyógyszertára volt az egyedüli, 
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amely a front átvonulásakor is vásárlói rendelkezésére állott Az 1944-es rendszer- és hatalomvál
tozás után is bekapcsolódott a város közéleti tevékenységébe A marosvásárhelyi Kaszinó 1947 
február 17-én újonnan megválasztott vezetőségében választmányi tag lett (13) 

1949 áprilisától, gyógyszertárának államosítása (15) után mái nem dolgozott, visszavonult a 
közélettől is 1951 április 23-án hunyt el Bonyhán (Maros megye) Államosítás után gyógyszer
tára a 6 számot kapta, majd a privatizáció megindulásakor lv1agnolia néven működött tegy ideig 
Nüszl Hajnal (oklevél Mvhely, 1959) gyógyszerész vezetésével Azonban pár év múlva az egyko
ri, dc újjászervezett gyógyszerközpont, ma a Ropharma patikalánc működteti tovább 

Gyógyszerész fia, Osváth Attila 1921 december 16-án született Marosvásárhelyen, szülővá
rosa neves református kollégiumában érettségizett 1940-ben. Apja nyomdokaiba lépve már isko
lái elvégzése előtt, 1937-től megkezdte gyakornokságát a családi gyógyszertárban, majd Szegeden 
beiratkozott az ottani tudományegyetemre Az. 1941/42-es tanévben már gyógyszerészhallgató a 
Matematika-Természettudományi Karon Gyalui Istvánnal, marosvásárhelyi barátjával együtt 
(9) 1945 január 8-án kapott Szegeden gyógyszerész oklevelet (8). Egy ideig itt maradt, és 1944 
októberétől tiszteletdíjas gyakornok volt az Egyetemi gyógyszertárban Dávid lajos professzor 
mellett ln 1946 június 30-ig dolgozott, majd rövid ideig Szőregen Kiss gyógyszerésznél; ezután 
hazajött, és apja alkalmazta a gyógyszertárában ] 949 február l-től átment a poliklinikai 
(Járóbeteg Rendelő Intézet) gyógyszertárba, al1ol az álla1nosításig, április 4-ig dolgozik Ezután 
pedig a klinikai kórházak 2. sz gyógyszertárába helyezik, és végül az S sz állami gyógyszertár ve
zetőjévé nevezték ki (7), amely az államosítás előtt Ajtay Mihály gyógyszerész tulajdonát képez
te. 1961 novembe1éig ő a gyógyszertár főnöke, ekkor tragikus esemény történt, titokzatos 1nódon 
eltűnt, sem családja, sem munkatársai nem tudtak hollété1ől, hetek 1núlva, november 20-án ta
lálták meg holtan a város feletti Somos-tetőn A mai napig sem de1ült fény tragikus halálának 
okára. A jól képzett, ambiciózus fiatal gyógyszerész halála a város összes gyógyszerészét és egész 
társadalmát megdöbbentette 
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151 ábr-a 0.1váth Káro(y KJ1ógyízerész arcképe 
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Ká!0!Y kereken '"'!!Y'•" éve lob· 
t•ff• hivatAúl lrlindig b~;ot!letl~l 
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be:$ll s 91i!etl, h !ny•aor k@•zitotte 
el •ulyos iel•l•k racepljéi in1y01J„ 
lhrátai é• lio•l•i6i a nqyvon 
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h•!on este ünneplik " jé, hil•61"" 
bAr4tot, a lliorék emlturl él szok· 
m6i,nak kiv&l4 müvelőiél, 

152 ábra Osváth Károly rnéltatdsáról egy újság
ukk (dr. Haltrichné Osváth Sára tulajdona) 

O.sváth K"ároly egykori gyógyszertára Marosvdfárhelyen (Domokos Szálló) 
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AZ ÖIVES CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

id ÖTVES PÁL (1835-1913 után) 
ifj. ÖIVES PÁL (1866?-1935) 
ÖIVES GYULA (1898-19 ?) 

A?a és fia sepsiszentgyörgyi gyógyszerészek voltak A város második gyógyszertáiának tulajdo
nosai 

B:v~zetésképf:n, érden:es tartj1~k e~ ~~~ommal megemlíteni Sepsiszentgyörgy első két gyógy
szert~r~~ak alapuasat. A varos elso pat1ka1anak megnyitásáért Gábriányi József a gyuracsgyártás
sal elevulhetetlen érdemeket szerzett kézdivásárhelyi patikus és Borsós Ferenc között több hóna
p~n át vita folyt az első~ég elnyeréséért Borsós Ferenc 1820-ban levelet írt a királyi fő igazgatóta
nac~hoz, ~melyben ~e~·elrr:ér a sepsiszentgyörgyi patika megnyitásáért így foglalta össze: 
„Mznekutanna a pattkarust mestenégre 5zzikJéges tudomán)'okat, nevezetesen a botanúának é5 
chénziá~ak t~~uldsai bev~gzé.~é~ef Bél:Jben ~ 1zokott módon maga1nat e.xamináltattam, mint erdélyi 
~ag,y_ En,ye~t e.1, neme: rzulete.5u. ijju azon e'f.et:m neméül választott patikáriusi meJtel'Séget a hazám 
htbleben .1wndekozvan folytatni, s.azzal hazarnnak lehetö szolgálatára lenni, eltökélte1n magamban 
Nemes Háron;1:éken, S'epsi1zentgyOrKJ1Ön, mint a izék helyén eg)' uj patikát nyitani 1 felá.llitani, mely

ntk 1n:gn;1er:.1:n: .fo61~modt~m ~ala ~zen e.1zte~dö elején a Méltórágo5 Rlráf;1i Fö Igazgató Tanán
hoz · E keres ellenere a varos1 tanacs elutas1totta Borsós Ferencet, aki mái 1821-től Debrecen
ben dolgozott patikusként. Gabriányi József (1782-1852) viszont megnyitotta a város első 
gyógyszertá1át 

A ~á~o~!k ~ógyszertá~ ~egnyitása id .. Ötves Pál nevéhez filződik Az ő családjában, leszár
mazotq.~1 kozt tobb generac1on ke1esztül volta!{ gyógyszerészek 

Id .. Otves Pál, E,rzséber;ároson 1.835-ben született, és 21 éves korában a pesti egyetemen 
1856-ban kapott gyogyszeresz1nesten oklevelet. Az 1861 december .31-én kelt 12067 szán1ú fj" _ 

kormá~y:z~l~ határozattal enge~élyt kapott Sepsiszentgyörgyön a vá1os második gyógyszertár~
nak fc.elallJtasara 186.3-ban 1neg is nyitotta gyógyszertárát Szent István néven. HáláJ.ának j·elé ··1 

, ak ,, h 4 ua 
tana:sn meg1ger~e, ogy 186 . január l-jétől évi 25 forintnak inegfelelő értékben a város leg-
szegenyebb betegeinek „orvo1i 1zertk·et ingyen szolgáltat"(2) 1872-ben, a Brassóban megjelenő 
Nt1nere c. lapban egy hirdetés olvasható, a következő szöveggel: „Gyógyszerész KJ'akornoknak- egy 

4 g)llnn~tumot v~gzett fiu kerestetik felvétel végett Sep5iszentgyörKJ'1T Ötve.> Pál gj'ógy1zertárába" (3) 
A 1n1ndennap1 gy<_?gyszertáti munkája inellett a város és környékének társadalmi életében is te

vékeny részt, v~l~~lt ~-vel~,en át ő volt Málnásfürdő főbérlője, ő építtette családjának, és nevezte el 
Ilonka feles~ger,~l ~ fu~do legs:ebb, a közelmúltban összeomlott villáját. Az Ö kezdeményezésére 

--~-8 !2~~~~- f~_rd?_~~~~~-~~-t~~~~-~~?---~1~1:l_lt,'---~~!t. <? __ i!·~r:iyít()_t!.· _)_~7~-~-Q-~_q_ __ M_4lnci.~_fli._rd_ő __ ~gy. sészv.é:: 
nyekie tamaszkodo fürdo-kozb1rtokossag tulajdonába került 

Ilyen irányú e~~o~lalts.~g.~i miatt 1875-ben gyógyszertárát Betegh Bálint gyógyszerésszel (sz 
1~44 ~, Sz~1noSUJV~r) kozo~e~1 vezette, aki a pesti egyete1nen, 1868-ban kapott oklevelet Né
ha~y ev n:u~va, pedig a C

1

s1ki Utca sarkán épített bérházának sarki helyiségébe költöztette át 
gyogys~~r,ta,tat l .~7?-ben reszt vett a Magyar Orvosok és 'Természetvizsgálók Előpatakon tartott 
n~gy~ule:en K~zus:teletnek örvendett, ezt igazolja, hogy miután 1878-ban Sepsiszentgyörgy 
va~O~l ,tana,csa grof, r !SZ~ Káln1á~ ~in'.szterelnököt felkérte a város országgyűlési képviseletének 
ellatasa:a, es 1;1e~'alasztasa meg is tortent, a Budapestre utazó küldöttség- melynek célja az volt, 
~~~. ~:sza Kálma1~! felkér!e a képviselet betöltésére és képviseleti megbízásának átvételére_ tag
Jai kozott ott volt Otves Pál gyógyszerész is 
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1891--ben Málnásfürdőn megépítették az első meleg fürdőt, 1896-ban pedig beindították a 
szénsavgyárat Mindezt ásványvíz-palackozóval bővítették ki, amit az új tulajdonos, az 1907-ben 
alakult Siculia Rt. működtetett az 1916-os román betörésig 

1892-ben ismét részt vett a lvfagyar Orvosok és Természetvizsgálók nagygyűlésén Az. Erdélyi 
G;ropár c folyóirat 191 3 évi 4. száma arról szá1nolt be, hogy a már·cius hó 28-án tartott Erdélyi 
Kárpát-Egyesület (E K E) fürdőügyi gyűlésén még részt vett (5) 

Egyik fia, ifj. Ötves Pál 1866-ban született, gyógyszerész oklevelét már Kolozsváron az 
FJIE-n szerezte 1neg 1889-ben 1895-től átvette apja gyógyszertárának vezetését. Ugyanebben az 
évben az Erdélyi Kárpát-Egyesület Háromszék megyei Osztályában a választmány tagja lett (6) 

1911-ben eladták a családi gyógyszertárat, lukács Ferenc vette meg, de már 1915-ben ő is el
adta. Ettől kezdve a gyógyszertár tulajdonosai gyakran váltották egymást 1918-ban a gyógyszer
rár vezetője Kováts Tivadar (1870-19.30), majd halála után örökösei eladták a gyógyszertárat 
1937-ben Bernáth Jakab a tulajdonos, 1942-től pedig Hadnagy Antal (sz 1908 április 24.), 
valószínű csak kezelőként, mert a 134/1949-es Decretum mellékletében az államosított gyógy
szertárak tulajdonosainak névsorában Bernáth Jalub nevén szerepel a gyógyszertá1 ( 4) 

Ifj .. Ötves Pál 1935 januárjában hosszas szenvedés után, 69 évében Budapesten hunyt el (6) 
Másik fia, Ötves Gerő 1868-ban Sepsiszentgyörgyön született; a brassói ró1n kat. gimnázi

umban érettségizett 1887. június 5-én. A kolozsvári FJIE Orvosi Kará!a iratkozott be 1887-ben, 
1892-ig 10 féléven át itt fülytatja tanulmányait, de közben 1890-ben a budapesti egyetemen is 
hallgatott 2 félévet Végül orvosi oklevelét Kolozsváron 1895 szeptember 28-án kapta meg 
Négy gyermeke volt, két fiú, két lány Az egyik fia az I. világháború alatt esett el. Másik fia, Gyu
la gyógyszerész lett, így ő képviseli az Ötves családban a harmadik generációs gyógyszerészt 

Ötves Gyula 1898. július 18-án Málnásflirdőn született. 1921 június 14-én kapott gyógysze-
1észi oklevelet a budapesti egyete1nen Mivel ekkor a sepsiszentgyörgyi patika nem volt az ő tulaj
donukban, 1928-ban Zilahra ment, ahol bérbe vette az Oroszlánhoz címzett gyógyszertárat özv 
Breuer Zsigmondnétól, de ne1n sokáig maradt itt, mert 1930-ban már Krasznán, Abkarovits Já
nos gyógyszerésztől (sz 1887 december 8, Óbesenyő, oklevél, Kvár, FJIE, 1912) vette meg az 
1871-ben alapított „Borostyánkoszorú" elnevezésű gyógyszertárat Itteni tevékenysége 1944-ig 
követhető (1 ) 

Abkarovits János pedig, miután eladta krasznai gyógyszertárát, Szilágysomlyóra 1nent, ahol a 
„Megváltóhoz" címzett gyógyszertár tulajdonosa lett Ittléte 1944-ig volt követhető Ekkor veje, 
Czermák Lipót vette át a gyógyszertárat Az. 1949-i állainosításko1 az ő nevén van a gyógyszertá1 ( 4) 

Ötves Gyula leánytestvére, Ö Margit 190.3-ban Szovátán született, 94 éves korában, 1987 de
cember 25-én hunyt el Budapesten Idős korában versírással foglalkozott 

IRODALOMJEGYZÉK 

1 Csirák Csaba: E'gózségügy-történeti dolgoza_tok Szat1nári Füzetek 6, Szatmá1né1neti, 199 7, 
131-142 

2 József Álmos: Emlékezet Háromszék 2010. május 15.; és 2011 november 2 
3 ***Nemere (Brassó) 1872, II. évf, 5. szám, január 18 
4 *** DECRET nr 134 din 2 aprilie pennu narionalizarea unitifilor sanitare ca: fiumaciile 

u1bane re§edinte §i nere§edinte de jude~ §i centre importante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farn1aceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize inedicale 

5 **' Erdélyi Gyopár 1913, 4 
6. *'* Gyógysz Értesítő 1935, 43, 2, 24 (halálának hfre) 
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PALÓCZY LAJOS 
(1850-1926) 

Nem volt erdélyi, de szakmai tevékenységének nagy része Kolozsvárhoz kötődik, és a több 
mint harmincévi itt-tartózkodása igazi erdélyivé tette 

Hódmezővásárhelyt született 1850 június 30-án. Iskoláit szülővárosában végezte, 1864-ben 
lépett a gyógyszerészi pályára, először Szentesen ifj. Várady lajos ( 18 31-191 3) gyógyszertárában 
gyakornokoskodott, 1869-ben iratkozott be a pesti egyetemre gyógyszerészhallgatónak, de egy év 
után meg kellett szakítania tanulmányait betegség miatt, s így csak huszonkét éves korában, 
18 72-ben kapott gyógyszerészmesteri oklevelet. Egy ideig különböző városokban kondícióskodott, 

így Budapesten, Hódmezővásárhelyen, S_~ntesen, Miskolcon, majd huswnöt évesen jogot ka
pott Orosházán gyógyszertár nyitására Onállósította magát, és meg is nyitotta gyógyszertárát, 
amelyet éveken át vezetett 

1890-ben jött Kolozsvárra, előbb kezelője, majd bérlője a Hintz család tulajdonában levő 
Szent György gyógyszertárnak. Itteni tevékenységére addig volt szükség, míg az ifj Hintz György 
(sz 1874) befejezte gyógyszerészi tanulmányait, és a doktori fokozatot is megkapta, és 1898-ban 
átvehette az örökség útján a család birtokába került gyógyszertárat Ezt követően Palóczy Lajos 
törekvése arra irányult, hogy önállósítsa inagát Kolozsváron ekkor már nyolc gyógyszertár mű
ködött Kolozsvár kilencedik gyógyszertárának megnyitására többen pályáztak, ő nyerte el a jo
got, és 1906-ban megnyitotta Megváltó néven az akkori Magyar utcában saját gyógyszertárát (3) 
Közben családot is alapított, felesége Fabienek Berta, országosan elismert operaénekes. E házas
ságból született fia, aki azonban ötéves korában elhunyt, majd Anna nevű leánya, aki később szin
tén gyógyszerész lett 

Palóczy Lajos egy pár év alatt Kolozsvár ismert és népszerű gyógyszerésze lett „Lóczy papa'' né
ven nemcsak kollégái, hanem a környék lakói is tisztelték A mindennapi gyógyszertári munkája 
mellett foglalkozott technikai cikkek előállításával is. 190 l-ben így reklámozta egyik termékét: 
,,A izabadalmazott ;zifonfejek az t:ddig.forgalomban levő régi szifonfejekkel űziitt egészségellenes visz-
1zaéléseket lehetetlenné te;zik." (5) 

Tizenöt éven át vezette gyógyszertárát 1924 októberében családja és kollégái körében ünne
pelte hatvanéves gyógyszerészi tevékenységét, ez alkalommal a Revúta Farmaciei - Gyógyszerészi 
Folyóirat közli fényképes éleuajzát a 'Tárca rovatban .fubilán.1 gyógy;zerészek cím alatt Breuer Zsig
mond zilahi és Ebergényi Gyula kovásznai gyógyszerészekével együtt (1). Az ünnepi jókívánságo
kat azonban nem sokáig élvezhette, mert két évvel ezután, hetvenhét éves korában, hatvankét esz
tendei gyógyszerészi munka után, 1926 november 4-én elhunyt Kolozsváron (2) 

Még életében létrehozott egy nevével fémjelzett, ún. „ágy-alapítványt", melynek kamatából 
egy-szegéTiy-sorsttgyó"gyszeiészgyaKori1ok-TriteJ:'i-úítiisI-he1yen-ek·koltSeg-ert Iehetett-reaeznr Alapít~ 
ványa akkori pénzben 10 OOO lej volt, és ehhez az összeghez kívánsága szerint még hozzáadódott 
a temetésekor ,,koszorúmegváltás" címen 4300 lej adomány 

Anna leánya, a későbbi gyógyszerész 1897 augusztus 10-én született Kolozsváron Iskoláit 
szülővárosában végezte, a Római Katolikus Leánygünnáziurnban. TObbek közt apja gyógyszertá
rában volt gyakornok A gyakornoki vizsgáját 1917. május 25-én tette le, majd a kolozsvári 
FJIE-n folytatta tanulmányait 1918. május 16-án tette le az esküt, és kapott gyógyszerész okle
velet (4). Ezután férjhez ment Heinz Tischler kolozsvári orvoshoz Az oklevél megszerzésétől a 
családi patikában dolgozott, majd apja még életében reáruházta a gyógyszertárat, így az az ő tu
lajdonába ment át, de 1930-tól 1938 októberéig dr. Ferencz Ál'on, az FJIE egykori egyetemi 
magántanára volt a kezelője Azután ismét dr. Tischlerné Palóczy Anna gyógyszerés~ vette át an
nak vezetését A kolozsvári 1938-as telekkönyv csak egy üzlethelyiséges 7 szoba-konyhás épületet 
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vert nyilvántartásba Feltételezhető, hogy a helyszíni felvétel egy pár évvel korábban történt, mert 
az 1930--as évek közepe táján Palóczy Anna lakatos István és Gerstenbrei 'Tamás építészekkel a 
házat emeletessé építette át. Ekkor kapta a mai modern hatablakos legömbölyített formájú bal
konos frontját (7) A gyógyszertár 1944-ben még Palóczy Anna tulajdonában volt. Az 1940-es 
évek közepén már Markovits Adalbert (Béla) tulajdona lett, és 1949. április 2-án már tőle mint 
tulajdonostól államosították (akkor Vörös Hadsereg u 13 szám) (6). Ezzel meg is szüntették az 
1906-ban alapított gyógyszertár működését. Palóczy Anna 1986-ban még Kolozsváron az egyik 

földszinti lakásban lakott (7) 

IRODALOMJEGYZÉK 

1 *** Jubilán.1 gyógyszerészek Revista Farmaciei - Gyógyszerészi Folyóirat 1924, 2, 22, 298 
2 ***Palóczy Lajo; halálhire Revista Farmaciei- Gyógyszerészi Folyóirat 1926, 4, 21, 410 

3 ***Gyógyszerészi Közlöny 1906, 41, 232 
4 ***A kolozsvári m kir FJTE Almanachja az 1917/l 8 és az 1918/l9-es tanévre Az Egyetem 

kiadása, Kolozsvár. 
5 Nagy Krisztina: „Szódavíz- ami felpezsdlti az életed'." Néprajzi közelítések a szikvizes kisipar-

hoz. Néprajzi Láróhatás 2008, 17, 2 • 
6 DECRET nr 1.34 din 2 aprilie 49 pentru nationalizarea unititilor sanitare ca: fiumaciile 

urbane re~edinte ~i nere~edinte de judef §i centre importante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 

7 Gaal György: Magyarok utcája. A kolozsvári egykori Bel- és Külmagyar utcák telkei, házai, la
kói. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 1995 

153 ábra Palóczy Anna gyógyszertárának cimkéje 
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PANDULA GÉZA 
(1904-1987) 

Marosvásárhelyen született 1904 október 20-án (1) Apja id. Pandula Géza, anyja Hajducsi 
Zsuzsánna Iskolába Nagyenyeden já1t a Református Kollégiumba, ahol érettségi vizsgát is tett. 
Egy ideig szülővárosában gyógyszerészgyakornok, Dávid János (1894-1959) Szent ltlek gyógy
szertárában, majd Negyenyeden volt alkalmazva Később, 1927 július l-től, anyagi gondok mi
att, olréniai városokban is dolgozott Felesége a kászonaltízi születésű Orbán Adél. Házaságából 
hat gyermek született, három leány és három fiu 

1929 október l-jén iratkozott be a Bukarestben működő önálló Gyógyszerészeti Karra tanul
mányainak végzésére, de emellett segédi állást is kellett vállalnia, főleg kórházak (Pantelimon, 
Colentina) gyógysze1táraiban, hogy fenntarthassa magát 1934 március 10-én tette le a licenc
vizsgáját, ezt a .314/19.35. számú oklevél bizonyítja 1935. április 8-án megkapta a szabad joggya
korlásra való engedélyt (libera practica). Bukarestben maradt 19.37-ig, több fővárosi gyógyszer
tárban alkalmazottként dolgozott mint okleveles gyógyszerész (2) 

Pár év múlva visszajött Erdélybe, és 1937. március 7-től 1941. december 31-ig Kászonaltízen 
özv Kovács Ignácné Fehér Kereszt gyógyszertárát bérelte (.3) 1942 május 1-jén megvette 
Gyergyósalamáson Frank Ernőtől a gyógyszertárat, és a Mater Nosua, Édes Anyánk nevet adta 
neki Nem sokáig élvezhette saját gyógyszertárát, mert a gyógyszertá1a az 1944. szeptember 14-i 
fruntátvonulás áldozata lett Ekkor családjával a Ditró 1nelletti Gyergyóhodosra költözött, mert 
ott szándékozott egy új gyógyszertárat nyitni Azonban 1944 decemberében a járási fOswlgabíró
tól megbízatást kapott, hogy Gyergyószentmiklóson, az akko1 gazdátlan Arany Sas patika leltárát 
vegye ár, gyarapítsa a gyógyszerkészletét, és lássa el a környéket gyógyszerekkel. Ez volt a feltétele 
annak, hogy később ezen a vidéken gyógyszertárat nyithasson. Az ezzel járó feladatokat becsület
tel ellátta, 1945 július 14-én az Országos Demokrata Arcvonal gyergyószentmiklósi intézőbizott
sága hivatalosan megköszönte tevékenységét, és megkapta a .300/1946. számú engedélyt, hogy 
ideiglenesen patikát nyithasson Gyergyóhodos községben. 1949-ben újból kérte az engedélyt az 
egészségügyi minisztériumtól, hogy a Salamásra vonatkozó működési engedélyét véglegesen 
Hodosra érvényesíthesse, azonban mire megkapta volna, megkezdődött a vidéki gyógysze1 tárak 
államosítása is, így elveszítette a saját gyógysze1tára feletti rulajdonjogor (1). 

1952-től ChlopitzkyJózseftől (1881 február 20., Makó) bérelte a rekei Isren Szeme gyógy
sze1tárat, amit az államosítás után is vezetett 1969. november l-ig, nyugdíjazásáig dolgozott itt, 
de tovább vállalt helyettesítést, főleg a Székelyföldön és huzamosabb ideig Kászonaltízen népes 
családja fenntartása érdekében (5) 

Élere_ k?~-~-elJ11es_ v~lt, _ön~r-·ej __ é_ből e~elkede_~t fel, n1ár i~ú--~?_rá?~1_1_ rnegélhetési _ _gond~kk.a)_ki.i~:-:
clött, és-egész életében s-okat dolgozott 19-87 augusztus 13-án_h_u_Dyt-erIVfaf~~risáfhel}ren 

200 l-ben, a Ro1nán Gyógyszerésztörténeti 'Társaság fennállásának tizedik évfordulója alkal
mából t:X !ibrú pályázatot írt ki három kategóriában. A „legrégibb romániai gyógyszerész ex libri
se díjat" post mertem Pandula Géza gyógyszerésznek ítélték oda az 1935-ben saját kezűleg készí
tett ex libriséért, amely egy nyitott könyvön a kehelyt a kígyóval ábrázolja, alatta PANDULA 
GEYZA F szöveg olvasható. A q)'ógyszeréfzetben közölt ábra alapján valószínűleg fa1netszet ( 4) 
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IRODALOMJEGYZÉK 

1 1„ Színi Karola, Kulcsár N Zsuzsa: Gyógyszerészek, gyógyszertárak a G)'ergyói-medenlében az 

államosításig Orvostudományi Értesítő, A2 EME kiadása, 1999, 72 kötet, 289-293 
2. *** Románia Országos Levéltára. Maros Megyei Igazgatóság. Alap 7, leltár 4.3: C'olegiul 

farmaautil 7ud Murei (1933-1948).. .. 
.3 "** Gyógyszeré.szek zsebnaptára az 1942. évre 70-ik évfolyam Osszeállította Réthelyi József„ A 

Gyógyszerészi Hetilap kiadása, Budapest, 1941 _ 
4. ***Román Gyógyszeré.íztO'rténeti Tanaság „e.x libris"pályázata- közli Gyéresi A. a Hírek rovat

ban. Gyógyszerészet 2001, 45, 9, 513-514 
5 ***Leánya, lévai Mária (Sepsiszentgyörgy) szíves adatközlése 
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DR PAPP JÓZSEF 
(1935-1994) 

A marosvásárhelyi GYK igen tehetséges oktatója volt, akinek korai halála nagy veszteség nem-· 
csak c-saládja, hanem az e1délyi gyógyszerészképzés számára is 

Marosvásárhelyen született 1935. augusztus 14-én Iskoláit szülővárosában a neves Bolyai lí
ceumban végezte, ahol 1952-ben érettségizett. Ezután Kolozsváron a Bolyai Egyetem Matemati
ka és Fizika Karára iratkozott be, ahol egy tanévet sikeresen, jó eredményekkel be is fejezett. Szü
lei nehéz anyagi körülményei miatt mégis hazajött, és átiratkozott a helybeli Orvosi és Gyógysze
részeti Felsőoktatási Intézet Gyógyszerészeti Karára Ezt kitűnő eredménnyel végezte el, 1957-ben 
kapott gyógyszerész oklevelet 

Az egyetemi tanulmányok befejezése utáni kötelező vidéki gyakotlatot Déván, az ottani .3 szá
mú gyógyszertárban kezdte meg, majd 1959 januárjában a Maros megyei Gernyeszegre a 
T'üdőpreventórium gyógyszertárába helyezték, de már· ez év október 1-ről versenyvizsgával vissza
került a marosvásárhelyi GYK-ra, a Hankó Zoltán ranár által vezetett Galenika ·ranszékre. Az ok
tatói hierarchia minden lépcsőfokát végigjárta: 1961 októberéig gyakornok, 196'7 október l-ig 
laboratóriumi főnök, 198.3. október l-ig tanársegéd, 1990-ig adjunktus, majd ettől kezdve elő
adótanár ugyanazon a tanszéken. Már az első hónapokban kitűnt rendkívüli elméleti és gyakor
lati felkészültségével, kezdeményezőképességével, technikai érzékével, hozzáértésével. Beiratko
zott a doktorátusra, Bukarestben a neves Petre lonescu-Stoian akadémikus irányítása mellett ké
szítette el dolgozatát, amelynek tárgya az egyes gyógyszerek és makromolekuláris anyagok közti 
kölcsönhatás tanulmányozása 1971 november 19-án védte meg értekezését az ottani GYK-on 
Témája és az általa kidolgozott anyag úttörő munkának számított abban az időben, tulajdonkép
pen a biofarmacia alapját képezte és a biodiszponibilitást vizsgálta; ez ma má1 kötelező tantárgy a 
gyógyszerészképzésben„ 1980 december 30-án főgyógyszerészi vizsgát is tett 

Oktatóként nemcsak a gyógyszerészhallgatók részére előírt előadások megtartása és gyakorla
tainak vezetése volt feladata, hanem a gyógyszerészek számára szervezett továbbképző előadások, 
gyal{_orlatok tartása is az ún posztgraduális képzésben. Már adjunktusi minőségében román és 
magyar nyelven is tartotta az előadásokat a harmad-, a negyed- és az ötödéves gyógyszerészhallga
tóknak. A tanszék keretében működő diákszakkörben évente több hallgató diplomadolgozatának 
irányítását végezte, bekapcsolódott az egyetemi jegyzetek írásába is, két kötet román nyelvű gya
kotlati jegyzetnek (1979, 1981) és a magyar nyelven írt Gyógyszertechnológia e egyetemi jegyzet
nek a társszerzője. Nevéhez fűződik a hallgatók szakmai is1nereteinek tesztekkel való ellenőrzése, 
amelyek kérdéseit ő maga dolgozta ki 

~1:1d_?frl~J1_yo_s __ 01u!lk~j(l ___ a_~ __ egy_es_ gyé>gyszerek és __ makro~<:>l~klllák __ l<:?zötti_ kölc:sönhaxás_r_a irá~ 
nyÜlt --Ebből a-téffiiból tóbb alkalO~mal tartott elÓ~dásokat, ffiut~C~t-C b~ -d~lg~~a-t~-kat ~e~~s;k-
hazai rendezvényeken, hanem nemzetközi kongresszusokon is. Eredményeinek elismeréseként 
197'7-ben az amerikai központú Nemzetközi Szupramolekuláris Társaság felvette tagjai közé A 
gyógyszerek biodiszponibilitásának követését több éven át a gyógyszergyárakkal kötött szerződé
sek keretében vizsgálta. Homeopátiás készítmények és növényi hatóanyagokat tartalmazó gyógy
szerek előállításáért négy alkalo1nmal újító igazolványt is kapott ( 1980, 1987), ezek a következők: 
gyermekek részére összeálHtott két polivitaminos szirup, egy fogászati készítmény (conuri 
dentare), egy parodontopátiában használatos, növényi kivonatot tartalmazó gyógytermék A 
mindennapi klinikai munkában, a gyógyításban felmerülő számos gyakorlati probléma megoldá
sában is mindig segített. Fejezetet Írt Popovici Adriana és munkatársai Reologia .formelor 
farmareutice című, 1985-ben az Orvosi Kiadó (Ed Medical:l), valamint Csőgör 1. S Funcfía de 
tran1port a serumalbinei című, az Akadémiai Kiadó által 1972-ben megjelentetett könyvében; ez 
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utóbbit 1975-ben orosz nyelvű fordításban is kiadták. Szakirodalmi munkássága is gazdag: 1.39 
dolgozata közül 64 megjelent nyomtatásban hazai és külföldi szaklapokban 

Az 1989-es változást követően megbízottként ideiglenesen a dékáni teendőket is ellátta, majd 
tanszékvezetői minőségében a szalcdiszciplínák irányítását végezte Ebben az időszakban az egye
temi munkán kívül az általa létrehozott, gyógytermékeket forgalmazó „M-Land" nevű vállalko
zás marosvásárhelyi műhelyének irányftója és vezetője ís volt, 1994 november 15-ig, hirtelen be
következett halála napjáig 

IRODAlOMJEGYZÉK 

1 Dr Papp József önéledrása (1992) és felesége, Il:umbitás Melinda gyógyszerésznő tulajdoná
ban levő személyes iratai. Újítási dokumentumok 

154 ábra Papp József gyógy<zeróz 
(1935-1994) 
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155 ábra Papp József egyik újitá1ánah 
oklevele 
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A PENKERI CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

A Penke1t család több generáción keresztül adott gyógyszerészeket az erdélyi társadalomnak A 
család Medgyesről származik, az első írásos adat szerint Penkerr Mihály I. az 1700-as évek köze
pén a város polgármestere volt. Az ő fia, Penkett Mihály 11., aki a család első gyógyszerésze. Az 
ő egyenes ágú leszármazottai, fia, unokája, dédunokája, ükunokája valamennyien gyógyszerészek 
lettek és tevékenységük a partiumi Székelyhíd településhez kötődik, ahol családi gyógyszertárukat 
közel 140 éven át, 1806-tól 1944-ig működtették Időrendi sorrendben a Penkert családban a kö
vetkező gyógyszerészek voltalc 

PENKERI MIHÁLY IL (1773-1834) 
PENKERI MIHÁLY III. (1808-1869) 
PENKERI MIHÁLYIV (1850-1912) 
PENKERI MIHÁLYV (1873-1928) 
PENKERI SÁNDOR MIHÁLY (1903-1977) 

Székelyhídon az első gyógyszertárat 1798-ban Btandts Mihály gyógyszerész alapította „Szar
vas" néven (3) Ezt, Brandts Mihály halála után, az özvegytől az 1805-ban a Medgyesről szárma
zó Penkert Mihály 11. vette meg, aki huswnnyolc éves korában, 180 l-ben a pesti egyetemen ka
pott gyógyszerészmesteri oklevelet (8) 1805. nove1nber 10-én feleségül vette Brandts Mihály leg
idősebb leányát. Házasságukból 6 gyermekük született, akik közül többen kiskorukban elhaltak 
Harmadik gyermeke az 1808. január 14-én szülererr fiú, Penkert Mihály Hl, 1831-ben gyógy
szerész oklevelet kapott a pesti egyetemen 23 éves korában (8). A diplomájának érdekessége, hogy 
a zá1óvizsga tételeit is rávezették (Morphinum, Bismuthu1n subnitras) 1834-ben, apja halála 
után ő lett a gyógyszertár tulajdonosa és vezetője 1841 október 17-én nőül vette feodorovits Pé
ter kereskedő és Hering Magdolna leányát, Teodorovits Rozáliát Házasságukból 1850 január 
23-án fiuk született, az immár negyedik generációs Mihály Az apa azonban 1869. március 2-án 
meghalt, az anya pedig 1907. március 21-én követte férjét. 

Penkert Mihály IY.. is a gyógyszerészi oklevelét a pesti egyetemen szerezte meg 1872-ben (8) 
Hazajött és átvette a családi gyógyszertár vezetését A mindennapi gyógyszertári munkája mellett 
jelentős gazdasági és társadalmi tevékenységet fejtett ki A vá1megye „virilistájaként" volt ismere
tes, vagyis a közigazgatási egységben a legtöbb adót fizető polgárok egyike, aki ezen a jogcúnen a 
helyi tanács tagja is volt. Földbirtokosként lótenyésztéssel, szőlőtermesztéssel is foglalkozott 
Megszervezte Székelyhídon az Önkéntes Tűzoltóságot, 1nelynek ő és utódai örökös kapitányai 
voltak 1873 január 18-án megnősült. Felesége a Debrecenben 1852 május 24-én született 
kézdivásárhelyi Vásárhelyi Piroska Házasságukból két gyermek született, Mihály fia 1873 de
ce1nber 10-én, és Margit leánya 1875. június 20-án. Ő, az apa 1912. október 10-én hunyt el. 

-Fia;--p~-Mlhaly_V_ -S-iilliéD ·a-·gyógfSieíé-SzChivatá~i: választűtta;--'1896=bafl-kapta 1neg ~kie~~lét--~----- -

budapesti egyete1nen. A gyógyszerészi diploma elnyerése után 1nég egy évig az Intézet ke1etében 
maradt, 1897-ben a doktori fokozatot is megszerezte Az ammonia é5 a széndioxid vegyü!eteirőf irt 
doktoIÍ értekezésével (5), melynek rövidített szövegét a Gyógy.5zel'éizi ROzlön_y 1897 november és 
1898. január között folytatásokban le is közölte (2). Hazaté1te után súlyos beteg lett, majdne1n 
egy évig n1unkaképtelen is volt Felépülése után, 1899 nove1nber 18-án megnősült, a Szatmár
né1netiben 1880 szeptember 10-én született szádvári Lükő Mária Johannát vette feleségül Acsa
ládi gyógyszertár vezetése csak apja halála után, 1912 október 2-től került az ő kezébe (9), és ma
radt 1928. május 21-ig a haláláig Házasságukból két fiú született Az elsőszülött fiú, aki a kereszt
ségben hagyományosan a Mihály nevet kapta 1900 szepte1nber 20-án született, a második fiú 
Sándor Mihály 190.3 március 15-én. Ezzel az elkövetkezőkben a Penke1 t család két ágra szakadt 
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Az. apa fiatalon, 1928. 1nájus 21-én halt meg, míg felesége szép hosszú életet élt, 1971 november 

l-jén hunyc el 
Az idősebb fiú, Mihály az orvosi hivatást választotta, oklevelét 1925-ben a Pázmány Péter fu

do1nányegyetemen szerezte 1neg. Majd a Debreceni Orvosi Egyetemen a gyermekgyógyászat ma
gántanára lett. Később hazajött, és Nagyváradon a Gyermekkórház igazgatójaként dolgozott 
1981. május 2-ig, haláláig ebben a városban maradt, de Székelyhídon a családi kriptába temették 
el Két gyermekük született, de egyik sem választotta a gyógyszerészi hivatást. 

A kisebbik fiú, Sándor Mihály 1903 március 15-én született. Középiskoláit Szatmárnén1eti
ben, a r. k Főgitnnáziumban végezte, itt 1921 június 23-án tette le érettségi vizsgáját Ö, acsa
ládi hagyományokhoz híven, a gyógyszerészi pályát választotta Oklevelét ő is Budapesten, a Páz
mány Péter Tudományegyete1nen kapta meg 1925-ben. Annak ellené1e, hogy a trianoni döntés 
n1iatt Székelyhíd is Romániához lett csatolva, hazajött. Diplomáját Bukarestben nostrifikáltatta 
(honosította) 1927. március 23-i keltezéssel, ami a Monitorul Oficial 1927 március 31-i számá
ban 19090 szán1 alatt meg is jelent Így 1928-ban, apja halála után átvehette a gyógyszertár ve
zetését A mindennapi gyógyszertári munkája mellett ő is tevékenyen részt vett az egyesületi és a 
a társadalmi közéletben. Tagja volt az Érmelléki Takarékpénztár igazgatóságának, az Önkéntes 
Tí'.ízoltó Egyesület parancsnokságának (1), a megyei Numizmatikai Társaságnak. Az. Erdélyi Ma
gyar Pártban folytatott politikai tevékenysége miatt többször zaklattá~, több alkalommal házku
tatást ta1tottak nála (7) 1934. szeptember 16-án 1negnősült, feleségé a székelyudvarhelyi Szász 
Emma. Házasságukból 1935 október 8-án szülererr Mihály fiuk, ő a Penkert család hetedik, Mi
hálynak keresztelt leszármazottja (10) 

Miután Észak-Erdélyt visszacsatolták az anyaországhoz, a Magyarországi Gyógysze1ész
Egyesület Bihar megyei kerületének vezetőségében választmányi tagjaként vállalt szerepet közös
ségi gondjaik megoldásában Az 1944-es Gyógyszerészi al1nanach szerint még ő a tulajdonos 
1944-ben katonai szolgálatra vonult be, orosz fogságba került, majd kiszabadulása után nem tért 
vissza szülővá1osába, hanem előbb a „Budapesti" patikában, majd Egerben az Irgalmas iendi 
gyógyszertárban vállalt állást. 1950-ben koholt vádak alapján koncepciós perbe fogták, majd mi
után tisztázta 1nagát, Városlődre helyezték, ahol 1951 november 11-től 1973-ig, nyugdíjazásáig 
dolgozott 197 4 április 19-én magas állan1i kitüntetésben részesült „áldozatos szalanai munkás
ságáért" 1975-ben még átvehette aranydiplomáját Budapesten a Semmelweis Egyetemen 1977 
január 20-án súlyos betegség után elhunyt felesége, ő pedig 1978. február 24-én (10) 

Az ő fiuk, P. Mihály VII.., az akkori politikai viszonyok miatt már nem folytathatta elődei ne
mes hivatását Így a Penkert gyógyszerészdinasztia leszármazottjai között egyelőre nincs gyógysze
rész-utánpótlás 

Az. egyko1i családi gyógysz.er:árat később Korpos Lajos gyógyszerész vezette. Ö Madéf3.lván 
szüle;!_et!_)~Q~----~prHis 13_-án, de iskoláit már !-Jagyváradon végezte, egyetemi tanultnányait l(o
lozsvár~n kezdte 1neg, majd Szegeden folytatta és 1941 /42-es tanévben avatták gyógyszerésszé 64 
társával együtt (11). Az 1949-es államosításkor a törvényrendelet mellékletében már az Ő neve 
szerepel a patika tulajdonosaként (12), miután elvették gyógyszertárát, az 1950-es években ismét 
Nagyváradon az akkori állami 3. sz. Gyógyszertárban dolgozott 

Székelyhídon a Penkert család tulajdonában levő Szarvas gyógyszertár 1907-ig, a helység egye
düli patikája volt, csak ekkor alapították: a 1násodikat Védangyal néven (6). A gyógyszerészi év
könyvek, zsebnaptárak szerint ez utóbbinak a tulajdonosa 1910-ben Keszthelyi Kálmán, majd 
1918-tól a Zala megyéből származó Szabó Béla (sz 1884, oklevél 1907, Budapest) gyógyszerész 
volt (1, 4). Az. ő neve szerepel a gyógyszertár tulajdonosaként az államosított patikák névjegyzék
ében is (12) 
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156. ábra. GyógyJzertári clmkék a Penkcrt~P'!!~~-·q~~{_ 

157 ábra Az egykori Penke1t-gyógy.szettár S'zékelyhídoli (a leszát
mazottak tulajdona) 

158 ábm Penkert Mihály 11 gyógyszerész 
diplomája 1801-bői 

159 ábra Penkert Mihály !Il gyógyszerész 
oklevele 1832-biil 

160 ábra Penkett Mihály IV gyógy.szeré5z 
oklevele 1872-biil 

161. ábra Penkert Mihály V gyógy<;zerész 
oklevele 1896-ból 
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162 ábra. Penkert Sándor Mihály arany oklevele 
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A SIEINBURGI PILDNER CSALÁD ÉS A VELUK ROKON 
KONIESVELLER CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

PllDNER FRIGYES (1840-l 914) 
PllDNERALBERT (1868-1945) 
dr PILDNER VIKTOR (1871-1944) 
PllDNER ERVIN (1904-1953) 
PILDNER ERNST (1904-1971) 
PllDNER MElITTA-CHRISTINE (1907-1986) 
KONTESVEllERJÓZSEF (1887-1973) 
dr KONTESVELlER KÁROLY (1879-1955) 

A Pildner család többgenerációs gyógyszerész család Az. apa és fiai, vejei, unokái közt több 
gyógyszerész is volt A családban fennmaradt és máig őrzött családfa szerint 1747-ig vezethető 
vissza a Pildner család letelepedése Erdélyben, a mai Brassó megyében levő Kőhalom helységben 
Innen ered elő nevük is, anüt Mária Teréziától kaptak a ne1nesi címerrel együtt 17 49 április 10-
én Házasság révén rokoni kapcsolatba kerültek a Fogarason letelepedett Kontesveller család 
gyógyszerész tagjaival, ezért őket és tevékenységüket is itt fügjuk bemutatni. 

A Pildner család első gyógysze1észe Pildner Moritz (1807-1879) tanítótól vezethető le, aki
nek 7 fia volt Ezekből azonban a felnőttkort csak 5 érte meg 

Az. egyik fia, az 1840. április 8-án született Pildner Frigyes lett gyógyszerész 1883 januártól 
Fogarason ő a tulajdonosa az Őrangyalhoz (Védangyalhoz) címzett gyógyszertárnak Ennek meg
nyitási engedélye Fogaras megye alispánjának 63484 sz 1882. március 12-én kelt rendelete sze
rint történt Essigmann Christinével (1843-1911) kötött házasságából született gyermekei közül 
kettő, Albert és Viktor lettek gyógyszerészek, vala1nint unokái közül háro1n Pildner Frigyes 
1914- ben hunyt el 

A nagyobbik fia, Pildner Albert 1868 szeptember 12-én született Fogarason Miután elnyer
te a magister pharmaciae címet 1890-ben, apja anyagi segítségével megnyitotta Brassó megyében 
a Zsidve és Fogaras között levő Sárkány C?ercaia) településen Hygeia nevű gyógyszertárát Ezt iga
zolja az 595151-155/1893 sz miniszteri rendelet, 1nely szerint Pildner Albert gyógyszertára sze
mélyi jogú. A gyógyszertár a település központjában egy szép patríciusházban volt 1894 és 1899 
között bé1be adta Schneider Ferenc gyógyszerésznek, inajd ezután visszavette a patika vezetését 
Felesége Binder Hermina Házasságukból három fiú és két lány született A háború ldtörésekor a 
gyógyszeráruk többségét a hadsereg részére kellett átadnia Az 1924-es és az 1926-os Ron1ániai 
gyógy.szerészeh: zsebnaptára szerint a gyógyszertár mindvégig az ő tulajdonában volt (4, 5), azonban 

_ c~~k ___ l_ ~-~-9-ban -~-ll4~a Új_!_·(l __ ~i~y_itt~i és műk~~_te_t~_i _ ~zt. _ 19 ?? :_-_~ _? __ y_2_l_t ___ 3:_P~~Lka _ _v~-~<::!élj<:: _(7)_. __ ! ~ ;3_Z_: ·---
ben a Romániai Gyógyszerész Kollégium (Kamara) Fogaras megyei alelnökévé választották meg. 
A gyógyszertárat 19.37-ben átadta az idősebb fiának, a Sárkányban 1900 október 28-án született 
P. Ervinnek, aki ezt megelőzően a gyakornoki éveit apjánál rölrötte, majd miután Kolozsváron 
sikeresen letette tirocinális vizsgáját, ő lett a tulajdonos 

Az Ö ideje alatt 1nég a patikában dolgozott 1939-ig Weber Vilmos segesvári gyógyszerész is, 
majd 1939 és 1941 között Bordon Johann gyógyszerész, aki ] 942-től Nagyszebenbe ment. 
1952-ig, az államosításáig a Pildne1 család tulajdonában volt a patika Pildner Ervin nem sokkal 
a gyógyszertár államosítása után öngyilkos lett. Egyébként is depresszióra hajlamos volt, de az ál
lamosítás nüatt ez még súlyosbodott, végül is ez vezetett tragikus halálához 

A második fiú, Walter (1902-1995) gazdálkodó lett ehhez kapcsolódó végzettséggel 
A harmadik fiú, Ernő (l 904-1971) szintén gyógyszerész lett. Diplomáját 1928-ban Kolozsvá

ron szerezte meg, és ezután még két éven át vegyészeti tanulmányokat is folytatott Mivel bátyja 
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már előt[e megö1ökölte a gyógyszertárat, így ő már nem a ráta mögött hasznosította ismereteit, 
hanem nagy gyógyszergyárak képviselőjeként dolgozott. 

Pildner Frigyes ldsebbik fia, Pildner Viktor 1871 január 2 7-én született. Középiskoláit 
1880-1884 között Fogarason végezte dicséretes magaviselettel és „ernyedetlen szorgalommal" 
Majd apja gyógyszertárában gyakornokként dolgozott 1891-1893 között Kolozsváron az 
FJIE-n fOlytatta gyógyszerészi tanulmányait Kissé megkésve - anyagi függetlenségét megszerez
ve - már nünr családapa 1910-12 között gyorsított ütemben a Fogarasi Magyar Királyi Állaini 
Főgimnáziun1ban érettségi vizsgáját is letette, és ismét beiratkozott Kolozsváron az FJTE-re rend
kívüli hallgatónak, hogy megs:erezhesse doktori képesítését 1913 június 14-én kapta meg 
gyógyszerészdoktori oklevelét. Ertekezésének címe „E'gy néhánJr gyógy>zerül vagy élvezeti cikkül 
használt gyünzöln és mag vizsgálata microt.hemiai é1 múrosublúnát.iós úton" Doktori oklevelét 
Kosurán) Ignác rektor, Buday Kálmán dékán és Marschalkó Ta1nás jegyzői minőségében szignál
ta. I(özben n1ár 1906 októberében Fogarason megnősült, felesége az 1881. augusztus 21-én szü
letett Kontesveller Anna, aki szintén gyógysze1észcsaládból szá1mazott. Házasságukból két le
ánygyermek született még Fogarason. 

Pildner Viktor a Fogarason levő Őrangyal (Védangyal) gyógyszertárat 1911-ben örökölte ap
jától, 1921-ben még ő a tulajdonos 1920-tól a Gyógyszerész 'Testület Fogaras megyei elnöke 
Gyógyszertárát a trianoni döntés után eladta, és 51 esztendősen családjával együtt áttelepült Ma
gyaro1szágra .A f6ga1asi gyógysze1rá1 tulajdonosa 1924-től Grama Vince lett (6) Az 1949 ápri
lisi gyógyszertár-államosításokat elrendelő Dec1etum meliéklete szerint ennek a gyógy"szettárnak 
az akkori tulajdonosa Dr Spirescu Gra1na Eliza (8) 

Miután Pildner Viktor családjával áttelepült Magyarországra, 1922 májusában elisme1ték ma
gyar állainpolgárságukat 1922 szeptemberében megvette Kőbányán (Budapest, X kerület) az ak
kor eladó Szent Katalin gyógyszertárat (Ge1gely u. 40. szám) A gyógysze1tár személyi jogának el
nyc1ését követően 1923-ban családjával - feleségével és két lányával - a patika mellett lévő lakó
házba költöztek be 19.30-tól az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesülete vezetőségének 
ragja len A gyógyszertárban dolgozott 1940-ig, amíg idős kora és betegsége a gyógysze1észi mun
ka végzésében ne1n akadályozta, 1944 áprilisában hunyt el Budapest bo1nbázásának megkezdése
ko1 Felesége pedig 1950 augusztusában 

A nagyobbik leányuk, az 1907 novembe1 20-án Foga1ason született Pildner Mclitta-Christina 
étettségi vizsgája urán két évig gyakornok volt édesapja gyógyszertárában 1928-ban itatkozott be 
a Pánnány Péter Tlldományegyetemre, ahol 1930 június 23-án gyógyszerész diplo1nát szerzett 
(14), majd a Szent Katalinról elnevezett családi gyógyszertárában folytatta pályáját 1932 no
vernber 8-án házasságot kötött a Felvidékről szánnazó, 1906. január 22-én született Vincze István 
Ferenc gyógyszerésszel, aki 1925-től Budapesten a Páz1nány Péter TUdo1nányegyeten1en tanult, és 

l_?~?:_l1_:_:1 __ ~~e~-~- r-~-~i,; __ gyógy_~zerész oklevelét, 19.31-bcn, pedig gyógyszertár vezetésre feljogosító 
(approbációs) vizsgáját is letette Apósa a gyógyszertár személyi jogát életjáradék fejében 1936-
ban átadta vejének, Vincze István-Ferencnek„ Pildner Viktor 1944-ben bekövetkezett halála urán 
a házat és a gyógyszertárat képező ingatlant lányai örökölték Az 1952 júniusában véghezvitt ál
larnosításig ők voltak a patikaingadan tulajdonosai, míg Vincze István a személyi jogos. Vincze 
Istvánné (Pildnet Melitta) 1986 április 4-én hunyt el, őt követte 1989 augusztus 10-én férje, 
Vincze István is 1995 után a privatizáció tneghirderésekor a leszár1nazottak, gyermekeik, a 
Pildner unokák elhatározták, nern engedik át a nagyszülők, szülők gyógyszertárát idegennek, és a 
privatizáció keretei kö7.Ött 1996 júniusában sikerült ismét saját tulajdonba venni a ma is ugyan
azon a helyen működő Szent Katalin gyógyszertárat (11, 12) 

Mint az előbbiekben említettük, Pildner Viktor felesége Kontesveller Anna volt, alcinekgyógy
szerész resrvé1ei vohak Így került a két gyógyszerész család rokonságba. 
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A Kontesveller család Hollandiából száunazik Eredeti nevük Conte de Velieau Miután Er
délybe letelepedtek a XIX. század elején, nevüket megváltoztatták, és a Kontesveller nevet vették 
fel Az. apa, id., Kontesveller József Fogaras város tanácsosa. Felesége Papp Mesko Maüa Népes 
családjuk volt Kilenc gyermekük közül hét lány és két fiú (A lányok közül kettő fiatalon tbc-ben 
hunyt el). Anna, aki később Pildner Viktor felesége lett, a harmadik gyermekük volt. 

A két évvel idősebb bátyja, Kontesveller Károly 1879 november 21-·én Nagyszebenben szü
letett„ Elemi iskoláit szülővárosában járta, majd a kolozsvári ev: ref. főgimnáziumban 189 7 /98-as 
tanévben tett érettségi vizsgát. Egyetemi tanulmányait is Kolozsváron az FJIE-n végezte, 1902. 
június 18-án kapott gyógyszerészmesteri oklevelet Az évfolyamtársaival készült tablón aláírással 
ellátott fényképe látható Oklevelét Apáthy István rektor, Szabó Dénes orvoskari dékán és Hoor 
Károly jegyzőként írta alá. Továbbra is az egyetemen maradt, beiratkozott az Orvosi Karra rendes 
hallgatónak, hogy a doktori fokozatot is megszerezhesse Ezért Fabinyinál kísérletes vegytan, Lőre 
Józsefnél gyógyszertan és Rigler Gusztávnál közegészségtani előadásokat hallgatott. Gyógyszerész
doktori értekezését 1903 június 19-én védte meg. Gyógyszerészdoktori oklevelét Schilling Lajos 
rektor, Udránszky László dékán és Hoor Károly mint a bizottság titkára írta alá 1903-tól tagja az 
EME Orvos-Természettudományi Szakosztályának A Szakosztály Értesítőjében 1903-ban kö
zölte Aromds aminek oxygén-felvevő képe.Hége, illetve az 0-dioxydibenzalacetonnatrium (Nátrium
lygosinatum) mint alkaloida kémlőfztr e dolgozatait, melyek doktori értekezésének témájával kap
csolatosak (1, 2). 1905-ig Brassóban Roth Viktor gyógyszerésznél dolgozott, a Medve gyógyszer
tárban 1908-tól ő az 1882-ben Fogarason alapított „Hygieia" gyógyszertárnak lett a vezetője, 
majd tulajdonosa, amit a patika egykori bérlője, Pildner Frigyes ruháwtt rá. A személyes üzleti 
jog átruházása 1908 május 22-én, az MKB 58/909/1908 VII-b okirat szerint történt (11) 

Klára leánya később feleségül ment DuschkaJózsef gyógyszerészhez (1902-1976), aki diplo
máját Szegeden a Ferenc József fudo1nányegyetemen szerezte meg 1828-ban. Gyakornokosko
dott Fogarason a Hermann-patikában, majd 1928-1929 között segéd az Őrangyal gyógyszertár
ban, ezt követően pedig, az államosításig a Kontesveller-féle Hygieia patikában dolgozott. A 
gyógyszertár az 1949. áprilisi államosításig mindkettőjük tulajdonában volt A 134 sz. 1949. áp
rilis 2-i miniszteri határozat mellékletében mindketten szerepelnek a gyógyszertár tulajdonosa
ként (8). A Hygieia gyógyszertár államosítása után szintén Fogarason kapott állami állást, egy má
sik, az egykori Hermann-patikában (Aesculap, alapítva 1867), és ott dolgowtt haláláig. 

Kontesveller Károly a szakmáján kívül 1észt vett a város mindennapi életében. Barátságát Ba
bits Mihállyal, aki 1908-1911 között a fogarasi Állami Gitnnáziumban tanított, évtizedeken ke
resztül ápolta Minden bizonnyal Friedrich And1ás német-latin szakos tanár révén ismerkedett 
meg vele Babits 1935-ben a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság meghívására 
Erdélybe készült. Ezt megtudva régi jó barátja, Kontesveller Károly gyógyszerész 1935 szeptem
ber 26-án levelet írt Babitsnak a közelgő erdélyi látogatása alkalmából. A levél tartalmát az Iroda
lomtiiriénetiKozieményekT956-ban (66. évf, 3 füzet) megjelent 3 fürerébeti olvashatjuk Íme 
egy kis részlet belőle „Kedves Barátom' A ROlozsváron megjelenő Kéleti Ujság f é szept 22-iki ;zd
mában olvastam, hogy kélzülsz Erdélyt meglátogatni, hogy Maro1vásárhelyen a f(emény Zsigmond 
irodalmi társaság októberi 1zezonnyitó e1télyen közreműködjéL Azt is úja a lap, hogy ez alkalom1nal 
Fogara1ra is le akanz jönni, ahol ijjú1ágodat töltötted [ J A magam részéről is végtelenül örülnék, 
ha annyi év után találkozhatnánk E'zért, ha E'rdélybe jiiHz, 1emmi kiirülmén_yek kOZt ff kerüld el, 
hogy i'rói biilCJódet meg ne látoga1d, mert igyekezni fogunk mindent elkövetni, hogy dacára a változott 
viszonyoknak, mégis jól érezd magadat Fogarason : Azonban sajnálattal kell megjegyeznünk, 
hogy a román nacionalista kötök Babitsnak nem engedélyezték ezt az irodalmi körutat. A Vdsár 
c költeményének (Fogaras, 1908) egy félreértett és félremagyarázott kifejezése miatt évtizedek 
múlva sem tudtak megbocsátani neki (3) 
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.((ontesveller Károly gyógyszerésznek László nevű fia orvostanhallgató volt Kolozsváron 194.3-
44 között (13). Kontesveller Károly gyógyszerész 1955-ben hunyt el 

Idősebb Kontesveller József hatodik (és második fiú) gyermeke ifj. KontesvellerJózsef 1887 
január 30-án született Fogarason Elemi iskoláit szülővárosában kezdte meg, majd ő is Kolozsvá
ron az ev. ref gimnáziumban tanult Gyógyszerészi tanulmányait szintén Kolozsváron az FJTE-n 
végezte, oklevelét 1911. június 23-án vehette át (10, 13) Kezdetben bátyja fogarasi patikájában 
dolgozott. Utána nem sokkal az I világháború kitörésekor viszont bevonultatták katonának, ha
difogságba került 7 évig volt Szibériában hadifogoly Miután hazajött, egy évig dolgozott bátyja, 
K Károly gyógyszertárában, hogy pénzt gyűjtsön családalapításhoz, és meg tudja nyitni saját 
gyógysze1tá1át. 1922-ben megnősült, felesége Izsáki Ernestinne Eszter (1891-198.3). 192.3-ban ő 
létesítette az akkori Nagy-Küküllő megyében, Olthévízen a Hygieia gyógyszertárat, amit 1952-ig, 
a vidéki gyógyszertárak államosításáig vezetett. Miután elvették a gyógyszertárat lakóházával 
együtt, Fogarasra költözött K. Károly házába, és nyugdíja biztosítása érdekében egész 1967-ig 
dolgozott az egykori Hermann-patikában 1973-ban hunyt el. Két lánya és egy fia volt. A fiú, ha
gyományosan szintén a József (1925-2005) nevet kapta, orvosi oklevelét 1951-ben Marosvásár
helyen szerezte meg. Hosszú ideig, 70 éves koráig Gyergyószentmiklóson mint szülész-nőgyógy
ász dolgozott Itt hunyt el 2002-ben. Két fia közül a nagyobbik József (1954) vegyész, a fiatalab
bik, László (1957) textilmérnök lett József fiának családja Erdélyben él, gyerekei: Márta (1979, 
orvos) és József (1981, közgazdász) László fiának gye1mekei: Emőke ("1984, közgazdász), László 
(1990, angol és történelem szakos tanár) Magyarországon élnek (15) 
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163 ábra Du5chka József gyóg)l5Zeré.iznek 
az f}TE-11 1zerzett oli.'lt·vele 

(a) (b) 
164 ábn:t Steinbu1gi Pildner Albert (1868-1945) 

é.i a oaládi gyógy5zertár }Ogarason (a) és Sdrkán_y településen (b) 
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165 ábra Steinburgi Pildner Viktor 
gyógy5zerészdoktori oklevele 

J 67 ábra A Pi!dner oalád 5i'rhe!ye 

166 dbra. Konte.svdler Kdro/y 
gyógyszerészdoktori oklevele 

Nos PRAESES 0ECANU§ el Í ACULT AS MEDICA 

"· 

ln ji!ma ac cdtbel'r!ma 'Regl1 Sdmlimml tltlvmttm Xolmrlrlmsi 

francisco Josephina 
111 j!mlga!U, Omliibns d SillgWis, "10TRUI Wmst signifiwim llOburique JatUmls 

168 ábra KOntt:1vel!er .József gyógyszerész oklevele 
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PLACSINIÁR GRAIIAN (1795-1872) 
IFJ PLACSINTÁRDÁVID (1826-1901) 

S~~os~jv~~· min: régebbi neve is mutatja (Armenopolis), az öunények erdélyi letelepedésé
nek egyik fo kozponqa volt Még a XVIII. században is lakosságának többsége örmény származá
sú vo,lt 178,6, ja.~uá,r 27-én a Gubernium latin nyelvű átiratot intézett a város tanácsához gyógy
szertar-alap1tas ugyeben 1788. március 27-i ülésükön Karácsonyi Gratián, örmény tanácstag 
nagy összeget (100 arany) ajánlott fel az örmény katolikus plébánia építésére, azzal a kikötéssel, 
ha neki é~ utódainak kizárólagos gyógyszertár alapítási jogot adnalc Ajánlatát a városi tanács el
fogadta. Igy a létesítendő patika kizárólagos jogát meg is kapta A megegyezés latin szövegét 
!a~bffi ~istó~ főbíró és Be1~ Emánuel közjegyző fogalmazta meg, amit Karácsonyi Gratián alá
uasaval h1teles1tett (12). E gyogyszertár felállításának körülményeit Orient Gyula hiteles okirat
ok alapján részletesen ismerteti könyvében (2) 

. , 1788 már~iu~ 28~ára teherő a Szentháromság nevű gyógyszertár megnyitása a város központ-
1aba1~, a Pla~s1nta~-haz~an, azonban ekkor még nem volr szakképzett gyógyszerésze. Karácsony 
Gratran halala utan az ozvegy feleség, lászlóffi Katalin felajánlotta a patika eladását a városnak A 
vásár azonban nem jött létre. Egy ideig mint gondnokot alkalmazta Quitter Ferencet, aki 1800-
b:1"11 Pest~n ~ógyszerészr;iesteri oklevelet kapott. Ö eléggé gondoskodott a rendről és a tisztaság-
101, ~e alig ~rt~tt a vegyeszethez és a növénytanhoz. Hiszen a tanoncéveit ugyanebben a gyógy
szertarban toltotte, olyan gondnokok keze alatt, akikről csak a szokványos gyógyszerészinestersé
get :ajátíthatta ,el. 1:2onban nem 1naradt itt sokáig, rövidesen Pestre távozott, majd mint gyógy
szereszmester tert vissza 

Nyulas Ferenc gyógyszertári vizitációja, a szarnosújváli Szentháromság (Városi Levéltár, 
l 80?127 4 "sz, okira~) .gy?~szertáHa vonatkozó észrevételeinek lelkiismeretes tárgyilagossága, szi
goru ellenorzese, kuuka1 eszrevételei inellett a gyógyszertárat nemcsak működésre megfelelőnek 
tar~otta, .han~m el!smerő szavak~al is illette. Ha valamely orvosságot vagy alapanyagot elavultnak 
talalt, sz1go1uan kidobatta Megallapította, hogy a mérgek gondosan vannak elhelyezve, a mérle
gek, .súl~,ok ,pont~sak, a. gyógyszertár officinája, laboratóriu1na, anyagka1nrája, tárolója tiszta, 
megfelelo, celszeru Megjegyezte, hogy a patikának nincsen élő herbáriuma, könyvtára, mindösz
sze Jacquint, Hagert és a Gyógyszerkönyvet találta ineg ellenőrzése alkalmával (12) 

.Közb~~ ~arács~nyi Gratián. Ve,ronika nevű le~nya férjhez ment id Placsintár Dávid gazdag 
kereskedohoz Az. o fiuk, Placs1ntar Gratian Karacsony (1795-18 72) gyógyszerész lett, okleve
lét 1819-ben Bécsben kapta meg (4) Az anyakönyvi bejegyzés szerint régebbi írásmódban szere
pel a neve (Pladschindar). ·ranulmányait befejezve szülővárosában Szamosújváron, az 1788-ban 
reáJj ~gg_~ __ J:]_y~r-~ -~-~~g th~r_9 ltl?_~g4_9~_ c;ím~e:tt gyógy~z~rtá_r tulaj.9 o n_()!i_~ _l_ett_. _ _Így_ l et_t_ _az __ egyko rLKará: „ .„ „_„„ ___ " __ _ 

csony gyógyszertár a Placsintár család tulajdona Placsintár Gratián 1842-ben két levelében is 
~m,árci~: 13-i és. ápr~lis 5-i ~~lt~zésű) 1neghívta Hrobonyi Pál-t és számára egy gyógyszersegédi 
allast aJanlott, b1ztos1tva ellatasat és mosási költségeit is. Hrobony (vagy Hrobonyi) Pál nein volt 
erd~lyi szárn1azás~ Is~olai tanulmányait a mezőberényesi evangélikus középiskolában fejezte be, 
ain1nt azt a Testtmontum ffolastúum igazolja Erdélyben próbált szerencsét, először a tasnádi 
Koritsányszky AncL:ás gyógyszerész (oklevél, Pest, 1819) alkalmazta Itt töltötte le az előitásos 
gyakorlati és elméleti éveket, és 1837 szeptember l-jén elnyerte az Artis Pharmact·utúae Sodalis 
gyógyszerészsegédi képesítést. DiplomáJát főnöke, Koritsányszky András és dr Borsós József, 
Szolnok-Doboka vármegye physicusa állították ki, kettejük pecsétjével és aláírásával hitelesítve 

Orient szerint (2) Hrobonyi 50 éven keresztül dolgozoct, helyesebben mondva vezette asza
mo:ú!vári. Szent~1á,romság gyógyszertárat Munkásságával, kifogástalan közéleti tevékenységével a 
pat1kat minden igenynek 1negfelelően vezette Közben kertészkedett és selyemhernyó-tenyésztés-
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se! is foglalkozott Szamosújvár egyik legnépszerűbb személyei közzé tarozott Népszerűségét az
zal is növelte, hogy Placsintár Dáviddal és dr. Gajzágó lukács orvossal a városi parkot mint kö
zületi intézményt gondozták, bővítették, és kellemes pihenőhellyé tették 1877-ben Kőváry arc
képet festett róla, fiatalabb kori tenyképét közölte a Szongott szerkesztette Armenia magyar nyel
vű örmény művelődési folyóirat. Htobonyi Pál okleveles gyógyszerészsegédet az 1882-ben meg
jelent E'ghzségiig)1i Kalauz már emlfti a szamosújvári gyógyszerészek közt (10) Érdekességként 
megjegyezzük, hogy az 1866-os szamosújvári színházi plakátokon szerepel Hrobony Pál gyógy
szerész neve, a színházi belépőjegyeket nála lehetett a gyógyszertárban elővételben megvásárolni 
(16) 

Közben Placsintár Gratian már 1821-ben megnősült, felesége Balta Katalin (1802-1864). Eb
ből a házasságából született 1826. szeptember 14-én (október 10-én?) Dávid nevű fia, aki szintén 
gyógyszerész lett Veronika leánya (1828-1899) pedig 1847-ben férjhez ment Issekutz Adeodat 
törvényszéki elnökhöz, az ő fiuk pedig Issekutz Hugó, a neves kolozsvári gyógyszerész és a ko
lozsvári FJIE egykori tanára (13) 

Ifj„ Placsintát Dávid iskolai tanulmányait Besztercén és Kolozsváron végezte Már otthon 
gondos nevelésben részesült, a latin, görög, német, francia és az önnény nyelvet tanulta Szongott 
Kristóf vá1ostörténész szerint eredetileg jogásznak készült, ezért bölcsészeti és jogi tanulmányokat 
fOlytatott, és 1846-ban a kolozsvári királyi táblánál felesküdött tiszteletbeli írnoknak A család 
azonban más hivatást szánt neki Előbb apja gyógyszertárában gyakorf1okoskodott, majd Bécsbe 
küldték, al1ol 1851-ben gyógyszerészmesteti oklevelet szerzett Hazatérte után apja gyógyszertá
rában dolgozott Apja halála után ő lett a gyógyszertár tulajdonosa. 1859-ben feleségül vette a 
szintén örmény származású Pattantyús-Ábrahám Polyxenat (1842-1909) Házasságukból két le
ány született, de akkor még egyik sem folytathatta a gyógyszerészi hivatást. 1861-ben Placsintár 
Dávid jóvoltából Szent Antal és Szent Ferenc tiszteletére emeltek kőszobrokkal ékesített oltárokat 
a sza1nosújvári örmény katolikus templomban. 1872-ben a város polgármesterévé választották 
Több mint harminc évig, 1901. március 26-ig, haláláig maradt ebben a tisztségben (3). A gyógy
szertár vezetése ekkor is1nét többnyire Htubonyi Pál kezébe került, aki már Placsintár Gratiannal 
is együn dolgozott Placsintár Dávid közéleti és üzleti elfoglaltsága miatt titkán folytatott rend
szeres gyógyszerészeti munkát, de amikor a Szentháromság gyógyszertár kivételes, kizárólagos jo
gait kellett megvédeni, apa és fia, a két Placsintár gyógyszerész keményen fellépett előjogai érde
kében (12) 

Polgármestersége ideje alatt több iskolát, kaszárnyát, új hidat építetett a Szamos folyóra, szá
mos jóléti intézményt létesített, eltörölte a hídvámot, megnagyobbította a sétateret. A társadalmi 
intézmények tevékenységében is részt vett: igazgató tanácsosa volt a római katolikus egyházköz
ségnek, a Szamosvölgyi Vasútnak, a Hitelbanknak, a Szamosújvári Iarsalkodó Kö1nek Egyetemi 
h_al_lg_a!?_~ak ösztöndíj-alapítványokat létesített. 1877-ben a szegedi árvízkárosultak megsegélye
zésére 50~-5-ö--f-Odl1i pélliidomáil}rt ajáilIOtt fel murikatársával, Hrubonyi Pál gyógyszerésszel 
együtt(!) 

Egy 1874-es adat szerint a gyógyszertá1 tulajdonosa már Placsintát· Károly, aki gyógyszerész
mesteri oklevelét szintén Bécsben kapta meg, 1839-ben, de ugyanekkor a gyógyszertár továbbra 
is Placsintár Dávid neve alatt van feltüntetve (5) Nem sikerült tisztázni kettejük közt a rokoni 
kapcsolatot (idősebb testvér?) 

Placsintár Dávid 1901-ben, hetvennégy éves korában hunyt el Szamosújváron (6) 1900-tól a 
szintén önnény származású Nits János (1870-194.3) gyógyszerész volt a Placsintár-örökösök tu
lajdonában levő gyógyszertárnak a kezelője, 1910-ben már bérlője, majd 1918-tól tulajdonosa 
(8) évtizedeken át, egészen 1943-ig (9), majd ettől kezdve az államosításig fia, Nits Gyula (1906-
19 79) vezette a patikát, aki oklevelét 1928-ban már a kolozsvári l Ferdinánd Egyetemen szerez
te meg, leányrestvérével, NitsJúliával együtt (l, 14) 
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A továbbiakban Szamosújvár második gyógyszertárának megnyitásával kapcsolatos adatokat is 
megen1lítjük. Sokáig a Karácsony-Placsintár család 1788-ban nyert kizárólagossági joga gátolta 
egy új, egy második gyógyszertá1 felállfrását Az említett egyezséget a város közvéleménye nem 
nlindig pártolta Már 1818-ban Bogdánffy Gergely kérvényezte, hogy egy második gyógyszer
tárat nyithasson Szamosújváron. Azonban kérését a városi tanács visszautasította. 1861-ben Csa
usz István (oklevél Pest, 1861) is kérvényezte egy második gyógyszertár felállítását Ezt a kérést is 
elutasították, bár a város lakosságának megnövekedése indokolttá tette volna azt Harmadik alka
lo1nmal Bíró Mór (oklevél Pest, 1862) gyógyszerész 1865-ben kérvényezte a második gyógyszer
tá1 felállítását A városi tanács ezt a kérést sem hagyta jóvá, bár a kö1nyéken levő tíz község pol
gármesterei is támogatták kérését. 1868 októbe1 7-én Moldován Lajos gyógyszerész (oklevél 
Pest, 1866) a Magyar Természettudományos 'Társulat tagja próbálkozik patikanyitással, 1872-
ben pedig Betegh Bálint gyógyszerész (oklevél Pest, 1868) nyújtotta be kérését egy második pa
tika megnyirására Bár ezt a szamosújváü polgárok is rámogatták, főképpen azok, akik elégedet
lenkedtek a Placsintár család kiváltságával szemben Ekkor a városi tanács a szamosújvári 
Egészégügyi Bizottság keretében létrehozott Orvosi Testülethez fordult, awnban ennek tagjai is 
visszautasították azt. Ezt követően még 1895-ben a szamosújvári születésű id. Voith József 
gyógyszerész (sz 1861, oklevél: 1884, Kvár, FJTE), is hasonló kéréssel fordult a városi tanácshoz 
Ez alkalommal is sikertelenül. 1900-ban az egeresi Szilágyi Lajos kért jogosítványt patikanyitás
ra Ellenben Placsintár felsorakoztatta érveit és az 1788. évi sze1ződésére hivatkozott és javasolta, 
hogy az érdeklődő gyógyszerészek a környékbeli településeken nyissanak új gyógyszertárat. Így a 
környéken levő települések közül először Bethlenben 1863-ban, Mócson 1862-ben, Bonchidán 
1890-ben nyílt gyógyszer cár 

Az 1919-es hatalomváltással az új román egészségügyi törvények nem ismerték el az 1788. évi 
megállapodást, vagyis a Szentháromság gyógyszerrár kizárólagosságát, és végül 1923-ban Tamás 
János gyógyszerésznek sikerül megnyitnia a város második gyógyszertárát „Victoria„ néven (11) 
Azonban ő 1926-ban, fiatalon 48 éves korában elhunyt, ezért a haszonélvezeti joggal bíró özve
gye, Lővy Elemér gyógyszerésszel mint kezelővel működtette tovább a gyógyszertárat, az 1940-es 
évek közepéig (15) 
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169 ábra. A 5za1noiújvá1i Plaointát Dávid Szentháromság gyógy.fzettárból fennmaradt 

G-,yógysztrtári Manualis (1788) é1 a polgármesteri jelenté1 az 1875 évról (www. Gherlainfo ro) 

170 ábra Az egykori Szenthdrom.5ág gyógysze1tá1 
az I930-as években 

313 



PODHRÁCZKY FERENC 
(1828-1892) 

Nem volt erdélyi születésű, de egész gyógyszerészi tevékenysége Nagyszalontához és Bihar me
gyéhCz kötődik. A Nógrád megyei Ragyolc kisközségben (ma Radzovce, Szlovákia területéhez tar
tozik) született 1828. június 17-én Erről a vidékről származik még nemespodhragyi Podhraczky 
József történetíró (1795-1870), az MTA tagja, valamint több azonos nevű híresség is A 
raszlaviczai r k plébánia születési és házassági mutatójában 1828 és 1850 között két-két Podraczky 
Franciscus és Podhráczk:y Stephanus szerepel 

Középiskoláit is azon a vidéken, Besztercebányán, Nyitrán, Esztergomban végezte, majd a pes
ti egyetemen bölcsészetet tanult, és csak ezután lépett a gyógyszerészi pályára Előbb az Ipolyság
ban gyógyszerészgyakornokként dolgozott, később segéd Léván (7), majd újból beiratkozott a 
pesti egyetemre, ahol huszonhét éves korában, 1855-ben kapott gyógyszerész oklevelet (8) Mint 
okleveles gyógyszerész több helységben dolgozott, így Mosonban, Nagyszombaton, Debrecen
ben, majd Nagyváradon, végül Nagyszalontán telepedett le és 1870-ben ő alapírja meg ebben a 
helységben a második gyógyszertárat Remény elnevezéssel (5) 

Már gyógyszerészsegédként érdeklődése a természettudományok felé fordult. Minden szabad
idejét a természeti jelenségek megfigyelésére, a növény- és állatvilág tanulmányozására szentelte, 
de ugyanakkor a gyógyszertári gyakorlatba bevezethető újítások is érdekelték és foglalkoztatták 
Ilyen tárgyú megfigyeléseit, tapasztalatait gyakran közölte a szaksajtóban, a Gyógyszerészi Hetilap
ban 1862 és 1870 között, még debieceni gyógyszerészsegéd korában 18 tudományos dolgozata 
jelent meg a Gyógyszeri5zi Hetilapban, amelynek szerkesztője, Schédy Sándor szerint „Podhráczky 
Ferenl Debrecenben működő segédgyógyszeréiz a kor legérdeke5ebb s legértéke:sebb embereinek egyike" 
(!). E szaklapon kívül közölt még más jellegű lapokban is, így a Kertész Gazddban, a pécsi Nép
nevelők Kalauza'ban, a budapesti Iskolai Kt.1tükörben és az lskolabarátban, valamint a Bihar meg;yei 
Orvos-, Gyógy1zerész- é.5 Természettudo1nányi E'gylet Évkönyveben is Témakörei igen változatosak, 
foglalkozott a collodium készítményeivel (1862), a szappanok vizsgálatával (1863), a supposito
Iiákkal (1868), mé1gező növényekkel és természettudományi kérdésekkel (3) 

A Bihar megyei gyógyszerészek egyesületi életében tevékeny részt vállalt. A Biharmegyei Or
vos-, Gyógyszerész- és 'Tertnészettudo1nányi Egyesület alapító tagja, és már 1866-tól annak 
könyvtárosi tisztségét is ellátta, 1871-ben pedig titkára Az Egyesület havi ülésein többször is tar
tott előadást Így például egy alkalom1nal a vasról és annak készítményeiről, illetve a gyógyszeré
szi viszonyokiól, valamint a földművelési vegytan haszna a gazdaágazatban, illetve a magyar honi 
mérges növényekről Külön kiemeljük a Nagyszalontán tartott ülésen elhangzott két előadását, 

_ 11:1-_~!y~_<:!~_!_~r_gy~--~'.l„új~~~-gy~_gy~-~-r~k ~e~~tatása \T~lt (_l}_). T~gJ~-Y~.!~-~~--~~~-~-1 p_~~~_uzaI11osa~ m_~
ködő Debrecen-Biharmegyei Gyógyszerész Testületnek is, ahol a gyógyszerészi ka~-ált~I~os ér
dekeinek legerősebb harcosa 1866. október 6-án a debreceni közgyűlésen bemutatta az általa ki
dolgozott új alapszabályokat, beszámolt továbbá az egyesület céljairól, terveiről; ekkor megválasz
tották a Testület másodjegyzőjének (1) A Bihar megyei törvényszék keretében vegyvizsgálói fel
adatokat is ellátott A Természettudományi l(önyvkiadó-Vállalat nyolcadik, 1893-1895 évi cik
lusának pártoló tagjai közt is szerepel a neve 

Nyomtatásban három kis könyve jelent meg (3): 
1 Termé1zetrajzi !zemelvények Értekezések az állat- és niivénytan kiirébó'l e 15'7 oldalas könyvét 

Nagyváradon adták ki 1868-ban Társszerzője Mocsáry Sándor zoológus (1841-1915), az MTA 
levelező tagja A kötetben 17 tanulmányt közöltek, 13-at Podhráczky Ferenc tollából, így példá
ul a denevé1, a sündisznó, a medve, a mókus, a kakas, a fecske, a pulyka, a cserebogár, a levelész, 
a rák, a gabonafajok betegségeiről szólókat 

314 

2 Ugyancsak Nagyváradon jelent meg 1869-ben Értekezés a hangyák életmódjáról e 14 olda
las füzete, ainely a Bihar megyei Orvos-, Gyógyszerész·- és Természettudományi Egylet felolvasó
ülésén is elhangzott az ő előadásában 

3 Emlékfüzet címmel a Debrecen-Biharmegyei Gyógyszerész Testület 1867. szeptember 7-én 
Nagyváradon tartott első összejövetelének en1lékére 43 oldalas könyvecskét jelentetett meg, 
Bertsinszky Károly gyógyszerész11ek, a testület elnökének ajánlva; ebben ismerteti az 1866. októ
ber 6-án elfogadott alapszabályokat, a testület célját, terveit, és ugyanakkor növény-· és állattani 
dolgozatait is közli, így a hévízi nimfával, a darázzsal, a vízigőtével, a pókkal foglalkozó írásait (9) 

1877-ben Nagyváradon Bertsinszky Károly gyógyszerész temetésén ő mondta az emlékbeszé
det, ezután azonban már közleményei nem jelentek meg. Sajnos további sorsáról nincs adatunk 
Az. 1882-ben kiadott E'gé.!zségügyi kalauz (6) még őt nevezi meg a gyógyszertár tulajdonosának, 
1895 február .3-án hunyt el Nagyváradon. Halála nagy veszteség volt 

Halála után gyógyszertárát az özvegye bérbe adta a Borsod megyei Emőd településről szárma
zó SaádJózsef (oklevél 1895 k) gyógyszerésznek 1904-ig, 1910-ben már Berkes Ármin a bér
lő .. 1922-ben pedig a patikát megvásárolja a Nagyszalontán 1881 október l-jén született Székely 
Zoltán, aki 1904-ben kapta meg gyógyszerészi oklevelét (4, 8). 1945-ben a tulajdonost a Szovjet
unióba vitték kényszermunkára Az 1949 április 2-i 134 sz. Kormányrendelet mellékletében az 
államosított gyógyszertárak tulajdonosainak névjegyzékében az ő neve szerepel (10) 

A szakirodalomban utalást találunk még ifj„ Podráczky Ferenc sz~tesi gyógyszerészre is, aki 
1857-ben (?) született, és fiatalon 1895 február 3-án hunyt el, alig 38 éves korában Ezenkívül 
még a Nagyszalontán 1875-ben született Podráczky István gyógyszerész neve is előfordul, aki 
alig 20 évesen 1895-ben kapta meg gyógyszerészi oklevelét Budapesten Valószínű leszármazot
tak, azonban róluk több adat sajnos nem állt rendelkezésünkre 
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DR RÁCZ GÁBOR 
(1928-2013) 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet (Egye
tem) keretében működő Gyógyszerészeti Kar Farmakognóziai 
tanszékének professzora és három alkalommal a dékáni tisztség 
viselője volt 1956-58, 1962-76 és 1984--86 között. Oktatói és 
kutatói tevékenysége kiemelt jelentőségű, iskolát alapított, egy
kori tanítványai, doktorandusai és 1nunkatársai részére követen
dő példa volt 

Aradon született 1928„ június 15-én. A középiskolai tanul
mányait 1946-ban az aradi Római Katolikus Főgimnáziumban 
végezte Rozsnyay Mátyás egykori aradi gyógyszertárában volt 
gyógysze1ész-gyakornok Egyetemi tanulmányait 1948-őszén 

kezdte meg, az akkor érvényes előírásoknak nlegfelelően előbb a 
Bolyai IUdományegyete1nen, a Maten1atika-'Tern1észettudomá
nyi Ka1 hallgatójaként, 1najd 1niután Marosvásá1helyen lét1e
hozták az önálló Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetet, annak ke
retében a Gyógyszerészeti Karon folytatta tanuln1ányait Itt, az 

első végzős évfOlya1nn1al, 1950-ben sze1ezte 1neg gyógyszerészi diplomáját. Már ezt megelőzően 
1949-től gyako1nok a Gyógysze1észi növénytani diszciplínán, majd taná1segéd a drogismereti 
(faunakognóziai) tanszéken. 1958-ban tanító1nestere, d1. Kopp Ele1nér irányítása mellett a 
gyógyszerésztudo1nányok doktora cín1et is 1negszerezte Ettől kezdve mint oktató, a hierarchia 
minden lépcsőfokát 1negjá1 va, 1968-tól tanszékvezető és doktorátust irányító egyetemi tanát lett 
Román és 1nagya1 nyelven ta1 tott magas színvonalú előadásain a négy évtizednyi hallgatóknak 
nemcsal{ a gyógynövény ismerete bővült, hanem a szaluna, a hivatás szeretetét is élvezhették Ma-
1osvásárhelyi oktatói tevékenysége alatr több önálló kötete és kőnyo1natos egyete1ni jegyzete je
lent meg: A'tta!.dno1 botanika I. Sejttan és szövettan II Vegeratív szervek (Mvhely, 1954); Nii
vén)'1end5ze1 (Mvhely, 1956); Niivényi sejttan_ izdvcttan (Mvhely, 1960). Első szerzője a háron1kö
tetes f""'armakognózia (Mvhely, 1983-87) e ro1nán és 1nagyar nyelven Ílt jegyzetnek. 1992-ben 
tanszékvezető professzorként vonult nyugdíjba, majd Pécsre távozott. Több száz gyógyszerészhall
gató is1neretét gazdagította 1endkivUli előadásaival, egyete1ni jegyzeteivel és közel 20 doktorandu
sánal{ munkáját felügyelte. Vendégelőadóként Belgiumban (1958), Görögországban (1967), Tö-
1öko1szágban (1971), Németországban (197.3) is tartott előadásokat 

I{:)_~~---s-~~J~~~-1~_~'~--~g)"._etemi_j~gyze_t „sz~rzője:, illetve társsz_erzője. Ezekkel hozzájá1 ult a gyógysze
rész növendékek szélesebb körű szak~-~( is1neretének bővüléséhez. Így társszerzője a két kiadást is 
megért román nyelvű l;lante medúinale ~i aromatúe c szakkönyvnek (1962, 1975), továbbá a 
Farmacognozic címmel 1negjelent egységes egyetemi tankönyvnek (Buka1est 1967), a laza Aristid 
és Coiciu Evdochia szerzőkkel írt román, majd magya1 nyelven is megjelent Gyógy- éf i!lóolajo5 
nO'vén)'ck e. könyvnek (1972, bővített kiadása 1975), valamint a Gyógyniivényúmeret e kötetnek 
(társszerzők Rácz-Kotilla Erzsébet és A laza, 1984) 

Már kezdettől fogva részt vett az egyetem botanikus kertjének létesítésében, 1952-től nevéhez 
flíződik annal{ irányítása, 1najd 1964-től, Kopp Elemér professzor halála után, a tanszék 1nellett 
létesített Gyógynövénykert felügyeletét is átvette és a két kert növényállományánal{ bemutarásár 
célzó 1959-ről megjelenő Magkatalógus, valamint 1965-től annak 1nelléklete, a Note botanúe e 
kiadvány szerkesztését is irányította. Részt vett több növényi gyógyterméket előállító kísérleti 
üzemrészleg és a 1narosvásárhelyi Gyógyszergyá1 (akkori nevén Armedica) létesírésében 
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Illdományos tevékenysége a gyógynövények szövettanára, növénykémiájára, előfordulására, 
teunesztésére, hatástani vizsgálatára, továbbá a népgyógyászatra, tern1észetvédelemre és gyógysze
részet-történeue terjedt ki. Szak.közleményei 1951-től több 1nint 35 hazai és külföldi folyóirat
ban, füleg az Orvosi Szemle-Revúta Medúald, a Farmacia, a NatutwiHenschaften, az Acta Phatm 
Hungarúa, a Die Pharmazie, a Scientia Pharmaceutúa, az Östt:rreichúche Apoth Zeitung, a Tetmé-

5zetgyógyászat hasábjain jelentek meg; egyéb ismeretterjesztő írásait a ROrunk ÉvkönJ'V (1979), A 
Hét, a Művelődés közölte. Tanulmánya jelent meg (az Aluta 19/2-es kötetében) a Benkő ]óz.sef 
kéziratában fellelhető, Erdővidék flórájára vonatkozó adatokról (leányával, Rácz Erzsébet Johan
nával), a ro1nániai Kárpátok gyógynövényflórájának védelméről (Ocrotirea Naturii 19 köt 
1975). A hazai gyógyszerészet tö1ténetének tanulmányozása is érdeklődési körébe tartozott A 
G_yógyszerészet e. szaklapban áttekintést adott az erdélyi magyar gyógyszerészeti irodalomról 
(1987/5) és az erdélyi 1nagyar gyógyszerészképzésrői. A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 2„ kö
tetében a gyógyszerészi vonatkozású szócikkek szerzője. Hasonlóan a Genersich Antal E'mlékkön,yv
ben (Bpest-Mvhely, 1994), és A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvo1- és gyógy.1zeré.5zképzés _50 éve 
(Bpest 1996) c kötetben is a marosvásárhelyi gyógyszerészképzésről és a gyógyszerészi szakiroda
lomról értekezett A gyógyítds múltjából e Spielmann József Emlékkönyvbe (Mvhely, 2008) Páter 
Béla és Gidóf3.lvi István gyógynövényeiről, majd a Páter Béla emlékezete e könyvben (Kvár 2010) 
száz év távlatából emlékezik a tudós követőiről Tanító1nesteréről, elődjéről, Kopp Elemérről a Te
remtó életek - maro1vásárhelyi 1zemélyi5égek e. kötetben állít emléket (Mvhely, Mentor Kiadó, 
2011) 

Több éves, gyógynövényeket számba vevő, feltérképező terep1nunkájának eredményeiről a 
Plante medicale din fiora 1pontand a Bazinului C'iuc (Csíkszereda 1968) és a Kovászna megye gyógy
növényei (Fűzi Józseffel, Sepsiszentgyörgy 1973) c gyűjteményes kötetekben számolt be. Fejeze
tet írt a Csedő Károly szerkesztette Hargita megJ1e gyógy- és.fűszernövényei (Csíkszereda, 1980) c 
kézikönyvbe A két-két kiadást megért magyar, majd román nyelven is megjelent ROrszerű gyógy
növényhasználat (Kvár, 1982, 1983) c gyűjteményes kötetekbe több fejezetet írt A Román Gyógy-
5zerkönyv, a Farmacopeea Románd szerkesztésében is részt vett a VII kiadástól a IX-ig (Bukarest, 
1956, 1965, 1976) 

Nyugdíjazása után kitelepedett Magyarországra, Pécsett telepedett le. Itt az Orvosi Karon foly
tatta ért~kes oktatói 1nunkáját vendégtanári minőségben és ezután is több szal<l<:önyve látott nap
világot Igy feleségével, Rácz-Kotilla Erzsébet és Szabó László Gy egyetemi tanárokkal együtt írta 
meg a Gyógynövényúmeret- a fitoterápia alapjai (Bpest, 1992) e kézikönyvet. 'Több fejezetet írt a 
Bernáth Jenő szerkesztésében megjelent és több kiadást is megért Vadon termő é.5 terme5ztett gyógy
növények (Bpest 1994) e. kötetbe Feleségével, Rácz-Kotilla Erzsébettel együtt írták a TerméJzetes 
gyógymódok - komplementer medúi'na (Bpest, 1999) és az Aromaterápia mindenkinek című 150 
oldalas kézikönyvet (2000, Aromax RI.) Magyar nyelv1e lefordították Heinz Schilcher 
Phytotherapie ili der-KiiiderhtH!kiáidé_C __ köúyYének_3 ___ ki.idás-át, an11-ill3:gfif-IlyeIVe0---2ö03~-ban je= 
lent meg Budapesten a Dictum Kiadó gondozásában Fitoterápia a gye"tmekgyógyászatban címmel 
a Bibliotheca PhaHnaceutica sorozat 9 könyveként Társzerzője a felesége által írt Teá5könyv e. kö
retnek (Edenscript Kiadó, Pécs, 2003) Utolsó könyve 2012-ben, a már említett hármas szerző
séggel a Galenus Kiadó (Budapest) jelentette meg, GyógJ1növények úme'tete. A fitoterápa é.5 az alte't
natív medicina alapjai címmel, 554 oldalon 

Számos romániai, magyarországi és ne1nzetközi szak- és tudományos társaság ragja volt Több 
hazai és külföldi tudományos társaság tagja, a Román Akadémia gyógynövénykurató bizottságá
nak elnöke (1974-90), a Román Orvosi Akadémia 1993-ban rendes tagjává választotta. Az 
1990-es újjáalakulása Óta tagja Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, 1990-1992 között az Orvosi 
Szakosztály választmányának tagja, 1998-tól az EME elnöksége alapító tagnak minősítette jelen
tős mennyiségű könyvadományának köszönhetően. 2005-ben Marosvásárhelyen, az EME Or-
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vos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának XV Tudományos ülésszakán Pápai Páriz-díjjal 
tüntették ki. Egyetemek, így a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészet Egyetem (1998), majd 
a Nagyváradi Egyetem (2010) docto1 honoris causa kitüntetéssel díszdoktorrá avatta Tagja a Ro
mán, a Magyar és a Ne1nzetközi Gyógysz.erésztudományi Társaságnak, 2003-tól a Magyar Gyógy
szerészet-történeti Társaságnak pedig tiszteleti tagja 

Oktatói és kutatói tevékenységét a rendkívüli igényesség és pontosság jellemezte. Kiváló elő
adóként volt ismert, akár a gyógyszerészhallgatóknak, akár munkatársainak vagy szakmai körök
ben tartott előadásokat 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (akkor Intézet) Gyógyszerészeti Karán 
1950-ben a legelső évfolyam végzettje volt, majd 1958-ban az első, aki a doktori fokozatot is 
megszerezte. 'Továbbra is a Kar keretében maradva, előbb a Növénytani, majd a Farmakognóziai 
Tanszéken a hierarchia minden lépcsőfokát megjárva, közben három alkalommal a dékáni tiszt
séget viselve, nagy odafigyeléssel, gonddal, megértéssel az egész kar irányítását is végezte 

Marosvásárhelyi évei alatt elődje, Kopp Elemér professzor nyomdokaiba lépve közvetlen mun
katársaival, egykori tanítványaival iskolát teremtett. fudományos kutatása központjában az erdé
lyi népgyógyászat adatainak kísérleti ellenőrzése állt, de a gyógynövények alaktani sajátosságaira, 
hatóanyagaik azonosítására, hatástani vizsgálatára, sőt a természetvédelemre is kiterjedt figyelme 
Gondja volt a Kar 1nellett létrehozott - az oktatás, és a kutatás jelentős bázisát képező - Gyógy
növénykert irányítására is. A tudományos közlemények, egyetemi jegy:tétek és számos szakkönyv 
írása mellett a Román Gyógyszerkönyv több kiadásának szerkesztésében is részt vett Munkásságá
nak elismeréseként a Román Akadémia gyógynövénykutató bizottságának elnökévé, majd a Ro
mán Orvosi Akadémia tagjává választották Az Erdélyi Múzeum-Egyesület újraalakulását követő
en, 1990 után, annak tiszteleti tagja lett, majd a Pápai Páriz Alapítvány is kitüntette maradandó 
értékű munkásságáért. 

Egykori munkatársai, tanítványai emlékezetében úgy fog megmatadni, mint egy kiváló okta
tó, rendkívüli előadó, a gyógynövények lelkes kutatója és egy sokoldalú, nagy tudású és nagy mű
veltségű ember 
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RÓIHSCHNEK KÁROLY 
(1806-187)) 

Marosvásárhelyen született 1806. augusztus 28-án római katolikus szülőktől Iskoláit szülővá-
1osában, a Református Kollégiumban végezte, az iskolai érdemkönyvben a következő szöveg áll: 
„ a fdtetszójóknak szdma közé be kellett hog;1 iktathassék '·'(I) 

A gyógyszerészi pályát valószínűleg nehéz anyagi körülményei miatc választotta, de ehhez az a 
tény is hozzájárulhatott, hogy rokonságában volt n1ár gyógyszerész Így gyakornoki idejét 
Balázsfalván, nagybátyja, Schiessl György a Megváltóhoz cÍJnzett gyógyszertárában töltötte, 
majd, 182.3-ban letette a tirocinális vizsgát Ezután Erdély több városában kondícióskodott, ké
sőbb Pestre ment, hogy egyetemi tanulmányait folytassa. A pesti egyeten1en 1828. augusztus 
30-án kapott magisteri oklevelet (6). Az Orvosi Kar anyakönyvében a 167 oldalon a 951 sorszán1 
bejegyzésénél a következőket olvashatjuk: „Rothschnek Carolu.1 ann 21 Roni C'ath Marosvásár
helyiens in lhzn~ylaniaoriendus terminatu lursu pharm norm. proscripto etpraeparatis paradigrnatibu1 
duobus· Nitrate Baryta et Acetate C'upri die 30 Aug. 828. Rigorosum ~ubivit lUm lalculo valde bene 
altera dit adjuratus diploma accepit" (l). Ezután okleveles segédként 'Temesváron, Nagyváradon, 
Kassán és Debrecenben dolgozott, 1836-ban jogot nyert gyógyszertár felállítására Újfehértón 
(Szabolcs-Szatmár megye) 1837-ben meg is nyitja gyógyszertárát 1840-ben megnősült, felesége 
Fetter En1ília Ebből a házasságból születik Emil fia - később gyógyszerészdoktor - és Mária leá
nya Gyermekei neveltetését szívén viselte, és ezért igyekezett nagyobb városba kerülni. 1846. feb
ruár 28-án eladta az újfehé1 tói gyógyszertárat, és a család Debrecenbe költözött Itt megvette a 
Zeininger Antal gyógyszerész (oklevél Nagyszombaton) által a, Cegléd utca 3 szám alatti 1772-
ben alapÍtott Arany Egyszarvú patikát. Ennek tulajdonosa 1807-1840 között Kaffka .József~ 
majd 1840-től 1846-ig, annak fia Kaffka Károly (oklevél, Pest, 1833) gyógysze1ész volt Ez 
uróbbi ekko1 rnár Debrecen város szenátora és a közügyeknek élt, nem folytatta gyógyszerészi 
inunkáját, ezért adta el gyógyszertárát Róthschnek Károlynak A reáljogot a Nagyváradi Helytar
tóság 11 770 szám alatti okirata isn1eri el, amelyet még 1858 sz.epte1nber 28-án állítottak ki (2) 
Közben inár 1852-ben ugyanazon utcában egy sze1nközti új emeletes házba költözött át családjá
val és a gyógyszertárral együtt Ugyanekkor új bútorzatot is vásárolt, a régi, eredeti berendezést 
később a Debreceni Déli Múzeum vette át, ahol ma is látható: a X terein bejárata felett a falban 
kőbe faragott Z A 1772 felirat olvasható, ami egykor a gyógysze1 tá1 bejárata fölé volt beépírve 
(az egykori tulajdonos, Zeininger Antal monogra1nja és a gyógyszertár megnyitásának éve) 

Róthschnek Károly a gyógyszertárát húsz éven át a legnagyobb hozzáértéssel és odaadással ve
zette, értékes szakkönyveket sze1zett be, s így igyekezett isn1ereteit a kor színvonalán tartani 

1861-~en a Debrece_ni _._C_;yógysz_er_és_z_ ~~st_~le_t _alakuló ~Özg}'űlésé_n_,_ maj_~ ___ I_ 86()_-ball ___ a -~-ihar_ in_~~ 
gyei Giób')'SZerésiTes-tlllettervaló egyesüléskűr tartott ülésen-mfrlt k01~e1nok-ffiéi iészt-vett, d-e ez~
után visszavonult. Az egyesületi életben nem vállalt már tisztséget, sőt a szakmai tevékenységét is 
abbahagyta, 1866 január l-jén haszonélvezettel átadja gyógyszertárát a fiának 

Róthschnek Károly gyógyszerésznek sikerült a nélkülözések közt lefolyt ifjú évei után önszor
galmából rnegfelelő anyagi hátteret biztosítania, de ezt nem élvezhette úgy, ahogy megérdemelte 
volna Feleségét hatévi házasság után elveszítette, gyermekeit özvegyen nevelte fel Csak szakn1á
jának és gyermekeinek élt Éveken át lappangó betegséggel küzdött, ami egyre súlyosabbá vált, 
ezért is határozta el a visszavonulást 1873. július 22-én hunyt el Debrecenben 

Fia, Róthschnek Vince Emil 1842-ben Újfehértón született Gyógyszerészi tanulmányait 
Bécsben végezte, ahol nemcsak magiszteri, hanem tudori (doktori) oklevelet is kapott 1865. 
március 31-én avatták doktorrá az Úber fod und Cian c értekezésével (5) Hazatérte után apjától 
már 1866 január l-jén átvette a debreceni gyógyszertár vezetését (3) Tevékenyen részt vett a 
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gyógyszerészek egyesületi életében is, alapíró tagja és tit~ára 1866 októberétől a Oebrecen
Biharmegyei Gyógyszerész Testületnek, majd 1874-től az Altalános Magyarországi Gyógyszerész 
Egylet III kerülete 4 járásában látta el a titkári teendől~_et. 1882-ben az ő szerkesztésében jelent 
rlleg a Debrecen-Biharmegyei GJógyszeré.íz Te.1tület és azAltalánoJ Magyarország} Gyógyszerész Egy
let története e kötet (lásd ábra), valamint 1884-ben a „Pótlék é.5 helyreigazítás a »Debreczeni éJ 
biharmegyei gyógyszerészte:stület s az általdno1 magyaronzági gyógyszerészek egylete 12 járáfa, gyógy

szertárai, testülete é5 egyletének története alapltásuk óta" című műve szintén Debrecenben 
1906. október 10-én, hatvannégy éves korában hunyt el (7, 8, 9). A Déri Múzeum őrzi a róla 

készült festményt 
A gyógyszertárat az ő fia, Róthschnek.Jenő Emil Károly vette át, aki 1868 június 12-én szü

letett. Ő már Budapesten végezte egyetemi tanulmányait, itt kapott gyógyszerészi és gyógysze
részdoktori oklevelet; ez utóbbit 1901-ben az Illatos drogok illóolaj veszte:sége porítás é.1 poralak·ban 
való eltartáí következtében e. értekezésével, amelyet Bókay Árpád vezetése alatt a Gyógyszertani 
Intézetben dolgozott ki (4) Több dolgozata jelent meg a Te1mészettudományi Közlönyben 1914 
és 19.30 között, így például A koffein (1914), Az eat hami;itdra ér pótléka (1919), Különös élveze
ti rzerek, (1927), A koka é5 a kokain (1929), Aqua Fontana (1930) Később a Debreceni Gazdasá
gi Akadémia tanársegédévé nevezték ki Sírja Debrecenben van, helyrajzi száma: III tábla, 27. sor, 

1 3 sír 
A Marosvásárhelyről elszármazott és három generáción keresztül gyógyszerészeket adó 

Róthschnek családról ennyi adatot sikerült összegyűjtenünk. Bár egyikük tevékenysége sem kö
tődik szorosan Erdélyhez, megemlítésükkel a marosvásárhelyi születésű, innen származó gyógy
szerészek sorát szándékoztunk kiegészíteni 
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MAROSJÁRAI ROZSNYAY MÁTYÁS 
(1833-1895) 

A marosjárai Rozsnyai család régi székely eredetű. Az 1582 évben Rosnyai Dávidnak Lengyel
országban szerzett érdemeiért Báthory István fejedelem címeres nemeslevelet adományozott, és 
I 590-ben a család Báthory Zsigmondtól Marosjárában egy udvartelket kapott; azóta használják 
a marosjárai előnevet. A család másik alapítójának azt a Rosnyai Dávidot tekintik (1641-1718), 
aki Marosvásárhelyt gondos nevelésben részesült, és Apafi fejedelem udvari embere, később, pe
dig török követ volt A család leszármazási táblázatát és címerük leírását Kővári, Nagy és Pálmay 
is közli (7, 10, 11) Az utolsó leszármazottak közt több János nevű is van, akik közül lehetséges, 
hogy az egyik Rozsnyai Mátyás apja, awnban felesége és fia neve nincs említve, valószínűleg azért, 
mert már elszármaztak Erdélyből A marosvásárhelyi kollégiumban 1720 és 18.36 között több 
Rosnyai nevezetű diák tanult (15). 

Marosjárai előnevet megtartó Rozsnyay Mátyás 1833 május 14-én született Szabadszálláson 
(Bács-Kiskun megye), apja, Rozsnyay János (Szinnyei szerint (14) Rozsnyay Mátyás) főbíró volt 
ebben a kis helységben. Anyja neve Wirtzfeld Eszter 

Iskoláit a kecskeméti ref kollégiumban végezte, majd a bécsújhelyi katonai akadémián tanult 
Az. 1848-as szabadságha1c idején hivatást cserélt, mert nem tudta öss;eegyeztetni hazafias érzel
meit azzal, hogy olyan iskolának legyen a növendéke, amely hazája ellenségeivé neveli a tiszteket 
Ekkor fordult a gyógyszerészet felé (13) 

Gyógyszerészi tanulmányait részben Pesten, részben Bécsben végezte; ez utóbbi helyen 1855-
ben kapott gyógyszerész1nesteri oklevelet Segédként Katona Zsigmond (1828-1902) kecske
méti gyógyszerésznél dolgozott, itt kapott kedvet a borászathoz Szülővárosa gyógyszertárában is 
dolgozott (8), majd 1861 október 18-án pályázat útján jogot nyert patikanyitásta Zombán (Tol
na 1negye) Iübb 1nint egy évtizedet töltött ebben a csendes kis falusi gyógyszertárban Minden 
szabadidejét tanulásra, önképzésre fordította. A kémiai tanulmányokon kívül nyelveket sajátított 
el, mert mindent eredetiben akart olvasni; olyan általános műveltségre tett szert, hogy valóságos 
élő enciklopédia volt A sakkozás tudományáról még 1859-ben írt könyvet A Jakkjáték elemei, ve
zérfonal a fakkjáték megtanul.ására címmel. Ez az első 1nagyarnyelvű sakk-könyv (20), ami tulaj
donképpen Lange l eitfa-den .fiir Schachpiler e könyvének a fordítása, de kibővítette sok új ma
gyar sakk.szóval, melyeket ő alkotott, így magya1ította a sakkjáték szakkifejezéseit (23) 

Az. íztelen kinin előállításávaJ is már itt kezdett foglalkozni a zombai körorvos biztatására 
1863-ban kérte a „kinal cukorkák (chinin bombon)" forgalomba hozatalát, azonban elutasították 
„gyógykontárkodás" címen, ő azonban nem adta fel a reményt A Magya1 Orvosok és 'fermészet
vizsgálók_r_endszeress_é_gel (artott vándor_gy(í_lés~i jó alkalmat szolgáltattak arra, hogy „búvárkodá
sait", kísérletei eredményeit bemutathassa. Már 1867-ben a Rirnaszombatban tartott Magyar Or
vosok és 'fe1mészetvizsgálók XII nagygyűlésén Koczianovich József gyöngyösi gyógyszerész pá
lyadíjként 20 aranyat ajánlott fel annak, aki „a kinalt oly alakban állltja elő, melyen kr::serü ízét igen, 
de hatd1onágát nem ve:sztve [ J .~is gyermekeknek is [ ] nyújtható legyen" A következő évben, 
1868-ban az Egerben tartott XIII vándorgyűlésen Rozsnyay Mátyás ennek megoldásáról tarrott 
előadást, be is mutatta készítményét, azonban a kiírt pályázatot mégsem nyerte el. Az 1869-ben 
Fiuméban tartott XIV vándorgyűlés már meghozta az elismerést, idejében benyújtotta a bíráló 
bizottságnak készítményét, és a résztvevőknek is kiosztott egy-egy darab, 0,07 g kinint tartaJma
zó, kelle1nes ízű cukorkát. Pályázatának jeligéje: „Csak szemnek és 5zájnak egyformán ízletes kiálll-
tás győzheti le a beteg undorát a gyógyszer iránt.-' Ez a felfogás ma is állja helyét, s talán csak most 
kezd valósággá válni A pályázatának elbírálói Than Károly, Wartha Vince és Poór Imre voltak 
Így az Íztelen kinin rövidesen elismert készítmény lett Ugyanitt A fényképészet legújabb haladása 
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címmel is tartott előadást, és az általa készített fényképekből is kiosztott a résztvevőknek Ez a 
vá1.1dorgyűlés sikeres volt számára, zombai gyógyszertára ennek köszönhetően nagyon fellendült 
.18 7 :-ben Aradon tartották a XV. vándor gyűlésüket a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók, itt 
is eload~st tartott A robbanó é.5 öldiikló .1zerekró'/, 1872·-ben Herkulesfü1dőn a XVl vándorgyűlé
sen pedig A babona a természettudományokban címmel értekezett ] 875-ben az Előpatakon tar-
tott XVIII. vándorgyűlésen A .1zulfonkarbonsavas é.1 xantogénsavas kdlii c előadásával vett részt, 
1886-ban pedig 'Temesváron a XXIV vándorgyűlésen a gyógyborokról értekezett, és arról számolt 
be, hogy az Arad környéki borokat gyógyborrá alakította át, és az ő patikájában forgalmaztak elő-
ször gyógyászati céllal a vörösbort A gyógyborokat saját aradkövi (Cuvin) szőlőjükből állúotta 
el~, de. kis mennyiségben, ménesi aszúbort, sőt valódi tokajit is lehetett vásárolni patikájában. A 
menes1 aszú híinevét is öregbítette előadásával, mondván, hogy „. mint termé.5zctes erje:izté.\ által 
ké.5zült vörös aszú - valóban unicum a maga nemében "1892-ben vett részt utoljára a Magyar Or-
vosok és Természetvizsgálók vándorgyűlésén A forro-kálium tartaricum cr)1stalúatum e. előadásá-
val, melyben felhívta a borászok figyelmét, hogy (gyógy)borok készítésénél csak olyan vegyszert 
szabad használni, ami rokonságban van a borban találhatókkal Mindezek az előadások nyomta-
tásban is megjelentek a vándorgyűlések után kiadott Munkálatokban (12) 

Még 1871-ben Aradon, a vándorgyűlésen ismerkedett meg Szarka Károly János gyógysze
réssz:l, akitől ké:ő~,b: 187 4. ~ugusztus 9-én megvette az 1824-es alapítású Szentháromság gyógy
szer tarat az aradi Foter 13 szam alatt Itt 1.3 éven át itt működött a patika, nagy gondot fordított 
a berendezésére, felszereltségére 1887-be, a város főterének átszervezése miatt, át kellett helyez
nie gyógyszertárát az Eötvös u 5 szám alá, szembenézve a Szabadság térre (ma is itt működik a 
gyógyszertára). Ez alkalommal is az új laboratóriun1át lepárló, hűtő, szárító berendezésekkel sze
relte fel, és az ország legkorszerűbb gyógyszertárává alakította át Újításokat vezetett be, a porok 
osztását géppel végezte és nem papírba, hanem ostyába szolgáltatta ki azokat. Legelőször ő alkal
ma~t:, h~itelefont, „messzes~lót" aradi patikájában. Az Aradi Közlöny c újság „rninta gyógy
szertar -kent emlegette (6) Nála kezdte el gyógyszerészi pályaflltását a később világhírűvé vált 
Winkler Lajos (1863-1939) gyógyszerész, később kémiaprofesszor (5), és Réthy Béla (1862-
1935), aki későbbi laboratóriumának gondolatát is itt ér lelte (.30) 

Az. Íztelen kinin előállításával továbbra is foglalkozott, szá1nos szakcikket jelentetett meg még 
ezzel kapcsolatban (9). Az. előállítási módot közkinccsé tette, a Magyar gyógyszerkönyv első ki
adásának pótkötetében már hivatalossá vált, és a második kiadástól kezdődően még az 1954-es, 
Ötödik kiadásban is szerepel C'hininum tannicum iníipidum Rozsnyai néven. Továbbra is foglalko
zott Arad környékének boraival Készítményeivel külföldi kiállításokon vett részt, ahol többször 
is ~tünte~ték (2) I?e.itt sz;rezhették, be a betegek a fogfájásra hatásos Bonatzik-cseppet, a hideg
leles elleni szert, a lab1zzadasra használatos kenőcsöt, a különböző szőrtelenítőket 

_Roz:~~i_0~ryás az ip_~rvegy_és~~t-~~~)s j~~e_s~d~tt'. _Így_ l{,enJJt_gyQgx:~_~r_t!.Ü:áh~, __ µgyan_csak_.oJ:- _________ . 
szágos újdonságként, a „Korona tinta" Akkoriban Magyarország területén iparilag nem gyártot-
tak megfelelő tintát, hanem azt Ausztriából hozták be Ennek laboratóriumi előállítási lehetősé-
gét tanulmányozta, és 1890-ben már jó minőségű tintát árusított, amelyet még abban az évben 
~ ~adon megrendezett dél-alföldi ipari és gazdasági kiállításon sikerrel mutatott be a nagykö-
zonsegnek Ugyancsak itt készült az üvegedények díszítésére is alkalmas „üvegedző tinta" is. Erre 
szabadalmat kapott, és az egész Monarchiában kizárólag csak itt gyártották Az. egyéb vegyi ter-
mékek között nála még beszerezhető volt, például, a szobaparkettmáz, pecséttisztító szer, fémtisz-
tító kenőcs is (24) 

Több szakmai és tudományos társaság választotta tagjai közé 1886-tól a Magyarországi 
Gyógyszerész Egylet 16. járásának aligazgatója volt (1) 1889-ben pályadíjat alapított gyalwrló 
gyógyszerészek részére; ez az első világháború kitörésekor megszűnt 
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Rozsnyay Mátyás Arad társadalmi életében is részt vett, mint városi köztörvény-hatósági bi
zottsági tag a leglelkesebb és a közügyek iránt legjobban érdeklődő városatya volt. Az. aradi sza
badkőműves-páholynak is tagja volt, a Takarékpénztárnak, pedig megalapítója és első elnök-igaz
gatója 

Családot még Szabadszálláson alapított, felesége piriti Burián Teréz. Házasságukból hat gyer
mek született, kér fiú (Kálmán és József) és négy leány (Etelka, Ilona, Aranka, Jolán) Mindkét 
fiú, Kálmán és .József is folytatta Aradon apja hivatását, továbbá Aranka leányának a férje, reme
tei Fülöp Dezső Debrecenben volt gyógyszerész. Jolán leányának férje Kálmán Ferenc aradi já
rásbíró Az. ő fiuk Kálmán Lajos is gyógyszerész lett, és az ő felesége is egy aradi gyógyszerészcsa
ládból származik, akinek apja Kárpáti János (sz 1869, Nagylak, oklevél 1889/90, Budapest), va
lamint testvére, Kárpáti Lajos (1899. november 7, Világos, oklevél 1922, dr 1924, Kvár) szin
tén gyógyszerészek 

Rozsnyay Mátyás 1891-ben beteg le(t Betegsége egyre súlyosbodott, és hosszas szenvedés után 
1895 augusztus 5-én, munkás élete hatvanharmadik évében elhunyt„ Az. aradi református sír
kertbe temették el óriási részvét mellett A város színe-java ott volt, hogy búcsút vegyen tőle, 

fernajgo Caesar (1835-1937) újaradi gyógyszerész mondta a sírnál a beszédet (21). A qyógysze
részi Közlöny pedig gyűjtést indított síremlékének felállítására, amit egy év után fel is avattak„ Az 
emlékét őrző Öt 1néter magas obeliszk egyik falára a következő szöveget vésték: „!Girtánai köZül a 
legkivdlóbbnak, a izorgalom ó a tuddi mintaképének" (16) 1896 júlllus 25-én Schédy Sándor 
(1831-1906), a Gyógy.5zerészi Hetilap és a G.rógyszerészek zsebkönyve sorozatnak szerkesztője em
lékbeszédet mondott felette a budapesti Gyógyszerész Testület közgyűlésén (14) Sokoldalú tevé
kenysége és érdemei elismerése jeléül az ő nevét és munkásságát is megörökítették A magyar 
gyógyszerészet pantheonjában (17) Sírján az emlékoszlop 1nég áll, de a bevésett felírás már nem 
olvasható Leszármazottjai a későbbiekben nem tudták megváltani a sírt, így az 'Telmann András 
gyógyszerész családjának tulajdonába került Özvegye, sz Burian Teréz 67 éves korában 1903. au
gusztus ] 2-én hunyt el 

fu 1896-os ezredévi kiállításon 1nár !(álmán fia mutatta be az általa előállított kinin-készítmé
nyeket, melyekkel sikert aratott (3) Rozsnyay Kálmán még Zombán születe~t 1869-ben (14) 
Egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte, 1895-ben kapott oklevelet (19) 0 vette át a gyógy
szertárat apja halála után fu ev ref egyház tanácsosa 1918 november 13-án Aradon hunyt el 
(22) 

A másik fia, Rozsnyay József 1873 június 25-én szintén Z.ombán született. 1895-ben gyógy
szerészmesteri (18), inajd 1896-ban doktori fokozatot is szerzett a budapesti egyetemen A vízben 
oldott carbony.1uljid mcghatároztÍsa brommal és ezüsttel és hatása az ammoniás zinl-íulfat oldatra c 
é1 tekezésével, amelyet még Than I(ároly 1 sz. Kémiai Intézetében dolgozott ki (16) Az. AJ:adi TU
ris_t? __ Egx~0~H~c __ yft!<:i_s:z!gi_á~1yi tagja. _(19_Q6~ 19_ l O_). _festvérével együtt vezették a_ gyógyszertárat Az 
1918-as Gyógyszerészek zsebnaptára szerint (27) a Szentháromság gyógyszertár tulajdonosa, dr 
Rozsnyay József; kezelője Rozsnyay Kálmán. Az. 1924-évi Gyógyszerészek Zsebnaptára szerint 
(28) a gyógyszertár a Rozsnyay örökösök tulajdonát képezte, kezelője dr Vinnand József (sz 
1884 november 11 , Lovrin), aki oklevelét 1908-ban Budapesten szerezte meg (18) 

Az 1937 évi Al1nanach szerint rnár leánytestvérének, Jolánnak a fia, vagyis Rozsnyay Mátyás 
unokája, Kálmán Lajos (11979) lett a gyógyszertár tulajdonosa (29), aki gyógyszerész oklevelét 
Innsbruckban kapta meg, majd 1924-ben honosította 19.31-ben lett hivatalosan a gyógyszertár 
tulajdonosa Így ő lett a családi gyógyszertár vezetője egészen 1949 április 2-ig, az államosításig 
(26) 

1936-ban a Magyar Gyógyszerészi Társaság felvállalta a Rozsnyay Mátyás által kezdeményezett 
pályadíj folytacását tanul1nányi verseny formájában gyógyszerészgyakornokok részére 1965-ben 
újabb mozgalom indult a fiatal gyakorló gyógyszerészek részére „Rozsnya_y Emlékveneny" néven, 
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ami évente még most is n1egrendezésre kerül ( 4); 2011-ben mát a XlVI Emlékversenyt tartották 
meg Szegeden A verseny lebonyolítására lérrehozták a Rozsnyay Mátyás Alapítványt; már több 
mint tíz éve a fiatal erdélyi gyógyszerészek is részt vehetnek ezeken, utóbb már a verseny keretén 
belül, ahol szép eredményeket értek el, és díjazásban is részesültek Így például 1999-ben Péterfi 
Katalin és Csiszár Zsuzsa Csíkszeredából, illetve Sepsiszentgyörgyről, 2000-ben András Melinda, 
2001-b-en Zsigmond Zsuzsa és Sándor Anikó Székelyudvarhelyről, 2004-ben Fodor Andrea, 
2006-ban Garda Réka, 2009-ben Kovács Ibolya mindhárman Marosvásárhelyről, és 2010-ben 
Barabás Izabella és Balla 'Tilda Székelyudvarhelyről verrek részt a megmérettetésen 

2008 áprilisában Szabadszálláson Rozsnyay-ünnepséget rendezrek a 175 éve itt született 
Rozsnyay Mátyás e1nlékére. Néhány éve a városközpontban mellszobrot állítottak tiszreletére, 
most pedig emléktáblát leplezrek le annak a háznak a falán, amelynek helyén szülőháza állott 

Rozsnyay Mátyás e1nlékét nemcsak a inagyar gyógyszerész-társadalom őrizte meg, hanem egy
kori városa, Arad is A múlt század közepétől, de még ma is az aradi magyar lakosság a „Rozsnyay
patikában" vásárolja meg gyógyszereit Itt, a Szabadság rér és Eötvös utca (ma Avrain Iancu és N 
Balcescu) utca sarkán levő régi gyógyszertárának falán 2008. május 15 óta már emléktábla jelzi 
egykori tevékenységének helyét. A még fehér lepellel letakart emléktábla előtt Bognár Levente al
polgármester néhány szóban (két nyelven) idézte fel a tudós gyógyszerész életútját - a bölcsőjét 
ringató Zombáról a sír helyéül szolgáló Aradig (1895). Szólt a gyógyszerészről, a sakkszakíróról, a 
borászról, a fotográfllsról, aki revékenyen részt vett Arad tudományos és közéletében 

A Takács Mihály által készített en1léktáblát Csernyánszky Judit képzőművésszel, Rozsnyay 
Mátyás dédunokájával közösen leplezte le, majd azt megkoszorúzta dr. Erős István, a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság akkori elnöke, majd Balázs Sándor zombai polgármester mél
tatta a „polihisztor gyógyszerészt", aki Z.ombán, ottani patikájában dolgozta ki a nem keserű ki
nin receptjét. Dr Herczegfalvy Klára, a Gyógyszerészek Békés Megyei Egyesületének képviselője 
felvetette a két megye és város, Békés és Arad, illetve Orosháza és Arad gyógyszerészei együttmű
ködésének lehetőségét, ugyanakkor üdvözölte Csanádi János-Réhon József nemrég megjelent, 
Rozsnyay Mátyásról is megen1lékez.ő kitűnő könyvét Ót követte Biber Éva, aradi gyógyszerész, 
az egykori, a Szentháron1sághoz címzett Rozsnyay-patika jelenlegi vezetőjének beszéde, aki nagy 
elődjéről a legnagyobb elismerés hangján beszélt Tlldóshoz méltó előadást tartott az ünnepeltről 
Erős István szegedi egyetemi professzor, a Magyar Gyógyszerésztudományi 'Társaság elnöke, aki 
ezzel a kérdéssel indította előadását: aktuális-e még ma Rozsnyay? A rendkívüli sokoldalú mun
kásságot szinte pontról pontra elemezve, a végső válasz az volt: természetesen igen, Rozsnyay Má
tyás számos tekintetben jóval kora előtt járt (.31) 
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172. ábra Emléktábla az egyk-01 i Rozsnyay-gyógy1zertár falán Aradon 
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Az Aradról származó három tudós: Rozsnyay Mátyás (1833-
1895) 175 , Winkler lajos (1863-1939) 145 születési évfordu
lója, valamint Kerekes Ferenc (174-1850) emlékére az aradi 
Al1na Mater Alapítvány kiadásában 2008-ban jelent meg az Ahol 
a patika áll e. kötet, melyben több 1nint 50 oldalon bemutat
ják Rozsnyay életét, méltatják tevékenységét, utóéletét és emléké
nek ápolását (25) 

173 ábra Rozsnyay Mátyá.1 szobra Kl1újszálláson 

1 Baradlai János, Bársony Elemér: A magyal'országi gyógy5zerészet története az ő.sidóktöl a inai na
pig 11 kötet. A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület kiadása, Budapest, 19.30. 

2 Bo1os I, Zboray Bertalan: Rozsnyay Mátyás. Gyógyszeré.sztörténeti Diárium 1975, 4, 2 (13) és 
a Magyar G;pógyszeré.5ztudo1ndnyi Tdrsasdg Értesítője 1974 

3 Dörnyei Sándo1, Bayer István: A gyógy1szeré.ízet az ezredévi kid!litáson. Gyógyszerészet 199'7, 

41, l, 38-42 
4 Grabarits István: Rozsnyay Mátyá5 élete é<; a régi Rozsnyay venenyek ln: Rozsnyay Mátyás Em

lékve1senyek 1965-1995 A lapok Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1995, VIIl-XII 
5 Halmai János: A pesti Tudományegyetem néhdny kivdló gyógyízeréztanltványa és profes.1zora 

Comm Hist. Art.is Med 1971, 57-59, .30.3-310 
6 Ketnpler Kurth: RozsnyayMdtyá5 Gyógyszerésztörténeti Diárium 1973, 2, 12 (6) 
7 Kővári László: Erdély nevezete.sebb oaládai Barráné és Stein biwmánya, Kolozsvár, 1854, 

218-219 
8 Lóránd Nándor, Juhász Mária: Rozsnyay Mátyd5 életének Báu-Rískun megyei kapuolatai 

Gyógyszerészed.ns, 22, . .6,.224-226. 
9 Marolcsy Miklós: R(inyv- és irodalmi gyűjtemén_y magyaronzági gyógyízerészeti munkákról 

1578-1909 Stephaneum Nyomda, Budapest, 1910 
10 Nagy Iván: Magyaronzágoafddjai czímerekkel ó nemzedékrendi táblákkal 9. kötet: P-R Ki

adja Ráth Mór, Pest, 1862, 768 
11 Pálinay József: Maro.1-Torda vármegye nemes c.saládjai Adi Áipád Könyvnyomda, Marosvásár

hely, 1904 
12 Schiichter M, Prochnov .J, Lakits F., Kerekes P .. AMag;1ar Orvo.sok és Tomé.1zetvizsgálók vdn

dorgyűlé.seinek története 1890-től 1910-ig Franklin Társulat, Budapest 1910 
13 Studény János, Vondra Antal: Húneves gyógy.szerészek. A szerzők saját kiadása, Budapest, 

1929, 231 
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14 Szinnyei József: Magyar i'rók élete és munkái XI kötet Hornyánszky V kiadása, Budapest, 
1906 

15 Tank Sándor (szerk.): A Maro1vá1drhefyi Reformátu1 RO!légium diáksága Fontes rerum 
scholasricarum VI Szeged, 1994 

16. Zalai Károly, Zboray Bertalan, Fodor Z.suzsa Gyógy1zerészdoktori értekezések a Se·mmelweú 
Orvostudomán_yi E'gyetemen. Acta Pharn1aceurica Hungarica 1970, 40, 255-279. 

17 ***A magyar gyógyszerészet pantheonja (összeállította Zboray B., Hegedűs l, Szmodits 1.) 
Kézirat Ernyey József Gyógyszerésztörténeri Könyvtár és Múzeum, Budapest 

18 ***Album Medicorum 1888/89-1907108 Semmelweis Egyetem Orvostudományi Kar levél
tára, Budapest. 

19 ***A kolozsvári m kir. _F)TE Almanachja éí Tanrendje 1894195 tanévre. Az. Egyetem kiadása, 
Kolozsvár 1895 

20. ***Magyar életrajzi lexikon. II kötet (Főszerk. Kenyeres Ágnes) Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1982, 574, ***Új magyar életrajzi lexikon V kötet Főszerk.: Markó László Magyar Könyv
klub kiadása, Budapest, 2004, 852 

21 *** Mamryárai Rozsnyay Mátyár (Nekrológ) Gyógyszerészi Közlöny 1895, 11, 32, 497-503 
22 *** Rozsn_yay Kálmán hald!híre Gyógyszerészi Közlöny 1918, 34„ 
23 **' RozsnyayMdtyár évforduló Szövétnek. Aradi Kulturális Szemle. 2008, 12, 2 (63), 39 
24. Puskel Péter: Rozsn_yaiék „boizorkán,ykonyhája" Nyugat-Jelen: Regiós melléklet, 2006 augusz

tus 

25 Csanádi János, Réhon József: Ahol a patika áll Alma Mater Alapitváriy kiadása, Arad, 2008, 
4-94 

26 DECREI nr 134 din 2 aprilie 49 pentru nafionalizarea unita~ilor sanitare ca: farmaciile 
urbane re~edinte ~i nere~edinte de judet ~i centre importante muncitore~ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii medicinale ~i laboratoare de analize medicale 

27„ *** Gyógy.izerészek zsebnaptdra az 1918-ik évre Szerk Var·ságh Zoltán 
28 Nagy Samu (szerk ): Almanahul }drmalistilor din Romania -Romániai gyógyszerészek zsebnap-

tdra 1924. A szerző kiadása, Cluj-Kolozsvár, 1924 
29 Molitorisz Pál (szerk): Almanah 1937, Cluj 
30 '**Réthy Béla (1862-1935) Gyógyszerészet 1973, 469 
31 Nyugat-Jelen (Aradi hetilap) Tudósítás 2008 április 7 és május 15-én 

174 ábra. Rozsny11:y Mátydi g)1ógy.szeréJZ 
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115 ábra. Reklám és gyógyszeres üvegre való cí'mke a Rozsnyay-gyógyizertdrból 

J 76. ábra Az egyh:ori Rozsnyay-gyógJ1.1zertár Aradon 

Bonyhai gyógyszertár 
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DR SCHEITZ ENDRE 
(1901~1982) 

Grógyszerészcsaládból származik Azonos nevű édesapja, id„ Scheitz Endre, gyógyszerészmes
teri oklevelét 1887. szeptember 17-én, 21 éve~ korában, Kolozsváron az FJTE-n kapta meg Ö 
volt a bonyhai patika megalapícója 1894-ben Edesanyja, Ida, kezdetben képesített postai hivatal
nok, majd háziasswny 

Az ő fiuk, ifj Scheitz Endre 1901 május 25-én, Bonyhán született, elemi iskolai tanulmánya
it szülőfalujában, majd a középiskolai tanulmányokat Marosvásárhelyen végezte, ahol 1919-ben 
é:e:tségizet: a róm~i katolikus gimnáziumban Gyógyszerészgyakornokként édesapja gyógyszer
taraban, utana, pedig Nagyszebenben, az id. Fabtitius Guido (1907-1998) gyógyszerész mellett 
a ,F~ke~e ~as~~z címz~~t gyó~szertárb~n ~olgozott Majd 1921-ben, Craiován, a tartalékos egész
segugy1 ,t1szt.1 ISkola novendeke lett Miutan leszerelt, Szegeden az FJIE-n folytatta gyógyszerészi 
tanuhnanyart, ahol 1925-ben kapott oklevelet, ugyanitt 1928 júniusában letette az approbációs 
vizsgáját is Az. egyetem elvégzése után ugyancsalc Szegeden, gyógyszerészeti vegytanból 1928 de
cember. 4-én a doktori fokozatot is megszerezte Értekezésének címeAzAloe új >zi'nreakciójáról a 
külónbózó Aloe fajok diffin:nciálá5ára 

Ezután szakelőadásokat hallgatott ausztriai egyetemi városokban Oklevelének honosítása ér
dekében a bukaresti egyetem gyógyszerészeri karának hallgatója is volt. 1934-ben átvette édesap
jától „Az isteni gondviseléshez" címzett gyógyszertárat, amit 195 3-ig vezetett egészen a vidéki 
gyógyszertárak államosításáig (8) Hivatástudattal szolgálta az egészség ügyét a hivatali órákban és 
az?n ~cív,ül is_ A sze?ény betegek hitelbe is kaptak gyógyszert, sőt esetenként díjmentesen is A kis 
szamu romai katolikus hívő számára kápolnát épített, más jóakaratú emberek segítségével. Részt 
vett a bonyhai általános iskola építésében. Mind a kápolna, mind az iskola 1na is léteznek A má
sodik világháború után másodállásban a bonyhai Egységes Gimnázium tanára Ez önkéntességi 
alapon történt, akkoriban sok fiatal jószántából akart tanulni, hogy szakmailag fejlődhessen Ál
la1nosítás után néhány hónapot Küküllőváron gyógyszerész, majd 1953 decemberétől 1973 nya
ráig, nyugdíjazásáig, a dicsőszentmártoni városi kórház laboratóriumának biokémiai részlegét ve
zette 

IObb tudománytörténeti tanulmányt közölt, ezek közül megemlítjük az I 965-ben az Orvos
történeti közleményekben megjelent Váradi Sámuel (1773-1857), Nagyenyed váro> é.5 Alsó
Fthérvármegye egykori orvo1ának ró'vid életrajza é5 haladó -;zellcmü tevékeny>égt~ az 1831 évi kole
ra;árván)' idején (5), valamint Megemlékezéí Be1zeliu1ról, >zületé5ének 200 évfordulóján című ta
nulmányait (6) 

A-. r:~g-~~-z~t __ i_r~.J:?.~ k9rg __ ifjú5~g~t_ó_l_fq~a __ é.rdeklődött Dicsőszentmár:tonba . .kerülése.ut.án
1 

kórhá-
zi hivatali munkája mellett, hozzákezdett régészeti és őslénytani anyagok gyűjtéséhez. Kezdeti 
gyűjtése ered1nényeként, az 1960-as évek elején a dicsőszentmártoni Művelődési Házban meg
nyílt az akkori Rajoni Múzeum, melynek első alapító igazgatója ő lett, ugyancsak másodállásban 
ö~ké~1tes 1nunkával A városi kórház keretében is létesített egy kis orvosi-gyógyszerészeti 1núzeu
m1 reszleget, de azt az 19 70-es árvíz tönkretette. Nyugdíjba vonulása után is tevékeny 1naradt 
szakmai téten 

Ereje fokozatosan hagyta el, és 1982 június 11-én végelgyengülésben halt nleg abban a kór
házban, amely 20 éven keresztül munkahelyéül is szolgált 

Fia, ifj Scheitz Endre a Dicsőszentmártoni Elméleti Líceu1n tanára 

* 

3.)0 

A Scheitz családból is1nert szetnélyiségek 1nég: 
Scheitz Pál, Marosvásárhely, 1870 január 27 - Budapest, 1912. április 12. Analitikus-ve

gyész Főiskolai tanulmányait Münchenben végezte, ahol W Miller laboratóriumában dolgozott 
A kolozsvári tudományegyetemen 1896-ban lett bölcsészdoktor. 1897-ben Ilosvay lajos tanár
segédje, majd 1906-1911-ig adjunktusa volt, és a kémiai analitikából magántanárrá képesítették 
Behatóan foglalkozott a lakmusz színes anyagaival. Az analitikai kémia terén a kék színű molib
dén-oxidokkal, valamint a tellúr és a szelén szétválasztásával foglalkozott (4) 

Scheitz [.ászló Kolozsváron született, ] 897. április 8-án. Orvosi tanulmányait Kolozsvárott 
végezte, itt 1919-ben tette le 3 szigorlatát 1920-25-ben a budapesti egyetemen műtőnövendék, 
majd inűcőorvos, 1925-1934 között sebészsegéd-, alorvos, majd a Fővárosi Rókus Kórházban 
adjunktus, 1934-36-ban az Orsz. Tisztviselői Betegsegélyzési Alap (O'IBA) rendelőintézetében 
h. főorvos volt. 1938-39-ben Belga-Kongóban volt sebészorvos. 1940-ben a II világháborű ki
törése után hazatért 1940-45-ben az István Kórházban adjunktus, majd 1946-ban a Maglódi úti 
kórház főorvosa lett. 1948-ban visszament Belga-Kongóba, előbb főorvos, majd a katangai „füg
getlenség" kikiáltása (1960. július 11) után Katanga egészségügyi minisztere lett Katangában 
hunyt el, 1963 április 24-én (4, 7) 

IRODALOMJEGYZÉK 

1 Scheitz Endre (1901-1982) ln: Dicsőszentmá1ton jeles 1nagya1 sze1nélyiségei a XIX. század 
végén, a XX. század elején. Kiadja az Alsó Kis-Küküllő1nenti Magyar Ifjúság Szövetsége 
(AlKISZ), Összeállították: Ilyés Lajos, Gagyi Zoltán Loránd, Székely-Varga Béla p 2006, 
p 28-30 

2 *** Küküllőmenti Kislexikon: D1: Scheitz Endre, Kis-Küküllő, III. évfolyam, 21. szám, 1994 
3 *** Be.1zán1oló a Szegedi Magya1 Rl.rályi Ferenc .József Tudományegyetem 1922123-1926127 évi 

1nt1ködésériJl Kiadja az Egyetem Rektori Hivatala, Szeged, 1929 
4 ***Magyar életrajzi lexikon II kötet Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982, 583 és III kiegészí

tő kötet, Akadé1niai Kiadó, Budapest, 1981, 682 
5 Scheitz End1e: Váradi Sámuel (1773-1857), Nagyenyed vá10.s éí Alsó-Fehérvánnegye egyko1i or

voíának rövid életrajza és haladó szellemt1 tevékeny>ége, az 1831 évi kolerajárván_y idején Orvos
tötténeti közlemények 1965, 230-235 

6 Scheitz Endre: Megen1lékezéí Berzeliu>ról 1zületé5ének 200 évfordulóján A kémia tanltá1a 
1979, 18 köter, 3 szám, 96-97 

7 Pusztai Gabriella: Scheitz lá1zló (1897-1963) orvo\ A forró égöv alatt Einlékezés dr Scheitz 
LászlórnOnosiHetilap 2004, 145, 50 

8 Decretul 418 din 18 inai 195 3 faunaciilor 1urale pentru na~ionalizarea fannaciilor particulare 
Act e1nis de Marea Adunare Na~ionala, publicat ín Buletinul Oficial nr 16 din 16 mai 1953 
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A SCHIESSL CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

A C5alád Passauból származik, egyik ága Magyarországon, majd Erdélyben telepedett le. A ké
sőbbiekben, a szakirodalomban nevük írása gyakran Schissl vagy Schieszl formában fordul elő 
Közülük többnek magyar felesége volt, és gyermekeik magyar egyetemen tanultak, ott kaptak 
gyógyszerészi oklevelet Ebben a családban négy generáción keresztül voltak gyógyszerészek: 

SCHIESSL JOHANN GEORG (1781-1858) 
SCHIESSL ALBERT (18 ?-1882) 
SCHIESSL KARL BOROMEUS (1837-1878) 
SCHIESSL KÁROLY ALBERI (1862-1934) 
SCHIESSL VIKTOR EMANUEL (1867-1948) 
SCHIESSL KÁROLY (1889-?) 
SCHIESSL KÁZMÉR JÓZSEF (1908-1992) 

A családalapító Johann Franz Schiessl 1715-ben született, a bécsi császári udvarban volt tiszt
ségviselő, később Budán élt, és itt kapta a budai előnevet; 1772-ben halt meg Az ő fia Franz Josef 
von Schiessl (1747-1815), aki muzsikusként Pesten, Bécsben, majd Temesváron élt, végül Nagy
szebenben a római katolikus templo1n orgonistája lett Az ő leszárinazottai az Erdélyben élő 
gyógyszerészek, akik főleg Balázsfalván, Zsidvén és Körösbányán, de rövid ideig Kolozsváron és 
Marosvásárhelyen is dolgozrak (4) 

Fia, .Johann Georg Schiessl (1781-1858), a család első gyógyszerésze Temesváron született. 
Újaradon, Budapesten, majd Moldvában gyakornokoskodott, utoljára Galacon dolgozott, majd 
1817-ben Balázsfalván telepedett le, ahol jogot kapott gyógyszertár nyitására és 1negalapította 
Megváltó néven saját gyógyszertárát. Patikája rohamos fejlődésnek indult Megbízhatóságával 
nagy tiszteletet, tekintélyt vívott ki, a városka megbecsült polgára lett négy évtizeden keresztül a 
gyógyszerészet és a közélet aktív munkásaként (4). _Jó viszonyban volt a püspöki udvarral. Négy
szer nősült, 1nivel három felesége fiatalon elhunyt; házasságaiból hét gyennek született 1858-ig, 
haláláig megszakítás nélkül dolgozott, vezette a gyógyszertárát (11) Két fia lett gyógyszerész 

Az. idősebbik fia, Schiessl Albert oklevelét Bécsben kapta meg 1831-ben, ezután a Hunyad 
megyei Körösbányán, 1832-ben alapított gyógyszertárat, és ettől kezdve ott dolgozott (11), azon
ban nincs adat arról, hogy 1neddig Ez a gyógyszertár a gyógyszerészi évkönyvek szerint 1882-ben 
már Schiessl Karl nevén szerepel (5), de 1910-ben már az örökösei tulajdonában van, és kezelő
je Pánczél Sándot gyógyszerész (oklevél: 1893, FJTE), 1921-ben pedig már Pánczél Sándor örö
köseié A kezelői közt van Beke Dénes, majd 1924-től Pánczél Gézáné Molnár Jolán (sz Alsó
cse1náton, 1896 n1árcius 21) a gondnok (13), aki oklevelét Budapesten 1920 októberében kap
ra n1eg (61 

A kisebbik fiú, Schiessl Karl Boromeus (1837-1878) 18.37 november 17-én szülererr, any
ja a nagyszebeni Hoch Johanna volt (4) Gyógyszerészi tanulmányait Bécsben végezte. Ö lett 
1858-tól a családi gyógysze1tár örököse, és apja nyo1ndokaiba lépve a városka inegbecsült polgá
ra Több cikluson keresztül a mezőváros bírói székét is elfoglalta, majd polgármester lett; ez utób
bi minőségében sokat tett a városért, utcákat szabályozott, ivóvízvezetéker fektetett le, és az akko
ri tö1ök birodalon1ból n1enekülteket (görögöket, n1acedo101nánokat) fogadott be. 

A Gyulafehérvárról származó esik.somlyói Csíki Annával körött házasságából kér fia született 
- Károly Albert és Viktor Emánuel - mindketrő gyógyszerész lert A gyógysze1tá1ár haláláig, 
1878-ig vezette, ekkor fiai 1nég kiskorúak voltak, így a patikát id Varró Ferenc (1847-1928) 
gyógyszerész (oklevél 1874) gondnokságára bízta a család (3) 

A Csíki Annától született idősebbik fia, Schiessl Kátoly Albett (1862-1934) később örököl
te a balázsfalvi gyógyszertárat Iskoláit a balázsfalvi görög katolikus gimnáziu1nban végezte 1877-
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ben, gyakornoki éveit a családi gyógyszertárban töltötte, a gyakornoki vizsgáját, pedig Nagy
enyeden tette le 1880 július 4-én. Ezután mint segéd Debrecenben dolgozott a neves Róthschnek 
V.. Emil gyógyszerésznél A budapesti egyetemen 1883. május 26-án kapott gyógyszerészmesteri 
oklevelet (6) Miután egyéves önkéntes katonai szolgálatát a 16. sz katonai kórház gyógyszertá
rában elvégezte, továbbra is Budapesten n1aradt, 1884 februárjáig az Isteni Gondviselés gyógy
szertárban, 1nint okleveles gyógyszerészsegéd dolgozott. Ekkor hazajött Balázsfalvára, és átvette 
id. Varró Fe1enc gyógyszerésztől a családi gyógyszertár vezetését, aki apja halálától kezdve hét éven 
keresztül annak gondnoka volt Már kezdetről fogva felvirágoztatta a patikát, szép vagyonra tett 
szert, így vált lehetségessé, hogy anyagilag támogassa a balázsfalvi első római katolikus kápolna 
felépítését, amiért a Vatikántól „Pro eccle:1ia et pontiji.ce" diplomát és pápai arany érdemkereszttel 
ellátott kitüntetést kapott (8) Az. 1872-ben Budapesten alakult Országos Gyógyszerész Egylet 
Kis-Küküllő megyei kerületének az elnökévé választották meg A környék ismert és népszerű 
gyógyszerészeként és hithű katolikusként hetvenhárom évesen, 1934 szeptember 28-án hunyt el 

Az ő fia, az 1889 szeptember 27-én, Balázsfalván született Schiessl Kár'Oly is gyógyszerész lett 
Egyetemi tanulmányait ő már Kolozsváron végezte, 1912 szeptember 7-én kapott oklevelet, 
majd 191.3-ban ugyanitt megkapta a doktori fokozatot is a Lőte József professwr irányításával ké
szült, az antraglikozid tartalmú drogok értékmeghatározásáról frt disszertációjával (7). Apja halá
la után, 19.34-ben átvette Balázsfalván a családi gyógyszertár vezetését, ~s az államosításig, 1949 
április 2-ig a tulajdonában maradt (11). A 1.34„ sz. Decretum névjegyze"lcében szerepel neve mint 
a balázsfalvi gyógyszertár tulajdonosa (15) 

Sch Károly Albert testvéröccse, Schiessl Viktor Emánuel 1867 február 16-án szintén Balázs
falván született Iskoláit szülővárosában végezte, és először a családi gyógyszertárban gyakornokos
kodott id, Vatr6 Ferenc (1847-1928) gyógyszerész mellerr, aki akkor a parikájuk gondnoka volr 
Később Marosvásárhelyen Bernády Dániel (1839-1884) gyógyszerésznél, majd ifj. Debitzky Mi
hály (1881-1941) gyógyszertárában töltötte gyakornoki éveit 1885-ben ő is beiratkozott a kolozs
vári FJTE-re, ahol 1888-ban kapott gyógyszerész oklevelet (7). Tanítómestere, Fabinyi professzo1 
meghívta maga mellé tanársegédnek, ő azonban életkörülményei miatt ezt nem fogadta el 1891-ig 
Kolozsváron maradt, és előbb Hintz György gyógyszertárában, 1najd Széky Miklós gyógyszerész
nél volt segédgyógyszerész, ezután hazatért, és 1894-ig a balázsfalvi családi gyógyszertárban dolgo
zott. Miután megházasodott, feleségével, 'That Gizellával Zsidvén telepedtek le, ahol személyi jogú 
gyógyszertár nyitására kapott engedélyt, és még 1894-ben megnyitotta azt Angyal néven. A patika 
vásárló közönsége a környező falvak népéből állt össze. Itteni tevékenysége alatt saját készítménye
it is forgalmazta, így egy Fe és fu tartalmú tonikumot, valamint köhögés elleni szirupot; ez utób
bit Prágában egy nemzetközi gyógyszerkiállításon elismerő oklevéllel díjazták 1930 tavaszán, ami
kor vihar tette tönkre házát és gyógyszertárát (9), kollégái azonnal megsegítésére siettek. Ötvenhat 
~ves _gy?gy~z-~~~-s-~l_j~~_ile~mát _ 1_~ 3_8 _. novem_ber 2_3-án ünnepelték kartársai az őszinte nagyrabecsü
lés és a legmesszebbmenő elismerés jegyében (12) Ötvenhat év gyógyszerészi tevékenységéből 
negyvenötöt falun töltött, de sohasem zúgolódott, mert a pálya iránti szeretete nem engedte felül
kerekedni benne az egyedüllét és a lekötöttség érzését Falun teljesített évtizedes közegészségügyi 
szolgálata elismerést váltott ki mindazokból, akik ismerték Pályájának szeretettől áthatott közka
tonája volt, aki nemcsak a táraasztalnál állotta meg a helyét, hanem szak- és laboratóriumi mun
kássága által is ismertté vált. Mindig az őszinteség és a becsületes munka vezérelte, a patikában ne1n 
az üzletet, hanem a közegészségügyi intézményt látta Lelkes harcosa volt a vidéki gyógyszerészek 
érdekeit védő egyesület megalakításának (1). 1948-ig, haláláig vezette gyógyszertárát 

Két fia Zsidvén született, az első, Schieszl Iibor 1898 december 12-én Erzsébetváros állami 
gimnáziumában tanult, majd Nagyszebenben az állami gimnáziumban, ahol 1918. szeptember 
12-én érettségizett Ezt követően beiratkorott a kolozsvári egyetemre, de csak egy félévet végzett 
Rövidesen ezután elhunyt (16) 
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A második fia, Schiessl Kázmér József lett gyógyszerész. 1908 március 30-án született, isko
láit szülőfalujában végezte, majd a medgyesi gimnáziu1nban, ahol 1926-ban érettségi vizsgát tett. 
Gyógyszerészi tanulmányait Kolozsváron kezdte meg, majd a grazi egyetemen folytatta, ahol 
magisteri diplomát kapott, és 1932-ben a bölcsészdoktori fokozatot is elnyerte a kémiai és a fizi
kai tudományok tárgyköréből. Disszertációjának címe Zur Kenntnú der C"/Jinone des Perylen5 
(10) Gyógyszerészi gyakorlatot Zsidvén és Balázsfalván fOlytatott, majd Bukarestben a Knoll cég 
fiókjának vezető gyógyszerésze volt 1948-ig. Ebben az évben halt meg apja, ezért hazajött Zsid
vére, hogy a gyógyszertár vezetését átvegye, azonban csak rövid ideig dolgozhatott itt, mert 1953 
május 16-án államosították a gyógyszertárukat. Ekkor Dicsőszentmártonba, a vegyi kombinát
hoz került, ahol főmérnöki beosztásban dolgozhatott 1969-ig, nyugdíjazásáig Majd feleségével, 
Barth Zsuzsannával és három gyermekével Németországba telepedtek ki 1982-ban a grazi egye
temen „arany doktori diploma" kitüntetést kapott ötvenéves gyógyszerészi tevékenységének tisz
teletére 1992-ben hunyt el Né1netországban (4) 
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A SOLYMOSSY CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

A Solymossy család 1721-ben III. Ká1oly királytól kapott nemességet, előnevük „dubravai" 
Cím~rüket Pálmai József közölte (7). Az. egyik leszármazott, Solymossy András, iparos 
székelyudvarhelyi polgár, a város tanácsának tagja volt Felesége Weisz Katalin, a segesvári Weisz 
János orvos leánya. Házasságukból öt gyermek született, akik közül a negyedik, .János (1825-
1897), a család első gyógyszerésze, az ötödik, Lajos (1826) pedig, szintén a városi tanácsnak rag
ja lett Lajosnak a gyermekei közül gyógyszerész lett ifj .. Solymossy János, inajd annak fia is, S„ 
János Györ·gy is 

Id .. SolymossyJános 1825 október .3-án született Székelyudvarhelyen A helybeli ev ref. gim
náziumban tanult, majd a gyógyszerészi pályára lépett, és mint segéd Désen nyert alkalmazást Itt 
érték az 1848-as szabadságharc eseményei, és ekkor mint önkéntes belépett a honvéd vadászok 
közé 1849. február 27-én 223 fő újoncot kísért Marosvásárhelyre (6). Bem tábornok többször 
bízta meg fontos teendőkkel. Előbb hadnagy a 3 honvéd vadászezred 5 századánál, majd főhad
nagyi rangot szerzett (3). 1849 júniusában helyőrségi parancsnok Szászrégenben A zsibói fegy
verletétel után mint foglyot Szebenbe vitték, hogy az osztrák seregbe besorozzák, azonban sike
rült ebből a helyzetből megmenekülnie, és visszatért Désre, ahol segédként dolgozott tovább 
1852-ben beiratkozott a pesti egyete1nre, ahol gyógyszerész oklevelét 1853. július 5-én kapta meg 
(1 O) Ezután előbb Szebenben, majd ismét Désen dolgozott. 1861-ben hazatért szülővárosába, 
ahol a Kossuth u 5 szám alatt megnyitotta saját gyógyszertárát „gróf Mikó Imre" néven Szor
galmával, 1negnyerő modorával meghódította a városka lakosságát, gyógyszertárát virágzóvá tet
te. Ennek a gyógyszertárnak a helyén ma a G. Richter cég működtet gyógyszertárat Röviddel ha
zatér te után feleségül vette pa~vi Ferentzi Laurát. Gyermekük nem volt, neje halála után 
teljesen testvére családjának élt„ 0 nevelte testvérének, Lajosnak (1826/28?-1906) a bögözi jegy
zőnek, István (sz Bögöz, 1861) nevű fiát, aki miután Kolozsváron 1891. szeptember 16-án dok
tori oklevelét megkapta (4), Baróton orvosként dolgozott 

Id„ Solymossy János a város köztiszteletben és általános megbecsülésben részesült polgára 
volt A inindennapi gyógyszertári munka mellett közügyekkel, közegészségügyi kérdésekkel is 
foglalkozott. Különböző városi és vármegyei bizottságok tagja volt, így az Udvarhelyszéki Hon
védegyletnek, valamint a Magyar Királyi Természettudományi Társulatnak (3). A gyógyszerészek 
országos szövetségében is tevékenykedett Részt vett Marosvásárhelyen, 1864. augusztus .30-án a 
Ma&Jar Orvosok és 'Te1mészetvizsgálók X. nagygyűlésének keretében tartott Magyar Gyógyszeré
szi Ertekezleten is (12) 1872-ben tulajdonosa lett a „Sóskerti sósfürdő" néven ismert hideg sós
fürdőnek, ami akkor egy 24 köbméter vizet tartalmazó, deszkaburkolatú medencéből állt 1878-

--~a_n ~~-. --~?_ly~?-~_i ___ ( ~ic!) -~~j_~_s _ ta!!~~ __ ~!~!!! e:z;~~ _a __ gyé>gy}c~:z;el~_st~---h~?'.!l~h- yj_~-~---( J_, __ ~)_: __ A. _.fiix49 t~~p_ 
hat hold területű gyümölcsöskertben volt, a „Jézus kápolna" mellett, gyönyörű kilátással a Nagy
Küküllő 1nentén húzódó hegyekre Szép környezetével, sétányaival a közönség kedvelt pihenőhe
lye lett (11). 1897„ november 14-én hunyt el Székelyudvarhelyen. A gyászszertartást november 
16-án Bedő Ferenc ref lelkész végezte, a népes rokonságon kívül, a városból és a környékről szá-
1nos barátja, ismerőse kísérte utolsó útjára. Sírja a helybeli temetőben ma is megtalálható Egyko
ri gyógyszertárából fennmaradt egy Manualis, melyben közel 400 recept leírása található, melye
ket a város és környékének orvosai írtak Ennek nemcsak gyógyszerésztörténeti, hanem kortörté
neti jelentősége is van, több szempontból is feldolgozásra került (8, 9) 

Mivel gyermekük nem volt, halála után testvérének, Lajosnak (sz. 1826/1828 ? július 27-
1906 december .31 ) - aki az 1848-as szabadságharc 15. Mátyás huszárezred hadnagya volt, majd 
1890-től, közjegyző - és patakfalvi Ferentzi Karolinának a házasságából született kilenc gyer-

3.36 

mekük közül az egyik (János) a gyógyszerrárar, a másik, a legidősebb fiú (Endre) pedig a fürdőt 
örökölte 

Solymossy Lajosnak a kisebbik fia, ifj., SolymossyJános, 1872 május 10-én született Bögöz
ben A hat gimnáziumi osztály elvégzése után 1889. június l. és 1892 július 1. között nagybáty
jánál, id. S. Jánosnál, végezte gyógyszertári gyakorlatát. 1892. szeptember 2-án tette le gyakorno
ki vizsgáját a budapesti egyetemen, Lengyel Béla elnök vezette bizottság előtt. Később ugyanitt 
szerezte meg gyógyszerész oklevelét is (10) Hazatérte után nagybátyja gyógyszertárában dolgo
zott 1897-ben mát az ő neve alatt jelent meg a helyi lapban (Székelyudvarhely, 1897, 31 <zám, 
145 oldal) az a hirdetés, mely szerint gyógyszertárába fiatal gyakornokot keres (18) Ugyanebben 
az évben beválasztották a vármegye közigazgatási bizottságába is (Székelyudvarhely 1897, III. évf, 
42 szám, 190. oldal) 189 7-ben feleségül vette Elischer Jankát, a nagyszebeni gimnázium igazga
tójának, Elischer Józsefnek és nejének, Pock Matildnak leányát. A házasságukból 8 év alatt 4 gye1-
mek született (László, Judit, Imre Ákos és János György) Szorgalmas munkájával, önzetlenségé
vel mindenki tiszteletét és szeretetét kivívta. Fiatalon, 33 éves korában 1905„ október 16-án 
hunyt el Bádokon Az Udvarhelyi Hiradó 1905 október 22-i száma közli a családja által kiadott 
gyászjelentést, 1nelyben így emlékeznek meg róla: „Rlaludt egy nemei lélek, ki társadalmi é közéle
ti tevékeny.ségével, önzetlen és .fáradhatalan 1nunkáuágával 1 tiszta jellemével ig;rekezett embertánai
nak becsülését kiérdemelni "(19) Temetése október 18-án volt Székelyudyarhelyen Ugyanabba a 
családi sírba temették, ahol id Solymossy .János gyógyszerész is nyugsz'ík. Halála után a gyógy
szertár tulajdonjoga a négy árva gyermekkel maradt özvegyé, aki bérlők, és kezelők tévén működ
tette tovább azt. Gondnokként alkalmazta például Kiss István gyógyszerészt (sz Nagyvárad 
1887 október 13 , oklevél 1913, Budapest?) (13) 1926 november 4-én a gyógyszertár csődbe 
jutott. 19.31-ben az özvegytől a gyógyszertárat Ziegler Henrik (sz. 1901. december 31 , Holdvi
lág - Nagyküküllő vármegye) gyógyszerész vette meg, aki középiskoláit Segesváron végezte, majd 
gyógyszerész oklevelét Innsbruckban szerezte meg. Később, 19.37-ben a Gyógyszerész Kollégium 
Udvarhely megyei titkára lett A gyógyszertárat 1944-ig működtette. Ekkor a városból családjá
val együtt Németországba távozott (16) 

Ifj. S János gyógyszerész legkisebb gyermeke, SolymossyJános György (sz 1904 március 
17„), alig másfé éves, mikor apja meghalt Iskoláit szülővárosában, a Református Főgimnázium
ban végezte. Gyógyszerészi gyakornoki idejét 1922. július l-je és 1924 március 15 között inég 
Székelyudvarhelyen a családi gyógyszertárban töltötte, Kiss István gyógyszerész vezetése alatt. Az 
első világháború utáni hatalomváltás következtében Budapestre ment, ahol az I. kerületi Állami 
Werbőczy István Főgimnáziumban érettségi vizsgájának nosztrifikálása érdekében kiegészítő vizs
gát tett Ezután beiratkozott a budapesti gyakornoki tanfolyamra, amit 1924 március 15 és jú
nius 30 között végzett el. Gyógyszerész oklevelét a budapesti egyetemen 1926. június 19-én sze
rezte meg (10). Pár év után,1930-ban a közel 4300 lakosú Pest megyei Alberti helységben gyógy
s~ert<{~~t- ~Yil:-~[-t-Me[;dlió-néven (14,- 17). 1942-ben Szolnokon átvette uzoni Kovács Zoltán 
gyógyszerésztől az 1923-ban 19.470/192.3 engedélyezési számmal alapított, Szapáry u 27 szám 
alatti egykori Szent btván, majd Mátyás Rlrály névre átnevezett gyógyszertárat (15), amit ettől 
kezdve ismét S'zent István név alatt működtetett. Ennek a tulajdonosa és vezetője volt 1950-ig (2, 
14) Tevékenyen részt vett a gyógyszerészek egyesületi életében, a Magyarországi Gyógyszerész 
Egyesületben a XII , a Szolnok vármegyei kerület választmányának tagja volt, 1943-1944 között 
a pénztárosi tisztséget töltötte be (2, 15) Felesége, Vass Magda, szintén Székelyudvarhelyen szü
letett 1905. május 25-én Érettségi vizsgáját Kolozsváron, 1924 júliusában, a Marianum Leány
gimnáziumban tette le Majd áttelepedett Magyarországra, és 1941-től a szolnoki gyógyszertár
ban volt gyakornok Gyógyszerész oklevelét már mint Solymossy Jánosné 1945 szeptember 19-
én Budapesten kapta meg (1 O) Későbbi tevékenységükről nem sikerült adatot találnom. Így, kö
zel 1 00 év alatt a székelyudvarhelyi népes Solymossy család 3 generáción keresztül adott gyógy-
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szerészeket. A következőkben a Solymossy család leszármazási adatait próbáltuk bemutatni, ki
emelve a család azon tagjait, akik a gyógyítás szolgálatában álltak 
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8 Péter H Mária, Barabás Izabella, Abrám Tünde: A >zékelyudvarhelyi So61moss)' g)'ógyszeré.1zek 
gyógy.ízertdrából fenn1naradt Manua!is vénygyüjteménJ1e 1 rész. Gyógysze1észet 2011, 55, 4. 

9 Péter H. Mária, Barabás Izabella, Abrám Tünde: A fzékelyudvarhelyi Solymos~y gyógyszerészek 
gyógyszertárából.fennmaradt Manualis vén_ygyűjtemén)'e 2 rész: A Solymosry gyógyszertárból 
fennmaradt Manualis bemutatása. Gyógyszerészet 2011, 55, l, 411-421 

10 ***Album Medilorun1 III. kötet, p 707; Gyógyszerész gyakornoki vizsgálati jegyzőkönyvek 
1888-1903, p 98; IV kötet: Gyógyszerész/mesteri oklevelek 1918-1930, 46, 92, 157; Sem
melweis Orvosi Egyetem Levéltára 

11 Sebestyén Emese: Székelj1udvarhely, mint fürdóváros Természet Világa, 132. évfOlyam, 12 
szárn, 2001 dece1nber 

] 2. Szab_? __ ). ~sze_1~)_:_(1 M_~p'!r_ D_1:voso~ _és I}r_mé~z,_~tviZ!gá(ók_ !§_64_. ___ (lll:gusz,t_us 24._=~~ep~. _2_~ig_l:f_q-:_ __ _ 
rfúVd>áTheljt tartoitX n"fzgjiJ-üllsdnek töTténeti vázlata és Mu,;kdldiai- PeSt~--1865, 37-39. 

13 G)'ógJ1szerészek czilntára és zsebnaptdra l évf., Szerk.: Nagy Jenő. 1921, p. 117; Romániai 
G)'ÓgJ<1zerésztk zsebnaptár-a 1924. Szerk. Nagy Samu, Kolozsvár. 119 

14 Gyógy.szt-részek évkiin)'Vt'. Összeállította Karlovszky Gejza, Koritsánszky Ottó, Budapest, 
1930-1944 

15 G)'ógy.szerészi almanach az 1940-1944 évekre Összeállította dr Szász Tiha1nér, Budapest.; 
Gyógy.szerészek zsebnaptár-a az 1942 évre 70 évf. Összeállította Réthelyi József, Kovács Ödön 
közreműködésével. Budapest 1942, 566 

16 *** Réresztény magyar közéleti almanach III kötet: Erdély Athenaeu1n Irodalmi és Nyomdai 
Rt, Budapest [ é n ] 
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17 *** Mav1aronzági gyógyszertártulajdonosainak és gyógy1zertárainak Ciln- és névjegyzéke 
Lezáracott 1936 december 20. A Gyógyszerészi Közlöny kiadása. Különlenyomat a Gyógy
szerészek Évkönyvéből 1937 

18 **'Székelyudvarhely-hetilap, 1895-1899, I-V évi 1899, V évf., .32 szám 
19 ***Udvarhelyi Hiradó 1903 április. 19.; 1905 október 22 

117 ábra A So!yJJio>~y csaltíd cilnere 

178 dbm A Solymo«y cwldd ;ír boltja 
Székelyudvarhelyen 

~UZllAlat dőlt ~iHE lihtltlestttttdö ! 
• A gyömii!e;sfákat a sehhalyeken tamadt rot-

·:-.;.;. +-::- hadas-Pl!sitltjá ti!I ~§+_ 

• (llsmerl legjobb 

·1 ~~~~l~l~!I , = ujra h~ona11dO~„ = 
• , (l!n favluz t1t(lr~n~~lh~!6: 

1 
Székelyutlvarh0lytt, Kossuth„uteza 5. 
szám „Mik:o Imre grór'„httz t:ilmzett == uyógyszertarban. = 

{/! ~-ak _ ~o-4!! {.._ 'J~.~~ BJLJ~ 1 h-i.5l.J~J,"1, 

~~,~;..;~„,ff.,,,~~"'1~ilt 

· f A lülfö~ ral beözönl~ drága és a kiv. 
'ezé!n.ak mégis nem a legjobban· m_egfel 
töbMél~ szob padló fény máz 

1
helyetlesilés 

egy, kiv lóan alkalml!S s?:obr-padl(j la: 
ko~ ál_~tottarri elG, a f!lely ia rnat n,ap 
kCzüve y6gyszerláram!Jan 41 és 2 koron 
palaczk kban kapható. ·- Féh)'üket veszil' 
fcs~lt s obapadIQk, kopott, h4mál\•os butor 
er.en lai al a lebeW 'legvékonyabban beh• 
vn;: tart< an tükörfény~sekké lesznek. . 
' ·: Az nnal szárad, minden ;szagtól ment 
.Sz~bály s haszn~lali utasítás !minden üveg 
Kaphat<, az előállitóndl Szék ly-Udvarhely 
(Kossufb„ulcza) Solymossy·f e-gytlgyszert 

· i · i . Postai szétkü14é, 
. ~ ' l . 
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A SOLYMOSSY CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEINEK 
LESZÁRMAZÁSI TÁBLÁJA 

Solymossy János és Pcregi Zsuzsa fia -----+ dubravai Solymossy Miklós 
és 

~ai Borbára 1 

1 
Katalm 

t 

Mátyás 
és 

Debreceni Sára 

S András 
hadnagy Julianna 

és 
Szentiványi 
Sáinuel 

és 

!Weisz~ 

~ 
1 

Károly 
1 

id S . .János (1825-1897) gyógysz 

t és 
J patakfalvi F erentzi Laura 

István 
Endre Karolina (1861, Bögöz) Kata Lajos 
(1855-1909) orvosi oki 1891 1 (1863) 
1884-töl ev ref Barot, kororvos szamvevo 
fógimn -i tanár 1 1 

1 . , Ákos (1884) 
és neje és neje es 1erje 

Kádas Vilma Lengyel Sára láng Endre 

és férje ~ p ü titkár 

---~;~-~i~;- _ _ _ _ _ _ _ _ Segesvár 
M Kalján 

János Endre László 
(sz 1894) (sz 1904) (sz 1897/8) 
Barót Barót 

fóhadnagy orvosi okl 1930 

József 
és 

Zöldági Klára 

Károly Pál József 
1848/49 

honvéd-
udvarhelyi pénzü!,ryi 
polgánnester tanácsos 

orvos 

S. L•jj (1826/28-1906) 
városi tanácsos 
1848/49 huszárhadnagy, 
közjegyző Bögöz 

és 
patakfalvi Ferentzi Karolina 

Olga Ágnes ifj. S. János Anna 
(1872-1905) 

és férje 
Nagy Lajos 

fdldbirtokos 
Olasztelek 

gyógysz. oki 1892 
és neje 

1 Elischer Janka 1 

1 
János György Judit Inrre Ákos 

(sz 1900) (sz 1904 márc. 17.) 
gyógysz oki 1926, Bpest 

és 
neje 

Vass Magda 
(sz 1905, Székelyudvarhely) 

gyógysz. ok! 1945, Bpest 
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STEINER FERENC 
(1856-1936) 

Régi temesvári patríciuscsaládból származik Apja, id Steiner Károly malo1ntulajdonos volt 
Tem~sváron. Egyik fiára a malom vezetését bízta, a másikat pedig gyógyszerésznek taníttatta 

Steiner Ferenc 1856 március 6-án Te1nesváron született Középiskoláit Gyönkön és 
Temesvárott végezte, egyetemi tanulmányait pedig Grazban 1874-1876 között Ezután kilenc 
hónapon át katonai szolgálatot teljesített Boszniában. Hazatér te után, 18 79-ben, apja megvette 
neki Temesváron a belvárosi Fekete Sas gyógyszertárat Papp .József akkori tulajonostól Ez Te
mesváron a legrégibb volt, amit 1794-ben állítottak fel a város első polgári nyilvános gyógyszer
táral.;::ént, a Szent György és a Me1cy utca sarkán (1) A város közéletének egyik legtevékenyebb 
alakja, a magyar szellemnek és kultúrának egyik legbuzgóbb bajnoka 

Politikai pályára lépett, 190 l-ben országgyűlési képviselőnek választották meg a kisbecskereki 
kerületben (2), majd 1905. február 10-én a pótválasztásnál egyhangúan 48-as programmal ismét 
mandátumot nyert, 1906-ban pedig újraválasztották Csatlakozotr Apponyi Albert gróf politikai 
pártjához, évtizedeken át harcostársa volt, öt cikluson keresztül, 1912-ig képviselte kerületét 

A város és a vidék társadalmi és közéleti tevékenységében is részt vett, a temesvári magyar 
nyelvterjesztő egyesület, a Délvidéki Nemzeti Szövetség egyik vezetője, a Temesvári Gyárvárosi 
Társaskör elnöke, a Ten1es 1negyei Honvéd Egyesület tiszteletbeli tagja. Vezető szerepe volt a te
mesvári magyar színészet állandósításában, kiváló tevékenységet fejtett ki a délvidék minden ha
zafias és jótékony mozgaltnában. Kezdeményezésére létesült a temesvári honvédemlék és az 1848-
as szabadságharc emlékére a szabadfalvi határban felállított Bem-e1nlékmű 1883-tól Temesvár 
város törvényhatósági bizottságának tagja Egyik megalapítója volt 1884-ben a délvidéki mérsé
kelt ellenzéki, későbbi nemzeti pártnak, melynek elvei terjesztésére 1893 és 1896 között szerkesz
tette a Délvidéki E'llenór e. lapot, majd Südungari5che Reform cúnmel új napilapot indított (2) 
1892-től az Erdélyi l(árpát-Egyesület Aldunai-osztályának, valamint a Déhnagyarországi Kárpát 
Egyesület választmányának tagja, ez utóbbinak 1902-től alelnöke. 1901-ben az időközi és az ál
talános választáson, 1905-ben és 1906-ban a kisbecskereki kerület képviselőjének választották 
meg. Számos politikai cikke jelent ineg az általa szerkesztett lapokban és országgyűlési beszédei a 
Naplókban 1907-ben, testvérbátyja Károly halála után, átvette a „Südungarische Reform" című 
fllggedenségi párti politikai napilapot 

Az első világháborút követő hatalo1nváltozásba nem tudott beletörődni, kedélybeteggé vált 
Mivel arra törekedett, hogy a régi politikai viszonyokat visszaállítsa, a rendőrség megfigyelés alatt 
tartotta, irattárát szétdúlták. 1919 november 12-én börtönbe került, ezt hatvannégy évesen ne-

h~~-~l! __ _y~~-~l_t~---~l_, __ ~g~~!~~gi -~_U_~p_Q!?: _µ~gy9~~--~~gr:orn}ot_t_. P.o_li_!J_k~L !~Y~k~t1-x_~-~~--P.!_i_~!-~ __ h~-~l!?:.i!~J-:: __ _ 
ték Apponyi gróf közbenjárására sikerült az ítéletet életfogytiglani börtönbüntetésre változtatni, 
majd egy napon áttették a hatá1on, s így került Magyarországra, kise1nmizve 1ninden vagyonából 
Igen nehéz körülmények közt élt, de életben 1naradt Apponyi gróf a továbbiakban is sokszor köz
benjárt érdekében, sikerült elintéznie, hogy gyógyszertárnyitási jogot kapjon, mindenütt azt han
goztatta a hivatalos helyeken, hogy „ezt az érdemt:í, öreg patikust a magyar ügyért ítélték haldlra" 
Így hetvenhárom éves korára gyógyszertár-tulajdonossá vált, ez a további anyagi gondoktól men
tesítette, awnban nem sokáig élvezhette gyógyszertárát, mivel 1936 április 3-án rövid szenvedés 
után elhunyt Budapesten Temetésén az Aradról elszármazott fernajgó .József (sz 1870) gyógy
szerész, honfitársa, földije búcsúztatta (.3) 

A kisebbségben maradt bánsági 1nagyarságot képviselte, azok jogaiért küzdött és szenvedett, 
ezért őrizzük meg emlékét 
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IRODALOMJEGYZÉK 

1 Geml József: A gyógysze1 táii jog adományozása és a temesvári gyógyszertárak Váro1i Közlöny 

1907 július 7 
2 Szinnyei József: Magyar iJók élete é.5 munkái. XIII. kötet Hornyánszky V kiadása, Budapest, 

1908, 3-5 
3 *** Steine1 Ferenc (Nekrnlóg). Gyógyszerészi Értesítő 1936, 44, 5 (15), 58 
4. Fénykép: Azonosító: DKA-025613 URL: http://keptar.oszk hu/025600/025613 
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SIUDÉNYKÁROLY ÁRPÁD (1891-194?) 
SIUDÉNYJÁNOS FRIGYES (1892-1929) 

Két testvér; a Krassó-Szörény megyei Karánsebesen születtek. Apjuk itt bankigazgató volt, aki 
fiainak-gondos nevelést biztosított. Mindkét fia gyógyszerész lett 

Az idősebb fiú, Studény Károly Árpád 1891. január 27-én született Gyógyszerészi tanulmá
nyait a budapesti egyetemen végezte, ahol 1911„ június 26-án tette le a gyógyszerészi esküjét (3). 

Testvéröccse, Studény.János Frigyes 1892. október 10-én született Karánsebesen (1). Közép
iskoláit l ugoson végezte, majd anyai nagybátyja, Schwab Manó tanácsára a gyógyszerészi pályát 
választotta Gyakornoki éveit Fischer János lugosi gyógyszertárában kezdte meg, de nagybátyja, 
aki neves gyógynövénygyűjtő is volt, sokat foglalkozott vele Egyetemi tanulmányait ő is Buda
pesten végezte, 1913„ június 24-én kapott gyógyszerész oklevelet (3). Továbbra is Budapesten ma
radt, Gaál Endre (1875-1943) gyógyszertárában, majd bátyjával, Studény Károly Árpáddal 
együtt az újpesti Szent Kereszt, később pedig a budapesti Fortuna gyógyszertár (VII kerület, Dob 
utca 80 sz) tulajdonosa lett Az 1918-1919-es nehéz idők után az Egészségügyi Anyagraktárhoz 
került, ahol az analitikai laboratóriumot vezette fővegyészként. Ez idő alatt kiváló analitikai fel
készültséget szerzett, ezért a Medichemia gyógyszervegyészeti gyár meghívta üzemvezető igazga
tónak; ezt a feladatkört is mindenki legnagyobb megelégedésére látta el Egészsége sajnos megren
dült, kezdődő tüdőbaja miatt lemondott állásáról, és néhány kollégájával, barátjával megalapítja 
a Theriaka gyógyszervegyészeti laboratóriumot, itt újítói és alkotói készségét is bebizonyította, 
több új készítményt hozott forgalomba, többek között fogászati cikkeket is. Testvérbátyja még 
1944-ben is itt dolgozott ( 4) 

Studény János később két alkalommal járt Párizsban, de fokozatosan legyengülő szervezete 
miatt egyre nehezebben tudta ellátni munkáját; ekkor választotta az írást, a gyógyszerészet, a ve
gyészet története felé fordult érdeklődése Jelentősebb írásai a következők: A fogászatban haszná
!ato.s amalgdmokról, Fejezetek a kOZép-európai gyógyszerészet történelméból (6 részben), Régi gyó
gyászat új köntösben, Adatok a régi idók- gyógyszerész alkalmazottainak anyagi helyzetéről, Kiváló 
gyógyszerészek szerepe a bakteriológiában (Scheele, Sertürner, Lamg Adolf, Pettenkojfer stb.) Főmű
ve a Vondra Antallal (1892-1906) Ítt Hírneves gyógyszeréfzek e könyv, amely saját kiadásukban 
jelent meg Budapesten 1929-ben, azonban ezt már nem érte meg, mert 1929 szeptember 26-án 
elhunyt, mindössze harminchét évesen 

Szerzőtársa, Vondra Antal így ír róla: „Hófahér makulátlan volt a lelke, mintaképe a szerénység
nek, a puritánságnak Nem alapított családot betegsége miatt Korai távoZtÍJa barátait mély fájdalom
mal töltOtte el, a magyar gyógyszeré5z kar pedig igen értékes egyéniséget veszített el" (2) 

IRODALOMJEGYZÉK 

1 ***A magyar gyógy.1zerészet pantheonja (összeállította Zboray Bertalan, Hegedűs l , Szmodits 
1 ) Kézirat. Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtár és Múzeum, Budapest 

2 *** Smdény}dno>. Nekrológ Gyógyszerészi Hetilap 1929, 48, 14, 226 
3 *** Gyógyszerészme:steri oklevelet nyertek névmutatója. 6 kötet: 1886-19.37; 7 kötet: Gyógy

szerészmesterek és gyógyszerészdoktorok oklevél könyve 190 7 /08 -1921 /22. tanévek között 
Semmelweis Egyetem Orvosrudományi Kar levéltára, Budapest 

4 *** Gyógyszerészi almanach az 1944 évre Összeállította Szász Tihamér, Budapest, 1943 

344 

182 dbra A Smdény--Vondra-könyv fedolapja * 

345 



SÜTŐ NAGY LÁSZLÓ 
(1894-1974) 

Kol9zsváron született 1894. augusztus 4-én, a város közis1nert „Nagy Jóska vendéglős"-ének 
fiaként Középiskoláit szülővárosában, az unitárius kollégiumban végezte. Ezután ugyancsak Ko
lozsváron az FJTE-n gyógyszerészetet és jogot is tanult. Gyógyszerész oklevelet 1919-ben kapott, 
az utolsók közt, akik még Kolozsváron, az FJIE-n fejezhették be tanulmányaikat 

Az egyetem elvégzése után kolozsvári gyógyszertárakban alkalmazott gyógyszerészként dolgo
zott, soha nem volt saját gyógyszertára Jelentős szerepet vitt az Erdélyi és Bánáti Alkalmazott 
Gyógyszerészek Szövetségében, már 1921. június 12-én, az alkalmazott gyógyszerészek ko!oLSVá
ri kongresszusán őt választották ügyvezető alelnöknek (5), majd 1925 őszén az újjászerveződött 
szövetség elnöke lett Ezzel újult erővel indult meg a szövetségen belüli szervezőmunka, és hivata
los lapjuk, a Pharmaco Courrier szerkesztése is lendületet vett (4) Mivel ez sok idejét vette igény
be, 192 7 október 2-án lemondott tisztségéről 

Szívesen és sokat írt a szakmai és az egyesületi élet mindennapi eseményeiről, a gyógyszerészek 
társadalmi helyzetéről, jogfosztásáról, a korpótlékos pénztárról és más közérdekű problémáról, 
legjelentősebbek mégis a gyógyszerészet történetével foglalkozó írásai Az erdélyi gyógyszerészet 
kialakulásáról a Revifta Farmacie - Gyógy1ztrészi Folyóirat hasábjain közölt több cikket folytatá
sokban, tanítómestereinek is emléket állított írásaiban, fgy Nyiredy Géza tanár11ak és fomcsik 
József gyógyszerésznek, akinél gyakornoki éveit töltötte, és mesterének tekintette. 

A szakmai lapszerkesztésen és az íráson kívül több erdélyi napilap és folyóirat, így a KOiozsvári 
Hh1ap, az Ellenzék, a Réleti Újság, az Erdé61i Hú1ap. az Aranyosvidék, a Cimbora munkatársa volt, 
de alapítója és főszerkesztője a .Jóe.1tét c napilapnak is. 1915-ben ő indította el az Erdélyi Szemle 
e folyóiratot, melynek címe többször is változott (ROlozsvári Szemle, Szemle, Magyar Ktsebbségi 
Szemle), de mindvégig ő volt a szerkesztője; egy időben „irodalmi, művészeti, közéleti figyelő" 
lapként jelzik (2) A szerkesztőség könyvkiadással is foglalkozott, a megjelentetett könyvek közül 
többnek S. Nagy László a szerzője, így Az trdélyi magyarsdg hú.1z e.5ztendeje e, 1940-ben megjelent 
kötetnek A gyógyszerészet történetéből is választott témát, ezek közül legjelentősebb az lbítn 
népe-Adatok az erdélyi gyógyizerészet történetéhez c kötete, amely 1924-ben jelent n1eg, és ma is 
forrásértékű Regényei, történelmi elbeszélései, versei, az unitárius egyházzal kapcsolatos kiadvá
nyai több mint dz köretet tesznek ki (1) Műveit leggyakiabban S Nagy László néven jegyezte 
(!): Wrn mezőkön (1915),fókai <zmlmei (1925), Zenélb kút (1928), Lélekharwk (1936) 

lrodalrni társaságoknak is tagja volt, így a Kelet Irodalmi és Művelődési Társaságnak, valamint 
az lJnitárius Irodalmi Társaságnak, előadásokat tartott a Dávid Ferenc nevével fémjelzett nyári 
_egy_~t_em_konf~rt:'.n_c:i_~_i_rr_ (.))_. _ __19_1_9_. _ _1_yt~r_·_c:i_1Js __ z~An jel~_n_t 1neg _az JjJ:q'ef lyL$~~11!/(Q~_9_qi_k __ éyfqly~p:i4_n~k 
első száma, 1nelynek felelős szerkesztője Sütő-Nagy László volt. 

A2 első világháború után a Romániához csatolt részen ő volt az irodalom első megszólaltatója 
Többször tartott előadást az Erdélyi Irodalmi Társaságban, a Dávid Ferenc Egyletben, az Unitári
us Konferenciás 'Tábor budapesti összejövetelein és a Rádióban Sütő az unitárius egyház tevékeny 
tagja volt Közreműködött az Egyházi Főtanács, a Sajtó és Iratterjesztő, az Unitárius Irodalmi 13.r
saság munkájában Szerkesztőbizottsági tagja volt a Keresztény Magvetőnek Irodalmi levelezést 
fOlytatott Benedek Elekkel. Regényeket, elbeszéléseket és ismertetéseket Írt. Említésre méltó Az 

erdélyi magyarság húsz e.sztendeje' (Budapest 1940 7 ), valamint Az E'rdé/yi Szemle tiirténetébó'l e 
írása, ami az Irodalomtörténeti ROzleményekben jelent meg (1971 4. sz 504.) 

Sütő saját útját járó, jó szervezőkészséggel rendelkező ember volt, aki az egyházpolitikában a 
kiegyenlítődést kereste, és az erők egyesítését szorgalmazta Kiváló érzéke volt a szép és jó írások 
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kiválasztására Az irodalom verbunkosának nevezték A naturalisztikus író jellemét személyesítet
te meg 

1944-ben Budapestre telepedett át, a Magyar fi.ivó e hetilap társszerkesztője lett, később pedig 
az MTA Nyelvtudományi Osztályának munkatáJsa. Budapesten folytatott gyógyszerészi tevé
kenységéről nincs adatunk IOvábbra is közölt Erdélyben a ROrunk e. folyóiratban. Így 1971-ben 
A román-mag)'ar irodalmi kapcsolatok tö1ténetéhez E'gy tévedé.1 ürügyén (7), és halála után 1977-
ben jelent meg ugyanebben a folyóiratban Hdrom találkozds címen irodalomtörténettel és k.riti
ka/oral-history/recepciótörténettel foglalkozó tanulmánya (8). 

19'7 4-ben hunyt el Budapeste:i A budapesti Új Köztemetőben sírját kőbe vésett kopjaf8- díszí-
ti 

IRODALOMJEGYZÉK 

Monok István: Magyar könjivtermelés Romdniában (1919-1940) l kötet. Könyveké egyéb 
nyomtatvdnyok Erdélyi Múzeum-Egyesület és Országos Széchenyi Könyvtár kiadása, Kolozs
vá1-Budapest, 1997, 330-331 

2 ***Magyar irodalmi le:xikon II. kötet (Főszerk Kenyeres Ágnes) . .,,Akadé1niai Kiadó, Buda-
pest, 1963, 329 

3 ***Unitárius kislexikon Budapest, 2000, 1.30. 
4 *** Pharmaco C'ourrier 1922-192'7, 1-6 évfolyam 
5. *** Pharmacia- Gyógy5zt·rirz Újság 1921, 2, 12 
6 Sütő-Nagy László: },J-dé61i magyarság hú.1z esztendeje Budapest, E1délyi Szernle. 1940 Az e1-

délyi magya1 kisebbség élete, kultúrája, gazdasága 1918-1938 között A kisebbség harca az el
nyomókkal 31. 

7 Sütő Nagy László: A román-niagyar irodalmi kapnolatok történetéhez E'gy tévedé.5 ürüg;1én, Ko
runk, 1971, 4 659-660, irocialomtörténet- és kritika, jegyzet 

8 Sütó Nagy László: Három ta!d!kozá< Korunk, 1977, 9, 725-727 

183 ábra Sütő Nagy Lá<Zló (1894-1974) gyógyszerész 
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DR SZABÓ ENDRE 
(1927-1997) 

M~rosvásá1helyen született 1927 július 20-án. Apja tanár volt, aki mindkét fiúgyermekébe 
beoltotta a természet iránti rajongást Egyik fia biológus, másik fia gyógyszerész lett 

Alapképzettségét tekintve gyógyszerész volt, ugyanakkor tanár, és Erdély természeti kincseit 
vizsgáló lelkes kutató Középiskoláit szülővárosa római katolikus gimnáziumában végezte I 938 és 
1946 között Egyetemi tanulmányait Kolozsváron kezdte meg a Bolyai Egyetem Természettudo
mányi Karán, a kémia-fizika szakon. Itt két évet végzett Neves tanárai, Gyulai Zoltán, Vargha 
László, Borbély Samu, László Tihamér még jobban felkeltették a természettudományok iránti ér
deklődését. 1948-ban, mikor Marosvásárhelyen az önálló Gyógyszerészeti Karon beindult az ok
tatás, itt folytatta tanulmányait. 1950-ben kapott gyógyszerész oklevelet, de ezután érdeklődése 
nem a gyakorló gyógyszerészet, a mindennapi gyógyszertári munka felé fordul, hanem az oktatói 
pályát választotta, az akkor amúgy is tanárhiánnyal küzdő Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze
részeti Egyetemen az Orvosi Kar Fizikai Tanszékének lett a munkatársa, előbb gyakornoki, majd 
tanársegédi (1952), később pedig, 1960 és 1965 között adjunktusi beosztásban. Ez utóbbi perió
dusban már a Gyógyszerészi Fizika Tanszéknek a vezetője, de nemcsak a gyógyszerészhallgatók
nak tartott előadásokat, gyakorlatokar, hanem az orvosi fizika, illetve biofizika előadója is volt 
(3) Mint egyetemi oktató, különleges figyelmet szentelt a hallgatók gyakorlati felkészítésére, a 
kezdetben igen szegényes felszereltségű fizikai laboratóriumnak saját maga is több új műszert ké
szített, egyeseket szabadalmaztatott is. Részt vállalt a tanszéken összeállított kőnyomatos jegyze
tek írásában, így társszerzője a f<'izika gyakorlati jegyzetnek (1954) és a kétkötetes Fizika jegyzet
nek (1958); szerzője a Fizika laboránsok ré;zére e kiadványnak (1959), amely tulajdonképpen az 
egyetemi laboratóriumokban dolgozó segédszemélyzet továbbképzését szolgálta 

1965-ben az egyetemen folyó átszervezések következtében a Marosvásárhelyi Közegészségügyi 
és Járványellenes Központ (Sanepid) osztályvezető fővegyészévé nevezték ki, 1982-től pedig a Ra
diológiai Klinikához tartozó nukleáris medicina laboratóriumnak lett a fővegyésze egészen nyug
díjazásáig, 1986-ig Sokat járt terepre radioaktivitásr mérni, Erdély és főleg Székelyföld különbö
ző vidékeire 

Tudományos munkássága az orvosi fizika és a nukláris orvostudomány kérdésköreit ölelte fel, 
fő kutatási témája a nukleáris elektronika és méréstechnika, a székelyföldi ásványvizek és gázöm
lések természetes radioaktivitása, a környezetszennyeződés természetes és mesterséges radio
nuklidokkal, összefüggések a rákos megbetegedések és egyes környezeti tényezők között Ezekben 
a témákban több új meghatározási módszert dolgozott ki, valamint számos új mérőberendezést, 
_k_W_i?_f!~_öz§ __ k_~_s_~_ii,l_~k_~~t~-:z;~rk_~~~I~Jt. _ N~gyJ~l;ílmápy é$„hét _ _újítás __ fű_ződik __ ne~éhez _(2) __ _Ezekkel_ -- .„ ···-------„„

kapcsolatosak tanulmányai is, melyek különböző kötetekben jelentek meg magyar és román nyel-
ven, így Hargita megye természete1gyógytényezöi (szerk. Jakab Kálmán, Csíkszereda, 1974), Efectele 
terapeutice ale ítafiunil.or balneo-climaterice din jude,tul C'ovasna (szerk Benedek Géza, Darkó 
Zsigmond, Oprea Petre, Covasna, 1969), Cancerul gastrit, vol 13 (szerk. Chiricuta J, Cluj-
Napoca, 1984), Metode sanitare de control a radioactivitiífii (Bucure~ti, 1976), A kézdivásárhelyi 
váro5i kórház é.s a Szent~ereszry Stephania kórházi Alapltvány monográfiája (szerk Boga Olivér, 
Kézdivásárhely, 1991) Onálló kötete ROvászna, a természet ajándéka. Fizikai-kémiai tanulmá-
nyok ROvászna megye legfontosabb terméizetes gyógytényez/Jiról címmel sajnos csak halála után, fe-
lesége és munkatársa, Szabó-Selényi Zsuzsa vegyésznő gondozásában, saját kiadásában jelent meg 
(Marosvásárhely 1998) Még közel 200 dolgozatot közölt be!- és külföldi szaklapokban, melyek 
közül 110-ben főszerző; egy részüket hazai és nemzetközi kongresszusokon is bemutatta (1) 
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Kandidátusi értekezését Budapesten az Eötvös Loránd Illdo1nányegyetemen védte meg 1979-
ben Radioaktív ásván;1- és édesvizek tartói fogyasztd1a, valamint a táplálkozás révén létrejövő 226Ra és 
210J>b {Rad) felhalmozódása emberi fogakon címmel, majd 1980-ban a természettudományok dok
to1a fokozatot is 1negkapta Illdományos tevékenységének elismeréseként Budapesten az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat, az European Nuclear Medicine Society (Bécs) és a Fellowship of 
International Research Into Science and Technology (Anglia) tagjává választotta 

Hosszas és súlyos szenvedés után hunyt el 1997 február 3-án, Marosvásárhelyen 
Leánya, Groggné Szabó Katalin Zsuzsanna szintén gyógyszerész lett. Oklevelét még Maros

vásárhelyen kapta meg 1980-ban, majd a Svájcban megszerzett doktori fokozat után továbbra is 
ott dolgozik kutatóként (4) 

IRODALOMJEGYZÉK 

1 Benke V J: Tudományos arcképcsarnok: Szabó Endre Művelődés (Bukarest) 1985, 38, 8, 49 
2. Petelei l : Verejték meg tehetség (Riport) Vörös ZáS7ló (Marosvásárhely) 8740 sz. , 1980 ja

nuár 30 
3 *** 1995 augusztus 9-én írt önélcuajza 
4 *** Felesége, Szabó-Selényi Zsuzsa személyes közlései a családi iratg}rűjtemény alapján 
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SZABÓ FERENC 
(1900-1961) 

Váradszőlősön (n1a Nagyvárad egyik külkerülete) született 1900 december 2-án földműves 
családban, kilencedik gyermekként. Iskoláit Nagyváradon végezte, 1920-ban érettségizett a Pre
montrei Főgimnáziumban Ezután ugyancsak szülővárosában, Csanda Endre (sz. I 887) gyógy
szerész II Rákóczi Ferenc nevű gyógyszertárában kezdte meg gyakornokként gyógyszerészi pályá
ját A tirocinális vizsgát 1922 június 19-én Budapesten tette lejakabházy Zsigmond és Winkler 
Lajos professzorok előtt Egy ideig a nagyváradi katonakórházban, majd Margittán Bianu l.ász
ló gyógyszertárában dolgozott 1924 őszéig. Ez év októberében Bukarestben letette a segédi vizs
gát, és ezt követően beiratkozott az egyetem akkor önállósult Gyógyszerészi Karára Hogy fenn
tarthassa magát, már 1926 tavaszától gyógysze1észhallgatóként a Coltea kórház gyógyszertárában 
dolgowtt, a nyári szünidők alatt pedig Nagyváradon és a Z.sil-völgyében is vállalt kisegítő mun
kát 

Gyógysze1ész oklevelet 1927 szeptember 11-én szerzett, és még ugyanebben az évben a szabad 
joggyakorlásra is megkapta az engedélye. Ez a Hivata/05 f(Ozlön)' (Monitorul Oficia/) 270 számá
ban olvasható 192'7. december 8-i keltezéssel Továbbra is Bukarestben inaradt, kinevezték az ot
tani Szent Pantelünon kórház gyógyszertárának vezetőjévé az 1930 január 31-i királyi dekrétum
mal, amely a február 22-i Hivatalos Közlönyben jelent meg Itteni munkája mellett a Közegész
ségügyi Intézetben is dolgozott, ahol víz- és levegőanalíziseket, valamint élelmiszer-kémiai vizsgá
latokat végzett; ez utóbbiak a nem fehérje természetű N-meghatározásra vonatkoztak, amiről a 
Revi.5ta 5tiinpelor Medicalii c szaklap ] 940 novemberi számában inegjelent dolgozata tanúsko
dik. Az itt eltöltött 1] év volt életének legtevékenyebb időszaka A kórház orvosaival való együtt
működése is gyümölcsöző, 19.30-ban Leonte C doktorral együtt egy külsőleges fertődenítőolda
tot készítettek I)an.1te-rina néven, inelynek összetételét sokáig nem közölték, később pedig ipari 
előállítás céljából eladták a receptjét, és Meto5ept néven került forgalo1nba 1985-ig 1940 őszén 
visszatért Erdélybe. Először Margittán Paneth .Jenő (sz. 1896, június 8 , Tasnád, oklevél 1920/21-
es tanév Kolozsvár) Sixtusi Madonna nevű gyógyszertárának volt a kezelője, majd Nagyváradon 
a Hegedűs Imre (sz. 1895 augusztus 2. Kötegyán, oklevél 1922, Budapest) tulajdonában levő 
Szent László gyógyszertárban dolgozott (4) 1944-ben megvásárolta Reisz Istvántól (1885. már
cius 8 , Békéscsaba) az akkoii Bémer téren levő Kígyó patikát - erről egy adásvételi szerződés ta
núskodik-, azonban az év októberében más lesz a tulajdonosa 1945 n~ájusától a Raáber család 
Szent István gyógyszertárát béreli, majd saját patikáját nyitotta ineg 1947-ben Ato1n néven az 
Eminescu (egykori Szaniszló) utca 29 szán1 alatt N~m sokáig működtethette, n1ert az 1949-es 

_áll8:m?sítással !1emcsak a t~l-~j4_~~1jgg~t -~e_s:L~!t~ _e,1 _(6_) ,_ ha_n~~n .~_ gy9gy:~;?:~!-~~!_?._t __ i~ !ll~gs_z_ij_r1!_e,t_~-~- ------·-·---------
(3) 

Ezt követően rövid ideig vidéken alkalmazott gyógyszerész, így Szedresen, Tenkén, majd 1951-
ben visszajött Nagyváradra, ahol előbb az 5 sz , tnajd a .3 sz és végül a Félix-fürdői gyógyszer
tárban kezdett dolgozni, de ugyanekkor a megyei (~yógyszer-ellenőrző laboratórium elődjének 
tekinthető gyógyszer-analitikai laboratóriumban is vállalt munkát 

Egészsége rneggyengült, 1961 január l-től nyugdíjba vonult, és rövid idő után, 1961 márci
us 2] -én elhunyt. Hagyatékában fennmaradt az 1926-1928 között szerkesztett receptgyűjtemé
nye, ami 1013 előiratot tartalmaz; ezek közt 603 humán, a többi állatgyógyászati, kozmetikai, 
háztartási, 1nezőgazdasági, ipari célra, illetve kémszerként vagy indikátorként használható A 204 
számozott oldalt tartalmazó, kartonborítóba kötött manuálisban a receptek latinul, a cÍinek nagy 
része és az utalásai, megjegyzései tnagyar nyelven íródtak Szabó Fe1encnek ez a gazdag, változa
tos tartalmú és szakmai igényességgel összeállított vénygyűjteménye kordokumentum is (1, 2, 5) 
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1 Budaházy István: Smbó Ferenc nagyváradi g:yógy.1zerész véfi:ygyűjtemén)'e Gyógyszerészet 1996, 
40, 1,41-44 

2. Budaházy István: Smbó Ferenc nagyváradi gyógyszerész vén)'gyűjtemén)'e. Orvostudományi Ér
tesítő. Az EME kiadása, 1995, 68 kötet, 268-271 

3 Mermeze Gheorghe, Ancamaria Mermeze: f5toricu! farmacii/01 din Oradea. Ed. Imprimeria 
de Vest, Oradea, 1999 

4. *** GJ1ógy.1zeré.1zek évkönyve 1941 évre. 20. évf. Összeállította Koritsánszky 0, Löcherer I: A 
Gyógyszerészi Közlöny kiadása 

5 Budaházy István: A1zklepio1z él Hygieia NagJ1váradon Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad, 

2008, 211-258 
6 DECRET nr. 134 din 2 aprilie 49 pentru na~ionalizarea unititilor sanitare ca: fannaciile 

urbane re§edinte §i nere§edinte de jude~ §i centre importante muncitore~d, labo1atoare 
chimico-farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 
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SZAPLONCZAI SZAPLONCZAY SÁNDOR 
(1859-1941) 

A Szaplonczay család nemesi eredete 1.360-ig vezethető vissza. A családban több jeles köztiszt
viselő volt, így Szaplonczay Ladomér (1.360-1390) az első alispán a családból, inajd I Péter 
1368-ban szolgabíró, őt követte III Péter 1474-ben, majd III. István 1649-ben főszolgabíró, aki
nek ükunokája 1. Antal (1765-1832) porcsalmai birtokos Ez utóbbi Szaplonczay Sándor gyógy
szerész dédapja, ennek fia IV Antal (1802-1880) Szatmár megye táblabírája, majd az ő fia, VII 
János (18.37-1879) inegyebizottsági tag A család későbbi ragjai közül ismeretes még Szaplonczay 
Miklós (1842-1905) alispán, Szatmánnegyében az Ökörmezői kerület képviselője, Szaplonczay 
József (1813-1879) főszolgabíró, országgyűlési képviselő, Szaplonczay Manó (1856-1916) or
vos, kir. tanácsos, Somogy vármegye főorvosa Szaplonczay VII. János és lekesei Sulyok Lujza 
(1838-1881) házasságából született III Sándor, a család első gyógyszerésze (4) 

Szaplonczay Sándor 1859. augusztus 14-én Porcsalmán született egy fóldbirtokos családban 
Iskoláit Szatmáron végezte, ott is érettségizett, majd a pesti egyetemen tanult, ahol 1888-ban ka
pott gyógyszerész oklevelet. Két évig különböző helyeken dolgozott beosztott, alkalmawtt gyógy
szerészként 1890-ben önállósfrotta magát, és megvette Szilágysomlyón a város legrégibb patiká
ját, az 1757-1759 között alapított Szenrháromság nevűt (előző tulajdonosa ralán Szalkl1áry.Jó
zsef volt) Gyógyszertárában mindig pontos, lelkiismeretes munka folyt, 1nunkatársait egyenran
gú kollegának tekintette A mindennapi gyógyszertári munka mellett bekapcsolódott a gyógysze
részek egyesületi életébe 1919 után az e1délyi 1negyék gyógyszerészeinek körében megindult a 
szervezkedés, hogy az eddigi magyarországi testületek mintájára gyógyszerész-egyesületet hozza
nak létre 1920-ban megválasztották a Szilágy megyei testüler elnökévé 1922-től 1930-ig a Ro
mániai Gyógyszerészek Általános Egyesülete keretében működő Erdélyi és Bánáti Tagozat Szilágy 
megyei Kerületének alelnöki tisztségét töltötte be 

A város megbecsült polgára volt, több mint 15 éven át a szilágysomlyói kaszinó elnöke 1920-
as években a város helyettes polgármesteri tisztségét is ellátta Ez idő alatt gyógyszertárában keze
lőt alkalmazott Balt.a Elemét gyógyszerész személyében, majd 1940-ben gyógyszertárának társtu
lajdonosa Kiss József lett 

Szaplonczai Szaplonczay Sándor gyógyszerész 82. évében, 1941 szepten1ber 24-én hunyt el 
Egyenes leszármazottja talán nincs, de a Szaplonczay családból többen is élnek ma már Magyar
országon, köztük dr Szaplonczay Zsuzsanna orvosnő, neves vívó, aki Marosvásárhelyen végezte 
egyetemi tanulmányait, az ÁN'TSZ Pest Megyei Intézetének helyettes tiszti főorvosa 

IRODAlOMJEGYZEK 

Szilágyi István: A Szaplontzay család nemzedékrendje 

2 *** Matolcsy Gusztáv kaposvári gyógyszerész személyes közlése 2002 
3 ***Városi és vármegyei szociográfiák. XIV köret, Adattár 500 
4 Szinnyei József: Magyar i'rók élete és munkái. XIII kötet, Hornyánszky Viktor könyvnyomdá

ja, Budapest, 1908, 395 
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A SZATHMÁRY CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

A Szathmáry családban három generáción keresztül voltak gyógyszerészek, vala1nennyien E1-
délyben, a Gyergyói-medencében gyógyszertár-tulajdonosok: 

Id. SZATHMÁRY JÁNOS (1838 k-1906) 
Dr SZATHMÁRY ISTVÁN JÁNOS (1870-1934) 
Ifj SZATHMÁRY ISTVÁN (1907-1976) 

Az. első gyógyszerész, akiről a szakirodalom említést tesz, id„ Szathmáry.János Származásáról, 
születési idejéről és helyé1ől nincsenek pontos adataink. A pesti orvosi egyetemen kapott gyógy
szerészmesteti oklevelet 1864-ben huszonhat évesen, az egyetemi anyakönyv születési helyekénr 
csak Aranyosszéket jelöli meg (6). 1868-ban már Gyergyószentmiklóson találjuk az egykor 
Ft·öhlich Ernő (sz 1808) gyógysze1ész tulajdonában volt Arany Sas gyógyszertárban alkalmazott 
gyógyszerészként (3) 

18'7Ü··ben önállósítani akarta magát, és ezért új gyógyszertár felállítására kért jogot, ezt meg is 
kapta, és 1871-ben Gyergyóditróban megnyitotta Korona néven új gyógyszertárát. Ez abban az 
időben a Gyergyói-medence első vidéki gyógyszertára volt, mivel addig csak Gyergyószentmiklósón 
működött patika. Családostól telepedett le Gyergyóditróban, és élete végéig ott is maradt Ennek 
ellenére nem élt elszigetelten, kartársaival, akik tisztelték és becsülték"'tudását, állandó kapcsola
tot tartott. Az 1888-ban Csíkszeredában alakult Csík megyei Orvosok, Gyógyszerészek és'Termé
szettudósok Egyesületének elnökévé választottál.;:: meg. 1906-ban hunyt el Ditróban„ 

Fia, dr:. Szathmáty István János 1870-ben született, apja gyógyszertárában gyakornokosko
dott, majd 1891és1893 között KoloLSváron az FJTE-n végezte gyógyszerészi tanulmányait (7) 
Diákévei alatt, 1892-ben a kolozsvári gyógyszerészhallgatók Segély- és Önképző Egyesületének 
volt az elnöke (9) Gyógyszerész oklevelet 1893-ban kapott, de továbbra is az egyetemen maradt 
a doktori fokozat megszerzése céljából. Fabinyi Rudolf professzor mellett készítette el doktori té
zisét az Aethylnitrit és 5Ósav behatása az eugenol, .1afi·ol, apiol ó izovegyületeire címmel 1895-ben 
avatták gyógyszerészdoktorrá (2, 5) Hazajött Gyergyóditróba, al1ol apja gyógyszertárában dolgo
zott, majd átvette annak vezetését Tevékeny ember volt, a közéletben és a gyógyszerészek egyesü
leti életében ő is tevékenyen részt vett. Bőkezűen támogatta az 1912-ben felavatott ditrói nagy 
méretű római katolikus templom építését. A település elöljárói hálából a refoHnátus vallású 
Szathmáry gyógyszerész adományáért, a valóban nagy méretű templom tornyain levő hátsó kis 
tornyokra buzogányt helyeztek el (14) 

1918-ban már ő a gyógyszertár vezetője, és idényjelleggel fiókgyógyszertárat működtet Borszé
ken, amelyet később önállósított Megváltó néven, és bérbe adta Chlopitzky József gyógyszerész
nek (sz. 1881. február 20., Makó, oklevél: 1909, Kolozsvár). 1926 és 1929 között a Romániai 

· GJógJSZCféSiek-Egye·s-u:retéi-lek Erdil}rl és Bánáti Tagozatában a Maros-Iűrda, Kis-Küküllő, Csík 
és Udvarhely megyéket tömörítő kerület elnöki tisztségét töltötte be. Népes családja volt, hat 
gyermeke közül István fia és leánya lett gyógyszerész 1934 1nárcius 5-én, hatvannégy éves korá
ban hunyt el Ditróban (11) 

1938-ban a ditrói gyógyszertár má1 örökösének, leányának, dr. Manyák Ernőné született 
Szathmáty Ivánka okleveles gyógyszerésznőnek a tulajdonában van (1.3), ő awnban bérbe adta 
Pókay Árpád gyógyszerésznek (10), aki rövid időre Téglásról jött (Hajdú vármegye, Hajdúbö
szörmény járás) Erdélybe, mert már 1944-ben Debrecenben találjuk, ahol fiatalon, negyvennégy 
évesen elhunyt (12). Pókay Árpád az a gyógyszerész, akit Gulyás Pál nemcsak megörökített több 
versében, hanem neki is ajánlotta őket (1) 

Dr Szathmáry István János gyógyszerésznek a fia, ifj„ Szathmáty István 1907 július 28-án 
született Gyergyóditróban, érettségi vizsgát Sepsiszentgyörgyön tett 1925 október 2-án Ezután 
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beiratkozott Kolozsváron a román tannyelvű I. Ferdinánd Király Egyetemre, azonban nem fejez
te be tanulmányait, átment a Szegeden működő FJTE-re, ahol elismerik addigi vizsgáit. Itt még 
két évig tanult, és 1932-ben gyógyszerész oklevelet kapott (8). 1940-ben tért haza, átvette Bor
széken az önállósult gyógyszertár vezetését Mot'eno Manóról (10), és azt 195.3-igvezette; ekkor 
államosfrották a gyógyszertárát (15) Ezután Kőhalomba került, állami gyógyszertárban alkalma
zortként dolgozott nyugdíjazásáig Itt is hunyt el 1976. február 25-én Sajnos családi életéről 
nincs adatunk, így nem tudjuk, hogy volt-e utódja, aki a gyógyszerészi hivatást folytatta 

A Szathmáry család gyógyszerész tagjait a Gyergyói-medence lakosai mint Gyergyóditró és 
Borszék gyógyszertárainak alapítóit tartják nyilván, akik a vidéki sorsot vállalva, évtizedeken át itt 
éltek, és helytálltak a zord vidéki körülmények ellenére, a lakosság közegészségügyét mindvégig 
önzetlenül szolgálták. A környéken csak később alapítottak gyógyszertárakat, ígyGyergyótölgyesen 
1880-ban, Gyergyóalfaluban 1894-ben, Gyergyószárhegyen 1935-ben, Salamáson 1939-ben (4) 
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1 Gulyás Pál: A viharzó diófa. Válogatott versek és műfordítások Magvető Könyvkiadó, Buda
pest, 1983 

2. Horváth Jenő: Magyar doktor gyógy1zerészek. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Ér
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Dékáni hivatalában található okmányok 
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DR. SZÁSZ KÁLMÁN 
(1910-19 78) 

Erdélyi származású volt, pályája Magyarországon teljesedett ki, de mindig szívesen jött „haza'', 
és kapcsolatot tartott itteni kollégáival Haláláig hű maradt nemzetéhez és szülőföldjéhez, még ha 
nem is kapta meg mindig a méltó elismerést 

Elődei, a szemerjai Szászok vagyon nélküli székelyföldi kisnemesek voltak. A Szemerjai előne
vet onnan kapták, hogy valamelyik ősük Sepsiszentgyörgy Szemerjai negyedének volt a lelkipász
tora A családban szinte valamennyien pedagógusok és lelkipásztorok voltak, komoly szellemi 
örökséget tudhattak magukénak, nem anyagiakban, hanem lelkiekben és szellemiekben voltak 
gazdagok. Tudták, hogy csak így lehet valamit tartósan megörökíteni a jövő nemzedéknek, csak 
így gazdagíthatják nemzetünket 

Szász Kálmán mint ennek a neves családnak leszármazottja is folyratra az elődei által meghatá
rowtt utat Édesapja, a híres református Székely Miklós kollégium ranára, teológus-szépíró volt. 
Nagyapja, Szász Béla (sz. 1840) a marosvásárhelyi „S'zékely Ht'r!ap" szerkesztője, filo~ófiai m~nká
kar fordított magyar nyelvre, a kolozsvári egyetem filozófiatanára volt és a Magyar Tudomanyos 
Ailioadémia tagja, akárcsak apai dédapja, Szász Károly (1798-1853) kivjló jogtudós, természettu
dós és politikus, az 1848-49-es forradalo1n és szabadságharc jelentős vezéralakja. Valamint nagy
bátyja, Szász Károly (1829-1905) ref püspök, költő, író, műfordító, szintén az MTA tagja (11, 
12). Anyai nagyapja, Parádi Kálmán a kolozsvári ref Kollégium tanára, természettudós 

Szász Kálmán Sepsiszentgyörgyön született 1910. október 7-én. Iskoláit is szülővárosában, a 
neves Székely Mikó Kollégiumban végezte, ahol apja ranár volt 1928-ban itt érettségi vizsgát is 
tett Gyógyszerészi ranulmányait Bukarestben kezdte 1neg, 1934-ben kapott gyógyszerész okleve
let. Egyetemi évei alatt tevékenyen részt vett a diákmozgalomban. Vezetőségi tagja volt a bukares
ti Koós Ferenc-kör Diák osztályának, munkatársa az _„Erdélyi Fiatalok" című főiskolai lapnak (7) 
Az ljjú Erdély hasábjain több tudo1nány-népszerűsítő írása is megjelent (5) Tanulmánya végezté
vel haza1nent Sepsiszentgyörgyre, és a Cset'gi Pap Viktot (sz 1888, Sólyo1nkő, oklevél 1911, Ko
lozsvár) gyógyszerész által 1922-ben alapírotr Szent György nevű gyógyszertárban dolgozott 
1936-ig Ekkor beüatkozott a kolozsvári egyetem Természettudományi Karára, a kémia-fizika 
szakra, ahol 1938-ban kémia-fizika szakos tanáti oklevelet kapott Ezután telepedett ár Magyar
országra, előbb ösztöndíjas munkatársként a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen az 
ásványtani intézetben dolgozott, majd 19.39 és 1944 között a Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszer
gyár akkor lérrehozotr analitikai laboratóriumának lert a vezetője. Ez idő alatt fellendítette a la
boratórium munkáját. 1944 közepén a Szatmár megyei Nagysomkút község egyik gyógyszerrárá
ba.helyeztékJci,--innen-katonai ,szolgálatra_hívrák. be a 11 .. sz„ helyőrségi gyógyszertárba, azonban 
rövid idő múlva hadifogságba került A front közeledtével visszatért Budapestre Ismét a gyógy
szeriparban helyezkedett el, 1945-1953 között a a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárból alakult 
Kőbányai Gyógyszerárugyár növénykémiai üzemének vezetésével bízták meg Itteni munkája 
eredményesnek bizonyult, a növényi hatóanyagok kivonását és gyártását sikeresen fejlesztette 
1954-ben a korszerű növénykémiai kutatás megszervezésével növénykémiai laboratórium felállí
tására és vezetésére kapott megbízatást Munkája most is eredményes volt, fJradhatatlanul keres
te az új növényi hatóanyagokat, és új technológiákat dolgozott ki munkatársaival együtt, azok 
ipari gyártására. Sok irányú kollaborációt alalátott ki, széles látókörű szakemberré válr A maga és 
munkatársai folyronos továbbképzésére törekedert az állandó tapasztalatgyűjtés révén. Megoldha
tó, ésszerű ötleteivel mindig a termelés fejlesztését szolgálta. Tudományos tevékenységében nagy 
segítségére volt kiváló nyelvtudása, legalább öt nyelvet jól beszélt Közben 1945-ben orosz-ma
gyar rolmácsként is dolgozott Budapesten 
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Kezdetben az anyarozs (Selale lornutum) alkaloidáinak korszerű ipari előállítását dolgozta ki, 
majd 1956-ig a gyűszűvirág (Digitali.s.fajok) hatóanyagainak vizsgálatával foglalkozott. Ebben az 
időszakban merült fel benne a gondolat, hogy az importból származó Rauwofjia növény helyett a 
Magyarországon is gyakori előfordulású, hasonló alkaloidtartalmú téli zöld meténg (Vinla minor) 

növény alkaloidtartalmának kutatása felé forduljon Így 1959-1979 között e növény több alka
loidját izolálta, így a vincamint, ami a Devinlan nevű eredeti vérnyomáscsökkenrő és agyértágító 
gyógyszer alapanyaga lett. Később munkatársaival sikerült a vinkaminmolekula átalakírásával a 
Cavinton néven ismert gyógyszer hatóanyagát is előállírani, mindkettő eredeti bejegyzett magyar 
gyógyszer, melyeket számos országban szabadalmaztattak. További kutatásai eredményeképpen a 
rózsameténg ( Catharanthui ro5eus /L. I G Don) alkaloidjait is izolálta, ezek közül a daganatos be
tegségek kezelésében használt vinblasztin- és vinkrisztintartalmú gyógyszerek előállírása is a nevé
hez fűződik 

Állandóan törekedett a kísérleti munka ésszerűsítésére (2). A gyógynövény-feldolgozással kap
csolatban 41 szabadaln1at jegyeztek be, melyeken Szász Kálmán neve is szerepel Közvetlen mun
katársával, Lőrincz Csabával számos új eljárást, tudományt dolgozott ki utolsó éveiben. Halála 
után is, ezek közül még több mint tíz volt szabadaln1aztatás alatt (9) 

Elkészítette a tervét egy egészen új üzemnek, az úgynevezett U-vib1ációs extraktornak, amely 
lehetővé tette a gyógynövények hatóanyagának a kivonását A gyógyszerek teljes előállítási mód
szerének kidolgozásával is foglalkozni kezdett. Mivel a magyar állam anyagi fedezet hiányában 
nem volt hajlandó felépírtetni az üzemet, úgy döntöttek, külföldön é1 tékesítik a te1 vet. Az Ame
rikai Egyesült Államok nyomban megvásárolta az általuk kidolgozott tervet, és 1960-ban Szász 
Kálmánt bízták meg az üzem ff:lépítési munkálatainak az irányításával és felügyeletével Ott tel
jes ellátásban és komoly fizetésben részesítették Miután az üzem felépült, felajánlották neki az 
igazgatói állást, de visszautasította, mondván, hogy csak azért ment ki, hogy felépítse az üzemet, 
teljesítette a feladatát, visszatér a hazájába, mert otthon akar tovább dolgozni Nem fogadta el ezt 
2z anyagilag igen kecsegtető állást Később a vibrációs extraktor szabadalmát több ország megvet
te és alkalmazta ( 10) 

Gazdag szakirodalmi tevékenységet is folytatott. 1954-től több mint fél száz tudományos 
n1unkáját hazai és külföldi szakfolyóiratok közölték (3). 1965-ben védte meg kandidátusi étteke
zését, melynek círne A dijfuzió5 folyamatok vizsgálata gyógynövén_yek oldó.5zere5 kivoná5ával A ké
sőbbiekben docensként G_yógynövények a gyógyszeriparban címmel tartott előadássorozatot a bu
dapesti és szegedi egyete1neken a gyógynövények felhasználásáról Kiváló előadó is volt, a magyar 
nyelvet nemcsal{ szerette, de szívügyének tekintette annak inűvelését (1.3) 

Munkájánalc elis1nerésére megkapta a Kiváló gyógyszerész (1960), a Kiváló dolgozó (1969), a 
Kiváló feltaláló (197.3) kitüntetéseket, a Munka Érdemrend ezüst (1967), inajd arany-fokozatát 

_ L1__9_7_5)_. __ S_?á_r:µ~lJ:9-__ e-__ 1i~~Pil_<!oi JQ_~iln-.t~r~~~k J<;Q_~Ql __ a __ l_~gP1_~gü~~r~.l~H2Q ___ ~_M_a_gx9c_r__K~_gijk!:!§_Qk_Egy~s.g~_ 
lete által neki ítélt Wartha Vince-díj és a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerkutatási 
Szakosztályától kapott Kabay János-e1nlékérem, amivel a tudomány területén folytatott ered1né
nyes munkásságát értékelték (1) Soha nem igényelte az anyagi jólétet Szárnára a családjától ka
pott szellemi örökségnek a hagyatéka volt az igazi és jelentős 

1978. augusztus 2 3-án hunyt el Budapesten. Halálát rákbetegség okozta, az, atnely gyógyszer
ének kidolgozásán oly sokat dolgozott. A temetésén dr. Hegedűs Lajos (1901-1988) gyógyszerész 
így búcsúztatta a jó barátot, a jó kollégát: „Kédvt:5, köZvetlen ember volt Puritán egyénúége nem is
mert akadályokat, .fáradt.1ágot Kiizúmt'rt mondása. az élet dolgai azé1t vannak, hogy azokat helyük
re rakjuk Ö ennek érdekében mindent megtett Igen nép1zerű, kedvelt volt munkatársai körében " (5) 

Sírja Budapesten az Új Közte1netőben van (2). A fehér márvány síremléken a következő felirat 
olvasható: Szász Béla refounátus főgimnáziumi tanár 1872-1944, felesége Parádi Gizella 1878-
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1952, dr Szász Kálmán gyógyszerkutató 1910-1978, Szász Júlia 1907-1989 (8) Neve szerepel 
A magyar gyógyszerészet pantheonjába felvett neves gyógyszerészek közt is (4) 

IRODALOMJEGYZÉK 

l. Hegedűs Lajos: Dr: Szász Kdlmán (1910-1978) Gyógyszerészet 1979, 2.3, 10, .394-395 
2 Zalai Károly: A niagyar gyógyrzerészet nagyjai 1612-1945 (Szerk„ Szarvasházi Judit) Galenus 

Kiadó, Budapest, 2001, 120 
3 *** Magyar életrajzi lexikon. III. kötet (Főszerk Kenyeres Ágnes) Akadémiai Kiadó, Buda

pest, 1981, 735„; Új magyar életrajzi lexikon VI. kötet Főszerk.: Markó László. Magyar 
Könyvklub kiadása, Budapest, 2007, 174 

4. *** A magyar gyógyszerészet pantheonja (összeállírorta Zboray Bertalan, Hegedűs Lajos, 
Szmodits László) Kézirat Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtár és Múzeum, Buda
pest 

5 Tamási Attila: Az élet dolgai azért vannak, hogy azokat helyükre rakjuk A Napvilág Író klub hí-
rei: 2009 február 9 

6 N Zayzon Mária: Patikus lettem Kőbányai Gyógyszer, 1976, 3 
7 Szász Anna: Egyedülálló eredmény Nők Lapja, 1976, 50 
8. Szmodits László: Neve.5 1nagyar gyógyszerészek kegyeleti adattára Dictum Kiadó, Budapest, 

2003,248-249 
9 Sulyok Józsefné: Szá:z Kálmán Szépzöld 2011 október 25 

10 *** MagJ1ar tal.álmán.yagyóKJ-•1zeripa1 rzolgálatában. U-vibniliós extraktor Újítók Lapja, 1966, 
16 

11 *** Magyar nagylexikon l 6. kötet: Sel-Szö., Kiadja a Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 
2003, 514 

12. *'*A Magyar Tudományo; Akadémia tag;ai 1825-2002 Ill. kötet R-Zs MTA Társadalom
kutató Központ-fudo1nánytá1, Budapest, 2003 
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184 ábra Szdsz [(álmán és munkatánainak egyik szaba

dalma 1977-böl 
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SZENIIVÁNYI DR SZÁSZ TIHAMÉR 
(1891-1962) 

Erdélyi születésű, de elszármazott gyógyszerész volt, aki nem jószándékkal távozott, mindig 
hazav<lgyott, és ittmaradt kollégáival szorosan tartotta a kapcsolatot. 

Az egykori Szolnok-Doboka vármegyei Szurdokbányatelepen (ma Szilágy megye) született 
1891. szeptember 14-én Gyógyszerészgyako1nokként Sepsiszentgyörgyön és fatrangon dolgo
zott, gyakornoki vizsgáját Kolozsváron tette le, utána ismét Sepsiszentgyörgyön és Tatrangon dol
gozott segédként, majd Budapesten végezte egyetemi tanulmányait 1913 június 24-én kapott 
gyógyszerész oklevelet. Közben beiratkozott a Keleti Akadémiára, itt 1919-ben nyert oklevelet, és 
a Közgazdasági Karon doktori fokozatot is (3, 4) 

A Semmelweis Orvsostudományi Egyete1n Levéltárában az 1918. december és 1930 február 
közt oklevelet kapott gyógyszerészek nevei közt szerepel szentiványi Szász Tihamérné, született 
Kigyóssy Mária A.Jnália, aki 1898. február 2 3-án született Zemplénagárdon, és 1925 június 17-
én kapta meg gyógyszerész oklevelét (7, 8). Ugyanitt az 1924 február 20-án Budapesten született 
szentiványi Szász Tamás Ervin neve is megtalálható, aki 1946 április 16--án tette le gyógyszeré
szi oklevele átvétele urán az esküt. Szász Tihamér gyógysze1ésszel való rokonsági kapcsolatukat 
nem ismerjük 

A trianoni változások következtében már nem jött haza, Budapesten telepedett le Sokat há
nyódott ezekben az években, hisz Magyarországon a gyógyszertárak „szocializálása" folyt, komoly 
ellentétek alakultak ki a gyógyszerészet egyes vezetői és az alkalmazott gyógyszerészek táborában 
1 919 és 1922 között az Országos Gyógyszerész Szövetségnek a titkára volt. Ez tulajdonképpen az 
alkalmazotr gyógyszerészek szövetsége volt, és így érdek-ellentétbe került a Magyar Gyógyszerész 
Egyesülettel Ebben a periódusban szerkesztette a Gyógyszerészek Lapjdt (1) Egy ideig fizikai 
munkás is volt, okleveles konze1vmester, fertőtlenítő tiszt A Földművelésügyi Minisztériumban 
is dolgozott mint gyógynövény-szakértő 

Szász Tihamér 1936-ban új lapot indított Gyógyszeré.ízi S'zemle cím1nel, melyet a magyar 
gyógyszerészet független gazdasági és kulturális hetilapjaként hirdetett meg Az 1940 szeptember 
7-én megjelent lapszámban a következőket Írta: ,,A Szamo5 mentén születtem, Háromszék bércei 
alatt, az Olt ti.5zta vizű medrének partjain nóttem emberré s attól kezdve, hogy a háború végén hon
talanná váltam, nem volt napom, amikor egy-egy bús sóhajtá1t é.1 a virszaemlékezé.s éberen szőtt dlma
it ne küldtem volna haza, a Királyhágón túlra, ahol minden kő, Ja, bokor a ma elevenségével élt lel
kemben " 1941 novemberében a inarosvásárhelyi Kovács Andor gyógyszerésszel együtt .300-300 
pengőt ajánlottak fel szegény sorsú egyetemi hallgatók 1negsegítésére Ugyancsak 1941-ben Ba-

- ~a'!_goft!.~. _§_~d__efly_o r:szágban C:Í.~.n:i~l ~i!<J~~C?r ~ ?!l:t_~_t __ i_ n_díto tt_ Ja p j á~~-' .... 1:1:!.~JY.!?_~~ -~gy ~-~-gX-.!~~:?:l~-t~-~~1?: .. ~?~--
erd él yi magyar gyógyszerészek, gyógyszertárak sorsáról, aklcori helyzetéről írt A lapszámok fedő
lapján neves erdélyi gyógyszerészek fényképét, a hátlapon pedig rövid életrajzukat ismertette (5) 
Csak sajnálni tudjuk e lap 1943-as megszűnését 

1942-től 1944-ig a Gyógy.szeré.szi S'zemle kiadásában jelent meg a G_yógy5zeré.sziAlmanath, ame
lyet mint szerkesztő állított össze; ezekben is sok erdélyi vonatkozású adat van. 1944-től az egye
sített gyógyszerészi szaklapot szerkesztette. 1945 és 1952 között gyógyszertári berendezési szaküz
letben dolgozott, majd a Központi Statisztikai Hivatalban tisztviselő 

1954-ben visszavonult az adminisztratív munkakörökből, és a Nógrád megyei Mohorán a 
Megváltóhoz címzett gyógyszertá1 vezetője lett, itt dolgozott haláláig 1962 má1cius 17-én hunyt 
el Budapesten. Sírja a Farkasréti temetőben van .Jelzete: 1-1-325-326. A fehér márvány síremlé
ken az ő nevén kívül még az 1968. július 24-én elhunyt, 76 évet élt Somogyi Ilvna, valamint 
Szentiványi Szász Iván (1929-1960) neve szerepel még (6) 
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Gazdag irodalmi tevékenysége nemcsak szakcikkeket, hanem glosszákat, útijegyzeteket is fel
ölel 1956-ban Mohorán önéletrajzát is megírta; ez csak kézilatban maradt meg 

A magyar gyógyszerészet pantheonjában szerepel neve és életrajzi adatai (2, 4). 
Tőle származik a Gyógyszeré.ízet fedőlapján egykor mottóként is idézett versszak.asz: 

IRODAlOMJEGYZÉK 

„Nevük előtt, kik díszeink valának, 
Meghatva áll a késő nemzedék, 
Nem halt meg az, ki jól végezte dolgát 
É.s tetteivel írta fel nevét!" 

1. Baradlai János, Bár·sony Ele1nér A magyaronzági gyógyizerészet története az ő.1idóktől a mai na
pig 11 kötet A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület kiadása, Budapest, 1930, 487, 572 

2 Szmodits László : A Magyar Gyógy.Jzeré1z-Pantheon Bizott.idg 20 éve:5 tevékenysége (l 9'78-1998) 
Gyógyszerészet 1999, 43, 12, 793 

3. ***Magyar életrajzi le.xikon. JII kötet (Főszerk Kenyeres Ágnes). Akadémiai Kiadó, Budapest 
1981, 736 

4 *** A Magyar G_yógyszerilzet Pantheonja (összeállította Zboray .... Bertalan, Hegedűs Lajos, 
Szmodits László) Kézirat. Ernyey .József Gyógyszerésztörténeti Könyvtár és Múzeutn, Buda
pest 

5 ***Gyógyszerészi Szemle 1940, 5, 36, 380 és 1941, 6, 44 
6 Szmodits László: Neves magyar gyógyszerészek kegyeleti adattára Dictum Kiadó, Budapest 

200.3, 250 
l *** Gyógyszeré.sztudomdn;ri Kar Dékdni Hivatala. 7/f. Gyógyszerészképzé.ssel kapnolatoí egyéb 

nyilvántartó könyvek 5 kötet. Gyóg](fzerészme.sterek és gyógy;zeré.;zdoktorok oklevél könyve Sem
melweis Orvostudományi Egyetem levéltára, Budapest 

8 *** Gyógyizeréíztudomdnyi Kar Dékáni Hivatala 7/f. Gyógyszeré;z.képzé.Hel kapcsolatoí egyéb 
rz.yilvdntartó könyvek Újabb rendszer szerint gyógyJzerészmesteri oklevelet nyert egyének n}ilván
tartó könyve 4. kötet, Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára, Budapest 
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SZÁVAGERÖ 
(1833-1906) 

Gyergyószent1niklóson született örmény családban 18.35. április 19-én (2)„ Apja dr. Száva An
tal (ll85-1906), anyja Verzár Anna (1802-1869). Gyógyszerész oklevelet a pesti egyetemen ka
pott 1857 július 24-én (6) 1859 és 1861 között Moldvában Botojani és laji városok különböző 
gyógyszertáraiban kondícióskodott, 1861-ben visszajött szülővárosába, ahol 1868-ig a helybeli 
.Arany Sas gyógyszertárban dolgozott. Itt, 1866-ban megnősült, felesége Novák Anna (sz. 1845) 
Házasságukból 4 fiúgyermekük született, az első Antal csupán egy évet élt, a másodikat is Antal
nak (1868-1897) keresztelték, a harmadik Nándor (1875-1930) és a negyedik Géza (1879-
1946) 

1868-·ban családjával együtt Brassóba telepedett le, ahol még az év áprilisában megvette a vá
ros egyik legrégibb, 1690-ben alapított, Arany Pelikánhoz címzett gyógyszertárát, melynek ő lett 
a tizenegyedik tulajdonosa. Azonban nem sokáig birtokolta, mert már a következő évben eladta 
a fiatal, frissen diplomázott Zell G„ Károly gyógyszerésznek, aki oklevelét 1867-ben Bécsben 
kapta meg Továbbra is Brassóban maradt, 18'70 és 18 75 között bérbe vette az 1801-ben alapított 
A.rany Korona gyógyszertárat, amely ekkor, az utolsó tulajdonos, Miller Julius halála miatt a vá
ros gyógyszerészi grémiumának tulajdonát képezte. Majd 18'75 és 1877 között az idősebb Stenner 
Frigyes (1810-1877) tulajdonában levő Arany Oroszlán gyógyszertárat bérelte (2) Azonban itt 
sem maradt sokáig Ezután a háromszéki Előpatakon a gyógyfürdő igazgatójaként dolgozott az 
1800-as évek végétől egészen nyugdíjba vonulásáig (8) 

Gyógyszerészként tevékeny volt az egyesületi életben, részt vett a magyar gyógyszerészek orszá
gos ülésein, így az 1869 június 6-án Pesten rendezett ülésre 20 erdélyi társával együtt ment el, és 
itt kritika tárgyává tette, hogy a vidéki gyógyszerészek nincsenek kellő számban képviselve Az. 
1874. május 6-án tartott egyesületi közgyűlésen, ahol a Magya101szági Gyógyszerészek Egyesüle
tében az ideiglenes járási elnököket választották meg, ő lett az Erdélyt képviselő VI kerület 4 já
rásának ideiglenes elnöke. Mikor sor került az egyes járások tisztségviselőinek a megválasztására, 
a Biassóban tartott ülésen őt jelölték a járás elnökének, alelnöknek pedig Stennet Frigyes gyógy
sze1észt, akinek a gyógyszertárában egykor bérlő volt Ezt a tisztséget 1882-ig viselte (1). 

Gazdag szaküodaltni tevékenysége is A Magya1 Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlé
sein többször vett részt, előadásokat is tartott, így 1864-ben a Marosvásárhelyen megrendezett X. 
nagygyűlésen A ízurokgyári ké.szltmén_yek ismertetése címűt, amelynek az anyaga külön füzetben is 
megjelent 1864-ben Ma1osvásárhelyen Gyógyszerészi é1tekezé.s {en)'Őgyanta készltmén)'ekről cím
mel A XVIII vándorgyűlésen, an1elyet 1875-ben Előpatakon tartottak, A hurut megismertetése 
th_t;_r_qp_tf!-~tc_a_~ _s_;;_e0pg_17,_t~~ l ~_Í_p:l_i:Q_~l ___ i:Q 1,_1_t:~_!t~_ -~e __ <::lő~d~s-~t __ (,3) ._J~_1:'.:l~§_Q_!__gy_{>gy_s_?:~~ ~s~j_-~_f'.Y~ls~_ny~ég~h_<:~ __________ ~--" 
kapcsolódik találmánya a vászonfehérítéséről, amelyet szintén a Magyar 01vosok és Tennészet-
vizsgálók vándorgyűlése keretében rendezett kiállításon mutatott be nagy sikerrel, mivel módsze-
re szerint sokkal olcsóbban több vásznat fehérítettek, mint az addig használatos eljárásokkal. Ta-
lálmányával 100 OOO vég vásznat néhány óra alatt meg lehetett fehéríteni olyan költséggel, ami-
be addig egy vég vászon fehérítése került Bá1ó Kemény Gábor, aklcori kereskedelmi miniszter 
magához is hívatta, hogy a kormány költségén mutassa be találmányát (1). Fü1dőigazgarói minő-
ségében írta meg az előpataki gyógyfürdőbirtokosok szövetkezetének inegbízásából az Előpatak 
- gyógyfürdő c ismerette1jesztő könyvecskét (5), ainely Brassóban az Alexi nyo1nda kiadásában je-
lent nleg 1895-ben, majd a következő évben, 1896-ban második kiadásban is, rnajd 1901 és 
1902-ben is, sőt román és német nyelvre is lefordítva (4) Ne1ncsalc ő Ílt, hanern másokat is buz-
dított írásra Így Száva Gerő kívánságára írta meg 1871-ben Molnár János Pest váro.5a vegyésze, a 
M. kir Természettudományi Tá1sulat rendes tagja A bor hegyi d1ván)'víeforrá.1 E'rdélytben, ternzészet-
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történelmi é1 vegytani 1zempontból c munkáját, aini később román és német nyelven is 1negjelent 
(10) 

1903 augusztus 6-án Előpatak közönsége részvételével a közbirtokosság szép ünnepélyt ren
dezett a 70 éves Száva Ge1ő tiszteletére, fllrdőbiztosi működésének negyedszázados évfordulóján 
Az. ünnepi beszédet Székely György országgyűlési képviselő tartotta, miközben a jubiláns olajfes
tésű képét az olvasótere1nben kifüggesztették. Az. ezt követő ebéd után, Kelen József dt főorvos 
méltató szavai mellett fölavatták a Majláth-tetőn fölállított csinos karcsú tornyot, a Száva-messze
látót, ahonnan a Barcaságra, Brassóra és a határhegységekie festői kilátás nyílik (9). Ugyanekkor 
jelent meg Kelen József Előpatale fürdő é.>_forrd1ai. Száva Gerő.fürdőigazgató 25 éve.1 jubileuma al
kalmára c könyve, az Eggenberger Kiadó gondozásában, 46+(2) oldalon, több szöveg közti fény
képpel 

Hetvenhárom éves korában, 1906. 1nájus .30-án hunyt el mint az előpataki gyógyfürdő nyu
galmazott igazgatója (7) 

A Szinnyei-féle lexikonban olvasható, hogy Kátai Gábor hagyatékában fennmaradt egy írás 
Levél Száva Geró úrnak- Moldvaországban címmel (11) 

IRODALOMJEGYZÉK 

Baradlai János, Bársony Ele1nér: A magyar gyógy5zeré.5zet története az ő1idóktől a mai napig II 
köter A Magyar Gyógyszerész-Egyesület kiadása, Budapest, 1930, 157, 222, .353 

2 Fabritius Guido: Beitriige zur Ges{hichte det deuts{hen Apotheken undApotheker in Siebenbür
gen Deutsche Apotheker Vedag, Stuttgart, 1986, 264, 282 

3 Gerlóczy Gy, Dulácska G (szerk ): A Magyar Orvo.1ok é.s Tern1észetvizsgálók 1875 augusztu> 
27-tól fzeptember 5-ig Elópata!eon tartott XVIII Nagyigyűlésének történeti vázlata é1 Munkála
tai Nyomatott a Magyar királyi Egyetem Könyvnyomdájában, Budapest, 18'76 

4 Hutt1nann Arnold: Kronstadt1 medizinisch-pharmazeutische Bibliographie der .fahre 1530-
1930 Kiadta Heltn1ann H, Offi1er R., Veilag Südostdeutsches Kulturwerk, München, 2000, 
93, 94, 102, 106 

5 Petrik Géza (szerk.): Bibliographia Hungariae - Magyar 
könyvózet 1886-1900. 112-2. kötet Kiadja a Magyar 
Könyvkereskedők Egyesülete, Budapest, 1906, 799 

6. '*'Album Chirurgorum 1839140-1887188 Semmelweis 
Egyetem Orvostudományi Kar levéltára, Budapest 

7 ***Száva Gerb halálhú'e Gyógyszerészi I--Ietilap 1906, 45, 
24, 380. 

8 **-* Emlékkön)'V a S'zéke61 Nemzeti Múzeum 50 éves jubile
u1nára A Székely Nemzeti Múzeum kiadása, Sepsiszent
györgy, 1929 

9 *** Erdé(y Honis1nertető folyóirat, 1903, XII köt, 7-12 
szám 

10 ***A Székely Nemzeti Múzeum kiadványai, 1882-1949 
11 Szinnyei József: A1agyar uók élete é munkái. XIII. kötet, 

Hornyánszky Viktor kiadása, Budapest, 1909 

185 ábra Száva Gerő könyvénekfédölapja 
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SZÉKELY JENŐ 
(1889-1965) 

Ne~_ volt erdélyi születésű, munkahelye sem kötötte Erdélyhez, mégis meg kell emlftenünk, 
mert itt nevelkedett, rövid ideig Kolozsváron és Marosvásárhelyen is élt. Irodalmi művei között 
van olyan, amelynek nemcsak témája kapcsolódik Erdélyhez, hanem ítt is jelent meg. 

Békéscsabán (a Romániai magyar irodalmi lexikon szerint Marosvásárhelyen?) született 1889 
február 9-én Később Marosvásárhelyen járt iskolába. Egyetemi éveitől kezdve már Budapesten 
élt. 1914-ben megszakította egyetemi tanuhnányait, és bevonult frontszolgálatra, 1916-ban het
venöt százalékos hadirokkantként sze1elt le. Ezután fOlytatta tanulmányait, és 1917-ben a buda
pesti egyetemen gyógyszerész oklevelet kapott (5) 

1918-ban kapcsolatba került a munkásmozgalommal, a Tanácsköztársaság lelkes híve volt, 
részt vett a gyógyszerészek szakszervezetének megalakításában Ez idő alatt szerkesztette a Gyóg;1-
szeróz lijság átszerveződéséből alakult, rövid életű Gyógyszertári Munkdíok Lapját is (1), ebben 
közölte 1919 július 16-án Tudományc. cikkét, amelyet 1951 áprilisában a C,yógy.1zerészc. lapban 
is közreadott. Az 1920-as években, üldöztetésben volt része, eltiltották a gyógyszerészi pályától, 
sőt börtönbe is került Ekko1tól üással kereste kenyerét, írt regényeket, drámákat, színdarabokat, 
kritikát Jelentősebb művei a Hazugkirály e regénye (Bpest, 1921); a Porcellángyár e. színdarabja 
(Bpest, 1925); Az öngyilkOi élete e. dráma (Bpest, 1926) Születésének 60. évfordulóján írói mun
kásságát Örkény István méltatta (6) Bekapcsolódott az Erdélyi Helikon néven létrejött írói mun
kaközösségbe, melynek hói gá1dájához szoros barátság fűzte, így a marosvásárhelyi Molter I(ár
olyhoz is Több írása jelent meg az Erdélyi Helikon hasábjain Regényei közül kiemeljük az 1928-
ban, Kolozsváron, az Erdélyi Szépmíves Céh 23 kiadványaként (11 sorozat, 2.3-24. sz könyv) 
megjelent C'sehi (Sa!dd című (lapkiadó és Nyomdai Műintézet Rt kiadása) 194 oldalas regényét 
(3) 

Az 1944-1945-ös változások után térhetett vissza a gyógyszerészi pályára, 1946-ban Budapest 
főváros gyógyszertári ellenő1eként dolgozott 1946 októberétől lapot indított A gyógyszenfrz cím
mel, ennek felelős, majd főszerkesztője lett 1953 és 1956 között az Acta Pharmaceutica Hungarúa 
e tudományos folyóiratnál a felelős szerkesztői feladatokat látta el (2). 1957-ben nyugalomba vo
nult, de továbbra is szerepet vállalt az akkor induló Gyógyszeré.szet e. szaklap szerkesztésében, ahol 
írói és szerkesztői tapasztalatát sikeresen kamatoztatta, és a szalmyelv szép magyar kifejezéseinek 
meghonosításáért küzdött A tudo1nányos munkának, a kutatási eredményeknek nagy tisztelője 
volt, szerkesztői tevékenységével lankadatlanul azon fáradozott, hogyan lehet az elért eredménye
ket legjobban a társadalo1n rendelkezésére bocsátani, a legszebb és legjobb magyarsággal és a leg-
vi_l<:ÍgQsa_b_b_ __ s_t( l~sb_~_n _ nyil_v:ánPss<igr:i__hQ?:ni, __ _ 

1965 május 14-én hunyt el Budapesten. A halál akkor étte, amikor a Gyógyizerészet 1965. má
jusi lapszámának ko1rektú1áját végezte (4) Sírja a Farkasréti temető 1. sz parcellájában található. 

Szerénysége, a magyar nyelv, a gyógyszerészi szakma, a szerkesztői hivatás és a haladás eszméje 
iránti áldozatos szeretete és kitartása példamutató 

IRODAlOMJEGYZÉK 

] Baradlai János , Bársony Elemér: A magyttrorsuígi gyógy1zeróztt története az ősidiiktól a mai na
pig. II kötet A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület kiadása, Budapest 1930, 500 

2 Bayer István: Székely Jenó Nekrológ. Acta Pharmaceutica Hungarica 1965, 5, 195 
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3. Monok István: Magya1 könyvtermelés Romániában 191_9-1940. I kötet ROnyvek és egyéb 
nyomtatványok. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az Országos Széchényi Könyvtár kiadása, 
Kolozsvár-Budapest, 1997, 42.3 

4. Végh Antal: Székely}enö Nekrológ Gyógyszerészet 1965, 9, 6, 201 
5 ***Magyar élet1'ajzi le.xik·on II kötet (Főszerk Kenyeres Ágnes). Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1982, 733.; *** Új magyar életrajzi lexikon. VI. kötet Főszerk : Markó László Magyar Könyv
klub kiadása, Budapest, 2007, 259 

6 Örkény István: Sz J 60 éves A Gyógyszerész, 1949, .3 
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SZÉKY MIKLÓS 
(1842-1912) 

Az f'.::~délyi Széky család bajorországi patríciuscsaládból származik A nagyapa Schauchenstuel 
József, Nagybányán telepedett le, itt magyarosírona a nevét Székyre. A szülők egyeden fiúgyerme
ke, Széky Miklós 1842-ben született, iskoláit Nagybányán a minoritáknál végezte 1856-ban itt 
lépett a gyógyszerészi pályára 1867-ben már Kolozsváron a Wolff-féle gyógyszertárban 
kondicióskodott 1869-ben külföldi útra indult, Baselben, Lausanne-ban, Genfben, Nizzában 
segédeskedett. 1872-ben tért vissza Kolozsvárra, és visszament dolgozni előbbi munkahelyére, a 
Wolff-gyógyszertárba. Önállósítani akarván magát, patikanyitási jogért folyamodott. Mikor az 
ötödik gyógyszertár megnyitására pályázatot írtak ki, a sok jelentkező közül nagy küzdelem után 
ó került ki győztesen, 92 szavazatból 71-et kapott, s így 1874 október 26-án megnyithatta saját 
gyógyszertárát Mátyás Király néven, ami később a Széchenyi tér 2 szám alatt, a Pecz Lajos mű
egyetemi tanár tervezte neogótikus saját tulajdonú palotájában működött A kapu alatt az 189.3-
as évszám jelzi az építtetés évét (1) Rövid időn belül virágzóvá tette gyógyszertárát A palota föld
szintjén jelenleg is gyógyszertár működik Családot alapított, felesége Bodor Nina, Bodor Pálnak, 
az erdélyi kormányszék titkárának leánya volt Fia, Tibor (sz 1879) szintén gyógyszerész lett 

Széky Miklós mindig ragaszkodott hozzá, hogy nevét y-nal írjálc, fiai ellenben már az i végző
dést használták 

Széky Miklós neve és személye elválaszthatatlan volt a szaluna és a város társadalmi és közéle
téről Áldozatos és önzetlen segítőkészségével példaképe lett nemcsak Kolozsvár, hane1n egész Er
dély társadalmának Nem volt olyan 1nozgalo1n, amiben ne vállalt volna részt Gyógyszertárát 
példásan vezette, és nagy gondot fordított a gyakornokok képzésére. A kolozsvári gyakornoki tan
folyamok szigorlataira mint kormányképviselőt mindig meghívták (2), ezt igazolja az 552/1896 
sz. rendeler, de a gyógyszerészek vizsgabizottságába is kinevezést kapott (5) A vizsgálc eredménye
iről rendszeresen beszámolt a Gyógyszeré>zi Kiizlöny hasábjain. Neve rajta van azon a márványtáb
lán, amely a gyakornoki szakiskola jótékony adakozóit örökírette meg 

Az egyesületi életbe is bekapcsolódott, a kolozsváli Gyógyszerész 1"estülernek éveken át az el
nöke volt, a Magyarországi Gyógyszerészek Egyesületének, pedig Katona Zsigmond urán alelnö
ke A város törvényhatósági bizottságának tagja, az önkéntes tűzoltóegyletnek már a 1negalalculás
kor választmányi tagja, később pénztá1osa, majd alelnöke lett 1876-tól alapító tagja a Hőgyes 
Endre által létrehozott Kolozsvári 01 vos- és Te1mészettudományi Társaságnak, 1880-tól pénztá
rosa. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1nunkálataiban is részt vállalt. A Magyar Orvosok és Termé
szetvizsgálók 1903-ban Kolozsváron és 1905-ben Szegeden megrendezett vándorgyűlésén is részt 
vett.;\7; E:MKE:alakulásakor a legklkesebb gxűjtő volt. 

1884-ben L.eitner Zsigmond (oklevél 1864 július 9., Pest) szilágykrasznai gyógyszerésszel vi
rágzó konyakgyárat alapított. A szilágysági jó fajta szőlők elpusztulása után társa Orosházára köl
tözött, s így a továbbiakban egyedüli tulajdonos maradt 

Nagy utazóként járt Konstantinápolyban, Alexandriában, Kairóban, .Jeruzsále1nben, Párizs
ban, Londonban, Berlinben Ezek az utazások látókörét szélesítették 

1899-ben kartársai abból az alkalo1nból ünnepelték, hogy huszonöt éve nyitotta meg gyógy
szertárát Kolozsváron; az ünnepségről a Gyógy5zeréizi Hetilap is beszámolt (.3). Derűs, jóságos lel
kű en1ber volt, Kolozsvár egyik legnépsze1űbb embere Önzetlen áldozatkészséggel teljesítette 
mindig az önként vállalt feladatokat Gyógysze1 tárát mindaddig vezette, míg egészsége 1negen
gedte. Hetvenedik életévében, 1912. február 19-én hunyt el Kolozsváron, februá1 21-én kísérték 
utolsó útjára a Házsongárdi temetőbe ( 4) Özvegye 1917 1nájus 31-én hunyt el 
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Széky Miklós halála után gyógyszertárát Tibor (sz 1879) fia tartotta fenn egy ideig az erzsé
betvárosi lukács Ferenc (1882-1958) gyógyszerész tulajdonába került az egykori Széky család 
gyógysze1tára és tovább Apostol néven működtette azt az államosításáig, 1949. április 2-ig (6) 

IRODALOMJEGYZÉK 

1 Gaal György: KO!ozsvát Millenniumi kalauz Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2001, 151 
2 *'*A kolozsvdri gyakornoki tanfolyam Gyógyszerészi Hetilap 1889, 28, 650; 1890, 29, 626; 

1892, 31, 600. 
3 ***Széky Mikfó; 1ubildl Gyógyszerészi Hetilap 1899, 38, 770 
4 *** Széky Miklós Nekrológ Gyógyszerészi Közlöny 1912, 28, 8, 117-118 
5 *** Románia Országos Levéltára Maros Megyei Igazgatóság Alap 576 Fac Med Franz 

fozsef, leltár 673, dosszié 64211896/9 7 42, 101 
6. DECRE'T nr 134 din 2 aprilie 49 pentru narionalizarea unitirilor sanitare ca: fJ.rmaciile 

urbane re§edinte ~i nere§edinte de judet §i centre ünportante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farrnaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 

187 ábra A Széky-palota I<O!ozsváron, fo!dszintjén a gyógysze1 tá1 
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DR SZÉKI TIBOR 
(1879-1950) 

Kolo_zsváron született 18'79 április 18-án. Apja Széky Miklós, a kolozsvári Mátyás Király 
gyógyszertár tulajdonosa. Anyja neve Bodor Nina. Iskoláit és egyetemi tanulmányait is szülővá
rosában végezte az FJTE-n, 1900-ban kapott gyógyszerész oklevelet, 1901-ben pedig doktori fo
kozatot is Doktori értekezésében a di-orto-kumar-ketonnal foglalkozott, valamint az egyszerű 
ceracidin előállítására vonatkozó kísérleteit mutatta be Egyelőre nem ment a családi gyógyszer
tárba dolgozni, hanem dr. Fabinyi Rudolf (1849-1920) meghívására továbbra is az egyetemen 
maradt, ahol 1902-ben a bölcsészdoktori oklevelet is megkapta (11). A:z Erdélyi Múzeum
Egyesület tagja Már 1904 és 1905-ben az Érte1ii:ó az Orvo1"-Természettudomán)'i Szakosztd61ból e 
folyóiratban közölte le két dolgozatát: Brencatechin és ketonokból elóállltott új vegyületekről é5 rzár
rnazékairól (8), valamint A para-diphenylol-dimethyl-methán nitro szá.rmazékairól (7) 

A Kémiai Intézetben előbb tanársegéd, majd adjunktus, és 1907-ben magántanárrá habilitál
ták a benzolgyűrűs vegyületek kémiája tárgykörből, 1917-ben pedig már nyilvános rendkívüli ta
nár. Közben inegnősült, felesége Kenessey Margit Tanulmányútja során Berlinben, Karl 
lieberman professzornál a szerves kémiai intézetben töltött egy évet. 1918-ban Kolozsváron már 
könyve jelent meg Bevezetés a té~fogatos chemiai analy5is módszereibe címmel (3) 

Fabinyi Rudolf legkedvesebb tanítványa volt. Fabinyi professwr mellett már korán bekapcso
lódott a magyar szakmai közéletbe A Fabinyi kezdeményezésére 1907-ben megalakult Magyar 
Chemikusok Egyesületének első tisztikarában a titkári teendőket látta el, majd 1910-ben az egye
sület kiadványának, a Magyar C'hemikusok Lapjának felelős szerkesztője Szépen ivelő pályáját a 
trianoni békeszerződés megszakította Mikor az FJTE kénytelen volt előbb Budapestre, majd Sze
gedre menni hallgatói és tanárai egy részével, Széki Tibor, mivel kolozsvári születésű volt, itt ma
radt és elsősorban a jól menő patikájában kezdetr el dolgozni, majd átvette annak vezetését 

Miután azonban 1920-ban Fabinyi professwr meghalt, Széki Tibort hívták meg és nevezték ki 
Szegeden a kémia nyilvános rendes tanárává, és egyúttal megbízták az új egyetem kémiai intéze
tének megszervezésével is Ekkor eladta a családi gyógyszertárat Lukács Fet·enc (1882-1958) 
gyógyszerésznek, aki a hatalomváltozás iniatt a patika nevét Apostolra változtatta meg Széki Ti
bor pedig áttelepült Szegedre Itt hallatlan energiával és szervezőkészséggel szinte a semmiből in
tézetet teremtett, és 1922-ben már meg is kezdődhetett az oktatás 

1927-ben, anükor az általa vezetett ké1niai intézetet kettéosztották és a Dóm téri új épületbe 
költöztették, az I sz Intézet vezetője lett, amelynek feladata a szerves és gyógyszerészi kémia, va
lamint a gyógyszerészhallgatók részére az analitikai kémia oktatása volt 'Tehetségét, lelkiismeretes 

__ munkájár__és jó. szervezőképességét _ _már __ az _építkezések_idején dékánként, _ _p(o_dékánként _k4mato_z
tatta, majd az 1933/34-es tanévben rektorként is volt 1934-ben Klebelsberg Kuno kultuszmi
niszter óhajára a budapesti tudo1nányegyetemre ment, ahol a. Winkler Lajos professzo1 nyuga
lomba vonulása (1933) után megüresedett az I sz Kémiai Intézet igazgatói állásának a betöltésé
re hívták meg. Itt újabb szervezői feladatok várták, a szerves kémia oktatását kellett megszervez
nie mind az orvostan-, rnind a gyógyszerészhallgatóknak (2) Tapasztalata és változatlanul töret
len energiája, nagy tudása, hozzáértése révén ezt is sikerrel oldotta meg. Nem feledkezett meg 
gyógyszerész voltáról, mert 19.35-től ő tette kötelezővé a gyógyszerészhallgatóknak a szerves ké
mia rendszeres hallgatását A második világháború végén, Budapest ostromakor az Intézet meg
rongálódott, ezért az akko1 már hatvanhat éves professzort a sors újabb szervezői munka elé állí
totta 

A Magyar Gyógyszerész-tudományi Társaság munkájában is tevékenyen vett részt: 1933-ban 
vezetőségi tag, 1938-ban alelnök, 1943-1947 között elnök Az MD\ 19.34-ben levelező, 1945-
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ben az akadémia rendes tagjának javasolták, mint méltánytalanul mellőzöttet (4), de ezt nem 
nagy lelkesedéssel fogadta és húzta-halasztotta székfoglalóját, melynek címe: Vizsgálatok a fűszer
hatd;ú vegyületek köitbi!I Ez csak 1948 december 20-án hangwtt el (14) 

Bár a szervezői feladatok sok időt elraboltak tőle, gazdag szakirodalmi tevékenysége volt Még 
Kolozsváron közölte tanulmányait az asaron-származékokról (1902); a Brenzkatechinekről 
( 1905); Fabinyi Rudolffal együtt az acetonnak és methyl-aethylketonnak pyrogallollal képezett új 
vegyületeiről (1905). Szegeden, majd Budapesten jelentek meg dolgozatai, így például A kinin é 
a tannin 1zerkezete (1924); ~4 chemiai konstitutio é.1.fűszerhatd1 (1930); Ré.fzletek az érzé5telenltő.5ze
rek kémiájából (1931); A komtttutio ;dentőiége az organikU5 kémiában (1933); A műanyagok 
(1938); Benzolszármazékok vagy aromás vegyületek (1940); Terpének, kámforok ó velük mkon 
anyagok (1940) 

Szenvedélyes oktató is volt Éveken át heti 10-12 órát tartott, amelyekre gondosan készült, 
szabadon adott elő, nagy sebességgel rajwlta a képleteket a táblára, s a hallgatóság feszült figye
lemmel követte mondandóját A hallgatók nagy tisztelettel vették körül, a Pázmány Péter Iudo
~ányegyetemi Gyógyszerészhallgatók „Rákóczi" Bajtársi Egyesülete „öriikö.1 Magister" címmel ru
hazta fel 1944-ben jelent meg Gyógyszerészi kémia Szerves vegyületek e egyetemi tankönyve. Saj
nos a második kötet már nem készülhetett el, de munkatársai 1947-ben illetve 1949-ben, az elő
adásai alapján összeállították: Sze1·ve.s kémia Gyógyszerészi kémia (! SZervetlen vegyületek) Mun
kabírása, munkakedve magával ragadta tanártársait, diákjait is. 1949 júliusában nyugalomba vo
nult, ezt azonban nem sokáig élvezhette, alig másfél év múlva, 1950 december 4-én, Budapesten 
meghalt Először a németvölgyi temetőbe temették, később mikor azt felszámolták, családja újra
temetette a Farkasréti temetőbe, ahol sírja a 15-ös parcellában van (1) Halála alkalmából Végh 
Antal emlékezik meg róla (10) Felesége 1961 január 22-én '73 éves korában követte őt (6) 

Széki Tibor a soknemzetiségű Kolozsvárról magával hozta a toleranciát. Egyike awknak az er
délyi származású gyógyszerészeknek, akik a kényszertávozás után fényes pályát futottak be, és 
rendkívüli elismerésben részesültek Élete során négy komoly kutatócsoportot howtt létre, a ma
~ar~rszági szerves és gyógyszerészeti kémia atyja volt Olajfestésű arcképe Várpalotán a Vegyésze
ti Muzeumban látható Mi, e1délyiek is büszkék vagyunk reája 

Két gyermeke még Kolozsváron született. Miklós fia 191.3 május .31-én született, az áttelepü
lé:. ~,rá~. Sz_egede~ jogi tanulmányokat vé~ett. Neki rövid időre megadatott, hogy hazakerüljön 
szulov~r,os~ba, mivel 1940 november 20-an Kolozs megye swlgabírója lett (5) Mru·git leánya 
1.915. JUntus 12-én született Kolozsváron, 19.37„ június 19-én avatták gyógyszerésszé a budapes
ti egyetemen (13) Férje Láng Iibor. 1988-ban hunyt el Budapesten (1) 

IRODALOMJEGYZÉK 

1. Minket Emil: Hol van dr. .Széki Tibor eltemetve? Gyógyszerészet 2001, 45, 10, 549. 
2 Szabadvá1 y Ferenc, Szőkefalvi-Nagy Zoltán: A kémia tiirténeteMagyarot'Jzágon Akadémiai Ki

adó, Budapest, 1972 
3 Végh Antal: Megemlékezó Széki Tiborról Gyógyszerészet 1980, 24, 9, 321-325 
4 ***Magyar életrajzi lexikon II kötet (Főszerk Kenyeres Ágnes). Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1982, 738 
5 *** Keresztény magyar kiJ'zéleti almanach III kött:t E'rdély Athenaeum Irodalmi és Nyomdai 

Rt Budapest [é n J 
6. ***Halottaink Gyógyszerészet 1961, 5 
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7 Széki Tibor: A para-diphenJ1lol-dimethyl-·methán nitro származékairól Értesítő az Erdélyi 
Múzeum-Egylet Orvos-·Természettudományi Szakosztályából II Természettudományi Szak 
1904, 29 évf, 26 köt, 1-2. füzet. 37-48 
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HERMÁNYI DR SZTANKAY ABA GYULA 
(1868-1936) 

Gyógyszerészcsaládban Alsó-Fehér vármegyében, Verespatakon született 1868 má1cius 26-án 
Apja, Sztankay Ferenc jól képzett gyógyszerész volt, aki oklevelét inég Bécsben szerezte, később 
a Gyógy.1zerészi Heti/,ap írói gárdájának tagja és a gyógyszerész segélyegylet esnnéjének lelkes nép
szerűsítője volt (1) A család még Sztankay Aba gyermekkorában Erdélyből Selmecbányára költö
zött, így iskoláit is ott végezte az evangélikus gimnáziumban. Apja már a negyedik osztály elvég
zése után, I 880-tól bejelentette gyógyszerészgyakornoknak s így párhuzamosan a felsőbb gimná
ziumi osztályokkal a gyógysze1észgyakornoki idejét is kitöltötte. I 884-ben tette le a gyakornoki 
vizsgáját, és 1885-ben az érettségit is Közben két évig a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Fő
iskolán tanult, mint fémkohó-1nérnökhallgató; itt vegytant, felsőbb matematikát és természettu
dományi tárgyakat hallgatott 

I887-ben visszajött Erdélybe, és beiratkozott a kolozsvári FJTE Matematika-Természettudo
mányi Karára gyógyszerészhallgatónak. Az. első tanév elvégzése után átment a budapesti egyetemre, 
ahol I 889-ben gyógyszerész oklevelet kapott Kötelező katonai swlgálatát a bécsi II.. sz. helyőrségi 
katonai kórházban, mint gyógyszerészönkéntes végezte, szabadidejében a bécsi egyetemen termé
szettudo1nányi és kémiai előadásokat hallgatott. Bécsben írta meg Húgy(Jizsgd/,ati kézikönyv (Gya
korló gyógy.fztrészek, orvosok és hasonló vizsgá/,ato!ekal fog/,alkozók ~z.ámdra) címmel első munkáját, 
amely Budapesten 1890-ben jelent meg. A korszerű, jó kis kézikönyv sokáig használatban volt (2) 

A katonai szolgálat után a keszthelyi Gazdasági Akadémián lett taná1segéd dr. Csanády Gusz
táv, (1837-1913) a kémia professwra mellett Nem véletlen, hogy gyógyszerészi diplomával itt 
helyezkedett el, hisz a professzora is ilyen képzettségű volt, a pesti egyetemen I860-ban gyógysze
részrnesteri, I 86 I-ben pedig az első, aki vegyészdoktori oklevelet szerzett a pesti egyetemen Ez a 
korabeli gyógyszerészek magas szintű kémiai tudását igazolja. Keszthelyi tartózkodása idején 
189 I-ben rendes tagja volt a kir. Magyar Természetudományi Tár·sulatnak. Keszthelyről rövide
sen hazahívták Selmecbányá1a szintén „vegytanársegédnek" a Bányászati és Erdészeti Főiskola Ál
talános és Elenü Vegytani 'Tanszékére Itt 189I és I893 között dolgozott, de Schenek István 
(I8.30-I909) jeles professzor távozása után (akinek szintén gyógyszerészi képesítése volt), ő is el
hagyta az intézetet Közben I892-ben Kolozsváron megszerezte a bölcsészdoktoli (dr. phil.) foko
zatot is Vizsgá/,atok a széndioxid é monoxid redukciójához magnézium által e értekezésével (3), 
melynek egy részét 1896-ban a Pharm Postc. bécsi szaklap leközölte Úber eine neue Bildungsart 

des Magne:siumnitrideJ címmel 
Ilyen kitérők után visszatért a gyakorló gyógyszerészi pályára I 89 3-tól 1895-ig apja selmecbá

nyai __ g_yó_gyszertá_rát _vez~~tf;. A ma!Q'arorsz_~gi_gyógyszerészek I895. évi címtá1a szerint apjával 
együtt -a- g)r6-gys~~ftáf-ffiellett még gyógyszervegyészeti laboratóriumot vegykísérleti állomással, 
szikvízgyárat, hengerműmalmot és egyéb iparági műhelyt működtettek (2). Apja, Sztankay Fe
renc Selmecbányán '76 éves korában ] 9IO-ben hunyt el 

Sztankay Aba Gyula közben családot alapított Zsilkay lajos báti (Hont megye, ma Batovce, 
Szlovákiához tartozik) gyógyszerésznek a leányát vette feleségül és ezután apósa át is adta neki 
Salvator nevű gyógyszertárának a vezetését. Megkezdte annak korszerűsítését, vegykísérleti állo
mással és vegyészeti irodával bővítette ki, ugyanekkor meteorológiai állomást is létesített Báron 
való tartózkodása alatt állította elő a Tanninum albuminatum keratinatumot, amelynek a megyé
ről a Honthi nevet adta Ennek a vegyületnek az előnye az egyszerű csersavas fehérjével szemben, 
hogy a csersav nem a gyomorban, hanem a bélben szabadul fel és így hatékonyabb (4) ,,A háti 
S'alvator gyógy.1zeTtár /,aboratóriumában kísérletezte ki mindmáig legértékesebb, maradandó eredmé
nyét a kenttinált oer:rav fehéijét A cser:rav fehérje 1892-ben a ludwigschafeni R"no!l jóvoltából kerül 
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fel a béljt-rtótlenltó, ha1menésgátló gyógy5zerek lirtájára Sztankay felún1erte, hogy a gyógyszer haté
.kon)'1ága fokozható, ha a nersav - a gyógyszer hatóanyaga - nem a gyomorban, hanem a bélhuzam
ban szabadul.fel' - írja Kiss László megen1lékezésében (9) A készítménye később hivatalos lett a 
III. Magyar gyógyszerkönyvben, majd a IV és V kiadás is átvette. Sikerét bizonyítja, hogy 21 
szakcikk jelent meg róla, valamint magyar, német és osztrák szabadalma is volt 

191-3-ban, Debrecenben gyógyszertári jogosítványért folyamodott, meg is kapta a jogot és Ná
dor néven megnyitotta gyógyszertárát az akkori Szent Anna és Béke utca sarkán. Ezt és mellette 
a berendezett laboratóriumot a kor leg1nagasabb igényeinek megfelelően szerelte fel, itt is folytat
ta kémiai kísérletezéseit, kalciun1-metaszilikát tartalmú savkötő gélt állított elő, amelynek 
Hajduin elnevezését ismét a megye nevéből származtatta Behatóan foglalkozott a fenolfi:alein 
hashajtó hatásának vizsgálatával E'ulaxan.1 néven létrehozta dinátrium sóját, majd egy addíciós 
vegyületét, a fenolfi::alein-nátrium-szeszkvikarbonátot, amelyet Perrettal néven forgalmazott, és 
1ektálisan alkalmazva kitűnő laxánshatással bírt. A diuretinnel is foglalkozott, megállapította, 
hogy addíciós és nem sószerű vegyület, ennek két származékát, a theobrominum anisúumot és a 
theobrominum lalliumsaccharatot is előállította, amelyeknek előnyös tulajdonságuk, hogy a fel
szabaduló szalicilsavat semlegesítik (2). Kísérletezéseinek eredményeit saját költségén nyomtatott 
kis füzetekben adta ki 

1910-ben részt vett a Magyar Orvosok és Tennészetvizsgálók Miskolczon tartott XXXV ván
dorgyűlésén Itt mutatta be a Kámforevés, valarnint A vízben korlátolt oldékon)'ságú vegyületek 
tnole'kular változás okozta pharmakod)'namikus hatáf dijferentidjáról Íl t dolgozatait ( 11) 1929-ben 
Sopronban szintén a Magyar Orvosok és 'Természetvizsgálók nagygyűlésén, a természettudomá
nyi szal<:osztályban mutatta be Az acetilsava5 alkáli- és alkdlifoldfém.sók hydrolízi.íének és ezek 
hydrolytiku.s vegyfo61anzatainak i.ímertetése e dolgozatát, amelynek végkövetkeztetése ma is helyt
álló (5). Közel háromszáz magyar és német nyelvű közleménye jelent meg különböző folyóiratok
ban (7). A már említett, 1890-ben megjelent Húgyvizsgdlati kézikb'nyviin kiVül még több jelentős 
dolgozatát közölte (10), így Vizsgálatok a széndioxyd és a monoxyd redu{tiójához magne:sium által 
(Budapest, 1892); Über eine neue Bildungsart des Magnesiumnittides (W'len, 1894); Über eine 
eigenthümliche neue Magnesium-Verbindung (1896); ROmmentár magyar gyógy.1zerészkiinyvünk 
második kiadásának _függclékéhez (Gyógyszerészi Értesítő Budapest, 1896); A diuretinról, 
vegyalkatáról és ennek ész.szerű helyettesi'tőjéről (Gyógyászat 1898); Über die Beziehungen des 
wirklúhen Extractge ha/te.s der Tok·ayer Ausbruchweine (Wien, 1899); Az antipJ11inum tannicu1nról 
(Gyógyászat 1898); Honthin egy új béladstringen; (Gyógyászat 1899), Megjegyzések a béltherapia 
ujabb gyógyszereihez és a legujabb béladsttingen.s a honthin ismertetés (Selmeczbánya, 1900); C'urri
culum vitae (Debrecen, 1908); Újabb adatok a phenolphta!ein vegyületek kémiá;ához (Ipolyság, 
1912); A Honthin monográfiája (Selmecbánya, 1914) Több gyógyszetkészítményét szabadalmaz
ták. Közel 300 n1agyar és német nyelvű dolgozatában részletesen eleinezte a fOrgalomba került új 
gyógyszetcker·-·újs·ze:i:-U úieg-állap-ítáKaival sok··vítát ·v"áltütt ki. (7). 

Vegytani kísérletezéseinek tudományos és gyakorlati eredményeit kortársai nagy jelentőségű
nek tartották Ez bátorította fel 1928-ban, hogy a debreceni egyetemen magántanári címért fo
lyamodjon. Kérését - Bodnár János és Széki Tibor egyetemi tanárok méltató véleménye alapján 
- elfogadták, és így 1928 április 16-án A gyógyszerészeti műtan kémiája e. tárgykörből a Bölcsé
szeti Karon magántanárrá habilitálták 19.34-ben a Magyaro1szági Gyógyszerész Egyesület tan
ügyi bizottságának tagjává választották 

Életének hátralevő része kevés örömöt hozott számára, leányának halála, majd meghurcoltatá
sa egy sajtóperben aláásta egészségét 1936 január 21-én hunyt el Debrecenben (8) Sírja a deb
receni Köztemetőben van, jelzete: IX. Baks, 15 (12) 

Sztankay Aba törekvő, szorgalmas munkása volt a gyógyszerészetnek, méltó folytatója a 
Rozsnyay Mátyás által rnegkezdett újító munkának Először ő is egy kisközség gyógyszertáránal<: la-
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boratóriumában kezdte meg munkáját, mindig újabb, hatásosabb, jobb gyógyszerek előálHtására 
törekedett, és a gyógyszereknek az emberi szervezetre kifejtett hatását próbálta követni. Bebizonyf" 
totta, hogy szerényebb környezetben is lehet maradandót alkotni Munkásságának elismerése jelé
ül felvették A magyar gyógyszerészet pantheonjába, mint aki méltó az utódok megbecsülésére (6) 

Kifejező ex librise a http://hdl.handle.net/2437/83281 jelzés alatt látható az internetes portá
lon Nyíreő István gyűjteményéből 
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BOGDÁNDI SZIUPA GYÖRGY 
(1812-1884) 

Erdélyi román eredetű nemes földbirtokos családból szárrnarott Nagyváradon született 1812 
auguszius 5-én, iskoláit szülővárosában végezte. 1826-ban apja hatvanegy éves korában meghalt, 
s így árván maradván gyógyszerészgyakornoknak szegődött el Gyulára Princll gyógyszerészhez 
Háromévi gyakornokoskodás után Pesten Székely Károly Erzsébet téri gyógyszertárában folytat
ta gyakornoki éveit 1832. január 8-án tette le a tirocinális vizsgáját, még az év májusától Jászbe
rényben Pt"eisgauer gyógyszerésznél kondícióskodott rövid ideig, mert már októberben vissza
ment Pestre, beiratkozott az egyetemre, és tanulmányai befejeztével, 1834 júniusában letette 
magisteri vizsgáját. É.nekezésének címe ROvid értekezés a mészanyzöldletről é> a kénsavas horgagról 
Pesten 1834-ben nyomtatásban is megjelent Az. év augusztusában a gyógyszerészi esküt is letette 
(5). Ezt követően Esztergomban, Bécsben és Pozsonyban dolgozott 1840 március 16-ig, ekkor 
Aradra ment, itt 1840 júniusában megvette Borosnétól azt a gyógyszertárat, atnelynek haszonbér
lője id Ternajgó József (1808-1891) gyógyszerész volt Röviddel ezután, júliusban megnősült. 
Felesége egy jónevű aradi ügyvéd leánya, Nikolits Emília Itt két leányuk született, Irma és Eugé
nia 1848 márciusában eladta gyógysze1 tá1át, majd Pesten, a inai Kálvin téren levő Korona pati
kát vette meg Ez halála után is a család birtokában rnaradt 

Pesten bekapcsolódott az 1848-as szabadságharcba, már 1848 júliusában a józsefVárosi nem
zetőrök kapitánya A szabadságharc leverése után a magyar király lojális híve, a koronázási ünnep
séget szervező biwttság alelnöke lett fevékenyen részt vett továbbra is a közügyekben és a jóté
konysági akciókban Munkásságának elismerése jeléül 1862. június 5-én a III osztályú vaskoro
narenddel tüntették ki 

Önzetlen segfrőkész.ségét példázza a Vasát napi Lij1ágban 1855. február 20-án a Nemzeti Szín
ház titkára részéről közzétett Hála nJ1ilatkozat, a következő szöveggel: „Sztupa György ur „a ma
gyar koronához" czimzett gyógy5zertár tulajdono5a, ki mát tObb év óta fele áron adatta ki a ne1nzeti 
;zinház tagjainak a gyógyszereket, legujabban még 5zebb jeleit adá jótékony5ágának, midőn 20 5zegé
nyebb 50rsu szinházi egyénnek a nála eddig megrendelt gyógy1zerek árát végleép e/engedvén [ J az 
igazgatósághoz intézett levelében azon ajánlatot tevé, mi>zerint mindazon nemzeti .szinházi egyének
nek, kiknek iaját szavai szerint , a Jor:5 nem engedte nzeg, hogy.fáradságaik után nagyobb dijban ré-
5zesülhe5.5enek, és igy az élet nehézségeivel kell leüzdeniOk u. m a kanze1nélyzet tagjainak, jeg;uzedók
nek, gépé;zeknek, rzegényebb zenészeknek é.í 5zolgáknak" a gyógy.1zereket ezentul ingyen adatja ki, a 
többi tagnak pedig, mint azeló'tt, továbbra i5 fele á1·on. " 

Harminchat évi gyógyszerészi munka után, 1863 ban gyógysze1tárát rövid időre bérbe adta, 

_~e __ ~()~~-~-~-~-~---i~---r~_s_~t v_ett a közügy_~_kb_t:!~ -~~ ~3: -~gy_e_~Ql~.t_i_ -~~~~~-f:~: ___ b:_M_~gy:~_!_g_~·~_z_~gi __ 9.Y9_gy~~!-~~~--
Egyesület központi igazgatóságának, valamint Budapest közigazgatási bizottságának: tagja volt 
1868-ban elismerték nemesi származását, és ősi birtokuk után magkapta a bogdándi előnevet 
1869-ben a Magyar Orvosok és Teunészetvizsgálók Fiuméban tartott vándorgyűlésén pénztáros
nak váJasztották nleg; ezt a tisztséget haláláig nagy odaadással, önzetlenséggel látta el A Magyar 
Orvosok és 'Természetvizsgálók 1874-ben Győrött tartott XVII nagygyűlésén megtartotta a 
pénztárosi beszámolóját (6). Még tizennégy különböző egyesület alapító vagy választmányi tagja 
volt (2). 1875-ben az akkori Temes vármegyei Fehértemplo1n (ma Bela Crkva, Szerbiához tarto
zik) ors7_ággyűlési képviselőjévé választották nagy szótöbbséggel Egyéniségét a sem1nit ígérés és a 
sokat tevés jellemezte. 1884 szeptember 9-én hunyt el Széchenyi-hegyi nyaralójában (5) Sírja a 
Kerepesi úti temető bal fala nlellett található (7) 

1885-ben Fehértemplom város post mo1tem díszpolgári cÍinmel tüntette ki. Halála után 
gyógyszertárát Eugénia leányának férje, Kriegner György gyógyszerész (185.3?, Keresztúr-puszta 
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-1903 szeptember 30, Budapest) vezette, aki már 1880-tól társa volt Veje, Kriegner gyógysze
rész halála után leánya, özv: Kriegner Györgyné szül. Sztupa Eugénia tulajdona lett a gyógyszer
rá1 Baradlai közli Sztupa György naplóját (1), amelynek záró1nondata szerint az özvegy halála 
után az ő veje, a szintén erdélyi származású Matolcsy Kátoly (1889-1940) gyógyszerész vette át 
a gyógyszertár vezetését Zalai Károly közölte a családfáját, és a Sztupa-Kriegner-Matolcsy család 
közti rokonsági kapcsolatot (3) 

Czyzer Kornél, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1886 augusztus. 22-26-án Buziáson 
és Temesváron tartott nagygyűlésén így emlékezett meg róla: „Sztupa Gyürgy példát adott a világ
nak, hogy hogyan lehet valaki ;ó román é5 amellett lelke. magyar hazafi „ (4) 

Sztupa György gyógyszerész hátrahagyott emlékiratai két részből állanak Az egyik, kis oktáv 
nagyságú barna bőrkötésű évkönyv, melynek ő a Hasznai jegyzések címet adta, 22 sűrűn írt oldal
ból áll, családi adatokat tartalmaz, s még apja kezdte meg 1778-ban örmény írással(!), ő pedig 
1812-től magyarul folytatta. A másik hátrahagyott írás ív nagyságú .36 oldal, ennek címe Szeretett 
gyermekeimnek ajánlva Ebben számos adatot ír le a szabadságharc lefolyásáról és a további ese1né
nyekről. Az. utolsó bejegyzés 1875 október 14-én kelt Hagyatékában megmaradt még az a hon
védzászló is, amelyet az 5 nemzetőrszáz.ad kapitányává választásakor kapott. Éppen azon a napon 
született Irma leánya, ezért ennek emlékére megőrizte és kívánsága volt, hogy halála után a zász
ló ennek a leányának a tulajdonában maradjon Leánya awnban hamarabb hunyt el, ezért később 
a zászlót a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozták megőrzésre (1) 

Mint a magyar gyógyszerészet neves képviselője, ő is bekerült A magyar gyógyszerészet 
pantheonjába (5), így a gyógyszerészi szakirodalomban is maradandó emléket állítottak neki az 
utódok, akik szívükön viselték és viselik elődeink életútjának megismertetését a következő gene
rációkk:al is 
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IABAJDY GYÖRGY (1875-1945) 
IABAJDYGYÖRGYLAJOS (1911-2006) 

Apa és fia gyógyszerészek A család az egykori Bihar vátnegye Berekböszörmény (ma Magyar
országrhelységéből származik fabajdy Lajos ekkor itt volt segédlelkész, felesége Takács Zsuzsan
na is papi családból származott. Később Szatmárnémetiben telepedtek le, ahol T. Lajos a „Láncos 
templom" vezető lelkipásztora lett Két fiuk volt, a nagyobbik, Tabajdi Béla (sz. 1873) a kolozs
vári FJIE-n orvosi oklevelet szerzett 1898-ban (5) A kisebbik fiú, Tabajdy György gyógyszerész 
lett Ez utóbbinak fia, T. György Lajos apját követve, szintén a gyógyszerészi pályát választotta 

Az apa, Tabajdy György még Berekböszörmény helységében született 1875 május 3-án (!) 
Előbb szülőfalujában, majd Szatmárnémetiben járt iskolába. 1891-ben lépett a gyógyszerészi pá
lyára. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, gyógyszerész oklevelét 1896-ban kapta meg 
huszonegy éves korában. Ezután még egy ideig Budapesten kondícióskodott, majd Szegeden al
kalmazott gyógysze1ész volt, később, pedig Szabadkán bérelt gyógyszertárat, végül Nagykőrösön 
megvette a Dalári-patikát Itt családot alapított, itt született György Lajos nevű fia, aki később 
szintén gyógyszerész lett 

Nagykőrösön 1912-ig vezette gyógyszertárát Ekkor eladta, és végleg Szatmárnémetiben tele
pedett le Jogot kapott a város nyolcadik gyógyszertárának felállítására, az előző évek megtakarí
tott pénzéből és bank.kölcsönökből egy új gyógyszertárat építtetett, s ezt 1912-ben ünnepélyes ke
retek közt nyitotta meg Sas néven 1914-ben katonai szolgálatra hívtál.;: be, és tartalékos hadnagy
ként Innsbruckba került. Egyévi szolgálat után hazatért, és folytatta gyógyszerészi tevékenységét 

Egyaránt részt vett az egyesületi és a közéletben 192.3-tól a Ro1nániai Általános Gyógyszerész 
Egyesület Erdélyi és Bánáti kerületében a Szatmár és Máramaros tnegyét magában fOglaló IX ke
rület alelnöke, 1942-1944 között pedig a Magyarországi Gyógyszerész Egylet 22, majd 23 ke
rületének (Szatmá1 és Máramaros megye) elnöki tisztségét látta el (.3) Huzamosabb ideig tagja 
Szatmárnémetiben a város képviselőrestületének és közegészségügyi bizottságának, a református 
egyházkerületben főgondnoki, majd tanácsbírói tisztséget viselt, valamint annak világi képviselő
je volt A városban működő Kölcsey Körben, a Polgári Társaskörben is tevékenykedett (2). 1937-
ben súlyosbodó szívbetegsége miatt a gyógyszertár vezetését gyógyszerész fiára, Tabajdy György 
Lajosta és vejére, a szintén gyógyszerész Jakab Árpádra (1901-1977) bízta Pár éven belül 1945 
augusztus 3-án hunyt el Szatmárnémetiben 

Fia, fabajdy Gyöt·gy Lajos még Nagykőrösön született 1911 november 12-én (1), de iskolá
it már Szatmárnémetiben végezte 1929 és 1931 között apja gyógyszertárában gyakornok, majd 
az ezt követő években Segesváron, az 1755-ben alapított, ugyancsak Sas nevű gyógysze1 tárban (7) 

a-~--;iJ~o_r~- __ t_l!_l_~j~?-~?s_'. -~~~gn_~! --~e!!ll_~~ _ gy~gys~er~sz ~eJ_l_~_t! __ gx~g_!_~1_q!:;:_()ll~_Q9g_t_~_:_I;:gy_f_'.!~P1) -~~~---- ______ --„--~ 
nulmányait Bukarestben végezte, ahol 1935-ben kapott gyógyszerész oklevelet Hazatérte után a 
családi gyógyszertá1ban beosztott gyógyszerészként dolgozott 1944-ben frontszolgálatra hívták 
be a 22. székely hadosztályhoz Fogságba került A fogolytáborban is gyógyszerészként dolgoztat-
ták Hozzáértését fogvatartói úgy ellenőrizték, hogy „ három kémiai anyagot kellett organo-
leptiku.1an azonosltani "az alkalmi „vizsgabizottság" előtt. A sikeresen zárult „vizsga" után a rek-
virált gyógyszerek azonosítását, rendszerezését és a lejárt gyógyszerek selejtezését végezte, szabadu-
lásáig, 1946-ig. Még az év márciusában árvette sógo1ától, Jakab Árpád gyógyszerésztől a családi 
gyógyszertár vezetését, és 1949 április 2-ig, az államosításig vezette azt (6). Ezt követően külön-
böző szatmárnémeti gyógyszertárakban, majd Avasfelsőfalun, végül Erdődön teljesített szolgála-
tot 1963. decen1be1 6-ig, amikor is áttelepült Magyarországra és Hajdú-Bihar megyében, 
Hajdúhadházán és Hajdúdorogon dolgozott J 975-ig, nyugdíjazásáig Ezután Debrecenbe költö-
zött, ahol 1991-ig még néhány évet helyettesítőként dolgozott Életének 95. évében, 2006 janu-
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ár 30-án hunyt el 71 évig volt gyógyszerész, illetve 56 évig- gyakornoki éveit is beszámítva 1nég 
tovább - dolgozott gyógyszertárban 

Jakab Árpád, id Tabajdy György veje 190] március 2 7-én született Dicsőszentmártonban, ő 
is Bukarestben végezte egyetemi tanulmányait, ugyanazon az évfolyamon, ahol későbbi sógo1a is, 
és 19.35-ben kapott gyógyszerész oklevelet. Így került kapcsolatba a ·rabajdy családdal, és okleve
les gyógyszerészként a családi gyógyszertárba, melynek 1945-1946-ban a megbízott vezetője is 
lett, míg sógora, TJ.bajdy György Lajos harctéren, illetve fügságban volt 1946-ban, miután sógo
ra hazajött, ugyancsak Szatmárnémetiben az 1927-ben alapított Karitász nevű gyógyszertárat ve
zetését vette át, mivel annak tulajdonosát, Beráll Adolf gyógyszerészt deportálták 1945 után a 
volt tulajdonos leánya, Betáll Edit visszajött, és visszavette gyógyszertáruk vezetését 1949-ig Ek
kor ezt a gyógyszertárat is az államosították (6) Jakab Árpád egy ideig az Arany Kereszt, majd a 
Szentháromság gyógyszertárban dolgozott, később pedig az 1950-ben alakult Szatmárnémeti 
központú, Szatmár megyei (később Máramaros megyei) Gyógyszervállalathoz került, ahol 1959-
től 1968-ig ő volt a kereskedelmi osztály vezetője Ekkor nyugdíjazták, de helyettesítőként még 
pár évig dolgozott. 1977. április 12-én hunyt el Szatmárnémetiben (1) 

IRODALOMJEGYZÉK 

Csirák Csaba (szerk ): Otthononz Szatmár megye Szannári füzetek 6 Egészségügy-történeti 
dolgozatok Szent-Györgyi Albert Tiirsaság kiadása, Szatmárnémeti, 1997, 249, 290-291. 

2 *** Kéresztény magya1 közéleti afmanalh III. kötet: Erdély Athenaeum Irodalmi és Nyomdai 
Rt, Budapest [é n], 299 

3 '" Tabajdy György (fényképes rövid életrajz) Gyógyszerészi Szemle 1941, 16, 17, 180 
4. *** Tabajdi György Lajm Nekrológ Gyógyszerészet 2006 
5 Karádi Viktor, Nastase Lucian: Ihe Universi!J' ojKolozsvdr!C'fuj and the Students oj the Medical 

Fawlty (1872-1918), IV listing of students at rhe Faculry of Medicine 1872-1918, Buda
pesr-Cluj. 

6 DECRET nr 134 din 2 aptilie 49 pentru nafionalizarea unit<l.filor sanitare ca: fiumaciile 
urbane re§edinte §i nere~edinte de judef §i centre importante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 

7 Fabritius Guido: Beitrage zur Ge.1lhichte der deutschenApotheke undApotheker in Siebenbürgen 
Deutsche Apotheker Verlag, Stuttgart, 1986, 237 
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IELEGDI ROTH PÁL 
(1827-1893) 

A R9th családot II. Rákóczi György erdélyi fejedelem nemesítette A család majdnem minden 
tagja orvos vagy gyógyszerész. Dés város legrégibb, 1794-ben alapított Fortuna gyógyszertára volt 
a tulajdonukban (2) Valószínűleg telegdi Roth Pál felmenője Johann Benjamin Roth gyógysze
rész is, akinek hagyatékában több kézirat, manuális maradt, köztük egy Pharmazeutische Chemie 
e. kéziratos munka, ami feltehetően egyetemi tanulmányainak éveiben készült. Ennek széljegyze
teként a következő szöveg szerepel: „ab 23 Okt 803 joh L Roth Ben;amin, Deés" ( 4) 

Nagyapja Bécsben a vörös sapkás huszároknál sebész volt, majd haza.térre után Désen telepe
dett le, és ott bányaorvosként dolgozott Mind a három fia gyógyszerész lett A pesti egyetem 
anyakönyveinek bejegyzései szerint a dési születésű Roth .Joannes ladislau huszonhárom éves 
korában, 1806-ban, míg Roth Károly Lajos szintén huszonhárom évesen, 1808-ban kapott 
gyógyszerész oklevelet (13). A harmadik fiú, id. Roth Pál oklevelét pedig Bécsben szerezte meg 
1819-ben (6) A dési levéltár 1850-ből származó okmányában „Patikarius Roth Pál Urnak" be
jegyzést találjuk, később egy 1861-ből származó okiratában a „Patikarius Roth Karo61 Urnát', to
vábbá egy 1864-ből származó iratban a következő emlftés olvasható: „gyógyszertáros Roth Pál úr 
telkén jó vizű.forrás nevét valószlnűleg a' telek tulajdonossárol mint patikariusról vette" (18) 1860 
október 27-én Kovács Samu beszédet tartott A pályáját megfutott kererztyén, emlékbe.széd gyógysze
rész idő.sb Telegdi Roth Pál fölött címen a dési helvét hitűek egyházában, ez meg is jelent Kolozsvárt 
1871-ben (az OSZK állományában megtalálható). 

Id. Roth Pál gyógyszerész fia, felegdi Roth Pál Désen született 1826-ban (4) Iskoláit Kolozs
váron és Nagyenyeden a Református Kollégiumban végezte 1834 és 1843 között. Gyógyszerész
gyakornoki idejét Désen, nagybátyja gyógyszettárában kezdte meg, és Nagyszebenben folytatta. 
Ezután jogi ismeretek elsajátítása végett beiratkozott a marosvásárhelyi Királyi fáblál1oz, ahol 
1848-ban közjogból vizsgát tett, majd hazament Désre, és részt vett az 1848-as szabadságharc
ban, mint vadász őrmester. 1850-ben Bécsben kezdi meg egyetemi gyógyszerészeti tanulmányait 
Itt egyik rokonával, Telegdi Roth Augusttal részt vett egy politikai mozgalomban, melynek célja 
az erdélyi magyarok és szászok helyzetének javítása volt 1852-ben kapotr gyógyszerész ok.levelet 
Hazatért, 1854-ben családot alapított, feleségül vette bádoki Soós Károly erzsébetvárosi gyógy
szerész (oklevél: Pest 1829) Amália nevű leányát, majd a dési családi gyógyszertár vezetője lett 
Két fiuk született, közülük Károly örökölte a gyógyszertárat 

Mindennapi gyógysze1 tári munkája mellett a gyógyszerészek egyesületi életében és a város köz
ügyeinek intézésében is részt vett. A helybeli görög katolikus templom harangját 1847-ben ő ön-

-tette. _Tagja volt _a .Gyillafehérváron összelúvort .. országos _konferenciának ._J-86l::ben mikor. .a .. me.,. __ 
gyéket visszaállították a régebbi „városi constitutio" értelmében Dés város orátorává (főszónokká) 
választották meg, és elnöke lett a vá1osi képviselő-testületnek. Ebben az tisztségében 186'7-ig ma
radt, majd kissé visszavonult a közélettől. 1867. augusztus 26-án részt vett azon az országos jelle
gű gyógyszerész-összejövetelen, amit a Pest-Budai Gyógyszerész Testület hívott össze azzal a céllal, 
hogy megalapítsák az Országos Gyógyszerész Egyesületet Itt Őt választották meg az ülés alelnök
évé. Foglalkoztak többek között a gyógyszerészképzéssel, a gyakornoki idővel, az új gyógyszertá
rak felállításának lehetőségeivel, a gyógyszerészek helyzetével, a gyógyszertári nyilvántartásokkal 
és még több szakmai kérdéssel. Javaslataikat 12 szakaszban fogalmazták meg, ezeket Roth Pál ve
zetésével egy küldöttség a belügyminiszterhez vitte el, aki augusztus 30-án meghallgatta a kül
döttséget és az előterjesztett javaslatokat. A továbbiakban részt vett az országos egyesület megala
kulását előkészítő bizottság 1nunkálataiban is Az 1870 június 6-8 -ra összehívott nagygyűlésen 
egy 13 tagú központi bizottságot alakítottak, melynek tagjai közt volt ő is (1, 5) 
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1871-től ismét bekapcsolódott a város közügyeinek igazgatásába, ez évben ideiglenes, majd 
1872 március 18-án rendes polgármesterré választották meg (9) A polgármesteri feladatokat ti
zennyolc éven keresztül végezte, 1880. június 12-ig, ez idő alatt tiszteletre méltó munkálkodást 
fejtett ki, elősegítette a város fejlődését, főleg a zilált pénzügyi viszonyokon segített sokat Részt 
vett az egyházi és társadalmi tevékenységben is, ő volt az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesü
let (EMKE) dési fiókjának elnöke, a helybeli ev. református egyházmegye algondnoka Polgári ol
vasóegyletet alapított, elnöke volt a dési iskolaszéknek 1884-ben a város országgyűlési képviselő
jének is megválasztották; két ciklusban volt képviselő 188]-ig (8) 

Ifj Telegdi Rorh Pál 189.3 május 2.3-án hunyt el Désen (11) Végrendeletében nem feledke
zett meg szülővárosáról, 1 OOO foiintos alapítványt tett a felső ipartanfolyamon részt vevő szegény 
sorsú dési ifjak részé1e A város is emléket állított neki, utcát nevezett el róla, arcképét pedig a vá
rosháza dísztermében helyezték el (3). Fennmaradt munkája: Nyilt levél dési polgdrtánaimhoz 
Kolozsvár, 1872 Országgyűlési beszédei a Naplókban találhatók meg (8). 

Gyógyszertárában fia mellett gyakornokoskodott Ilosvay lajos (1851-1936) is, a későbbi ne
ves egyetemi tanár Fia, Roth Károly a budapesti Semmelweis egyetem Orvosi Karának anya
könyve szetint huszonegy évesen, 1879-ben kapott gyógyszerész oklevelet (13). 1882-től Désen 
dolgozott apja mellett 

1910-ben a gyógyszertár már Roth Kátoly ö1ökösei tulajdonában van Bérlője Clemens Al
bert gyógyszerész (12) 191.3-tól már ebben a családi gyógyszertárban 'álkalmazottként dolgozott 
az 1885 január· 24-én Désen született ballai Krémer Lajos gyógyszerész (oklevél 1906. június 6, 
Kvár), az elhunyt Telegdi Roth Pál, Katalin nevű leányának fia (14, 15), aki oklevelét a kolozsvá
ri FJTE-n kapta meg 1906 június 6-án (17) 1918-ban már ő a gyógyszertár bérlője. A:z első vi
lágháborúban katonai szolgálatot teljesített, gyógyszerészként Przemysl lengyel városka katonai 
gyógyszertárába, majd hadifogolyként Szibériába került, ahonnan 1920-ban tért haza, átvette a 
családi gyógyszertárat, és Krétner-patika néven vezeti, és egészen 1945-ig? (vagy az államosításáig 
tulajdonos is) (7, 10, 16). Részt vett a város tár·sadalmi életében, a dési magyar kaszinó tagja, a 
kolozsvári fal{arékpénztár dési fiókjának felügyelője Érdekes cikke jelent meg a Réleti Lijiágban 
Gyóni Géza (1884--1917) költő megtalálásáról a szibériai hadifogolytáborban (14) Később átte
lepedett Budapestre A rákoskeresztúri köztemetőben levő súban együtt nyugszik feleségével és 
anyjával együtt (19) 

A felegdi Róth család egy másik ágából még ismert két neves geológus is, apa és fia Az apa, 
felegdi-Róth Lajos (1841-1928), Brassóban született a földtani térképezés szakértője volt. Kuta
tásai közül kiemelkednek a Krassó-szörényi Érchegységben, az Erdélyi Érchegységben és az Erdé
lyi-medencében végzett térképészeti munkái Fia, Telegdi-Róth Károly (1886-1955) 1934-ben a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett (20) 

IRODALOMJEGYZÉK 
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Nemayer Verlag, Mittenwald (Bayern) 1931, 8-10 

4 Orient Gyula: E'rdély gyógyszerészpolgármeiterei, szenátorai, onzdggyűlé.si képviselői és természet
búvárai Erdélyi Múzeum 1933, 38, 7-9 
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190 ábra A Tf:legdi Róth Cíalád nemesi cilnere 
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T 
A IERNAJGÓ CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

A család Spanyolországból származik, eredeti nevük „ Ternaco", a XVIII század végén einigrál
rak Magyarországra a spanyol örökösödési mozgalmak idején A család akkori feje, 'Ternajgo Fe
renc Kassán tényleges császári lovaskapitány volt, és az olasz, valamint a napóleoni háború több 
mint nyolcvan csatájában vett részt A bécsi Kriegsarchivum több vitézi tettét tartja számon. l.e
származotrai, fia, unokája és dédunokái a Bánságban telepedtek le, és gyógyszerészként Újaradon 
dolgoztak hosszabb-1övidebb ideig: 

Id TERNAJGÓ JÓZSEF (1808-1893) 
IERNAJGÓ CÉZÁR (1835-1897) 
Dr TERNAJGÓ LAJOS (1870-1936) 
Dr IERNAJGÓ JÓZSEF CÉZÁR PÁL (1883-1937) 
Ifj TERNAJGÓ JÓZSEF (1913-) 

Id„ fernajgó .József 1808-ban még Spanyolországban született Szinnyei szerint osztrák-szilé
ziai-perni származású (3) Egyete1ni tanulmányait már Pesten végezte, ahol 1830-ban gyógysze
részmesteri oklevelet kapott (5) Ugyanebben az évben Pesten jelent meg nyomtatásban a magister 
pharmaciae cím elnyeréséért készített dolgozata Gyógyszeres értekezéí a villó1avról (ac. phosphoricum) 
és a tiszta timagról (A!umina pura) e. munkája, ~melyet Schuster .JánÓs tanár adatott ki Pesten 
1830-ban Gyógy1zeres értekezé-;ek, 1nellyreket a' királyi magyar tudományo5 mindene.sségben iekintetes 
Schuster jáno1 királyi oktató vezé1/é.1e alatt a' magyar nevendék gyógy5zere.1ek kiszabott készltrnényeik 
eló állltd1akor k:özönsége:senn elmondottak 1830-dik e:sztendóben cÍlnen (15). Egy idő után az Aiad 
vármegyei Máriaradnán telepedett le, itt a Megváltó elnevezésű gyógyszertárát vezette. Igen nagy 
tekintélynek örvendett, bekapcsolódott az 1848-as szabadságharcba, nemzetőröket toborzott (1), 
egy egész zászlóaljat sikerült összegyűjtenie, melynek nemcsak kiképzője, hanem később század
parancsnoka lett, és az alvidéki csatározásokban vett részt velük Ide elvitte fiát, az alig tizenhá
ro1n-tizennégy éves ifjú Cézárt is Fennmaradt egy Marospetresen (Arad megye) 1849. július 
19-én írt levele, mdyben beszámol a „Maro1 menti védórségben" észlelt aklcoli viszonyokról Bará
ti viszonyban volt Kossuth Lajossal, aki gyermekkori játszótársa volt 1849 augusztusában, mikor 
Kossuth Lajos és kísérete meneküléskor Orsova felé tartott, máriaradnai házában töltött pár na
pot. Ennek emlékét őrizte ott egy einléktábla a régi Iernajgó-ház falán. Mikor az oroszok üldöző 
se1egei Máriaradnához közeledtek, Kossuthék a náluk levő állami okiratokat Ternajgó József há
zának padlásán 12 ládában rejtették el, és ők továbbmenekülrek Az. otthon egyedül maradt fele
ség félve a házkuratástól és a bosszúról, az összes iratokat, férje személyi irataival együtt (például 
a gyógyszerész oklevelet is) a sütőkemencében elégette, így sajnos nem maradt fenn ezekből sem
!P_!_ §~_ip_. __ T~!~-~jg§_JQ~ef-~a_?:<ttérte 1:-1tá~1 gyógy§~erészként tovább dolgozott, _1891 (189.3?), decem
ber 25-én hunyt el 

Fia, fernajgó Cézár - akit annak idején diákként magával vitt tobo1zó útjára- 1835-ben szü
letett Máriaradnán, szintén gyógyszerész lett, és Újaradon az 1796-ban alapított Szentháromság 
gyógyszertárnak lett a tulajdonosa. Gyógyszertárában gyakornokoskodott id Réthy Béla (1862-
1935) a későbbi neves gyógyszerész, aki pemetefil-gyógycukorkájával az 1896 évi millenniumi 
kiállításon díjat nyert. Ternajgó Cézárt is nagy tisztelet övezte. Élete végéig függetlenségi politi
kus volt és kiváló szónok, a nemzeti ünnepeken (március 15-én) és gyásznapokon (október 6-án) 
mindig ő tartotta a beszédeket 1878-ban elhangzott beszéde nyomtatásban is megjelent (3). A 
márciusi ünnepek belépti díjából ő készírtetette el Aradon a tizenhárom vértanú emléke körül a 
vasrácsot; erről a Magyarországi Gyógyszerész Egylet huszonöt éves jubileumi albuma is megem
lékezett Gyógyszerészi tevékenysége mellett társadalmi munkát is kifejtett Érdemei vannak az 
Arad megyei tűzoltóintézmény meghonosításában, az újaradi-zsigmondházi önkéntes torna-tűz-
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oltóegylet főparancsnoka volt Emlékbeszédet tartott az első aradi önkéntes tűwltókar ötvenévi 
fennállása országos megünneplése alkaltnából 1885 szeptember 14-én; ez is megjelent nyomta
tásban 1885-ben (3)„ Az aradi Ereklye-múzeum megalapítója is ő volt (3). Tevékeny élet után, 
1897 június 11-én hunyt el, hatvankét éves korában. Mindkét fia, Lajos és József Cézár Pál 
gyógyszerész lett 

Nag}robbik fia, Ternajgó Lajos Újaradon született 1870 augusztus 6-án. Gyógyszerészi tanul
mányait Budapesten végezte, és itt kapta meg a gyógyszerészmesteri oklevelet A budapesti Sem
melweis Egyetem Orvosi Karának levéltárában található egy okirat, mely szerint gyógyszerész
doktori fOkozatért folyamodik az 1909/10-es tanévben (5) Végül a gyógyszerészdoktori fokoza
tot 1910. december 23-án nyerte el (5). Doktori értekezését a lengyel Béla professzor által veze
tett II sz Kémiai Intézetben készítette el A gamma-pytidincarbonsav új elódllltd>i módja é1 
derivátjai címmel. Visszajött Újaradra, és ott az 1892-ben alapított Angyalhoz címzett gyógyszer
tár vezetője és tulajdonosa lett; ez a városka második gyógyszeitára Már 1921-ben bérlője 
Mátéffy Béla (2), 1924-ben Szokoly Sáodor (10), 1926-ban pedig a vezetését Dombota Lász
ló abrudbányai gyógyszerész vette át (9, 11), aki később meg is vette. Az újaradi gyógyszertárat 
1949. április 2-án a 134. sz rendelettel államosították, a tulajdonos ekkor még Dombora László 
volt (16) 

Dr Ternajgó Lajos 1926-ban Budapesten telepedett le, ott folytatta gyógyszerészi tevékenysé
gét Kiváló sportoló is volt A céllövészetben többször nyert aiany- és ezüstérmet, ezek gyűjtemé
nyét a Magyar Nemzeti Múzeumra hagyta. 1936-ban, Münchenben hunyt el, de Budapesten van 
eltemetve 

Testvéröccse, fernajgó József Cézár Pál szintén Újaradon született 1883 február 18-án 
Gyógyszerészi tanulmányait ő is a budapesti egyetemen végezte Egyetemi évei alatt a Gyógysze
részhallgatók Segélyegyesületének tagja, és az egyetemi ifjúság vezére volt Gyógyszerészmesteri 
oklevelet 1906 november 15-én kapott Továbbra is az egyetem keretében maradt, ahol doktori 
értekezését készítette el a Lengyel Béla professzor vezette II. sz. Kémiai Intézetben (14)„ A gyógy
szerészdoktori fokozatot 1907 október 5-én szerezte meg (5). Doktori értekezésének tárgyát 
kryoskopiai tanulmányok képezték (Szinnyei tévesen orvosdoktornak tünteti fel) Doktorrá ava
tása után hazajött Újaradra, és itt az 1799-ben alapított Szentháromság nevű családi gyógyszer
tárban kezdett el dolgozni A közéletben ő is tevékenykedett, a vármegye törvényhatósági bizott
ságába választották meg, ahol az újaradi választókerületet képviselte Egyéb társadalmi tisztségei 
is voltak, így a Függetlenségi Párt helyi elnöke, valamint az Újarad és Vidéke Népbank igazgató
ja. 1912-ben részt vett a céllövőversenyben 1917-ben ő is Budapestre távozott, ahol jogosítványt 
kapott gyógyszertár vezetésére. Úja1adi Szentháromság gyógyszertárát később, 1921-ben vette 
bérbe a varjasi (Te1nes rnegye) születésű Szokoly Sándor gyógyszerész, aki rövid ideig a testvére 

gyógyszertárának volt 3: _l<-_e_?:~l-~je~ __ f!J:;ij_d tőle Kövét E.4~ gyó_gys_zer~-~~-Y_<=:~t-~-~~-·--~~-- ~2j_2_. __ á_p!_i~~~--
a gyógyszertár tulajdonosa volt (16) Ternajgó József Cézár Pál pedig a Szent Gellért téren a Szent 
Kereszt gyógyszertár tulajdonosa és vezetője lett egészen haláláig, 19.37 novemberéig, majd az 
örökösei tulajdonában került ez a patika Itt bekapcsolódott az egyesületi életbe, a Budapesti 
Gyógyszerész 'Testület választmányi tagjaként jelentős szakmai-közéleti munkát végzett. Igazgató
ja volt a Terla-cég laboratóriu1nának A budai Ferenc-rendi Országúti Egyházközség választmá
nyának tagjaként is tevékenykedett, a Déh idéki Otthonban és n1ás közéleti egyesületekben veze
tő szerepet vállalt, a pálos rend visszatelepítésében is tevékeny része volt (4). 1937 november 
21-én, ötvennégy éves korában hunyt el Budapesten (6) Gyermekei közül fia és leánya is a gyógy
szerészi hivatást választották. 

Az. ő fia, az ifjabb fernajgó József 111ég új Újaradon született 1913 május 21-én. Gyógysze
rész oklevelet a Pázmány Péter Tudományegyetemen kapott, 1935 június 22-én (12) Előbb apja 
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budai gyógyszertárában dolgozott, 1940 szeptemberében a következő hirdetés jelent meg A pálos 
rend évnegyedes értesítőjében, a Fehét Barát e. lap 1940, III évf 4 számában (13): 

A:z INFl UENZA és RHEUMA szuverén gyógyszere a 
CAUSYIH-tabletta 

Cyclohexatrienpyridinsulfosavaspyrazolon származék 
Ternajgó-gyógyszertár, Szent Gellért Gyógyfürdő 

191 ábra Gyógyízerrekldm Ternajgó gyógyszettárából 

A gyógyszertárak államosítás után a budai Karinthy Frigyes utca - Móricz Zsigmond körtér 
sarkán levő patikát vezette nyugdíjba vonulásáig 1991 március 29-én, életének hetvennyolcadik 
évében hunyt el Budapesten (8) 

Ternajgó József Cézár Pál leánya, fernajgó Borbála Mária Irén 1920 április 12-én rnár Bu
dapesten született, gyógyszerész oklevelét is itt, 1942 szeptember 29-én kapta meg (5). Így ők a 
negyedik gene1ációs gyógyszerészek a családban A család gyógyszerészéinek rokoni kapcsolát rö
viden vázoltuk 
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ATERNAJGÓ CSALAD GYÓGYSZERÉSZEINEK 
ROKONSAGI KAPCSOLATA 

Id. I ernajgó .József 

gyógysz 

( 1808-1893) 
oki 1830, Pest 
inunkahely: Máriaradna 

(Arad nlegye) 

Iernajgó Cézár 
gyógysz. 
( 1835-1897) 
gyógysz okl Bpest 
rnunkahely: Ujarad 
Szentháro1nság gytá1 
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,,~ 
gyógysz. dr 
(1870-1936) 
gyógysz okl Bpcst 
gyógysz.--dr-.- -~ -9-1-0, -Bpcst 
111unkahcly: Ujarad 
Angyal gytár 1926-ig, 
Budapest 

I emajgó Józ.lf Cézár Pál 
gyógysz. dr „ 
(! 883-193 7) 
gyógysz. okl 1906., Bpest 
g-yógysz. -dr-. -1-907-„- Bpest-----
n1unkahely: 1907-1917 Újarad 
SzentháronlSág gytár, 
1917-től Bpest, Szent Kereszt gytár 

T ernajgó .József 
gyógyszer ész 
(1913-1991) 
gyógysz okl. 1935, Bpest 
munkahely: Bpest, 
családi gyógyszertár 

lernajgó Borbála 1\1. 1 
gyógyszer ész 
( 1920, Bpest-) 
gyógysz okl. 1942, Bpcst 

A TOM CSIK CSALAD GYÓGYSZERÉSZEI 

A Tomcsik család az Árva megyei Alsókubin (ma Szlovákia, Dolny Kubin) helységből szárma
zik A család egyik tagja, fomcsik (Tomtsik) lajos 1804-ban született Alsókubinban, gyakorno
ki éveit Rimaszombaton töltötte, gyógyszerészmesteri oklevelet a pesti egyetemen kapott (7), az 
1830 július 10-én elmondott érrekezése alapján, amit Benczúr Mártonnak „jóakarójának, párt
fogójának, tanítómesterének" ajánlott (17) Értekezésének címe: A kénégenyról {Aether sulphurilus) 
és az Égető hamagról {Kali caustúum) Neve nem fordult elő az erdélyi gyógyszerészek közt, való
színűnek tartjuk, hogy oklevele megszerzése után visszatért szülőfóldjére 

Ugyancsak Alsókubinból származik a családnak egy másik képviselője, id Tomcsik József, Er
délyben már gyógyszerészként telepedett le Rokonsági kapcsolatuk valószínűsíthető. Leszárma
zottai közt három generáción át voltak gyógyszerészek, akik továbbra is Erdélyben éltek és itt dol
goztak Így: 

Id. IOMCSIKJÓZSEF (1820-1893) 
Ifj dr. IOMCSIKJÓZSEF (1853-1911) 
Id. IOMCSIKJENŐ (1856-1892) 
Ifj IOMCSIK JENŐ (1901-1964) 

Id„Tomcsik.József 1820-ban született Alsókubin helységben, gyógfszerészi tanulmányait Pes
ten végezte, itt kapott 1848-ban gyógyszerészmesteri oklevelet (7). Már okleveles gyógyszerész
ként telepedett le Erdélyben, itt alapfrott családot Valószínűleg Kolozsváron is dolgozott gyógy
szerészként, mivel fiai 1853-ban, illetve 1856-ban ott születtek 1870-től már Marosludason ta
láljuk, itt született leánya is Az 1854-ben alapított Angyal nevű gyógyszertár tulajdonosa (1); 
1891-ben még ő vezette patikáját 189.3 szeptember 19-én hunyt el Marosludason Mindkét fia 
gyógyszerész lett. 1910-ben gyógysze1tárának a tulajdonosa már Pálff)r István gyógyszerész lett, 
az ő itteni tevékenysége 19 3 7-ig követhető (12) 

Idősebbik fia, ifj„ dr„ fomcsik József 185.3 szeptember 12-én született Kolozsváron. Középis
koláit szülővárosában végezte, de egyetemi tanulmányait Pesten, ahol mindig elsők közt volt szor
galmával és tudásával. 1874-ben kapott gyógyszerész oklevelet (7). Visszajött Kolozsvá1ra, az ak
kor már működő FJTE-re, ahol a Matematika-Természettudo1nányi Kar Vegytani Tanszékén dr 
Fleischet Antal (1845-1877) gyógyszerész, nyilvános rendes egyetemi tanár 1nellett tanársegéd
ként dolgozott. Ö az első gyógyszerész tanársegéd a kolozsvári egyetemen 1875-től már a gyógy
szerészhallgatók oktatásában is részt vett (8) Közben doktori értekezését is elkészítette 1877. jú
nius 9-én két gyógyszerészt avattak doktorrá az FJIE-n, az egyik az akkor huswnnégy éves 
Tomcsik.Józsefvolt, a másik a Mára1narosszigeten született, huszonhat éves Ember Bogdán, ké
sőb~--~olozsvári gyó_gyszertár~tulajdonos _(l O). 

úokt0~-i-~~ig0~18:talt -kitűnő eredménnyel tette le Genersich Antal, Fleischer Antal, Abt Antal, 
Koch Antal, Entz Géza és Kanitz Ágost előtt megvédett doktori munkájának témája sajnos nem 
ismert A levéltári adatok szerint a szénsavról érrekezett (10) 

Miután Fleischer Antal professzor 1877. november 27-én váratlanul elhunyt, a Vegytani Tan
szék vezetésére pályázatot Íltak ki, melyre tizenheten jelentkeztek az ország különböző részeiből 
Dr 'To1ncsik József is reménykedett, hogy előléptetik tanársegédi állásából, a meghirdetett állásra, 
azonban Fabinyi Rudolfot nevezték ki, aki előadásait az 1878/79-es tanévben meg is kezdte. Ek
kor To1ncsik József csalódottan távozott a tanszékről Közben már családot is alapított Először 
Ruszkabányán vásárolt gyógyszertárat, de rövid idő után, már 1880-ban Kolozsváron próbálko
zott gyógyszertárnyitási engedélyt kapni. Mivel ez nem sikerült, újból jogot kért, de ezúttal 
Aranyosgyéresre, amit meg is kapott, és 188 3-ban már megnyitotta Isteni Gondviselés nevű 
gyógyszertárát (5) Közben újabb megpróbáltatás érte, elveszítette első feleségét, a sorscsapások 
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ellen azonban sohasem zúgolódott, gyógyszerészi hivatásában sok ká1pótlást kapott csalódásaiért. 
Újranősült, feleségül veszi az aranyosegerbegyi refonnátus tiszteletes leányát, aki két fiúgyermek
nek adott életet 

Aianyosgyéresi gyógyszertárában több későbbi neves gyógyszerész gyakornokoskodott Mind
egyiküket a legnagyobb gondossággal, igyekezettel és odaadással tanította, a legapróbb részletek
re is felhívta a figyelmüket; így érvényesítette az egyetemen szerzett oktatási tapasztalatait. Egyko
ri tanírványa, Sütő Nagy 1.ászló - aki 1910-ben volt nála gyakornok - nagy elismeréssel így ír 
róla „E'g:y kiváló erdélyi gy1ógyszerisz" című visszaemlékezésében: „ a fehér fZtlkállas gyógy;1zerifz
me1ter jóságos rzavakkal így fogadott. a gyógy.szeriiz legelső tudnivalója a rend, a tiszta munka, a pre
cizitás" (4). Patikáját halála napjáig vezette, hirtelen hunyt el 1911. szeptember 18-án A gyógy
szertár özvegye tulajdonában n1aradt, mivel fiai közül még egyik sem lett okleveles gyógyszerész 
Az özvegy egy időre Dénes Ferenc (sz 1881. április 6., Kolozsvár, oklevél, FJTE 1908) 
szamosújvári gyógyszerésznek adta bérbe (12) 

Ifj Tomcsik .József gyógyszerészdoktor három gyermeke közül végül is csak egy lett gyógysze
rész. Leánya, Póli - valószínűleg még az első házasságból született - 1901-1902-ben férjhez ment 
Kacziány Lajos medgyesi királyi aljárásbíróhoz 

Idősebbik fia, aki apjához hasonlóan szintén a József nevet kapta a keresztségben, l 898 má
jus 19-én született Aranyosgyé1esen A nagyenyedi Református Gimnáziumban érettségizett 
1916 május 15-én Ó gyógyszerésznek készült A kolozsvári egyetemen 3 féléven át végezte ta
nuln1ányait (1917, 1918-19), de végül is az orvosi tanulmányok felé fordult, és Budapesten 
1922-ben avatták orvosdoktorrá (6) Neves kutató és orvosprofesszor lett, előbb a szegedi egyete
men, majd 1943-tól Bázelben a közegészségtan és a bakteriológia tanára 1964 december 30-án 
hunyt el Bázelben (.3) 

Kisebbik fia, ifj„ T„ Jené> 1901 október 13-án született Aranyosgyéresen. Ó a gyógyszerészi ta
nulmányait Szegeden végezte, itt szerzett oklevelet 1925. június 22-én (9) 1927 március 10-én 
megkapta a „liberi practic:l" szabad joggyakorlásra az engedélyt. 1929-ben a Lyoni egyete1n Or
vosi és Gyógyszerészeti Karán megszerezte a doktori címet a Re·chenhe.s sur quelqueJ conbination.1 
du phenole avcc quinine et cinconine e éitekezésével (16) 1946-ban patikanyitási jogot kapott 
Nagyváradon, és 1947-ben meg is nyitotta szintén Isteni Gondviselés néven az egykoü Kert 
(Avram Iancu) utca 4. szám alatti gyógyszertárát Ez azonban csupán 1949-ig, az államosításáig 
működött (15), ekkor megszüntették (2). 1964 szeptember l-jén hunyt el Nagyváradon 

Ifj Tomcsik József gyógyszerészdoktor testvére id„ Tomcsik.Jenő, aki 1856-ban született Ko
lozsváron, szintén a gyógyszerészi pályát választotta, mint apja és testvérbátyja Egyetemi tanul
mányait Kolozsváron kezdte meg, az egyete1n almanachja szerint az 1876/77-es tanévben neve az 
elsőéves gyógyszerészhallgatók közt szerepel (8), de 2.. második tanévet már Budapesten folytatta, 
ahol 1878-ban kapott gyógyszerész oklevelet (7). Ezután visszajött Erdélybe, és új gyógyszertár 

--felillíi:áS_{_jOgéft--"fOiyam-OdO-ti:. -vég-ül slkerült 1 s7·9~bén EfdOSZencgyorgyo1i-Ang)Ta:r--rleven-"'meg~---
nyitnia gyógyszertárát (5), és ezt 1892 április 14-ig vezette, amikor is hirtelen, harminchat éves 
korában agyvérzés következtében elhunyt (11). 1910-ben a gyógyszertára Fröhlich Vilmos tulaj
donában volr, de Sztankovszky József (sz. 1881. június 14, oklevél 1905, Budapest) gyógysze
rész a bérlője (12), később, 1918-ban (14) már farczádi Sándor :ZOitán (sz 1887. júniusl5, 
Székelyudvarhely, oklevél 1911, Kolozsvá1) gyógyszerész a tulajdonosa egészen az államosításig 
(10, 15) 

Ifj. Tomcsik József és id Torncsik Tenő gyógyszerészeknek volt egy leánytestvére is, ~omcsik 
Mária (sz 1870 október 20, Marosludas), az ő dédunokája lett gyógyszerész, Fazakas Eva Ro
zália (l 949-1999) Marosvásárhelyen, a GYK-on 1971-ben kapott gyógyszerész oklevelet Dol
gozott Erdős?.entgyörgyön is, inajd Ma1osvásárhelyen és 1990 után saját gyógyszertára is volt Fi
atalon, ötvenegyedik életévében, 1999 júliusában hunyt el (13) 
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A IOMCSIK CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEINEK 
ROKONSÁGI KAPCSOLATA 

I omcsik Lajos gyógysz. 
(1804 Alsókubin., Árva m) 
gyógysz oki 1830, Pest 
munkahely: nem ismeretes 

Ifj. Iomcsik .József gyógysz dr 
(1853 szept. 12. Kvár) 
gyógysz okl 1874. Bpest 
gyógysz dr 1877 jún. 9. Kvár 
munkahely: 1874-től Kvár FJTE 
1883-1911 Aranyosgyéres 
t 1911 szept 18 Aranyosgyéres 

I amcsik József orvos dr 

id T omcsik ,József gyógysz. 
(1820 Alsokubin, Ána m) 
gyógysz. old 1848. Pest 

munkahely: Marosludas 1874 -1891 
Angyal gyógyszertár 
t 1893 szept 19 f\1arosludas 

1 omcsik .Jenő gyógysz 
(1856 Kvár) 
gyógysz okl 1878, Bpest 
munkahely: Erdőszentgyörgy 
Angyal gyógyszertár (1 879-1892) 
t1892 ápr 14 

ifj. J omcsik Jenő gyógysz 

T omcsik Mária 
(1870. okt 20 Marosludas) 
t 1950 júl. Kvár? 

I amcsik Páli 
(sz Kvár ?) 

é' 
fürj e 

KOcziany Lajos 
(Medgyes) 

(1898 máj 19. Aranyosgyéres) 
orvosi old 1922, Bpest 
munkahely: Szeged 

(1901 okt 13 Aranyosgyéres) 
gyógysz oki 1925 jún 22 Bpest 
gyógysz dr 1929 Lyon 
munkahely: 1946-1949 Nv 

id Fazakas Béla 
lelkész 
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Bázel 1943-tól 
orvosprofesszor 
t 1964 dec 30 Bázel 

Tomcsik ? 
(193?-2001) 

Isteni gondviselés gytár 
t 1964 szept 1 Nv 

/ 

Tomcsik Hona 
(1940. dec. 30 Aranyosgyéres) 
laboráns - tomatanái 
1986-tól Svájcban él 

férje Dudás 

Dudás Levente 
(1976. jan 23 Nv) 
2002-bcn orvostanhallgató 
(Bázel, Svájc) 

ifj. Fazakas Béla 
(1927 Abrudbánya 
orvosi oki 1952 Mvhcly 

.. profe.s.s7..or,MO.G_YE ······- ........................ ~ 

1 

Fazakas Éva Rozália 
gyógysz„ 

(1949 Mvhely) 
oklevél 1971 Mvhely 
munkahely: 
Erdőszentgyörgy 

Mvhely 
t 1999 Mvhely 

A VÁMOSI, ESSIGMANN ÉS SCHLEII CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

Ebben a három, egy1nással rokonságban levő családban az egyenes ági és oldalági leszármazot
tak között három generáción ke1esztül kilenc gyógyszerészt ismerünk, akik Erdélyben munkájuk
kal nemcsak szakmai körökben váltottak ki elismerést, hanem az őket körülvevő közösség, a tár
sadalom megbecsült tagjai voltak 

Vámosi Péter az akkoü Torontál (ma Temes) megye Nagyősz (Tomnatic, Ti:-ibswetter) nevű 
helységében született 1879 január 30-án 1902-ben házasságot kötött az 1883 november 8-án 
született Jung .Juliannával a Bács-Bodrog vármegyei Cservenkán (Crvenka, ina Szerbia). Gyógy
szerészi tanulmányai elvégzése után 1918 június 7-én Abrudbányára költöztek, ahol előbb bérbe 
vette (4, 5), majd megvette az özvegy Onits Simonné tulajdonát képező, 1792-ben alapított re
áljogú, Bányászhoz címzett gyógyszertárat a hozzá tartozó lakással együtt. A gyógyszertár bútor
zata, edényzete, könyvtára és egész felszerelése muzeális értékű volt. Leányuk, Vámosi Erzsébet 
Temesváron a Miasszonyunk nővérek zárdájában tanult, majd érettségi vizsgája után, 1921. au
gusztus 5-én férjhez 1nent id„ Schlett Olivérhez, a Schlett család első gyógyszerészéhez Vámosi 
Péter 192'7 február 7-én átíratta gyógyszertárát vejére Ö, pedig feleségével együtt Topánfalvára 
költözött, ott megvették az 1909 június 9-én, 40 éves korában elhunyt dr„ Binder .János gyógy
szerész tulajdonát képező, de már HarySándor (sz. 1888 december :2.) gyógyszerész által bérelt 
Aesculap gyógyszertárat (3). Itt, a mindennapi munkán kívül nagy hozzáértéssel, szakértelemmel 
gyűjtötték a gyógynövényeket, a málnát, nagy mennyiségű málnaszörpöt, süvegcukrot készítet
tek, és megrendelésre Bécsbe küldték A falu lakosai áldták a végtelenül jó gyógyszerészt, aki 
munkát adott nekik A sokrétű, sokszor megterhelő munka azonban tíz év után megszakadt, me1 t 
Vámosi gyógyszerész 1930 március 25-én hirtelen elhunyt, alig ötvenkét évesen A Buletinul 
Farmaci1tilor c szaklap így emlékszik meg róla: „E'gy szí'vve!, lél.ekkel teli gyógy.szerész, egy idedlis 
kolléga, örökifjú kedélyű ember volt." Özvegye egy ideig még tovább működtette a gyógyszertárat 
Csanálossy Átpád (Albert?) gondnokkal, majd eladta, és Abrudbányáta költözött lánya család
jál1oz Itt a helybeli Református Nőszövetség keretén belül karitatív munkát fejtett ki (6), férje 
emlékére is jelentős pénzt (5000 lejt) adományozott a fiatal gyógyszerész- gyakornokok Kolozs
váron felállítandó internátusa részére (10) 

Id .. Schlett Olivér (Vámosi Péter gyógyszerész veje) a Schlett család első gyógyszerésze Apja 
Schlett Leopold, anyja Kovacsics 1v1atild, nyolc gyermeket neveltek fel, ezek közül két fiú, Olivér 
(sz 1890) és Géza (sz 1892) lettek gyógyszerészek Az idősebb fiú, id .. Schlett Olivét Verespatakon 
született 1890 február 8-án Már korán megkezdte az iskolát Verespatakon, majd Csíksomlyón 
a római katolikus gimnáziumban folytatta, ahol jó előmeneteléért ösztöndíjban is részesült 
c::;y{>gy~-~!:!.~~~g}'."*()!~!1.()_~én_t_ Szatmá1né1neti~_en dolgozott, ahol főnökétől háro1nszoros fizetést 
kapott, mivel az Erdélyben használatos 1nindhárom nyelvet beszélte, s így növelte a gyógyszertár 
forgalmát Egyetemi tanulmányait Kolozsváron az F.JTE-en végezte. Igyekvő 1nunkáját lecke
könyve igazolja: „igen 1zorgalmas, jó eredménnyel dolgozott", s ezeket olyan tanárok Ílták: róla, mint 
Richtet Aladát (növénytan), Szádeczky Gyula (ásványtan), Apáthy István (állattan), Pátet 
Béla (orvosi növények ismerete), Fabinyi Rudolf (kísérleti vegytan), Issekutz Hugó (vénykészí
tési gyakorlatok), Lőte József (gyógyszertan) és Riglet Gusztáv (közegészségtan) 1913-ban ka
pott gyógyszerész oklevelet (7) A:z egyetemi tanulmányok elvégzése után visszament Szatmár 
környékére, és Szatmárhegyen az 1917-ben elhunyt Hegyesi Ár·pád gyógyszerész özvegye tulaj
donában levő, 1900-ban alapított Őrangyal gyógyszertárat bérbe vette Itt családot alapított, fe
leségül vette_ Vámosi Péter gyógyszerész Erzsébet nevű leányát Házasságukból szintén két fiú szü
letett ifj Sch. Olivér (sz 1922) és Sch. Ernő (sz 1925), és mindketten gyógyszerészeklerrek Ké
sőbb, 1924-ben családjával Abrudbányán telepedtek le, átvette a gyógyszertár vezetését, majd 
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apósa jóvoltából 192'7 februárjában az övék lesz a Bányász gyógyszertár (4) A fiatal gyógyszerész 
hamar megnyerte a lakosság bizalmát, végtelenül pontos, becsületes, fáradhatatlan munkával 
majdnem nyolcvanéves koráig vezette a gyógyszertárát, idős korában a dévai Gyógyszerközpont 
„S'td.lpu! Mun,tilor Apuseni" (a Nyugati hegység oszlopa) jelzővel illette 1973. december 2-án, 
nyolcvannégy éves korában hunyt el Abrudbányán Élete végéig nagy segítségére volt felesége, aki 
termésZetszeretetét családjából hozta E gyönyörű vidéken nemcsak szűk családi körének életét 
tette széppé, hanem az odalátogató rokonokkal, ismerősökkel is megkedveltette a természetet, vé
gig kalauzolva őket a környéken 

Második fiúgyermekük, Ernő 1nár itt született Mindkét fiú követte apja, nagyapja, nagybáty
ja példáját, gyógyszerészek lettek, és hivatásuknak tekintették a gyógyszerészi pályát 

Ifj .. Schlett Olivér:, id Schlett Olivér nagyobbik fia, még Szatmárhegyen született 1922. au
gusztus 22-én, de iskoláit már Abrudbányán kezdte meg, Kolozsváron folytatta a Zágoni Mikes 
Kele1nen Gimnáziumban 1941. június 14-én tette le érettségi vizsgáját, majd beiratkozott a Ko
lozsvárra visszatért FJIE-re az 1941/42-es tanévre rendes hallgatónak (8). Gyakornoki éveit apja 
testvérénél, Schlett Géza (sz 1892 április 18., Verespatak) gyógyszerésznél töltötte Szatmárné
metiben 1944. november 6-án, miután a keleti frontvonal elvonult Kolozsvárról, átiratkozott a 
budapesti Pázmány Péter Illdományegyetemre, azonban ekkor a háborús viszonyok miatt mind 
a kolozsvári, mind a szegedi és a budapesti egyetemet a tanárokkal és a hallgatókkal együtt nyu
gat felé menekítették, így Breslau, Graz, Aufhausen voltak a főbb állomások, ahol bombázások és 
menetelések közötr folyt az oktatás 1945-ben ame1ikai fogságba került, onnan hazafelé tartva 
több kollégájával együtt kérelmezte, hogy a Szegedre menekült F.JIE-n letehesse elmaradt vizsgá
ját. Engedélyezték, és 1946 augusztus 24-én az approbációs vizsgát is letette. Ezután hazatért, és 
1946 december l-jétől az abrudbányai családi gyógysze1tárban dolgozott. Oklevele honosítását 
a román hatóságok 1947. október l-én elismerték 1949. április 2-ig dolgozott Abrudbányán 
Ekkor államosították gyógyszertárát a 134/1949 számú törvényrendelettel (13) Ezt követően 
1950 január 1-ről Verespatakon zárt körű gyógyszertár felállításával bízták meg, majd 1952 1ná
jus l-jén Topánfalvára ment 1953-ban, mikor a falusi gyógyszertárakat is államosították (14), 
Borgóprundra nevezték ki gyógyszertárvezetőnek Itt családot alapított, felesége, Essig1nann 
1v1argit tanárnő szintén gyógyszerészcsaládból származott 1958. szeptember l-jétől áthelyezését 
kérte Radnótra, ahol egy ideig beosztottként dolgozott, majd Szepessy Jenő gyógyszerész nyug
díjazása után gyógyszertárvezetőnek nevezték ki Ebben a minőségében 1984. szeptember l-ig, 
nyugdíjazásáig tevékenykedett 

Gyógyszerészi munkáját nagy felelősségérzettel, lelkiismeretesen végezte, és gondot fordított 
tudásának továbbfejlesztésére, gyarapítására, ezért többször is részt vett szakmai továbbképző tan
folyamokon (1965, 1972, 1980) Főgyógyszerészi vizsgáját 1972-ben tette le. A Marosvásárhely 
közp_() n_~_taJ ____ Ill_ ~_köd ő qyógy_~z-~_r vál!aja_t __ eli S!_!l er_ve ki yáló _ 11:1 u_~k:ij ~~, __ _!_2_Z_4:~-~L~_r_4~~[~-~<?~§l-~_i ___ ~~S<?_-:-__ _ 

rolással jutalmazta 1996 szeptember 9-én a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudo1nányi 
Egyetemen arany diplomát kapott ötvenéves gyógyszerészi tevékenységéért, azonban betegsége 
miatt már nem tudta személyesen átvenni 1999. április l-jén, életének hetvenhetedik, házassá
gának negyvennegyedik évében Radnóton elhunyt„ Egyeden fia Sch István Olivér orvos lett (12) 

Apósa, Essigmann Márton is gyógyszerész volt Szentágotán (alckor Nagy-Küküllő megye) 
született 1895 június 28-án legkisebb fiúként egy négygyeIInekes családban, ahol az apa, E. Fri
gyes (1861-1934) kereskedő volt Iskoláit szülőfalujában kezdte meg, majd 1906 és 1913 között 
Segesváron a gimnáziun1ban folytatta Gyógyszerészgyakornokként Nagysánnáson az 1904-ben 
alapított, Angyalhoz címzett gyógyszertárában, Varga Gyula gyógyszerész mellett dolgozott, gya
kornoki bizonyítványa jó magaviselerér, 1negbízhatóságát, kiváló szorgalmát és ügyességét eineli 
ki 1915 április 24-én katonai behívót kapott, 19] 5 májusától Nagyszebenben teljesített szolgá
latot, majd az egészségügyi egységgel a frontra került. Megjárta fél Európát, sokáig az olasz fron-
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ton, az Isonzó völgyében volt csapatával. 1918-ban került haza, de rövid időn belül a román had
seregtől ismét behívót kapott Leszerelése után a kolozsvári I Ferdinánd Király román tannyelvű 
egyetemre iratkozott be, ahol 1921-ben fejezte be gyógyszerészi tanulmányait. Okleveles gyógy
szerészként először a Kolozsvár központú gyógyszerlerakatnál, majd a Biztosítópénztár gyógyszer
táránál dolgozott 1922 szeptemberéig, majd Naszódon lieb Albert, majd Fritsch Oszkár tulaj
donában levő Szent Teréz gyógyszertárnak lett az alkalmazottja Itt családot alapított, feleségül 
vette Schmotzer .János erdőmérnök és Székely Komáromy Ilona leányát, az 1904. november 3-án 
a Szeben megyei Szerdahelyen született Schmotzer Margit gyógyszerészhallgatót Felesége a 
tirocinális vizsgát még Kolozsváron letette, s így kisegítő gyógyszerészként férje mellett dolgozha
tott, mint nem okleveles gyógyszerész 1925 május 15-én családjával Nagyilvára mentek, ahol az 
özvegy Czékelyi Frigyesné tulajdonát képező gyógyszertárnak a gondnokságát vette át 
Honigbe.t'ger György gyógyszerésztől 

1931 májusában a családjával Bethlenbe költözött, ahol az időközben elhunyt Alesi Rudolf 
(sz 1891 január 24., Nagyszeben, oklevél Kvát, FJIE, 1914) Megváltóhoz címzett gyógyszertá
rának a vezetését vállalta el A nagyilvai gyógyszertárat sógorára, Schmotzer Zoltán gyógyszerész
re (1904-1932) bízta (aki 1930-ban, a kolozsvári 1 Ferdinánd Király Egyetemen kapott okleve
let), azonban hirtelen bekövetkezett halála miatt, azt csak rövid ideig vezethette (12). Essigmann 
Márton Bethlenben 1944. október 12-ig dolgowtt feleségével együtt. Ekkor a háború ismét be
leszólt életébe, gyógyszertára nlegsemmisült, és ő családjával együtt Búdapestre menekült A há
ború végeztével hazatértek, és ekkor már a román hatóságoktól kellett engedélyt kérnie gyógy
szertár nyitására. Ideiglenesen megkapta a jogot, és a régi gyógyszertár emlékére az újat is Salvator 
(Megváltó) néven nyitotta meg. Itt dolgoztak feleségével együtt, a lakosok megbecsülték és elis
merték megbízható, kitartó munkájukat. 1950 szeptember 30-án véglegesen megkapta a jogot 
gyógyszertára vezetésére, és ettől kezdve Essigmann-gyógysze1tárnak nevezik Sajnos rövid ideig 
élvezhette sajár gyógyszertárát, mert 195.3. május 10-én államosították (14). Még az év júliusában 
Borgóprundra ment. Felesége a bethleni gyógyszertárban dolgozhatott tovább 1959 januárjáig, 
haláláig, mint nem okleveles kisegítő gyógyszerész Essigmann Márton alig másfél évvel élte túl 
feleségét, 1960 október 21-én hunyt el. Mindkettőjük végső nyughelye a bethleni református te
metőben van (12) 

Még Nagyilván, 1927-ben született E Margit nevű leányuk, aki később ifj Schlett Olivér 
gyógyszerész felesége lett. Veje, ifj. Schlett Olivér Borgóprundon vezette a gyógyszertárat. 

Schlett Etnő - ifj. Schlett Olivér testvére, id. Schlett Olivér kisebbik fia - már Abrudbányán 
született 1925 június 15-én Iskoláit szülővárosában kezdte meg, majd Kolozsváron a piaristák
nál tanult tovább, és Nagykárolyban, 1944-ben érettségizett. Ezt követte a katonai szolgálara, 
1najd 1945-1947 között orosz fogságba került. Hazatérte után egy évig nagybátyjánál, apja test
vére~ -~~h_l_~!_~ __ §~_?-_~--~ZC:_Iltliár()ITIS_*g_,_!levű szatmárnémeti gyógyszertárában volr gyakornok 1948-
ban validációs vizsgát tett, és Marosvásárhelyen az alckor alakult Gyógyszerészeti Karra irarkozotr 
be, ahol 1951-ben fejezte be egyetemi tanulmányait. Ekkor kapta meg gyógyszerészi oklevelét 
(1) Mát hallgató korában tevékenyen kivette részét a közösségi munkából, a Diákvédő Hivatal 
munkáját segítette kőnyomatos jegyzetek szerkesztésével és kiadásával 1951-ben feleségül vette 
évfolyarntársnőjét, a Nagyváradról származó Barátky Anna (sz 1928 június 2 3., Váradszőlős) 
gyógyszerészhallgatót, aki szintén 1951-ben kapott irt gyógyszerész oklevelet (1), így pályájukat 
is együtt itt kezdték meg 

Schlett Ernő egyetemi tanulmányainak befejezése után is Marosvásárhelyen rnaradt, kórházi 
gyógyszertárba helyezték, majd 1953 és 1968 között az ún. „ gyermek.gyógyszertár" főnöke letr 
Ez idő alatt gyógyszertári munkája mellett a helybeli posztliceális technikumban a gyógyszerész
segédelmek, az asszisztenseknek galenikát (gyógyszerészi technológiát) tanított. A gyógyszertár 
vezetését és minden munkáját nagy szakértelemmel és odaadással végezte, a melléje beosztott kol-
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légáknak segítő és megértő főnöke volt. A technikun1ban, valamint a gyógyszertárban gyakorla
tukat végző „praxikat" a legnagyobb türelemmel és szakértelemmel tanította . .Jóságos, nyugodt 
természetével, alapos szakn1ai tudásával a közönség, a betegek és a gyermekek bizalmát is meg
nyerte. Városszerte ő volt az „Öcsi bácsi", aki minden gyeunek betegségén tudott segúeni, fajdal
mát enyhíteni. 1956-ban munkája elismeréseként kitüntetést kapott az egészségügyi minisztéri
umtól -(E'viden(iat ín Jnunca medico-1anitará - Ordinul nr. 1063/1956) 1968-ban gyógyszerésznő 
feleségével együtt - aki addig szintén Marosvásárhelyen dolgozott - Nagyváradra költöztek. Itt ő 
az 56 sz zárt körzetű gyógyszertárban kapott állást, amely az ideggyógyászati és az ortopédiai 
kórház betegeit swlgálta ki. 1985 október 1-jén nyugdíjazták, de kapcsolatban maradt kollégái
val, segítőkészségével, tanácsaival, tapasztalataival továbbra is mindenkinek rendelkezésére állt 
1988. szeptember 1-jén váratlanul elhunyt Nagyváradon Sírhelye az ottani Rulikovszki temető
ben van. Felesége, Barátky Anna gyógyszerésznő a nagyváradi 8 sz nyílt körzetű gyógyszertárban 
dolgozott 1986-ig, nyugdíjba vonulásáig (12) 

Id. Schlett Olivér öccse, Schlett Géza Verespatakon született 1892 ápülis 18-án (11) Gyógy
szerészgyakornokként 1915. április 16-tól 1916 február 21-ig a hadseregnél dolgozott, itteni 
munkájáról katonai felettesei a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak, amit a család birtokában 
levő, 1916. február 21-i keltezésű igazolás bizonyít, továbbá az 19] 7. november 29-i katonai ki
tüntetés, arnelyet az asztrál<: császár és magyar királytól kapott. Ez az arany érde1nkereszt, vitézsé
gi ére1n és rendszalag (Das Go!dene Vtrdienstkreuz am Bande der Tapfi-rheit1medaille), valarnint az 
ezt igazoló okmány a család örökösei tulajdonában van (12). Egyetemi tanulmányait ő is a ko
lozsvári FJ fE-en kezdte meg, az 1918/19-es tanévben elsőéves gyógyszerészhallgató, a háború 
következtében meg kellett szakítania tanulmányait Később Budapesten tudta folytatni, és 1922-
ben kapott gyógyszerész oklevelet 

Hazatér te után először Halrniban kezdett dolgozni mint a Kunfalvy.József özvegyének tulaj
donát képező Oroszlán gyógyszertár gondnoka, majd 1923-ban Magyarpécskán (Aiad megye) át
vette az 1822-ben alapított l\1egváltó gyógyszertár vezetését a Aradra távozó Császár Ernő (sz 
Dés, 1895. február 18) gyógyszerésztől. Később meg is vásárolta a magyarpécskai patikát Szak
társai megbecsülték, értékelték itteni munkáját, ezért 192'7 június 25-én a Romániai Általános 
Gyógyszerész Egyesület Eidélyi és Bánáti Tagozathoz tartozó aradi körzet tisztújító közgyűlésén a 
lemondott Földes Béla (sz Arad, 1884. április 6, oklevél Budapest 1907. június 22) alelnök he
lyett őt választják meg (9). Közben családot alapított, itt született Ildikó leánya, aki később szin
tén gyógyszerész lett 1934-ben eladta a gyógyszertárát, és Szatmárnémetiben telepedett le család
jával, 1935-ben megvette az 1813-ban alapított Szentháromság nevű gyógyszertára, az akl<:ori tu
lajdonosról, Vértesi lajostól (sz 1888 május l 2 , Nagyzába, oklevél, Budapest, 1919); ezt 1949 
áprilisig vezette, ekkor államosították az ő patikáját is (2, 13) 

?~-~ ~-r~-~-~·_né~~ et_i l:J~-~ __ i_s _ -~~!9.E~~-~~-4-~!~ -~ _v~~-~-s _ kö_~letébe __ (!__!_)__: ____ ~---~-~-ly~~lj __ !i ~!~g}'_a_ --~:z:~ye:tk~~-e-~--_ 
felügyelőbizottságának tagja, a Magyar Atlétikai Klub elnöke, a Vadásztársaság pénztárosa és a 
Baross Szövetkezet alelnöki tisztségét töltötte be Az. államosítás után pár hónapig munkanélküli, 
majd Halmiban kapott gyógyszerészi állást, és végül 1958-ról 1965 május 6-ig, halála napjáig 
Szatmárnémetibe visszakerülve az 5 sz. állami gyógysze1 tár vezetőjeként dolgozott 

Leánya, Schlett Ildikó (sz 1931. július 30, Arad) szintén gyógyszerész lett. Iskolai tanulmá
nyait Szatmárnémetiben végezte, 1najd Marosvásárhelyen a GYK-on tanult, al1ol 1955-ben ka
pott oklevelet (1). Azóta Szatmárnémetiben él, itt alapított családot, férje dr Ferenczy András or
vos Előbb a Gyógyszerellenőrző laboratóriumban dolgozott, majd tíz év után, 1965-től 1966-ig 
a Gyógysze1vállalat kereskedeln1i osztályát vezette, ezután 1990-ig a város különböző gyógyszer
tárainak vezető gyógyszerésze 1992-ben megnyitotta saját gyógyszertárát Salvator néven, 1nely
nek vezetője és tulajdonosa 2002-ben is (2) 
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Ez lenne röviden a három családból származó kilenc erdélyi gyógyszerész életrajzi vázlata. Kö
zülük az első száz évvel ezelőtt indult el, az utolsó pedig, a legfiatalabb még most is aktív gyógy
szerész Szakmaszeretetüket, hivatástudatukat egymástól tanulták, egymástól örökölték Egyik 
nemzedék adta át a rnásiknak tapasztalatát és hitét ebben a szép, emberséges hivatásban. Mind
annyiar1 bebizonyították Erdélyhez való ragaszkodásukat, népük üánti elkötelezettségüket Ahá
borús idők, a küzdelmekkel teli évek nem törték meg kitartásukat, csak megedzették, erőssé tet
ték egyéniségüket Életük legyen példamutató a fiatal nemzedéknek! 

A három család gyógyszerészeinek rokonsági kapcsolatát a leszármazottak által közölt adatok 
segítségével állítottuk össze 
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14 *** Decretul 418 din 31 octombrie 1952 pentru nationalizarea farmaciilor particulare Act 
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A VÁMOSI, ESSIGMANN ÉS SCHLEII CSALÁD 
GYÓGYSZERÉSZEINEK ROKONSÁGI KAPCSOLATA 

Vámosi Péter 
gyógysz, 
(1879-1931) 

munkahely: Abrudbánya 
és 

Jung Erzsébet 

V , .IE 'b , „, · amos1 rzse et es 1CrJe 

Essigmann Márton 
gyógysz 
(1895-1960) 
oki 1921 Kvár 
munkahely: Kvár. Naszád, Bethlen 

és 
Schmotzer Margit 
segédgyógysz 
(1904-1959) 

Schlett Leopold 
és 

Kovacsics Matild 

id Schlett Olivér 
gyógysz. 
(1890-1973) 
oki 1913, Kvár 
munkahely: Szatmárhegy 
Abrudbánya 

Essigmann Margit és férje ifj Schlett Olivér Schlett Ernő 
gyógysz. 
(1925-1988) 

tanárnő gyógysz. 
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(1922-1999) 
oki 1946, Szeged 
munkahely: Borgóprund 
Radnót 

Dr. ·Schlett István Olivér 
orvos 

okl 1951, Mvhely 
munkahely: 
Mvhely. Nv 

és 
Barátky Anna 
gyógysz, 

(sz 1928) 
okl 1951. I\1vhely 
munkahely: 
Mvhely, Nv 

Schlett Géza 
gyógysz 
( 1892-1965) 
okl 1919, Kvár 
munkahely: Magyatpécska 
Szatmárnémeti 

Schlett Ildikó 
gyógysz 
(sz. 1931) 
old 1955, Mvhely 
munkahely: 
Szatmárnémeti 

és 
dr Ferenczy András 
orvos 

ID VARRÓ FERENC 
(1847-1928) 

Nagyenyeden született 184'7 novernber 21-én A középiskola hat osztályát a helybeli Bethlen 
Kollégiumban végezte, mivel közben apja meghalt, nem volt lehetősége tovább tanulni (1)„ Anyai 
nagybátyja, Mester Eduard cillra§i-i gyógyszerész ajánlatára a gyógyszerészi pályát választotta 
Visszaemlékezéseiben erről így ír: ,,Az ifjúság 18 éves korszakában ábrdndos Lélekkel a hit, a szere
tet és ren1énység teljes tudatával indultam világgá, hogy megkezdjem új pályámat" 1865 nyarán ér
kezett Cilára~i városába, nagybátyja gyógyszertárában három évet töltött el gyakornokként, majd 
Bukarestben, 1868 júliusában sikeresen letette a gyakornoki vizsgáját. Ezután tért vissza szülő
földjére, és segédként vállalt állást több erdélyi városban, így Nagyenyeden Oberth József Arany 
Csillag gyógyszertárában, Brassóban Jékelius Nándor (1817-1877) 1850-ben nyitott Remény
hez címzett patikájában, Szegeden Augner Károlynál, majd Kolozsváron Engel Józsefnél 
(1807-1870) és Hintz Györgynél, Marosújváron Újváti Sándor 1865-ben nyírott gyógyszertá
rában, és végül visszament Kolozsvárra Széky Miklós Mátyás Király gyógyszertárába Különbö
ző helyeken és különféle gyógyszertárakban végzett munkájával nagy tapasztalatra tett szert Ez
után iratkozott be a pesti egyetemre, ahol huszonhat éves korában, az..1875-ben kapott gyógysze
részrnesteri oklevelet (3) 

Rövid idő után, 1878-ban, Balázsfalván a váratlanul elhunyt Schiessl Károly (1837-1878) 
Megváltó gyógyszertárának lett a gondnoka, míg annak kiskorú fia megszerezte a gyógyszerész 
oklevelet Itt hét évig maradt, közben családot is alapított, házasságából négy leány és egy fiú is 
született, ez utóbbi később szintén gyógyszerész lett 

Balázsfalvi évei után hazatelepedett szülővárosába, Nagyenyedre, ott bérbe vette az Oberth
örökösöktől az Arany Csillag gyógyszertárat Ezt hét évig bérelte, majd Marosillyén megvette 
Dengel Gyulától az 1872-ben alapított Kereszt nevű gyógyszertárat, s azt nyugalo1nba vonulásá
ig, harminchét éven keresztül vezette. 1928-ban Schiessl Károly balázsfalvi gyógyszerész fia, 
Schiessl Viktor zsidvei gyógyszerész köszöntötte és méltatta nemcsak az egykori balázsfalvi tevé
kenységét, hanem a gyógyszerészi pályán eltöltött hatvanhárom munkás évét is értékelte Ez a 
méltatás a kolozsvári kétnyelvű gyógyszerészi szaklapban, a Buletinul Farmacijtilor hasábjain (2) 
jelent meg. Röviddel ezután, 1928 augusztusában hunyt el nyolcvanegy éves korában, miután 63 
évet töltött a gyógyszerészi pályán 

Egy, eddig ismeretlen szerzőnek tulajdonított Manuali5 újabb feldolgozásakor Őt tekintik a 
kézirat tulajdonosának (5) 

Gyógyszertárának vezetését az 1880-ban még Balázsfalván született fia, ifj„ Varr·ó Ferenc vette 
át,.aki..huszonegy-éves-korában-az 1902 -június -19-én Budapesten kapott oklevelet (3) Ennek ho
nosÍtása után, 1924 november l-jén a román hatóságoktól megkapta az engedélyt a szabad jog
gyakorlásra is (4), és átvette a marosillyei családi gyógyszertár vezetését 19.37-ben is még ő a tu
lajdonos. További sorsáról nincs adatunk 

A budapesti Semmelweis Egyetem Orvostudományi Karának levéltárában őrzött anyakönyvek 
szerint a nagyenyedi születésű Varró Károly huszonhét évesen, 1848-ban kapott gyógyszerész ok
levelet az akkori pesti egyetemen (3) Így feltételezhető, hogy 1821 körül született ugyanott, ahol 
Varró Ferenc is, valószínűsíthetjük rokoni kapcsolatukat. Oklevele megszerzése utáni erdélyi 
munkásságáról azonban nem találtunk adatokat. Megjegyezzük, hogy Nagyenyedhez több Varró 
nevű neves ember élete kötődik, így például 190.3-ban Varró László a város polgármestere, az 
EMKE nagyenyedi fiókjának megalapítója, vagy Varró Dezső (1907-1982) lelkész, költő 

393 



IRODALOMJEGYZÉK 

Magyari K., Winlder A (szerk ): Az Alsó-Fehérmegyei Orvo> - GJ1ógyízerész E'gylet Évkiin_yve 
l 890-H Nyomatott Wokál János könyvnyomdájában, Nagyenyed, 1891, 32 

2 Schiessl Viktor: 63 év a táraa1ztal mellett Buletinul Asociariei Farmaci~tilor din Ardeal ~i 
Ban~t 1928, 6, 17, .306 és 18, 323 

3 ***Album Chirurgorum 1839140-1887188, Album Mediwrum 1888189-1907108 Semmel
\Veis Egyetem Orvostudományi Kar levéltára, Budapest 

4 *** Liberd practicd jogot nyertek név.1ora. Buletinul Farmaciei - Gyógyszerészi Folyóirat 1925, 3 
5 Budaházy István: Ar;zklepiosz é5 J!_ygieia Nag;yváradon Gyógyszerészettörténeti tanulmányok. 

Varadinum Scripr Kiadó, Nagyvárad, 2008, 118-128 
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T 
VÁRTERÉSZ ISTVÁN 

(1931-1984) 

Marosvásá1hely mellett, Meggyesfalván született 19.31 április 22-én. Apja jegyi:ő volt, azon
ban korán, 1944-ben már félárván maradt, így anyja, Szentpéteri Emma nevelte elég nehéz kö
rülmények közt Iskoláit még a Dózsa György nevű községhez tartozó lukafalván kezdte meg, 
majd a középiskolai osztályokat a marosvásárhelyi római katolikus gimnáziumban végezte, de a 
tanügyi reform következtében a helybeli fiúlíceumban fejezte be, ahol 1950-ben érettségi vizsgát 
tett Előbb a kolozsvári Bolyai Egyetemre iratkozott be a magyar nyelv és irodalom szakra, azon
ban az első év után abbahagyta ranulinányait, valószínűleg anyagi okok miatt. Hazajött, és egy 
évig tisztviselőként dolgozott a helybeli egészségügyi iskolában (1, 2) 1952-ben beiratkozott Ma
rosvásárhelyen a GYK-ra, itt 195 7-ben kapott gyógyszerész oklevelet Legelőször a Maros megyei 
Nyárádmagyaróson a 63 sz. állami gyógyszertárban dolgozott, majd Dicsőszentmártonban, és 
végül visszakerült Marosvásárhelyre 1959-ben családot alapított, felesége Szombati Rozália taní
tónő Házasságukból két leány született 

A mindennapi gyógyszertáü munka mellett sokat foglalkozott a receptúri tevékenység ésszerű
sftésével, a Marosvásárhelyen megjelenő Érte5i'tó, illetve Gyóg;rszerészi Érte.dtó hasábjain közölte a 
kodeinfoszfát és a kálciun1bromid egymás melletti elkészítését (1957), "'majd a Román gyógyszer
könyvben hivatalos szemészeti oldatokról (1968) és a cseppentési módolaól (1966), a k'úposztá
si tapasztalatairól (1970) a G,:vógyszeréizetben, a különböző kenőcs-alapanyagolaól a Practica 
Fa1n1aceutica e román nyelvű szaklapban számolt be Több szakmai szimpóziumon is iészt vett, 
ezeken többek között a Zn ta1 talmú készítmények adagolásáról és felszívódásával kapcsolatos 
megfigyeléseiről (1978) tartott előadást 

01 vasi vonatkozású helytö1 téneti témákkal is foglalkozott, gyaluan jelentek meg cikkei a he
lyi napilapban (VörO:s Zászló), valamint az Új Élet e kulturális havilapban olyan orvosokról aki
nek tevékenysége Marosvásárhelyhez körődik, így Gecse Dánielről (1768-1824) (1971-ben, 
1974-ben), Knöpfler Vilmosról (1815-1882) (1982-ben), Szotyori)ózsefről (1767-1833) a kór
házalapítóról (197.3-ban) és Sch1nidt Béláról (1983-ban) Jelentősek a tudomány-népszerűsítő 
mozgalon1 kiszélesedését be1nutató és más művelődéstörténeti dolgozatai Knöpfler Vilmos mun
kásságáról új adatokat is feltá1t, ezeket a marosvásárhelyi OGYI szaldapjában, az Otvofi S'zemle e 
folyóiratban közöl re (19 70) 

Tele arnbíciókkal és sokirányú érdeklődéssel dolgozott és Ílt rövid élete alatt Szolgálatkészsé
ge, segíteni akarása közismert volt kollégái és a betegek kö1ében egyaránt 1984 október 9-én, öt
venháro1n éves korában hunyt el Marosvásárhelyen l(orai halála nagy veszteség volt nen1csak csa
láQ_j_án_ak~ __ h_a_11_~_ffi __ a,__y,1sos __ gyógyszerés_zeinek is 
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A LÁSZLÓFALVI VEUIS CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

id. VEl!IS SÁMUEi 
id VELIIS LAJOS 
id VEl!IS KÁROLY (1823-) 
VELITS SAMU (1826-1897) 
ifj VELIIS KÁROLY 
ifjabbik VEl!TS KÁROLY (1885-) 
ifj. VEl!TS ÖDÖN (1901-) 

A Velits család a Illróc megyei Lászlófalváról származik (ma Laclava, Szlovákiához tartozik), 
ott a család 1250. június 10-én nyert magyar nemességet (2) A család egyik neves orvosa a 
Széchényben született Velits Antal (1855-1919), akinek nyelvészi tevékenysége is jelentős (19). 
A család egyik ága 1776-ban Erdélyben, Tordán telepedett le, ezek leszármazottjai között, több 
mint százötven éven át, öt generáción keresztül voltak gyógyszerészek (8). A szakirodalomban ne
vüket gyakran W-vel Íiva találjuk 

A család legelső erdélyi gyógyszerésze Velits Sámuel volt, aki 1776. április 14-én kapott gyógy
szerészsegédi oklevelet Baján, Rettig (Rettich) Antal gyógyszerésztől ( t 1790). Régebben az ilyen, 
egyes gyógyszerészektől kiállított díszes bizonyítvány is elegendő volt valamely gyógyszertár átvé
telére s önálló vezetésére Ennek eredetije Orient Gyula gyűjtőmunkájának köszönhetően az Er
délyi Múzeum-Egyesület gyűjteményében, majd a Kolozsváron létrehozott Gyógyszerésztörténe
ti Múzeumban nyert elhelyezést. Fényképét, latin nyelvű szövegét és magyar fordítását Orient 
Gyula közölte (4), facsüniléje pedig egy 1928-ban kiadott gyógyszerészi oklevélgyűjteményben 
található 

Velits Sámuel, oklevele megszerzése után anyjával, Velits Péternével Tordára költözött, itt ka
pott segédi állást Csehi BoldiMá.r· gyógyszertárában Egy idő után a tulajdonostól meg akarta 
venni a gyógyszettárat, azonban ahhoz, hogy önállóan vezethesse, az 1759 május 29-i királyi ren
delet értelmében Erdély protomedicusa előtt vizsgát kellett tennie. Ezért Nagyszebenbe ment, 
ahol akkor Neustadter Mihály (17.36-1806) főorvos lakott, és ott sikeres vizsgája után képesítést 
nyert a gyógyszertár önálló vezetésére. Az. 1784. március 15-i keltezésű igazolást bemutatta a vár
megyei hatóságoknak, akik az okirat hátára a következőket írták: „Nro 669. Exhib. in Tabula 
cont P. Cottus Torda ludicae Tordae die 15. mart: A. 1784" Ettől kezdve Velits Sámuel a tordai 
gyógyszertár tulajdonosa lett 

Velits Sámuel gyógyszertárát 1788. április 14-én Pataki Sámuel kolozsvári orvos ellenőrizte 
(5), a „vizitáció" utáni észrevételeit, javaslatait több pontban foglalta össze, ezek közül kiemeljük 

_ következőket; __ _ 
l„ Hogy munkájában segítségül jártas segédet alkalmazzon, akinek a segítsége mellett mindent 

jobban és gyorsabban képes rendbehozni és hogy az ő távollétében legyen valaki, aki a gyógysze
részeti ügyekben valamennyire jártas, hogy őt helyettesítse 

2. Hogy vagy ő, vagy más alkalmazottal együtt mindent elrendezzen, az összes edényeket pon
tosan jelzéssel lássa el 

3. Ezen a nyáron az összes füveket, virágokat, gyökereket és inás nyáron beszerezendőket újít
sa fel és másutt őrizze, míg az épület kellően kiszárad, hogy mentesek legyenek a megromlástól 

4„ Amennyire lehetséges a gyógyszertárból legalább egész napra ne legyen távol, amíg nem 
szerzett alkalmas segítőt 

Ekkor 'Tordán csak ez az egy, az Arany Szarvas nevű gyógyszertár működött, a másodikat az 
1800-as évek közepén alapították (8) Közben Velits Sámuel megnősült, feleségül vette Schilling 
Katát, s így tordai polgárrá is vált Házasságukból egy fiú - lajos - és két leány - Kata és Eszter 

396 

- született 1793 és 1795 között a ház és a patika ácalakítására került sor, új bútorzatot és 
edényzetet vásárolt, teljesen felújítva így a berendezést 

Kata leánya később sepsiszentgyörgyi és sepsikilyéni Czakó János sóbányafőtiszt felesége lett 
Ebből a házasságból két fiú született Az idősebbik fiú, az 1820. június 20-án Désen született 
Czakó Zsigmond iskoláit Nagyenyeden végezte, majd színész és drámaíró lett. Hosszas hányatta
tás után 1847-ben Pestre került, ahol alkalmazást nyert a nemzeti színháznál, és két drámájának 
elfogadtatása és előadása után hírneves és ünnepelt íróvá lett. Azonban rövidesen, 1847. decem
ber 14-én maga vetett véget életének (7) A kisebbik fiú, az 1821. szeptember 29--én született ifj. 
Czakó János a gyógyszerészi pályát választotta, részt vett az 1848/49-es szabadságharcban, majd 
leverése után Törökországba emigrált A konstantinápolyi magyar egylet elnöke. Konstantiná
polyból küldött leveleit annak idején, a budapesti lapok folytatásokban közölték. 1887 október 
26-án hunyt el (1, 7) 

Velics Sámuel fia, id„Velits l.ajos szintén gyógyszerész lett, ő képviseli a második generációt 
1819-ben Bécsben tanult (6), majd hazajött és apja gyógyszertárában dolgozott. Egyike azoknak, 
akik Torda váios előmenetelén, fejlődésén sokat munkálkodtak Az 1848/49-es szabadságharc
ban, az egyik tordai nemzetőrszázad századosa volt Tordán alapított családot, házasságából hat 
fiú és két leány született. 'Torda második gyógyszertárát Őrangyal néven még az ő idejében, 
1856-ban nyitották meg. id Velits Lajos 1892 december 22-én hunyt el 

id Velits Lajos legidősebb fia, id„ Velits Károly 1823 március hó 2~én Tordán született Szü
lei hétéves korában beadták tanulni a nagyenyedi Kollégiumba. Miután érettségi vizsgáját letette, 
a medgyesi gimnáziumban tanulta a német nyelvet Innen egy év múlva, az 1840. évben haza
ment Tordára, és az akkori gyakorlat szetint a székgyűlésen a hazai törvényekből vizsgát tett, és 
ezután mint a vármegye assessorát feleskették Egy félévig írnokoskodott, majd a gyógyszerészi 
pályára lépett Kezdetben apja tordai gyógysze1 tárában, később Nagyszebenben Kladny Ferenc 
vegyi gyá1ában és gyógyszertárában 1nint gyako1nok tanult, és a második év végén, miután agya
kornoki vizsgáját letette, beiratkozott a pesti egyetemre. Itt 2 évi tanulmányai után 1843 június 
25-én 1negkapta oklevelét (9) Továbbra is az egyetem keretében maradt, és az analitikai kémia 
tá1gykörből tovább képezte 1nagát. 1844-ben Bécsbe ment a műszaki egyetemre, ahol mint ren
des hallgató, Meissner Paul Ii:augott (1 '778-1864) erdélyi származású kémiatanár előadásait hall
gatta, majd még fél évig dolgozott a professzor analitikai kémiai laboratóriumában, az év végén 
ebből is vizsgát tett Ezután Né1netországban egy körutat tett, egy pár hetet töltött Berlinben és 
Münchenben Az. 1845. év végén haza jött Tordára s itt dolgozott apja gyógyszertárában a forra
dalom kezdetéig Majd részt vett az 1848-as szabadságharcban, kezdetben a nemzetőrségnél, 
mint százados, harcolt a torda-aranyosszéki önkéntes nemzetőrzászlóaljban. A századosság mellett 
raktárnok s felvigyázó a tordai tölténygyárban, a melyet ő maga rendezett be l(ésőbb a a kolozs-
vá1~_ ha_4q_~?:!_~_ly!:!~L~ ___ r1i,~o_dik honvéd _ _v_adászezred_ 16 századának parancsnoka a zsibói fegyver le-
tételig (15) 01bán Balázs is megörökítette győzedelmes csatáját (3), az 1849. június l-jei táma
dást ve1te vissza a Tordai-hasadékban Később a 3 honvéd vadászezredbe mint századparancsno
kot áthelyezték Századával a kolo1..svári őrséghez rendelték, s innen a járai vonalra a havas elzárá
sához kiküldték, ahol a zsibói visszavonulásig tartózkodott Z.sibón Kazinczy táborával egyesült 
A fegyverletétel után előbb Budapestre, majd később, 1851 .. év elején, Szerbián és Albánián át Tö-
1ökországba 1nenekült Konstantinápolyban gyógyszerészként tevékenykedett 14 évi távollét 
után égő honvágya hazahozta, s Tordán, majd magyarfrátai birtokán telepedett le, ott gazdálko
dott Megírta emlékiratait az emigrációból Mint birtokos jó anyagi körülmények között nyuga
lomba élt Felesége báró lengyelfalvi Orbán Balázs leánytestvére, Orbán Eugénia (1834-1878) 

A 1násodik fiú, György (sz 1824 április 19) is részt vett az 1848-as szabadságharcban, a 
XXXl honvéd zászlóalj főhadnagya volt Később fi'.íszerkereskedő lett Tordán 1878-ig, haláláig 
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A harmadik fiú is, Lajos (sz. 1832 február 2 ), az 1848/49-es szabadságharcban, a XI hon
véd--zászlóalj főhadnagya volt, fegyverletétel után mérnöknek képezte magát Családot alapított, 
felesége, farkaslaki Hints Berta a neves orvosokat és gyógyszerészeket adó farkaslaki Hints család
ból származik. Kolozsváron telepeden le és ott halt meg, 1888-ban 5 7 éves korában. A:z. ő fiai is 
neves emberek lettek, így Dezső fia (1860 április 28, Kolozsvár-Pécs, 1921 február 7.), aki el
sőként fÜrdult az orvosi hivatás felé. Oklevelét 1885-ben Budapesten kapta meg, majd harminc
éves korában 1890 október 5-én a pozsonyi Bábaképző igazgatója lett, 1914 január 9-én pedig 
Ferenc József három orvostársával együtt kinevezte professzorrá, 1919 után pedig a pécsi szülé
szet-nőgyógyászat orvosprofesszora (11). 1921-ben hunyt el (J 7). A másik fia, Zoltán (sz 1866, 
Kolozsvár) 1917-ben Kolozs megye utolsó magyar fOispánja volt (12), de 1918-ban lemondott, 
és attól kezdve gazdálkodott 

Id Velits Lajos negyedik fia, Velits Samu (1826-189 7) gyógyszerészként a harmadik generá
ciót képviseli a családban. Felesége farkaslaki Hints Karolina, Hints Berta leánytestvére Tordán a 
szüleinek a gyógyszertárában dolgozott 1866 és 1896 között. Itt hunyt el hetvenegy éves korában, 
1897-ben 

Az. ötödik fiúról, Józsefről nincs adatunk A hatodik fiútestvért, Ödönt 1887-ben Torda város 
polgármesterévé választották (3); 1896-ban jelent meg Torda város közigazgatási állapotáról szó
ló munkája 

Lujza leányának (11857) férje, Szigethy Cs Miklós (Torda, 1824. február 27 - Kolozsvár, 
1904 május 13.) a szabadságharc előtt egyike volt azoknak polgároknak, akik 'Torda város előme
neteléért és fejlődéséért buzgón munkálkodtak, majd a szabadságharc alatt az egyik tordai nem
zetőrszázad századosa lett 

Az. 1823-ban született id Velics Károly fia, ifj„ Velics Károly a negyedik gyógyszerésznemzedé
ket képviseli Ö gyógyszerészi tanulmányait Kolozsváron az FJIE-en végezte, az 1880/81-es tan
évben kapott oklevelet. Ö is hazajött, és a családi gyógyszertárban kezdett dolgozni 1914. októ
ber 2-ig, haláláig. Az 1918-as Gyógyszerészek zsebnaptára szerint a gyógyszertár örökösei tulajdo
nában van, bérlő Müller Frigyes (sz. 1882), kezelő MurgiíuJános (J 3). 

Velics Lajos gyógyszerész unokája, ifj Velics Károly fia, az ifjabbik Velics Károly az ötödik 
gyógyszerész-generációt képviseli. 1885. március 8-án született 'Tordán. Érettségi vizsgája után 
beiratkozott a kolozsvári F.JIE-re, ahol 1908. június 24-én kapta meg gyógyszerész oklevelét 
1921-től átvette a családi gyógyszertár vezetését (14) Gyógyszertár-tulajdonosként a Totda me
gyei Gyógyszerész Kollégium vezetőségének is tagja volt. 1949 április 2-igvezetre gyógysze1tá1át, 
amikor is államosírották azt a 134/1949 miniszteri határozattal (20) 

Még egy Velics nevű gyógyszer észről van adatunk: ifj„ Velits Ödön 1901. októbet 8-án szüle
tett 'Tordán, mivel sem apja, sem anyja nevét ne1n is1nerjük, nem tudjuk, melyik Velics fiú leszár-

rnazottj_<i:_· fi-_ s:ze_g~4i qy_~gy~~~-~_észtudomá~y_i ___ 15-a1 ___ 4_é_k~n_i hiy_a~aláb_an _ta~_álh_;itó _ _gyógys~erés~_~gya-
kornoki anyakönyvből, valamint a gyógyszerészi oklevel~t nYe~-t- J;-~pprűháCió-s -vTZsg~t--tet-t h3.li~
gatók nyilvántartási könyvéből kiderül, hogy gyakotnoki vizsgáját 1922-ben ott tette le, okleve
let az 1927/28-as tanévben szerzett, apptobációs vizsgájának kelte, pedig 1931 december (10) 

A szaldrodalomban utalást találtunk 1nég egy Velits lajos, (sz. 1855) 01vosdoktorra vonatko
zóan (l), akinek 1894-ben jelent megA nt'mi fertőzó betegségek terjedéJe ellen e 1nunkája Egy má
sik forrás ezt tévesen annak az id. Velics Lajos gyógyszerésznek tulajdonítja, aki 1819-ben Bécsben 
tanult (6), azonban kicsi a valószínűsége, hogy valakinek hetvenöt évvel egyetemi tanulmányai el
végzése urán jelent meg könyve 

Az. Erdélyben letelepedett id Velics Sámuel leszármazottai között tehát öt generáción keresz
tül nyolc gyógyszerészt tudtunk azonosítani. Ez a család ragaszkodását mutatja nemcsak a gyógy
szerészi hivatáshoz, hanem a to1dai családi gyógyszettárhoz is. Az. erdélyi gyógyszerészet történe-
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rébe beírták nevüket, de azok is, akik nem ezt a hivatást választották, valamennyien hírnevet sze
reztek, Totda város és Kolozs megye megbecsült polgárai voltak 

A családfát megpróbáltuk az irodalomban talált adatok alapján összeállítani Nem tudtuk be
sorolni - de azért feltüntettük - Velics János gyógyszerészt. A Budapesti Semmelweis Egyetem 
Levéltátában raláható anyakönyvek adatai szerint Tordán született, apja nevének (de lehet eltat
tója is) Velics Sámuel van feltüntetve 'Iirocinális vizsgáját is Velits Sámuelnél tette le, majd egye
temi tanulrnányait Pesten végezte, ahol 26 éves korában 1802 augusztus 25-én kapott oklevelet 
A továbbiakban neve az erdélyi gyógyszerészek közt nem szerepel Feltételezhető, hogy \Telits Sá
muel rokonsági kapcsolata révén csak eltartója volt, ezért tanult nála, és az egyetem elvégzése után 
vissza1nent a Felvidékre 

A Velics családnak Szécsényből származó ágából is neves tudósok nevét említhetjük meg, így: 
Velits Antal (1855-1915) orvosi végzettségű, de mint neves orientalista írta be nevét (19) Test
vére lehetett az 1852-ben született V l,ászló, később a papi hivatást választotta 
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14, 8.39-840 
20 DECREI nr. 134 din 2 aprilie 49 pentru na~ionalizarea uniti~ilor sanitare ca: farmaciile 

urbane re§edinte §i nere§edinte de jude~ §i centre importante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize 1nedicale 

Tordai látkép gyógy.1zertárra! 
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A LÁSZLÓFALVI VELIIS CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEINEK 
ROKONSÁGI KAPCSOLATA 

id V clits Sámuel 
gyógysz. segéd 1 776 Baja 

munkahely: Torda 
Arany Szarvas gytár 
1784-tól tulajdonos 

---------
--------------------

Vclits .János 
gyógysz. 
tirocinális vizsga 
Tordán Velits Sámuelnél 
oklevél 1802 aug 25 (26 éves) 

id Vdits lajos 
gyógysz I ordán 
okl. Bécs. 1819 

Velits Kata (1812-1892) 
= Czakó Jánosné 

Velits Eszter 
=Domján Györgyné 

1848-1849 szab. harc 1 
százados (1 1892) 
neje: Czappelt Katalin 
~ Czakó Zsigmond 

·~ c;;.~;:;-J,:i'l 

~ 
1 

1 
ifj Czakó .János 
gyógysz. 
(1821-1887) 
honvédtiszt 

1 
id V. Károly 
(sz J 823) 

gyógysz, 

V. Gyfü.J 
(sz 1824) 
honvédtiszt 
1848-1849 
filszer
kereskedő 

(t 1878) 

V .. Lajos 
(sz 1832) 
föhadna!_,,')' 
1848-1849 
mérnök 
Kvár 

V. Samu 
(1826-1897) 
gyógysz. 
1848-1849 

V József 
? 

1 
V. Odön V. Karolina 

? 

polgán11ester 
Tordán 
1897-ben 

V. Lujza 
t 1858 

oki 1843. Pest 
(21 éves) 
1848-1849 
szab. harc 
Magyarfrátán 
birtokos 

V. Dezső 
(1860--1921) 
orvos, 1885 
szülész-

ifj V. Kár·oiy 
gyógysz. 
okl~-1-ss-1,--Kvár

munkahely: I orda 
(t 1914 okt 2) 

ifjabb V. Kár-oly 
gyógysz 

nőgyógyász 
Pozsony 

1885 márc 8, Torda 
oki 1908, K vár 
munkahely: Torda 
1922-1937'? 

(t 1888, Lubló) 
neje: Hints 

1 

Berta 

szab. harc 
munkahely: I orda 
neje: Hints 

Karolina 

V. Katalin V. Berta V Zoltán 
(1866-1950) 
1917-1918-ban 

Kolozs megye 
fóispánja 

(1861-1891) (1868-1946) 

/\ 
Irén 

(sz 1891) 
Mária 
(sz 1893) 

Vclits Lajos 
(1855-1896) 
orvosi ok! 1882, K vár 

ifj V Ödön 
gyógysz 
sz 1901. okt 8 
oki. 1927 /28 
Szeged FJIE 
approb vizsga 1931 dec 
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A VOITH CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

A Szamosújvárról származtatható örmény eredetű Voith családnak kiterjedt rokonságában 
több gyógyszerész volt A család egyik ága Gye1gyóalfaluban, a másik ága Magyarláposon telepe
dett ie. 

A gyergyóalfalusi Voith család gyógyszerészei a következők: 
VOITH FERENC (1864-1937), 
id. VOJTH MIHÁLY (1897-1977) 
ifj VOITH MIHÁLY (1928-2001) 

A Voith családra vonatkozó legrégebbi adatunk, amit sikerült fellelni, az Voith Miklós ügy
védre vonatkozik. Mint honvéd hadnagy, részt vett a magyar szabadságharcban Felesége Papp 
Mália. Két fiúgyennekükről van tudomásunk Az egyik, a Szamosújváron született Voith Mihály, 
aki a kolozsvári FJ'IE-n 1886-ról 1891-ig orvostanhallgató volt, doktori értekezését 1892 már
cius 5-én védte meg 

A másik fiú, Voith Ferenc, 1864 április 28-án született Szamosújváron. Gyógyszerészokleve
let 1887-ben Kolozsváron kapott 1894 január 31-én házasságot kötött Kolozsváron Kubát Mar
git Lujzával (sz 1870 június 21 , Kézdivásárhely), és Gyergyóalfaluban telepedtek le Még az év
ben, 1894-ben „Őrangyal" néven gyógyszertárat alapított, melynek tulajdonosa és vezetője volt 
évtizedeken át, haláláig. 1937 január 4-én, 72 éves korában hunyt el 

NOS 

DIRECTOR 5TUDll PttARMACE.U1TCI tT rACULfAS 
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192 ábm Iá Voith Mihály gyógy<zerész diplomája Crernovitzból (1923) 

A2 ő fia, id, Voith Mihály, 1897, április 20-án Gyergyóalfaluban született 1915 augusztus 
15-én vonulc be Brassóba a 24. honvéd gyalogezredhez 1916 elején az orosz hadszíntérre ment 
Részt vett ezrede számos nagy ütközetében 1 916. augusztus 14-én orosz fogságba esett. I 919 
noven1ber 7-én jött haza (5) Folytatni akarta apja hivatását, hogy ő is gyógyszerész legyen 
Magister pharmaciae oklevelét csernoviczi egyetemen 1923-ben szerezte meg Eddig egyetlen 
erdélyi gyógyszerésznél sem caláltunk adatot arra vonatkozóan, hogy oklevelét Csernovitzban 
szerezte meg. A Csernovitzban elnyert 247. számú oklevelet a Gyógyszerészi tanulmányok és a 
Filozófiai Kar professwrai: D Costeanu, D Popescu és F. Netoliczky Írták alá Ennek értelmében 
Voith Mihály, az erdélyi Gyergyóalfa.Iu szülötte ,,Artis Pharmaceutúae· Magistrum" fokozatot 
nye1te el. Hazatértc után, oklevelét 1926 november 26-án bemutatta a csíkszeredai főorvosnak 
elis1nertetés végett 

1926. augusztus 31-én házasságot kötött Ferenczy Emma Karolinával (sz. 1908. augusztus 
13 ) A:z. oklevél megszerzése után apja gyógyszertárában dolgozott, később ő lett a gyógyszertár 
tulajdonosa és vezetője az 1953 évi államosításig (7) Házasságukból 2 gyermek született, 1927 
július l-én Emma leányuk, aki orvosi oklevelét 1953-ban Marosvásárhelyen szerezte meg, és 
1928-ban született Mihály fiuk, aki szintén gyógyszerész lett !cl Voith Mihály 1977 július 19-én 
hunyt el Marosvásárhelyen, felesége pedig 1977 június 3-án 

Fia, ifj .. Voith Mihály 1928„ szeptember 18-án született Gyergyóalfaluban, ő már a harmadik 
gyógyszerész-generációt képviseli a családban. Iskolai tanulmányainak felsőbb osztályait Maros
vásárhelyen, a Ró1nai Katolikus Fiúgimnáziumban végezte, ahol 1947-ben érettségizétt Majd 
ugyanebben az évben beiratkozott Kolozsváron a Bolyai Tudo1nányegyetem1e. A2 akkori előírá
soknak megfelelően, mielőtt egyetemi tanulmányait megkezdte volna, 1948 október hónapban 
sikeresen letette 9-es eredménnyel a gyógyszerészgyakornoki validációs vizsgáját S így tulajdon
képpen 1948 novemberében, az 1948/49-es tanévben Marosvásárhelyen beindult Gyógyszerésze
ti Kar 11 évfolyan1ára iratkozhatott be. Gyógyszerészhallgatóként valamennyi vizsgáját kitűnően, 
illetve jelesen tette le. Egyete1ni tanulmányait 1951 júniusában az 1381. számú érdemoklevéllel 
fejezte be. Még az év augusztusában kinevezték a Maros megyei Palotailvára, ahol 1952. április 
15-ig volt gyakorló gyógyszerész Közben a vidéki patikákat is államosították Ekkor visszajött 
Marosvásárhely1e, és az államosírás utáni a 6-os számú (egykor Osváth-féle Őrangyal) gyógyszer
tá1 vezetőjévé nevezték ki Közben családot alapított, felesége Adorján Ilona, két fiuk született, 
azonban egyikük sem folytatta már a gyógyszerészi hivatást 

Diploma 
.,iJti1. 

193 ábra if; Voith Mihály gyógy;zerérz érdemoklevele (1953, Maro;vá;árhely) 
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Voith Mihály szakmai tevékenysége sokoldalú volt 1960-ban a Maros megyei Centrofarm 
Gyógyszer-·kereskedelmi Vállalat inspektorának, majd 196.3 októberétől a vállalat kereskedelmi 
osztályának főnökévé nevezték ki Ugyanebben az évben sikeresen tette le a főgyógyszerészi vizs
gáját is A továbbiakban az átszervezések következtében a kereskedelmi, a terv- és a szervezési 
osztály megnövekedett feladatkörét látta el, utóbb már az Aesculap RT. alkalmazottjaként, 1991 
szepterrlberéig, nyugdíjazásáig Ezt követően még 1996 júliusáig beosztott gyógyszerészként a 
helybeli Mária magángyógyszertár alkalmazottjaként tovább dolgozott. Megérdemelt pihenését 
csak pár évig élvezhette, 2001. november 27-én hunyt el Marosvásárhelyen Sírja a helybeli refor
mátus temetőben van 

A szamosújvári örmény Voith család egy másik ága pedig Magyarláposon telepedett le Ebben 
a családban is voltak gyógyszerészek: apa és fia: 

id. VOITH JÓZSEF (1861-1952) 
ifj. VOITH JÓZSEF (1906-2000) 

id .. VoithJ6zsefl még Szamosújváron született 1861-ben, 23 évesen a kolozsvári FJIE hall
gatója, gyógyszerészmesteri vizsgáját 1884„ május 11-én tette le. 1890-ben engedélyt kért 
Szamosújváron még egy gyógyszertár megnyitásához, de eredmény nélkül 1895-ben megismé
telte kérvényét, hogy engedélyezzék egy második gyógyszertár megnyitását Ezt a kérését is eluta
sícották A kedvezőtlen döntéssel szembeni óvásban Voith szóvá tette, hogy öt évvel korábban, va
gyis 1890-ben már benyújtott ilyen vonatkozású kérvényt Azonban újbóli kérvényének sem volt 
foganatja, annak ellenére, hogy még ekkor is csak egy gyógyszertára volt Szamosújvárnak Ennek 
következtében id. Voith József és felesége, Osztián Berta Magyarláposon telepedtek le. Itt, az 
1900-as évek elején az ő tulajdonukba került az 1854-ben alapított Szarvashoz címzett gyógyszer
tár. Az 1918-as Gyógyszerészi zsebnaptár szerint az egykori patikapályázat útján újra lett adomá
nyozva Magyarláposon házat építettek a mai főtér közepén, méreteire nézve igen tágasat: hét la
kószoba, gyógyszertári helyiség, egy fürdőszoba, egy konyha, pince srb. (3) 1865-ben Voirh Jó
zsef és János vállalkozók a templomot megújították, s a megmaradt összegből 500 fi:·t-ot az egy
háznak ajándékoztak, hogy „Voith-alap" czímen kezelve, az egyház szükségeire fordítsák kamat
ját, ha az eléri az ezer Ft-ot 1912-ben az EME 1912-es Évkönyve szerint a rendes tagok nevei 
közt találjuk, mint magyarláposi gyógyszerészt Voith Józsefet A Gyógyizerészek zsebnaptdra ké
sőbbi kiadásai (1918, 1920, 1924, 1926), valamint az Almanachok (1937, 1942) szerint tovább
ra is Voith József a gyógyszertár tulajdonosa és vezetője, de a családi házat eladta. 1942 után al
kalmazra Weinrich Ödön gyógyszerészr (1901-1986), 1948 április l-től pedig Nagy Jen6 
Sádort, aki családjával itt telepedett le A tulajdonos Voith József 1. 1952 májusában hunyr el 
Margyarláposon, ott is van eltemetve Az özvegy ezután végleg Brassóba költözött 

Magyailáposon a Voith házaspá1nak három fiúgyermeke született: a legidősebb, Voith György 
1925-b_en_ gép_és~J?_érnöki di_p_l?Il1á.! __ s_~rzett_; ___ k_~ső~b. a. Csep~li __ "Q_~e~ek_ fő_mér_fl()ke __ l_ett_: .. ~ ~?_zép-
sŐ fi-6;-Voith Pdi e-lőször a jogás_;;,_ággal pró-bllk~~;:;tt~-de abbahagJja-a-tarlUfást,-éS- teh.etSégét--ka~-

matoztatni a képzőművészetekhez pártolt, oltárképeket festett a környék templomainak, 1937-
38-ban megformálta Magyarlápos első szabadtéri szobrát, 1978-ban Budapesten hunyt el 

A család harmadik fia, ifj„ Voith József~ szintén Magyarláposon született 1906. szeptember 
20-án. Ö Kolozsváron a román tannyelvű Ferdinánd küály Egyetemen szerzett gyógyszerész ok
levelet 1930-ban 19.38-ig apja gyógyszerrárában dolgozott 1931-be megnősült, egykori évfo
lyamtársát, Ferencz Vilma gyógyszerésznőt vette feleségül, aki egy ideig Kolozsváron az egyete
men tanársegéd, majd 1934-ben a kolozsvári gyógyszerészképzés megszüntetése után Bukarestbe 
ment, ahol 1938-ban a doktori fokozatot is megszerezte Közben, 1nár 1932„ július .31-én meg
született fiúk, Voith Kálmán József, aki később geológus-mérnök lett A különélés következtében 
házasságuk felbomlott, és 1939-ben elváltak 1940-ben újra házasodott, felesége GöHner Margit 
(1907-19 71) székelyudvarhelyi tanárnő. Ifj. Voith József gyógyszertár nyitási jogérr folyamodott 
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1940-ben Bukarestben jogot nyert, hogy Brassóban patikát nyithasson Így már ebben az évben 
Brassóban telepedtek le, és Aesculap néven új gyógyszertárat alapított A második házasságából, 
1942. március l-jén született leányuk, Margit, később ő is tanárnő lett. Szülei, id„ Voith József 
és felesége mikor 1939-ben eladták magyarláposi házukat, ők is Brassóba költöztek József fiuk
hoz Az 1940. évi bécsi döntés az idős házaspárt választás elé állította: menni Romániába, vagy 
maradni? Maradtak Felvették Nagy .Jenő gyógyszerészt segítségnek, és a Voith-parikát tovább 
működtették 

A brassói gyógyszertárat azonban 1949. április 2-án a 134 sz. Decretum alapján államosítot
ták (6) Az. államosítási adatok szerint gyógyszertára az akkori I Maniu utca 53. szám alatt volt 
Voith József továbbra is Brassóban maradt családjával együtt, és 1969-ig, nyugdíjazásáig, külön
böző állami gyógyszertárakban alkalmazottként, illetve esetenként gyógyszertár vezetőként is dol
gozott. 2000. március 11-én hunyt el Brassóban, de Székelyudvarhelyen van eltemetve 

A Voith családból ismeretes még Voith 1.ászló gyógyszerész is, aki 1905-ben már Kolozsváron 
született Egyetemi tanulmányait is Kolozsváron végezte, 1925-ben kezdte meg Kolozsváron 
gyógyszerészi tevékenységét 19.32-ben a Beszterce-Naszád megyei Nagyilva községen telepedett 
le, 193 7-ben már ő a kezelője az 1909-ben alapított és a helység nevét viselő gyógyszertárnak, ami 
tulajdonképpen egykor az óradnai gyógyszertár fiók.gyógyszertára volt. A nagyilvai gyógyszertár
nak 1916-ig Czekely Frigyes volt tulajdonosa, halála után a haszonélvezője, az özvegye bérbe 
adta 1916-1928 között Honigbetget Györgynek, majd 1925-betí Essigmann Máttonnak 
(1895-1960). 1928 és 1937 között és az ezt követő években pedig Voith Lászl6nak, aki még 
1942-1944-ben is a gyógyszertár kezelője Felesége sz Bibó Ella okleveles gyógyszerésznő is ott 
dolgozort Az. 1944-es GyógyszerúziAlmanath szerint a patika ekkor már pályázat alatt állt„ Egyéb 
adat nem állt rendelkezésünkre 

A kolozsvári FJT'E anyakönyvi nyilvántartásban szerepel még Voith Miklós kolozsvári kereske
dőnek a fia, Voith József' 11, aki Kolozsváron, 1892 szeptember 29-én született, a Piarista Gim
náziumban 1910-ben érettségizett, majd az FJIE Orvosi Karának hallgatója volt 11 féléven ke
resztül, 1911-18 között„ Rokonsági kapcsolatukat nem ismerjük 

IRODALOMJEGYZÉK 

Özv Voith Mihályné által be1nutatott dokumentumok: születési és elhalálozási okmányok, is
kolai, egyetemi bizonyítványok 

2 Ember Géza: Erdélyi városok ln: Vátosi és váunegyei szociográfiák. XIV kötet, Budapest, 
1941, p 571 

3. Bálintné Kovács Júlia, Moldován Lajos: Adatok a magyarláposi iirménymagyarokról 25 rész 
t;ddyiOr;;:,;<;;yGyök<':;<:k, 2bó8, 12. évf i 39, ·9-11. 

4. Voith Kálmán .József geológus mérnök szíves közlése Bukarest, 2012 február 
5 *" Erdéh'i ezredek a világháborúban Gyergyói K.isújság, 2008. július 31, 31. (760) szám 
6 *** DECRET nr. 134 din 2 aprilie 49 pentru nafionalizarea unit3.tilor sanitare ca: farmaciile 

urbane re§edinte §i nere§edinte de judet $i centre importante muncitore§ti, laboratoare 
chimico-farmaceutice, drogherii medicinale §i laboratoare de analize medicale 

7. *** Decretul 418 din 18 mai 1953 farmaciilor rurale pentru nafionalizarea farmaciilor 
particulare. Act einis de Marea Adunare Nationala, Publicat ln Buletinul Oficial nr 16 din 
16 mai 195.3 
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WEINRICH ÖDÖN (1901-1986) 
WEINRICH ÖDÖNNÉ SZ LÉDERER CECÍLIA (1902-1980) 

Weip.rich Ödön gyógyszerész 190 l-ben született Kolozsváron Szülővárosában a Piarista 
Gimnáziumban érettségizett, majd beiratkozott a Kolozsvári Mezőgazdasági Egyetemre. A:z első 
tanév elvégzése után, a közbejött politikai és hatahni változások (Trianon) miatt, egyetemi tanul
mányait Keszthelyen a Georgikonon folytatta, ahol 1922-ben agrármérnöki oklevelet kapott. Ez
után hazajött Kolozsvárra, de mivel munkát nem talált, beiratkozott a román tannyelvű Ferdinand 
Király Egyetemre, hogy gyógyszerészi tanulinányokat végezzen. Itt 1928-ban kapott oklevelet Az 
egyetemi gyógyszertárban töltötte gyakornoki éveit, majd az egykor lukács Ferenc tulajdonát ké
pező Apostol gyógyszertárban dolgozott, mint annak felelős vezetője 

1932-ben n1egnősült, felesége, Léderer Cecília Kolozsváron 1902. február 10-én született 
Középiskoláit a helybeli neves Marianumban végezte, ahol 1920-ban román bizottság előtt tette 
le érettségi vizsgáját Kétévi irodai munkavállalása után iratkozott be a Ferdinánd Király román 
tannyelvű egyete1nre, ahol ő is 1928-ban kapott gyógyszerész oklevelet Házasságukból 2 leány
gyermekük született: Mária (1934-2009) és Cecília (1937). Házasságkötésük után ismét az 
Apostol gyógyszertárban dolgozott 1942-ig. Ekkor vették meg id Voith József gyógyszerésztől 
l\..1agyarláposon az 1854-ben alapftott Szar;.as nevű patikát A:z. 1944-es Gyógy.szeréfzi almanach 
szerint a patika tulajdonosa már Weinrich Odön, feleségével sz Léderer Cecília gyógysze1észnő
vel együtt A:z. újból bekövetkezett hatalomváltás után, 1945-ben a román hatóságok nem ismer
ték el a szerződésük útján szerzett tulajdonjogukat, és így a magyarláposi gyógyszertár ismét id 
Voith József tulajdona lett, de a patika megbízott vezetője továbbra is ő maradt 194 7-ig, majd fe
lesége 1948 végéig működtette azt 

1947-ben Weinrich Ödön gyógyszerésznek lehetősége nyílt Kolozsváron új gyógyszertárat nyit
nia, mivel az al<kori hatóságok lehetővé tették, hogy többen kapjanak jogot új gyógyszertár felállí
tására (11). Erre a Monostori Út 5.3 szám alatti egykori családi házban volt alkalom 1948 végétől 
már ismét feleségével együtt dolgoztak saját gyógyszertárukban, arninek a Rókus elnevezést adták 
Sajnos ezt csak igen rövid ideig élvezhették, mert 1949 április 2-án megjelent a 1.34. sz. Miniszte
ri rende}et (Decretum), melynek értelrnében a városokban levő összes gyógyszertárakat államosí
tották Igy az övékét is, sőt a családi háznak azt a részér is, amelyben a patika működött (8). 

A:z. államosítás urán mindketten állami gyógyszertárban kaptak állást Weinrich Ödön a diako
nisszák álral működtetett egykori református kórház gyógyszerrá1ában kezdett el dolgozni, majd az 
újonnan beindított Diák-poliklinika gyógyszertárának lett a vezetője, amelynek feladata volt a Ko
lozsváron tanuló egyetemisták gyógyszerrel való ellátása. Ezt a feladatot éveken keresztül 3 beosz-

- rott gyógyszerész és egy laboráns segítségével végezte, J 962-ig, nyugdíjazásáig. J986JJan hunyteL 
Feleségét, Weinrich Cecíliát az 1 sz Poliklinika Qáróbeteg-gondozó) gyógyszertárába helyez

ték, ahol 1962-ig, nyugdíjazásáig dolgozott Munkájukkal és emberi magatartásukkal mindket
ten kivívták nemcsalc munkatársaik, hanem a betegek és egész környezetük tiszteletét, megbecsü
lését 1980-ban hunyt el (9) 

A 201~. január 26-án a Kolozsváron megjelent Szabadság e újságban olvasható volt, hogy 
~'einrich Odönné ny gyógyszerész 30 évvel ezelőtt hunyt el A 2011. július 26-i 5zabadság ha
sábjain pedig mege1nlékezést találunk Weintich Ödön gyógyszerész halálának 25 évfordulója al
kalmából. A hirdetéseket leszármawttjaik Budapestről tették közzé 

A szakirodalornban említést találunk még egy másik Weinrich gyógyszerészcsaládról is, akik 
nem voltak rokonságban az előbbiekkel, csupán névrokonok Ebben a családban apa és leánya 
voltak gyógyszerészek 
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WEINRICH KÁROLY 
(1866-1941) 

A Kis-Küküllő menri Holdvilág helységben (ma Szeben 1negye) született 1866 április 28-án 
lutheránus családban Gyógyszerészgyakomokként 188 3-1884-ben Wolff Gábor (1811-1892) 
tordai gyógyszertárában, majd Désen Roth Pál ( 1826-1893) gyógyszersznél dolgozott. Egyetemi 
tanulmányait Kolozsváron az F.JTE-n végezte, al1ol 1891-ben kapott gyógyszerész oklevelet (3) 
Ezután a Kolozs megyei Alsójárán bérbe vette özv: Püspöky Zsigmondné Re1nény gyógyszertá
rát 1899-ig, majd Tordaszentlászlón 1900-ban új gyógyszertárat nyitott Szenr Dávid néven, ezt 
azonban csak rövid ideig működtette, mivel az 1911 évi 173. 911 sz belügyminiszrei rendelet 
alapján megszüntették a gyógyszertárat 1916-ban Marosvásárhelyen az akkori Albina téren (ma 
Hősök tere) megnyitotta Czitrom Vilma gyógyszerésznővel (oklevél 1911, F_JIE) együtt a Sas 
gyógyszertárat De pár év múlva, 1924-ben, eladták a közös tulajdont, illetve az jogado1nányozás 
útján Császár Ernő (1895-193?) gyógyszerész tulajdonába ment át (2). Ezután mindketten kü
lön-külön, más-más helységben vettek gyógyszertárat. Ekkor Czitrnm Vilma ·remesvárra került, 
Weinrich Károly pedig a Szatmár megyei Aranyosmedgyesre, ahol megvette Nán .János, 1909-
ben alapított Angyal nevű gyógyszertárát Ezt élete végéig, 1941-ig v~zette. Aranyos1neggyesen 
hunyt el hirtelen agyvérzésben 1941 március 20-án, hetvenöt éves kórában (1) 

Családot még Alsójárán alapított, ott született fi.a, ifj„ W. Károly, aki awnban 19.38 február
jában Aranyosmeggyesen elhunyt (5). 

Leánya, Weinrich Zsófia 1899 december 13-án szintén Alsójárán született, ő apja nyo1ndo
kaiba lépve a gyógyszerészi pályát választotta hivatásának Gyakornoki idejét apja gyógyszertárá
ban töltötte 1918-1921 között, majd a későbbiekben is segédként az aranyosmeggyesi patikában 
dolgozott 1927-ben beiratkozott a Szegedre áttelepült FJTE-re, ahol 1928-ban kapta meg gyógy
szerészi oklevelét ötvennégy kollégájával együrr (4) Hazatér re után diplomájának honosítása cél
jából beiratkozott a bukaresti GYK-ra, az utolsó évi tanulmányainak megismétlésére Az itt ka
pott oklevél dátuma 19.36 Továbbra is apjánál dolgozott, majd 1941-től, annak halála után ő lett 
a gyógyszertár gondnoka (6). A:z. 1944 évi Gyógyszerészi Almanach szerint az aranyosmedgyesi 
Angyal nevű gyógyszertár tulajdonosa özv. Weinrich Károlyné, kezelője Gönczy Sándot'né sz„ 
Weinrich Zsófia 1944 urán már tulajdonosi minőségben vezette az aranyosmeggyesi gyógyszer
tárat 1953-ig, az államosításig (12) Ekkor Sárközújlakra helyezték, az egykori Isteni Gondvise
lés, majd az államosítás után a 30-as számot viselő gyógyszertár vezetésével bízták meg 196.3„ ok
tóber 10-ig, haláláig itt dolgozott (1) 

_______ A:_g.~-4~~~!~~~-~!Q_t:lw~~s __ Egyetem Le\rél_tárában_ található anyakönyvek nyilvántartásában sze
repel egy Nagyszentmiklósról származó Wei~rich Ernő, aki 21 éves korában, 1885 májusában 
tette le szigorlatait, hogy gyógyszerész oklevelet kaphasson (13) 

* 
A Szegedre menekült FJTE-n, az 1928/29-es tanévben a Nagyszebenben 1906 február 27-én 

született Weinrich Hilda is kapott gyógyszerész oklevelet. 1944-ben Pápán dolgozott gyógysze
részként (7). Rokoni kapcsolatukat eddig nem sikerült tisztáznunk az említett Weinrich gyógy
szerészekkel 
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DR WETTE JOHANN GEORG (1645-1704) 
IFJ DR WETTEJOHANN GEORG (1684-1746) 

Apa és fia nem voltak magyar nemzetiségűek, mégis- megemlítjük életrajzi adataikat, mivel az 
apa Erdélyben letelepedve nagy szerepet játszott az erdélyi gyógyszerészet kialakulásában, és az in 
született fia is, aki később szintén a gyógyszerészi hivatást választotta életpályájának, és haláláig 
Erdélyben fejtette ki tevékenységét A magyar gyógyszerészet pantheonjának neves gyógyszerészei 
közt az ő nevük is szerepel (8) A magyar nyelvű szakirodalomban gyakran Vette György néven 
említik (8, 9), Orient Gyula pedig Veste Györgykénr ír róla (5), de neve Weste formában is elő
fordul (3) 

Az apa, Wette Johann Georg 1645. október 30-án született Graudenz porosz kisvárosban, 
gyógyszerészi ismereteit Thornban (ma Torun, Lengyelország) sajáti'totta el, majd Danzigban (ma 
Gdansk, Lengyelország) a királyi udvari patikát vezette. Már ez is jó szakmai felkészültségére utal, 
de még inkább az a tény, hogy az 1652-ben alakult Academia Leopoldina tudós társaság, mely
nek tagjai főleg orvosi- és természettudományokkal foglalkoztak, tagjává választotta 

1672-ben Nagyszeben városának tanácsa hívta meg az 1494-ben alapított városi gyógyszertár 
(Stadtapotheke) vezetésére (1) Idejövetele után fellendült a gyógysze.ttár működése, javult a vá
ros gyógyszerekkel való ellátása. Munkája elismeréseként beválasztották a városi tan~cs tagjai 
közé, és jövedelmét már 1673-ban jelentősen megnövelték: 60 florinról 200 florinra (6). 1697-
ben a gyógyszertárat és összes helyiségeit felújíttatta, új desztilláló készülékkel szereltette fel 

Több fiatal segédet foglalkoztatott, a gyógyszerészi pályára való felkészítésüket nagy szakérte
lemmel végezte„ 'Tőle maradt fenn a legrégibb Erdélyben megírt gyógyszerészi diploma, amelyet a 
négy évig nála tanult Paulus (Michael) Kartschen gyógyszerész részére állított ki 1687 augusz
tus 4-én (4), aki ezt követően 1'719-1724-ig Segesváron a Korona gyógyszertár bérlője volt 

Gyógyszerészi tevékenysége mellett természettudományi megfigyeléseket is végzett, vizsgálta 
Erdély növényzetét. Levelezője volt az Academia Leopoldina Bécsben megjelenő folyóiratának, az 
EphemeritÍt:5 Naturae C'urio5orun1 e. kiadványnak (2) Ennek az 1676-1677. évi számaiban első
ként közölte az itteni földgázzal kapcsolatos megfigyeléseit Az erdélyi égő források (földgáz) elő
fordulására vonatkozó észrevételeiről írt dolgozatát kora tudományos igényességével és kiváló 
megfigyelőképességével állította össze, és egy Frankfurtban és Lipcsében kiadott folyóiratban kö
zölte. Ennek helyét nem nevezte meg pontosan, csak annyit, hogy Szebentől északi irányban, 4 
mérföld távolságra van. Úgy tűnik, a Magyarsáros melletti, utóbb Zúgó néven emlegetett gázöm
lésről van szó (12) 

Wette Johann Georg gyógyszerészt a tudománytörténet elsősorban botanikusi érdemei miatt 
-tartja---Számon. --Leírta az Erdélyben honos Lilium martagon, a Primula veris és a Ranunculus 
scleratus növények florisztikai és morfológiai jellemzését. Rajta kívül még a későbbi időkben is ta
lálunk erdélyi gyógyszerészeket, akik floriszrikával is foglalkozrak, így röbbek között Wolff Gábor 
(1811-189.3) tordai és Kayser Gusztáv (1817-1878) nagyszebeni gyógyszerész növénytani mun
kássága érdemel említést. Ezeken kívül írt a barlangi medvék koponyarnaradványairól is Emil 
Pop (1897-1974) kiváló erdélyi botanikus - paleobotanikus és tudománytörténész jellemzése 
szerint Georgius Vette beszámolói „a hazai kísérletes termé.5zettudomdnyi irodalom tiszteletre méltó 
kezdetei" (12) 

1704 június 11-én hunyt el Nagyszebenben Már ettől az évről kezdve a gyógyszertár neve Fe
kete Sas, és mint a Wette család magántulajdonát képező gyógyszertár működött (4). Halála után 
fia, miután külföldi tanulmányairól hazatért, átvette a gyógyszertár vezetését 
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Ifj. dr„ Wette.Johann Georg 1684 június 30-án született Nagyszebenben, iskoláit szülőváros·
ában kezdte meg, majd 1706-ban Jénában és 1708-ban Wittenbergben fülytatta Orvosi tanul
n1ányokat is végzett Halléban, \Xfittenbergben és a németalföldi Harderwijk egyetemén, ahol 
1711 n1ájus 1 l··én orvosi oklevelet kapott Hazatérte után rövid ideig orvosi gyakorlatot is foly
tatott, d.e ugyanakkor átvette apjáról a patika vezetését Ezt 1727-ben mint saját tulajd9nát átköl
töztette a szomszédos házba, amely ma a Brukenthal Múzeum tulajdonában van (6) 0 is a város 
megbecsült polgára lett, már 1713-tól több megbízást kapott a városi tanácstól, és 1739-ben 
l\agyszeben polgármesterének, 1746-ban pedig szolgabírónak választották meg 

Nagy vagyont és jelentős nagyságú könyvtárat gyűjtött Porosz származása dacára jól megta
nult 1nagyarul is Ő látta el „patikaszerrel" gr.. Teleki Sándort A marosvásárhelyi Teleki 'Téka le
véltárában található J. G Wette gyógyszerész hét le\ele, melyeket 1720 január 25 és 1727 júli
us .3 között írt Teleki Sándornak (1679-1754) Ezekben figyelmezteti a grófot a felhalmozódott 
tartozásokra, és kéri küldeményeiért a fizetséget A levelek hangne1ne nem mindig a legalázato
sabb, sőt sokszor követelőző is, az utolsó, 1727 július .3-i keltezésűn Teleki Sándor megjegyzése 
olvasható, amely így szól: „Patikárius Wette impertinen5 ird1a" (7) 

Elhalálozásának dátuma és helye talán 17 46, Nagyvá1ad. Az ő fia, ru Wette Johann Anrueas 
(oklevél Lipcse, 1784) rövid időn belül eladta a családi gyógyszeitáiar Ahlefeld Michael gyógy
szerésznek, aki 1nég az apja életében, 1734-től bérelte azt. Ezt bizonyítja Felfalusi Mihály és Z.ol
tán József vármegyei főorvosoknak 1752-ben a gyógyszertárak „vizitációiról" összeállított és a 
Guberniumhoz beküldött beszámolója, a1nelyben e1nlítést találunk a Wette-féle gyógyszertárról 
is Elis1nerőleg nyilatkoztak a bérlő, Ahlefeld gyógyszerész tevékenységéről. 1790-ig a Theiss csa
lád birtokába volt a gyógyszertár, majd az özvegye mint haszonélvező alkalmazta Sigerius Petett 
(1759-1831), a neves eidélyi gyógyszerészt és botanikust (5) A gyógyszertár 1808-tól a Müller 
család tulajdonába nlent át, és száznegyven éven keresztül, egészen az államosításig az övéké ma
radt (6) Először Friedrich Müller, majd 1837 és 1904 között az idősebb Carl Müller, őt köve
ti fia, Carl Müller június 1904-1914 között és végül 1949-ig Erich Müller a tulajdonos 1949 
április 2-án álla1nosftották ezt a gyógyszertárat is (11) 1972-től az egykori Fekete Sas gyógyszer
tár ad helyet a Gyógyszerésztörténeti Múzeum gazdag anyagának Az. egykori officina és a labora
tóriu1n 6600 darab patikai tárgyat őriz, ezenkívül az 1777 és 1779 között Szebenben élt Hahne
mann 2900 da1abból álló homeopátiás gyűjteményét, arni a szebeni Angyal gyógyszertárból ke
rült a inúzeum állományába (1 .3) 
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WIDDER ENDRE 
(1902-1966) 

Debr_ecenben született 1902. augusztus 10-én, iskoláit Nagykárolyban végezte. Korán árvaság
ra jutott, mivel apja, Widder Sámuel 1913-ban meghalt. Rokonsága támogatásával sikerült to
vább tanulnia 1921-ben lépett a gyógyszerészi pályára, amikor is Nagykárolyban a Kleinet De
zsli (1870-1924) gyógyszerész tulajdonát képező, az 1822-ben alapított Magyar Király nevű 
gyógyszertárába beállt gyakornoknak (4) 1923-ig maradt itt, majd Budapestre ment, hogy to

vábbi gyakornoki éveit ott töltse le. Egyetemi tanulmányait több neves európai egyetemen végez
te, így két évig Párizsban, majd St1asbourg-ban tanult Gyógyszerész oklevelet ez utóbbi egyete
mén kapott 1927-ben Ezután hazajött és alkalmazott gyógyszerészként kezdett dolgozni Nagy
károlyban, ahol egykor gyakornokoskodott Közben kérte diplomája honosítását a román ható
ságoktól. 1930-ban nosztrifikálták oklevelét, és ugyanebben az évben megkapta a szabad joggya
korlási engedélyt is (libera practica nr 46/1930) 

1929-1930-ban Nagyváradon Kain Esztet (sz 1889) Arany Sas nevű gyógyszertárában dol
gozott, majd 1930-19.32-ben Nagybányán rokona, Widdet Pétet (sz 1879 február 10, 
Szobránc, oklevél 1901, Kvár) ugyanilyen nevű patikájában. 19.32 novemberében telepedett le 
Marosvásárhelyen, először alkalmazott gyógyszerész Osváth Kátoly (1884-1951) Arany Kereszt 
gyógyszertárában, majd 1936-ban önállósította magát (1) és megvette a tulajdonostól ezt az ak
kori Szent György utca4. szám alatti gyógyszertárat (működési engedélyének száma 93 901/1936 
november 14 ) 1942. július 20-ig vezette, ekkor munkaszolgálatosként Ukrajnában deportálták, 
1945 márciusig. Ez idő alatt gyógyszertárát Osváth Elemér Zoltán gyógyszerész kezelte Miután 
visszatért, visszavette egykori patikájának vezetését, egészen 1949 április 2-ig, az államosítás nap
jáig (5) Alkalmazott gyógyszerészként nála dolgozott még Gyulai D Olga (sz 1903 május 28., 
Marosvásárhely), aki oklevelét 1936-ban Bukarestben a GYK-on kapta meg 

A gyógyszertárak államosítása után is Marosvásárhelyen maradt, és az egykor Dávid .János 
gyógyszerész tulajdonát képező Szent Lélek gyógyszertár vezetésével bízták meg rövid időre. 1950 
és 1952 között már a Maros megyei Gyógyszervállalat (Centrofarm} aligazgatója, és ennek kere
tében a kereskedelmi osztályt is vezette 1952 után előbb az 5 számú, 1najd a főtéri 1. számú 
gyógyszertárba nevezték ki, beosztott gyógyszerésznek 1965. január 15-én huszonhárom évi 
gyógyszertári tevékenység után nyugdíjazták, de ezután is többször minr helyettesítő továbbra is 
dolgozott 

Marosvásárhelyen a gyógyszerészek egyesületi életébe is bekapcsolódott 1948 február 8-án 
megválasztották a Maros megyei gyógyszerészek kollégiumának elnökévé; ezt a tisztségét a követ-
_kező __ y:álasztás __ ut_án_is ___ me_gtarto_tta __ {2_). _ Ily_en __ minő_ségében_kezd~mén.y~_ZJ!= __ a, __ rn_ag~_ngyQgy!)_~_rt_4.r:ak ___ _ 
szövetkezetekbe tömörülését, ezt azonban nem tudta már megvalósítani a közbejött államosítás 
miatt 

Nagy műveltségű, széles látókörű, sokoldalúan képzett gyógyszerész volt Segítőkészségéről 
már az ukrajnai deportálás idején tanúbizonyságot tett, rnint a tábor gyógyszerésze, nemcsak a 
munkaszolgálatos társait, hanem a rászoruló lakosokat is segítette gyógyszerrel Az 1950-1960-as 
években Bernstein György matosvásárhelyi gyógyszerészhallgatór szellemileg, erkölcsileg és 
anyagilag támogatta Marosvásárhelyen közismett volt és nagy tiszteletnek örvendett, nemcsak 
kollégái, hanem az egyetemi hallgatók is szeretettel vették körül a kedvelt „Bandi bácsit", tisztel
ték tudását és nagy műveltségét. 

Csal~dja a faji üldözés áldozata lett Édesanyja, első felesége (Kovács Klára) és alig tízéves kis
lánya, Agnes Auschwitzban lelte halálát 1950 januárjában kötött újra házasságot Glauczmann 
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Klárával A munkaszolgálatból való hazatérése után a Magyarországi Deportáltak Antifasiszta 
Mozgalmában tevékenykedett 1966 április 16-án hunyt el Marosvásárhelyen 

Testvére, Widder (később Vértes) lmr·e szintén Debrecenben született 1905 április 12-én Is
koláit Nagykárolyban végezte Gyógyszerészi tanulmányait Strasbourgban folytatta, ahol 1927-
ben kapta meg oklevelét, 1928-ban pedig a gyógyszerészdoktori fokozatot is. Ezután visszatért 
Nagykárolyba, ahol 1942-ig Prinzinger Antal (sz. 1899) és Nonn János (sz 1884) Angyal, illet
ve Szentháromság nevet viselő gyógyszertáraiban dolgozott 1942-ben munkaszolgálatosként a 
szovjet frontra került. IObb év után került vissza Magyarországra, ahol különböző tisztsége volt 
1954-től Budapesten gyógyszerészként dolgozott 1958-1962 közt Genfben az ENSZ Kábítószer 
Bizottságában képviselte a magyar kormányt, 1967-1971 között az ENSZ Nemzetközi Kábító
szer-ellenőrző Testületének volt a tagja 1986 július 16-án hunyt el Hamvait 1986. augusztus 
11-én Budapesten a Farkasréti temetőben helyezték el (6). 
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DR WINKLER LAJOS 
(1863-1939) 

Aradon született 1863 május 21-én (4) Családja több nemzedéke botketeskedéssel foglalko
zott Siülővárosában Rozsnyay Mátyásnál volt gyógyszerészgyakornok, itt szívta magába az 
1848-as magyar szabadságharc szellemét, melyhez egész életén át hű maradt 

A tirocinális vizsgát Budapesten tette le sikeresen, ezután 1883-ban itt kezdte meg egyetemi 
tanulmányait, 1885-ben kapta meg gyógyszerész oklevelét Továbbra is az egyetemen maradt, 
Than Károly intézetében gyakornok, közben doktoti értekezését készítette. 1889. január 26-án, 
alig huszonöt évesen 1negkapta a doktori fOkozatot A vízben feloldott oxygen 1neghatározása e ér
tekezésével Ebben kidolgozta a vízben oldott oxigén jodometriás n1eghatározásának módját, 
arnit ma Winkler-féle 1nódszerként említenek a szakirodalomban Ezzel a ma is használatos klasz
szikus módszerrel alapozta meg tudon1ányos hírnevét is Találmányával igen fontos gyakorlati 
problémát oldott 1neg, lehetővé vált a nagynyomású kazánok vizében oldott oxigén meghatározá
sa, arni jelentősen befolyásolja a kazánok korrodeálódását Módszerének 1negvalósírásához egysze
rű, szellemes kivitelezési módor talált 

Már a doktori értekezésének elkészítésében megvillant kiváló tehetsége, Than Károly 1888 áp
rilisában az MTA III. osztályának ülésén bemutatta ezt a dolgozatát (3) Ezután is az intézetben 
maradt, most már tanársegédként (8), de ugyanakkor a budapesti Kígyó gyógyszertárban is bese
gített Minden idejét a gázelnyelési állandók pontos meghatározásának szentelte, a súlyelemzés te
rén is újításokat valósított meg 

Még mint taná1segéd 1892-ben Karlovszky Gejzával (l 860-1936) közösen kiadták a Zseb
kommentár a ll niagya1 g)'ógy.szerkönyvhöz c munkát (8), majd ezt követően a III és a IV kiadá
sú Magyar gyógyszerkönyv kémiai 1nonográfiáinak kidolgozásában is aktívan részt vett Bá1nula
tos pontossággal dolgozó .. analitikus volt. Publikációinak száma meghaladja a kétszázat Könyvei 
külföldön jelentek meg. 0 dolgozta ki a magyar Gyógyszerk:önyv III. és IV kiadásának kémiai ré
szét. Különösen a zsírok és olajok, valamint az illóolajok vizsgálatával foglalkozott, ellenőrzésük
re a Jód-Brom szám meghatározását írta elő 

Munkája elismerésért 1893-ban analitikai gyógyszerészi kémiából 1nagántanári kinevezést ka
pott, 1902-ben pedig nyilvános rendkívüli tanárrá minősítették Than Kátoly professzor halála 
után kétfelé választották a tanszéket, az eddigi analitikai és gyógyszerészi ké1niai tanszékből alakul 
az I. sz. Kén1iai Intézet, melynek vezetője, illetve igazgatója 1909-től rnint nyilvános rendes tanár 
Winkler Lajos lett (11). Ezt a feladatát több mint huszonöt éven át látta el, 193.3. június 30-ig, 
nyugdíjba vonulásáig, de nlég másfél évig megbízott helyettesítőként tovább vezette az intézetet 

_l} ~ó-~-~---~--~_zi_rt.t_é_fl __ ~r_4A!xi, -~!:4_r _~-<l:~~-~~-- $_~~-)4 T~b~ r_, taní tyá~ y_~! __ ~(j_zQ_l _~§-~~~-r:i_j~ --~-!!l~g)'_<l:_r ___ ké_t!J-!~J __ _ 
tudományos élet vezető egyéniségei lettek 

Oktatói munkája kiterjedt a bölcsész-, az orvostan- és a gyógyszerészhallgatók tanftására is, a 
kutatás nlellett ezt tekintette életcéljának Kiváló előadóként hallgatói körében nagy népszerűség
nek örvendett (10), igazságos volt, ne1n szerette a p1otekciót Gyakori mondása szállóigévé vált: 
„Ki ne mondja a nevét, me1t az illetó' n1ár megbukott (3) 1899-ben a budapesti egyetemi hallga
tók önképzőkörének díszelnökévé választották Ő volt a híres szórakozott professzor, a hallgatók: 
„Winkler Tata" néven szólí'tották Előadásain mindig büszkén mondta el, hogy gyógyszerészi ké
pesítése és oklevele van 

A 1nagyar gyógyszerészi kémiának ő a megalapozója .Jelentős érdemei vannak a korszerű 
gyógyszerészképzés kialakírásában (1) Az. Ö nevéhez fűződik az 1912-ben kidolgozon új oktatá
si rendszer; ennek értelmében vezették be az egyetemi gyógyszerészképzést megelőLő kötelező 
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érettségi vizsgát. Az 1919 július 5-én kelt Közoktatásügyi rendelet 8 féléves gyógyszerészeti kép
zést rendelt el, ennek megszervezésére is Winkler Lajost nevezték ki 

Gyógyszerészhallgatóknak írt tankönyvei évtizedeken keresztül alapvető munkák voltak, a 
hallgatók kémiai tudásának gya1apírását szolgálták, fgy a G)'ógyJzerészi chemia (1902-190.3), Fel
adatok a chemiai gyakorlatokhoz. A qualitativ é.s quantitativ chemiai ana/y.5ií-eleniei (1904) és a Fel
adatok: könyve a gyógyszerészi chemiai gyakorlatokhoz (1914). 

A gyógyszerészi tudományok iránti nagy rokonszenve reányomta bélyegét dolgozataira. T udo
mányos munkássága először a fizikai kémia, majd az analitikai kémia felé irányult, de kutatásai
nak eredményét igyekezett a gyógyszerészek javára hasznosítani Ez utóbbi területen új, eredeti 
elemzési módszereket alkalmazott. Az. eljárások kidolgozásánál mindig a célszerűség, technikai 
szempontból az egyszerűség, a könnyű kivitelezés gondolata vezérelte (3). A térfogatos analízist és 
a gravimetriát gazdagította új eljárásaival, továbbá a gázok, a víz és a gyógyszerek vizsgálatával is 
foglalkozott Az. ásványvizek elemzése vezette őt a módszerei kidolgozásához Winkler írta a híres 
és számos kiadásban megjelent G. lunge - C Berl: C'he1núch- technúche Unter.suchungsmethoden 
gyűjteményes munka vízzel foglalkozó részét (Bedin 1905, 1911, 1921) Élete legfontosabb alko
tásait egy kétkötetes műben „Ausgewdhlte Unter.suchungsverfahren.for das chemische Laboratorium" 
címmel fOglalta össze (1 kötet, Stuttgart 1931; 2. kötet, Stuttgart 19.36), amely W Böttge1: Die 
C'hemúche Analyse című, világszerte ismert sorozatánal{ 29 és 35 köteteként került kiadásra. Ez 
utóbbit 1han Ká10ly emlékének ajánlotta (17) 

Már a doktori értekezésében kidolgozott 1nódszere világhírűvé tette: a ma is használatos 
Winkler-féle jodometriás meghatározás klasszikussá vált. A l unge-Berl-féle analitikai szakkönyv
ben ő írta az ivó- és használati víz vizsgálatáról szóló fejezetet (10). Vizsgálta a gázok 
abszorbciókoefficiensét különböző oldószerekben, méréseihez készüléket szerkesztett, adatai még 
ma is a legpontosabbak Nevéhez fűződik a gázok oldhatósága és a belső súrlódásuk közti 
„Winkler-féle összefilggés" megállapítása (5) A fizikai meghatározásokból átvette a javítószámok 
(korrekció) alkalmazását, és átültette a kémiai analízis területére is, ami módsze1einek a pontos
ságát fokozta 'Tudományos eredményeiről közel 300 magyar és német nyelvű közleményben szá
molt be Ez az akkori időben igen nagy teljesítménynek számított. Gyakran használta az „al'S 
probandi" (a kipróbálás művészete) kifejezést a kémiai analitika megjelölésére (17) 

1895-1896-ban a Magyar Chemiai Foo/óiratot is szerkesztette ( 4), majd harminc éven át a Ma
gyar G;1ógyszeré.szi ROzlöny főmunkatá1sa volt 

A magyar ké1niai analízis első elis1ne1t, nemzetközi hírnevű képviselője IUdományos tevé
kenységének érdemeiért az MTA levelező (1896), 1najd rendes taggá (1922) választotta (4). Szék
foglaló előadása: A gázok o/dható5dga vizben Elhangzott 1900 decembe1 17-én (18) 

Nem volt egyoldalú tudós, egyaránt foglalkozott orvosi, természettudományi kérdésekkel, ér
tett a zenéhez, a nyelvekhez. Roppant nagy 1nunkabírását változatos érdeklődési köre ta1 totta 

............. ·····egyei15ó.1yba11 ___ \lfSSZaVonult, csák a--k~ta:tó-lnunkának élő ember volt. E.ste, sőt gyakran éjszaka is 

dolgozott, amit asszisztensétől is elvárt 
1908-ban, 46 évesen alapított családot, a nála 20 évvel fiatalabb Légiády Ella (1884-1969) 

vegyészhallgatónőt vette feleségül, aki rokonságban volt Légrády Erzsébettel (1874-1959), a pes
ti egyetem első gyógyszerésznőjével. 1910-ben született fiuk, ifj Winkler Lajos, aki szülei nyom
dokába lépve, később szintén fizikát és kémiát tanult. A második világháború után Angliába 
1nent, 1najd onnan Közép-Amerikába (17), ott is hunyt el 1981-ben (2). 

Winkler Lajos professzor 1933. június 30-án vonult nyugalomba, ekkor koronás bronzérem
mel tüntették ki (17). 1939 ápiilis 14-én hunyt el Budapesten (12). Ravatalánál utóda Széki Ti
bor professzor beszélt Budapesten a Fiumei úti Kerepesi temetőben díszsírhelye van, a jobb 
569-es parcellában (16, 1 l) Annak emlékére, hogy ő volt a Kisakadémia megalapítója és első ve
zetője, a Pázmány Péter TUdományegyetem Múzeum körút 4/b szám alatti Kémiai Intézetében 
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1939 nove1nber 13-án ünnepélyes keretek közt emléktáblát avattalc (Kopits János szobrászmű
vész munkája). Itt is Széki Tibor mondta az emlékbeszédet, babérkoszorút helyezett el, és egy kis 
36 oldalas könyvecskével - amely Winkler Lajos munkáinak bibliográfiáját is tartalmazza - tisz
telgett mestere emlékének (3) 

Születésének centenáriuma alkalmából az angol Thalanta című, nemzetközileg elismert szak
folyóifat 196.3-ban az ő tiszteletére különszámot jelentetett meg (9), ez nemzetközi elismertségét 
jelzi. 1963. április 24-28 között az MTA épületében centenáriumi ünnepséget tartottak, melyen 
még felesége is részt vett Az Eötvös Loránd fudományegyetem fizikai tömbjének Gömb-aulájá
ban van felállítva mellszobra, több neves fizikus, kémikus, mint például Eötvös Loránd (1848-
1919), Than Károly (1834-1908), lengyel Béla (1844-1913) társaságában (17) 1964-ben a Bu
dapesti Orvostudományi Egyetem jutalomérmet bocsátott ki a Gyógyszerész-tudományi Karon 
végzett kiemelkedő oktató- és tudományos munka elismerésére és jutalmazására (5) Ezt olyan 
neves gyógyszerészoktatók kapták meg, mint Schulek Elemér 1965-ben, Végh Antal 1972-ben, 
Clauder Ottó, Bayer István 198.3-ban, Szász György és Burger Kálmán 1985-ben, valamint 
Nikolics Károly 1988-ban, 1990-ben Körös Endre (6, 7) és 2001-ben Zalai Károly professzor 
(13) 

Egykori munkatársai, tanítványai és követői emléke előtt többször is tisztelegtek 1965-ben 
Budapesten az Akadémiai Kiadó Winkler Lajo.1 E'mlékkönyvet jelentetett meg. A 101 oldalas 
könyv szerzői Szabó Zoltán, Végh Antal, Szarvas Pál, Erdey László és Schulek Elemér Majd 
1975-ben A Múlt Magyar Tudósai sorozatban Szabadváry Ferenc Winkler lajo.1 e. könyve, szin
tén az Akadémiai Kadó gondozásában Budapesten, 178 oldalon„ 

1983-ban Winkler professzor emlékére a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézetben márvány
táblát avattak Egykori intézetének (ma az ELTE Szerves kémiai Intézete) előcsarnokában bronz 
domborművű arcképe is őrzi emlékét (10) 
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A WOLFF CSALÁD GYÓGYSZERÉSZEI 

A Wolff család eredeti örmény neve Meskó Moldvából telepedtek át Ebesfalvára Apafi Mihály 
idejében. A XVIII. században Meskó György, a család egyik legtevékenyebb tagja, itt volt keres
kedő, neki tulajdonítják a névváltoztatást A családi hagyomány szerint György gúnynévként 
kapta a Farkas (Kál) nevet, mivel egy--egy éjszaka több községen át hajszolta szürke lovait, hogy a 
következő vásáron ott legyen Ez a gúnynév inegragadt a család ezen ágán, így különböztetve meg 
őket a többi Meskótól. A név pedig a szerint alakult át, hogy György leszármazottai milyen nem
zetiségű közegben éltek, így volt Farkas, volt Kál (illetve Gál) és \V-olff' nevű család is a leszárma
zottak között. A család azon ágát, mely Kőhalomban telepedett le, a szászok rendesen csak Wolff~ 
nak nevezték, ezért a későbbiekben az apa, valamint mind a hat gyermeke, köztük a későbbi 
gyógyszerészek is, így használták 

Ebből az erdélyi örmény eredetű Wolff családból három neves gyógyszerészt tart számon a 
szakmánk történetével foglalkozó irodalom, két testvért és egy fiút, akik a gyógyszerészeten kívül 
Erdély növényzetének a tanulmányozásával is foglalkoztak, és jelentősen hozzájárultak annak 
megismeréséhez 

WOLFF GÁBOR (1811-1892) 
WOLFF JÁNOS (1815-1899) 
Dr. WOLFF GYULA (1844-1921) 

A két testvér közül az idősebb, Wolff Gábor Kőhalomban született 1811 április 7-én. Apja 
Farkas (Wolff) Bogdán jómódú kereskedő volt ott Anyja neve Káringecz Zsuzsanna. A házassá
gukból született hat gyermekük között több is az erdélyi társadalom jelentős személyisége. Így: 
Antal udvarhelyi kereskedő, József, később erzsébetvárosi főorvos, Alajos Nagy-Küküllő várme
gye tiszti főügyés~e lett Gáho1 volt az ötödik, de az első, aki gyógyszerész lett, majd őt követte 
testvéröccse, János is (16) 

Wolff Gábor iskoláit 1820-tól Brassóban kezdte meg, előbb a katonai nevelőintézetben, majd 
a gimnáziumot 1822-1826 között Nagyszebenben végezte Bár német nevelésben részesült, min
dig megmaradt örmény származású magyarnak. 1827-ben kezdte meg gyógyszerészi pályáját, 
amikor Fogarason az Ungár.József (oklevél 180 7, Pest) által alapított Hygieia gyógyszertárba be
lépett gyakornoknak. Erre vonatkozóan az akkor kötött tanoncszerződés a következőket írja: „ 
Tekintete.s Bogddn Farkas úr egyik jeles .fi.dt, Gábort a patikai .5zakra megkiVántató tudományokban 
kíVánvánjártaHá tenni, melynek okáért, hogy az elintézett akarat célt érhe.ucn, a tisztelt kere.5kedó úr 
kérte a PatikáriuJ urat a nevezett.fiának patikájában leendő.felvételére Ezen kéré5 következé5éül ám
bár a Patikáriu.5 úrnak 5züksége ninnen, mindazonáltal befogadta, mégpedig a következendő eg:)'md5 
kiizött meghatározott feltételek alatt .. (!)a praktikánssága ideje·fog tartani négy egymás utáni folyó 
esztend1Jkig, ··melj-ld!JfZtikdiZ--azatt-(2/-klfifle.f--Zijjf:Ji-a ilfiiilt PdiTkdTtUSUT-LiZ-Tfjtfizdk-apja--Teliitl;--a,-gy,-

hogy az ifjú ne i5 ismerjen Principális-lán klvül más atyát; annálfogva mindenek felett jó erkO'fcseket 
az ijjúnak elejébe terjt:Jzteni, azokat vele· gyakoroltatni; >zemüg:yelet alatt tartani, úgy hogy ha idővel 
valami nt·m remélt nintafan5ág ütné ki magát, áztat elein >zép móddal megfojtani lehessen, ezen ki-
vül (3) Hogy a cél éretto.5ék és a kOitség is hiába ne téte.5Jék a PatikáriuJ Ungár József úr mindenben 
a patikáriuú Jzakhoz megkívántató tudomán)'okra az ifjat tanlttassa, az azokkal járó és tartozó dol-
gokatmegértétvén a nevezett Praktikánsát téter.se azokban jártassá, hogy azokkal é5 azokban az ifjú tii
kéleteJ notiót 5zerezhe.Hen magának, hog)' annak idejében egy a Publikumnak 5zolgáló jó expediens Pa
tikáriu5 válha.5sék A tani'tá5ért Ungár .József évi 80 réne.1 forintot és , egy nyolcfontor átalagot a 
legfainabb puskaporral" kért Jellemző talán a ke·rt:5kedó apára, hogJ' a ;zerződést a kiivetkezó megjegy
zé;5el írta alá „Ezen megkéfzült contractu.5t erejénél fogva ismerem és nevem aláiráJával ~rő.si'tem, ki-
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véve a benne lrt nevezetes átalagpuskaport mert nem egJ' ily contractusba illendő, hanem én adni fo
gok minden e:sztendóben contractus nélkül 2 vagy .3 fontot és remélem, hogy tet5zeni fog" (17) 

Valószínű, hogy a fogarasi principális végül is elégedett volt Wolff Gáborral, és kitanította a 
patikáriusságra, mert rövidesen Pestre ment egyetemi tanulmányait végezni, ahol 23 évesen 
1834-ben megkapta a gyógyszerész oklevelet (12) Ez alkalommal bemutatott „gyógyszeres érte
kezése" Az ecetsavas ezüstagról (Acetas argentici) é5 a kénsavas hugyagról (Hydrothianas ammoniae) 
címmel nyomtatásban is megjelent 18.34-ben Pesten (4). 1835 és 1840 között különböző gyógy
szertárakban alkalmazottként dolgozott, így Kolozsváron, Abrudon és Kőhalomban, míg sikerült 
önállósítania magát 1840-ben, megvásárolta öccsével, .Jánossal a kolozsvári SchmidtÁdám--féle, 
1812-ben alapított Magyar Király elnevezésű gyógyszertárat. Nőül vette 1842-ben lukács Lujzát 
(Nagyváradról), lukács György aklcori belügyminiszteri államtitkár egyik nővérét 1848-ban tá
mogatta a magyar szabadságharcot. 1848---49-ben, mint jó hazafi, nemcsak pénzzel, de vérrel is 
áldozott a hazának 

1856-ban önállósítani akarta magát, ezért patikanyitási jogért folyamodott, amit Ötvenkét pá
lyázó közül meg is nyert Tordára. Itt még abban az évben megnyitotta egyedül saját, a város má
sodik gyógyszertárát, amit később Védangyal névvel ruházott fel. 'Torda és vidéke mindig vonzot
ta az örményeket, hiszen „igen ntlgy kercskedé5t űzó; virágzó, gazdag város volt, mely egyebek mellett 
sójával egé>z keletet elárasztó világkereJke·delmet űzött" (18) 

Már kora ifjúságától kezdve kiváló előszeretettel foglalkozott a tefmészettudományokkal, de 
legkedvesebb tárgyai mégis a növény- és rovartan voltak. Folytonosan tanult és búvárkodott. Fá
radhatatlan növénykutató volt; szerencsés fólfedezéseivel Kolozsvá1 és Torda flóráját Európa leg
érdekesebb pontjaivá tette. Így lett híressé mint botanikus, kutatótársai több növényt neveztek el 
az ő nevéről, mely így halhatatlanná lett 

Nagy természetrajongóként a 1nindennapi gyógysze1tári munka mellett szabad idejének nagy 
részét a környék flórájának tanulmányozására fordította Kapcsolatban állott kora neves botani
kusaival, így Schur Ferdinánddal, levelezett Janka Viktotral, B1assai Sámuellel, Joó Istvánnal 
együtt pedig sok flórafelmérő kiránduláson vett részt Egy ilyen alkalommal 1857-ben fedezte fel 
a Tordai-hasadékban az Allium obliqum (vadfokhagyma) növényt, melynek ez az egyedüli előfor
dulási helye Romániában, legközelebbi lelőhelyei az Urál-hegység déli részén és Közép-Ázsiában 
vannak. Számos ritka erdélyi növény is1nertetése fűződik nevéhez. Az ő nevét viseli a kolozsvári 
szénafüves rezervációban található Serratula Woljfii (pompás zsoltina), továbbá az Achillea Wolfji, 
az Adonis hibrida Woljfi, a Chenopodium Wo/jfii, valamint a bihari előfordulású Sénelio Wo/jfii 
GS,hur) Simk növény, ez utóbbit 1879-ben Simonkai nevezte el róla (4) Több magyar és külföl
di természettudományi társulatnak volt a tagja. Így már 18.36-tól a Magyar Királyi Természettu
dományi Társulatnak, 1848-tól a Verein .-für Siebenbürgi.sche Landeskundenak, valamint a stettini 
Entomologúchcr Ven:in társaságnak, 1858-tól pedig a bécsi Zoologische-botanische GeJelschafinak 
(3);esT859:!JenaDécsiK k Geolog Reichransialt levelező ragja volt (16). Gazdag szakirodalmi 
munkássága is volt ezen a téren Gyakran közölt a Növénytani Lapokban. A Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók 1845-ben Kolozsváron rendezett V nagygyűlésén, az 1864 évi Marosvásár
helyen tartott X nagygyűlésen és az 1879-ben, Budapesten szervezett XX. ülésen is részt vett; ez 
utóbbin mutatta be a Chenopodium Wo/ffii Simk növény herbáriumi példányait, melynek lefrása, 
fényképe először jelent meg nyomtatásban a nagygyűlés szervezői által szerkesztett és 1880-ban 
kiadott Munkálatokban (13) 

Meg kell még einlékeznünk nagyszerű és sok ezer példányt számláló herbariumáról Ez képez
te egyik legnagyobb gyönyörűségét; bármit is ígértek érte, nem akart megválni ettől az esz1nényi 
kincsétől, amit egy hosszú életen át gyűjtött, hanem azt fiának, dr Wolff Gyula tordai gyógysze
résznek (sz 1844) hagyományozta 
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Őszinte barátság köteléke fűzte a boldogult dr. Haynald Lajos kalocsai érseket Wolff Gábor
hoz, kivel levelezésben is állott; a nagynevű bíbornok még erdélyi püspök korában ismerkedett 
meg Wolff Gáborral. Orient Gyula egy kedves epizódot ír le könyvében Wolff.Gábor és Haynald 
Lajos akkori erdélyi püspök kapcsolatáról, aki szintén lelkes botanizáló volt (6). A nyolcvanas 
évek elején kongresszusra gyűltek össze Magyarország pénzintézeteinek igazgatói Budapesten; 
Wolff Gábor is felment A fővárosban volt az egyház büszkesége: Haynald is Itt találkowrt Wolff 
Gábor Haynald biborossal. „lgauí.n megható volt a két botanik'Us találkozása· meghatva egymds nya
kába borultak; megcsókolták egymást é.5 hossza,.1an átölelkezve maradtak" - írja Orient (6) 

Mint tordai gyógyszerész, a közügyek körül kifejtett önzetlen buzgalmával közbizalmat és osz
tatlan becsülést vívott ki magának. Szakmai és florisztikai munkáján kívül a közügyek is foglal
koztatták Tagja volt 'Torda-Aranyos vármegye tanácsának, Torda város képviselő-testületének, 
huszonöt éven át Torda legrégibb pénzintézetének, a Tordai Kisegítő Takarékpénztár Rt -nek az 
igazgatója; ezeket a tisztségeit kiváló odaadással és szakértelemmel viselte 25 éves igazgatói évfor
dulója alkalmával leplezték le olajfestésű arcképét is, mely egykor az intézet helyiségét díszítette 
(16). Mint buzgó gazdája a „ Torda-Aranyosmegyei Gazdasági Egylet"-nek, megteremtette az egy
let gyümölcsfa.iskoláját, mely később jó hírnévre tett szert Orbán Balázs könyvében, a 353. lapon 
így említi: „ Torda terjedelmes piacát mindkét old.a/dn c:1inos emeletes házak szegélyezik- az udvar há
zakon kivül - Wolff Gábor, Virág Antal, Bogdánjfj Dániel, Nagy Mikfó; emelete.> házai" (19) 

'Tordán, ] 892 január 29-én hunyt el nyolcvanegy éves korában. Az Atmenia c magyar-ör
mény haviszemle 1892 április l-jei fözerében Bárány.János (1856-1924) gyógyszerész így em
lékezik meg róla: ,,A magyar gyógyszerészet ne:sztora, a niivénytan egyik hivatott művelóje; a hazai ör
mény1égjelentŐ.5 fia" (13). Halála általános, mély részvétet keltett; ravatalát koszorú özön borítot
ta A szomorú családon kívül a „Tordai kisegítő-takarékpénztá1" és a „Torda-Aranyosmegyei Gaz
dasági Egylet" külön-külön emlékeztek meg róla halála alkalmából Önzetlensége, szerénysége és 
becsületessége példát mutató 

Testvéröccse, Wolff.János szintén Kőhalomban született 1815-ben, egyetemi tanulmányait ő 
is Pesten végezte, 1838-ban, szintén 23 éves korában kapott gyógyszerészmesteri oklevelet (12) 
Hazatér te után Kolozsváron testvér.bátyjával együtt vásárolták meg a Magyar Király gyógyszertá
rat, majd 1856-tól, miután bátyja, W. Gábot Tordán önállósította magát, annak ő maradt egye
düli tulajdonosa Jó felkészültségét és sokoldalú tevékenységét Kolozsvár-szerte ismerték A 
gyógyszerészsegédeket vizsgáztató bizottságnak éveken ár tagja volt (1). Gyógyszertárában pontos 
kimutatást vezetett az ott gyal<:orlatot folytató .fiatal gyógyszcrészekről, segédekről. Fennmaradt a 
Segédek jegyzéke feliratú feljegyzéseit tartalmazó füzete, ez a magyar gyógyszerészet története 
szempontjából rendkívül fontos, mert bepillantást enged egy forgalmas gyógyszertár akkori életé
be, illetve az alkalmazottak és a gyógyszertár-tulajdonosok közti viszonyba is Az általa vezetett 
nyilván tar tás bó l ki tűnik szubjektív_ véle1!1énye. _az()_kr ól „ a fiatal . ~ó gysze_részse_g;éde~~~~. ~!_?~ __ !_~_?_? ___ _ 

--es T869--kőZött""i-iálá dOlgOZi:a:k·. MegaUapítliaró az is, hügy egy Iaőbell-két.:lli1:0ffi-segédet foglal
koztatott, ] 850 körül inkább oklevél nélküli, majd az 1860-as években többnyire okleveles 
gyógyszerészeket (11) 1893 augusztusában Richter Gedeon részéte kiállított gyakornoki vizsga.
bizonyítványán a vizsgabizottság elnöke Fabinyi Rudolf aláírása mellett olvasható Wolff János 
gyógyszerész aláfrása is, mint a vizsgabizottság egyik tagja 

1899. április 23-án hunyt el nyolcvannégy éves korában Kolozsváron (14) Sírja a Házsongárdi 
temetőben van. Egy sírban nyugszik Lujza leányának férjével, Issekutz Hugó gyógyszerésszel (21) 

Gyógyszertárának vezetését Lujza leányának férje, dr Issekutz. Hugó vette át 1904-ig, amikor is 
az Egyetemi gyógyszertár vezetését bízták reá Ekkor a patikának előbb bérlője, később tulajdono
sa lett d1. Biró Géza (1876-1932) gyógyszerész, aki oklevelét Budapesten 1898-ban szerezte ineg, 
majd halála után az örököseié, illetve egyik fia, Bit·ó Ferenc Géza (sz 1902. július 10., Kvár), aki 
oklevelét 1924-ben Szegeden az FJTE-en kapta meg, működtette a gyógyszertárat 1944-ig 
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Wolff' Gyula- Wolff Gábor gyógyszerész és Lukács Lujza fia- 1844. április 14-én Kolozsvá
ron született. Apjától örökölte a természet iránti szeretetér és érdeklődését Iskoláit Kolozsváron 
végezte, egyetemi tanulmányait Bécsben, ah?l 1866-ban ma~isrer, ~~a;maciae ~~~velet ,kapott 
Továbbra is az egyetemen maradt a doktori fokozat megszerzese celJabol, 1867 JUhus 9-en avat
ták doktorrá, az akkori törvények értelmében a „doctor chemiae" címet kapta meg a C'hemi.sche 
Untenuchung von Ei.1enerzen aui E'tzgebirge bei Hüttenberg in Kdtnten e. értekezésével (9) Kémi
ai tanulmányait tovább folytatta, 1868-ban Heidelbergben Bunsen laboratóriumában tökéletesí
ti tudását 

Hazatér.te után már 1870-től apja tordai gyógyszertárában dolgowtt Hamar bekapcsolódott 
a gyógyszerészek egyesületi életébe, 1874-ben megválasztották a Magyarországi Gyógyszerész 
Egylet VI kerülete 1. járásának alelnökévé, majd az átszervezés után, 1886 és 1895 között az 
ugyanazon területet magában foglaló 21. járás aligazgatója lett ('7) Tagja volt az Erdélyi Múzeum·· 
Egyesületnek, majd az 1876-ban Kolozsváron megalakult Orvos-Természettudományi fársular
nak. Az. 1871 szeptember 10-én alakult Torda-Aranyos vármegyei Gazdasági Egylet vezetésével 
kapcsolatos teendőket is ellátta 

Gazdag a szakirodalmi revékenysége (5, 8). Már bécsi egyeremi hallgaró korában, 1867-ben 
közölt az ottani Sitzungsbeiilhte det Kai5er. Akad der Wí.uen.1chaften e. lapban Itt jelent meg. a 
Chemische Analyse det Mineralquelle v. SZtojka in Siebenbürgen c tanqlmánya (1), amdy a Sztoj
kafalva (ma Máramaros megye) lakosai által használt helyi ásványvíz vizsgálatával foglalkozik 
Nagy érdeklődést váltott ki 18 75-ben, a Gyógyszerészi Hetilapban közölt javaslata a centigrammo
sok alakjáról (10) Javaslata szerint az egy cg-os legyen háromszögű és a sorozatban 4 darab szük
séges belőle, és háromszögű, de nagyobb legyen az 5 cg-os is, ebből 1 darab elégendő; a 10 cg-as
nak négyzetalakot javasolt és 4 darabot, a szintén négyzet alakú 50 cg-osból 1 darab is elégséges a 
sorozatba .Javaslatát azzal indokolta, hogy így egyszerű ránézéssel vagy tapintással is meg lehet kü
lönböztetni őket„ .Javaslatát felterjesztette a minisztériumba 1875. április 6-án, elfogadták, és élet
be is léptették (1). Idős gyógyszerész kollégák még emlékeznek arra az időre, mikor az Ún anali
tikai mérlegen vagy kézmérlegen való méréskor ilyen formában használták az apró súlyokat 

TObb közleménye jelent meg az Erdélyi Gazda, valamint a Gyűmöúsészeti é5 ROnyhakettéfztti 
.F'üzetek hasábjain Ö is sokat foglalkozott Torda város és környéke növényvilágával A Növényta
ni Lapok 1877. évfOlyamában ismertette a város flóráját. Róla is több növényt neveztek el, így a 
Dianthu; fu!ii-Wo/jfii, a Lappa ai;pa J Wo!jfii, a Potentilla Wo!jfiana és a Potentilla tubero;a] 
Wolff növények viselik nevét Kirándulásai alkalmával ő találta me~ az Erdél,yi-~ed:nce end;mi
kus alfajának tekintett Potentilla recta l 1sp tuberosa (J Wolffi Soo egyes peldanya1t. Az elsonek 
említett Dianthus fajt 1883-ban gyűjtötte Szkerice-Bélaváron; Simonkai határozta meg a begyűj
tött virágzó példányokat, és róla nevezte el Ez a felfedezése szakmai körökben nagy szenzációt 
.keltetr,.mert-.addig.-úgy-.tar.tották,-hogy a növény csak Fiume környékén fordul elő (2) Az apjától 
örökölt értékes herbáriumot a tordai múzeumban helyezte el, később pedig az alsószentmihályi 
birtokán pedig egy botanikus kerthez hasonló parkot létesített 

1921-ben hunyt el Tordán Fia, Wolff'Gábo1, Tordán született 18'7.3-ban, később mérnök szü
lővárosában, 1905-ben halt meg 

Az egykori családi gyógyszertárnak tulajdonosa már 1910-ben a dési származású Cs. Mike 
Mátton gyógyszerész (oklevél Budapest, 1886), aki a 21 járás helyettes igazgatói tisztséget is el
vállalra A gyógyszertár kezelője pedig Sebesi Béla (sz 1887 októbe1 7., Szrána) volr (15) Az 
1926-os Gyógyszerészek zsebnaptára szerint a tulajdonos 1nár Manta Nicolae, de az előbbi ma
radt a kezelője (20), az 1937 évi Almanach szerint pedig a gyógyszertár a Manta-örökösök tulaj

donában van 
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A kolozsvári FJIE gyógysze1észhallgaróinak anyakönyve még Wolff Bogdán hallgatór is meg
emlfti, aki szintén Kőhalmon született, és 2 3 évesen 1884. május és június hónapjában tette le a 
2 és 3 szigorlatát. További sorsáról azonban nincs adatunk 
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2. melléklet. Erdélyt születésű va~ Erdélyben dolgozó, elhunyt gyógyszerészek adatbdzisa {szemelvények) 

Sor-
Név 

iSzüietési Oklevél 
Munkahely** 

szán1 Idő* helv kelte helve**" 

J. Abkarov1ts lános (fiú) 1887. dec. 8. clbesenvő 1911. mái. 11. Kvár Kraszna 1915-29 SziláPVsomlvó 1929-44 
2. Abkarov1ts !ózsef fanai 1850 Husit fMMl 1873. iúl. Bnest/23 éves Jbesenvő 1886-tól 
3. Abkarovns Mária 1937 Buk. SziJáqvsomJvó 1937-1944 
4. Adám La1os dr. 1926. aui:r. :30. Mvheiv 1948 Mvhelv Mvheiv- OGYI 1948-1996 
5. Adám Valéria 1831. anr. 17. Man>ltta 1956 Mvheiv Csíkszereda 1957-io-. Mvhelv 

6. 
Adámovitsné Ha1y 

1924. máj. :24., Topanfalva 1951, Mvhely Gernyeszeg 1951, Mvheiy 1953-tól 
Zsuzsa 

7 Adv Ferenc 1897. au!!. 29. Szilá'""'cseh 1923. iún. 12. Bncst 
8. Ahlefeld Michael 1690- Szeben 1734-től 
9. Aitav C. Gvula 1902. okt. 27. Bnest 1925 Kvár Nv 1934-1944 
10. Aitav Mar!!1t Kornélia 1901. nov. i16. Zilah 1926. mái. 22./25 eves Kisúiszállás 1942-1944 

11. Ajtay Mihály 1907. júl. ~3., Zalatna 
1931. máj. 27., Kvár/dr. Szeged Kvár 1931-, Zalatna 1938, Kvár 1939, Mvheiy 
1935 1940-1980 

12. Aitonv Aivasz Arnád 1899. szent. 18. Sz.keresztúr 1923 Szee:ed Se1<esvár Csíkszereda 1924-1949 
13. Aivasz lenő 1890. iún.12. Sz.keresztur 1911 Kvár Csíkszereda 1924-. Sz.keresztur 1949 
14. Akos Ernő 1911 Nao-,•károlv 1934 Szce:ed Nv 1942-1949 
15. Albert Tivadar 1855 k. ' Tvár 1886-1898 
16. Alesi Rudolf 1891. ian. 24., Nae:vszeben 1914 Kvár Bethlen 1922-1940 

17. Antal Sabin 1885. máre;. 31., Belényes 1911. 1an. 28., Kvár 
Nagybárod 1924-26, Mvhely, Déda 1937, 
Kvar 1949-ie: 

18. Antalóczv Kázmer 
' 

1892 Kvár Mmszuzet 1896-98 Kvár, Haidúböszörménv 
19. Anostol János 1826, Nao-vbánva 1852/53. <úl. 19„ Bocst Nao-vbánva 

20. Atlasz La;os 
1883. febr. :25. Roszlavica (Sá-

1908. szept. 17„ Bpcst Nv 1918-1944 
rosl 

21. Auo-usznn Béla 1877. okt. 19. Németboo-san 1899. Bnest/1904 dr. Bern Bnest 1905-től e. nvilv. rk. tanar 
22. Avar Géza 1852 k. Pé6ka 1876 Pesr/24 eves Öthalom 1886-tól 
23. Bao-osi Sándor 1905. dec. 5. Naovszalonta 1928. szent. 21. Bnest ? 

24. Bagossy K. István 1827 k. 1853, Pest Zsibó 1874-1901 

25. 
Bagothay Andor 

1903. nov. 21„ Kiskend 
1932. jún. 2., Szeged/Buk. ho- Parajd 1930, Sz.udvarhely, Mvheiy 1934-44, 

i(András\ nosítás Nvarádszereda 1945-46 Mvhe!v 1947-49 

26. Bajnóczy Sándor 1871. márc~ 15„ Sz1nérvara!ja 1896, Bpest Nagybánya 1906-1942 

27. Bainok lenő Kézdivásárhelv 1905-1949 
28. Balázs Károlv 1909. mái. il6. Tancs 1934. mái. 23. Kvar Brassó 1934- Kézdivasárhdv 1945-56 

29. 
Balázsovich Pál László 

1899. júl. l'.., Bokod 1924. okt. 25„ Bpcst/25 éves 
Komárom 1939, Kvár 1940-43, katonai gytar 

'fiú) szazados) Gödöllő 1944 utan 

30. 
Balázsovich Sándor Bokod 1900, Scpsisztgyórgy 1904-1924, Bpest 
aoal 

31. Balla Sándor 1881. okt. f., Lugos Kvar 
Bpest-Kőbánya 1912-45 (gyogyszcrgyár) 
Sváic 1947-től 

32. Baloe:h Eva 1924. •an. Í7. Kvár 1950. máius MvheJu-OGYI 1951-1979 

.33. Bánvai fLiterati\ Károlv 1828 k. Dés 1843. iúl. 25./23 éves Dés 
1 Mvhely 1942-, Görgény 1946-52, Mvhely 

34. Bányai László Gyula 1920. júl. Ij9., Zilah 1942. dec. 21., Bpest 
1953-1980 

35. Barabás Ferenc id. (apa) 1854 k. 
'1 

1881, Kvár 
Kovaszna 1882-, Uzon 1888-
Sens1szc~·öro-v 1892-től 

36. Barabás Ferenc ifi (fiúi 1888. anr. i9. Uzon 1911. iún. 23. Kvár Kovaszna 1918-. Uzon 1922-44 

37 Báránv lános 1856, •an. 22. Torda Mvhclv 
38. Baranvi MaroJt Mária 1900. nov. 2. Nv 1925, iún. 16. Bnest Nv 1960-as évekio-
39. Bari ZsiP-mond 1900. ian. 31. Mvheiv 1923/dr. 1925 Szeo-ed Szeo-ed 1923-tól Pécs 1930-1993 
40. R:i.rla Dezső 1886. mái. ;12. Torda 1909. iún. 23„ Kvár Marosludas 1924-26 Nv 1940-44 
41. Barla Eva Mária Ilona 1924. márc: 21. Marosludas 1946, iúl. 16. Bnest Nv 1946 1949 
42. Baróti Gcrn:elv Ferenc 1871. anr. 18. Barot 1899 Kvár Varadia 1918-1926 

43. Barta Sándor 1890, Nv Kvár 
Fugy1vasárheiy 1924, Uzon 1926, Gelence, 
Kovászna 1937-1944-i" 

44. Bartha ló1..sef 1888. au1<. 15. Sziláe:vsom!vó 1909. sze"t. Br.est Ökörmező"' 1918 

45. Bartha Lás7Jó 
1896. nov. 20., Perles 

1927, Kvár Nv 1945-1949 
Toron rá!) 

46. Barv Attila Zoltán 1900. febr. 5. Kvár 1926. iún. 14. Boest Biharu·'Ta 1944 
47. Beck Béla Szita (B-NI 1871172. Pest Kadarkút 1886 !\1vhel" 1892-96 
48. Beck Ernő 1903. okt. 1., Boest 1933. iún. Prá0 a Pozsonu Körmend Rücs 1943-1948 
49. Beck Ilona 1888. iúl. 3. Székelvhíd 1910. iún. 14. Boest 

50. Beer Miklós 1897. aug. 26., Mvhely 1920, Kvár, Bécs, 1923. júl. 20. Szeben, Mvhely 1924-1944 

51. Beke Dénes Körösbán"a 1924-i,,. Karcao- 1942-44 
52. Belezna" Ilona* 1902. mái. 3. Nv 1924. iún. 24. Bnest Bncst 1 940- Solvmar az 1960-as evektől 
53. Benda Károlv 1882. Tvár 1904 Kvar Móriczfóld 1906-tól 
54. Benedek Dezso Bar öt 1891. szent. 28. Bnest Záo-on 18921...:..1926 

55. Benkö Gvör°'r 1891. 1an. 27. Héderfáia 1913. Kvar Kvár 1931-1933 
56. Benkő 1ános 1792 k. Mvhel" 1824. szent. 9./32 éves Mvhc1" 1850-1865 
57 Benkő Sándor 1884. mái. 3. Na-~zaJonta 1909. mái. Bnest Derecske 1918 1944 
58. Beráll Adolf 1880. dec. 19. Rií.diut1 1903 Csernov1tz Szatmar 1927-1944 
59. Berekméri Tózsef 1906. márc. 27. Mvhelv 1929. dec. 19. Kvár-r. Mvhel" 1930-1976 
60. Béres lános Gvula 1927. 1an. 3. Mmszwet 1950 Mvhelv Mvhei" 1950-56 Mmsz10-et 1956-ról 
61. Béress Antal 1906. 1an, 23. 1929 Sze""ed Mmszwet 1941-49 Na,,..,,.bán~•a 1949-től 

62. Bércss lános 1870 Mmszwet 1893 Bnest Lovasberénv. Mmszwet 1918-1932 
63. Bércss József 1901. iúl. 9. Lovasberénv 1924 Szes:red Mmszwet 1932-től Hosszúmező 1961-69 
64. Bero-er Gusztáv 1896. iúl 18. Beszterce 1920. nov. 15. Kvár Kvár 1921 Sebes Akosfalva 1922 1953 

Elpalálozas 

1924 

2000. 1an. 5. Mvhelv 
1995. iún. 12. 

1974. máj. 15., Mvheiy 

1760 
1945 k. 

1992. jún. 3., Mvhciy 

1965. áor. 29. 
1955. szeot. 26. Mvheiv 

1901 Brassó/46 éves 

1898. aue:. 30./72 éves 

1954. dec. 31. Boest 

1902. szept. 7., Zsibó/75 
éves 

1942. júl. 8., Nagybánya/62 
éves 

1977. nov. 5. Kézdivhelv 

1960, Gödöllő 

~ 
1954, Buenos Aires 

2001. •an. L Mvhciu 
1901/82 év 

1984. febr. 8„ Mvhcly 

1913/59 éves 

1924. dec. 29. Mvhdu 

1994. dec, 24 .. Pécs 
1950 Nv 

19.32. márc. 22./61 eves 

Auschwitz, 1944 

*Ima Ukra;na területe' 
1949-ben mar az örökösöké a 

l<mtár 

1900. febr. 5./50 éves 

1944 deportálás, 1945 vissza-
terc 

* Almáss" András ne 

1929. dec. 27. 

1944 Auschwitz 
1988. iún. 3. Mvhei" 

1992. dec. 22, 
1932 
1976 
1965. mire. 19. Na---enved 
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65. Berkes Rozália 1906 Zilah 1931 Szeoed Zilah 1942 1949 1978 
66. Berki Zoltán 1922. fr:br.i2 .. Szatmarnémen 1946 Bnest Szatmar Halmi 1949 1855 1982 
67. BerkovJ[s Artúr 1904. dec. 4 .. Enved 1930 Buk. Szatmar 1933-1960 k. Ausztria 
68. Berkovits Mónc 1882. szent. 30. Nv 1908. okt. 10. Bnest Nv B"est 1918-1944 

< 

69. Bernád ' Dániel 1839. mái.125. Oláhlános 1860 Pest Dés Mvhei" 1878-1884 1884. auv. 2. Mvhel" 
70. Bcrnád-r G"Öf""' 1864. ánr. :io. 1886. Bnest/1888 Bnest dr. Mvhel" 1898-1908 1938. okt. 22. Mvhel, 
71. Bernáth lstvan 1889. 1an. 22. Tenke 1913. szent. 27. Bnest 
72. Bcrnáthlakab 1844 k. SZ:amosú ;var Se~s1szc--·ör'"' 1937 1949 
73. Bernáth Zo!tan Arad 1937-40 Nv 1940 1949 
74. Bertsmszk" Kárai" 1820. anr. :20. Kassa 1841. Pest Nv I841-i876 1876. ;ún. 9 .. Nv 

75. Betegh Bálint 1844 k., S·~amosújvár 1868. júl. 10., Pcst/24 eves 
Szamosújvar 1875, Kézdivásárhely, 
Se,...siszt--·ör"'' 1886 1891 

76. Bianu Emil Vasi!e 1858 k., Nkgyenyed~ Margitta 1924-26, Mvhely 1928-30, 
< Man·uarnecska Tvár 1949-i"" 

77 
Binder Gusztáv Adolf 

1836. aug. i,12., Nagydisznód fiú\ 1858. júl. i4., Bécs, Nagydisznód 1859-1898 1898/62 éves 

78. Binder I-lenrik 1828 Na""';'szeben Kv<ir 1854 67 1891. nov. 13. Bécs/64 éves 
79. Binder Ilona dr. 1927 Kvár r./dr. 19.32 Kvár Kvar 1933 42 e-·-1 tanarsco-éd adiunktus 

80. Binder János 1869 k. Topánfalva 1888-1909 1909. jún. 9., Topánfalva/40 
éves 

81. Binder János Fngyes 
1801. okt. i17., Szeben 1822, Pest Szeben 1823-1831, Nagydisznód 1832-J 859 1859. dec. 20., Nagydisznód a•~al 

82. 
Binder János Gusztav 

1888. márd. 11., Topanfalva 
1912. jún. 20., Bpcst/ Szeben 1933-1949: a Merck-ccg képviselője 

dc. dr. 1914 Bern Buk.ben 
83. Binder Károl·· 1856~ 1843? Kvár 1865-73 Mvhei" 1875 l 892 1938 
84. Binder K1.rol" La·os 1823. 1an. 18. FoP-aras. Se~esvar 1891. ·an. 15„ Se~esvar 
85. Binder Márton 1809. ian. 9 .. Medqyes 1831/32 Bnest Sz.keresztnr 1833-1859 
86. Biró Gábor Mihál" 1909. iúl. 8 .. Kvár 1930/31 Szei:red Kvár 1942-44 
87. Biró Géza 1902. iúl. 10. Petrozsénv 1924. dec. SzeP-cd Kvár B"'est 1942 
88. Bíró Géza dr. 1876. iúl. 4. Sicula (Arad m."l 1899 Bnest/1900 dr. Kvár B~est Kvár 1903-1926 1932. ;úl. 24. Kvár/56 éves 
89. Bíró lános 1874 Kvár Kvar 1892-től 1911. okt. 9. Kvar 
90. Bíró Mór 1840 Gv.s:Zentmiklós 1862 Pcst/22 éves Mvhci" 1864-69 G".szentmiklós 1874 G".szentmiklós 

91. Bizek Dezső dr. 1883 .. nov. !11., Törökbecse 
1905. szept. 12., Bpcst/ Bánlak, (TotontáD 1918-ig 
dr. 1907. nov .. Kvár Zsomboi"a 1926-1937 

92. Blau Sándor 1881. Okt. il. LU""OS 1904. \ún. 15„ Kvár B"'est 
93. Bla"er Jstvan 1887. okt. i12. Nv 1909. iún. 16 .. Bnest Nv 1909-i"" ? 1916. III. 4.* hősi halál 
94. Bocsancz" Anna 1908. ·an. 14., Szamosú;var 1932. 1an .. Kvár - „ ZsibO Zilal1 1942-1970-i~ 1992. ;ún. 5. Kvár 
95 .. Boo-dána:_ Ger""el" i Szamosúivár? 1818 
96. Boltosch G"ör- ·· 1704. ;an. ;J.8. Brasso 1726. iúl. 25. Lincse Brassó 1733 1752 Buk. 
97 Bonon1 Arnád 1868. dec. :5. Temesszékás 1894, Kvár Temesrékás Komlós Tere~ova 1924-1937 1933. marc. 30./65 éves 
98. Bon"ha" Kálman 1899. :ún. il 0. ErdŐ""''arak 1924 Szeaed Nv 1942-44 l 962. ;úl. 27. Nv 
99. Borsod" István 1871. sze"'t. 22. Pilis 1891 Bnest Földvar 1899-1907 Brassó 1907-19 Mo. 

~····---1 

100. Bossanvi leno 1897. dec.:22. Tvar 1920. nov. 23. Bnest Buo-vi (bérlől 1944 
101. Bosstn Tózsef id. 1836 SárkOr-uilak Bécs Szatmar 1874-1902 1908 
102. Bossm József ifi. 1 1898 Kvár Szat1nar 1902-27 1927. iúL 8. Sárközú'lak 

< Kv<ir 1920-25 egyet. gytár. vezetője, 
103. Both Erno 1900. aug.1

1

24., Zabola 1920. marc. 11„ Kvár 
Gvcrrvámos f"forontáT) 1926-1937 

104. Botos Kornél 1872. nov.! 10., Resicabánya 1897, Kvár/dr. 1899, Bpest Zsombolya 1900-tól 
1902. szept. 13., Resica/30 
éves 

105. 
Böszörményi János 

1910. nov.li., Nv 1935. okt. J„ Bpest Debrecen, Pécel (Mo.J Bpcst 1940-ről 1988 
GvulaG. 

106. Böszörmenvi lózsef 1824 k. Berenv (Sz.atmar m. i 1846. nov. 19. Pest/22 éves Sza[már 187 4 1886. aor. 16./63 éves 
107. Brandecker Károiv Mvhelv 1837 Bécs 
108. Brandecker Simon J 790 Zonibor 1813/14. Pest Mvhelv 1819-1854 1854 
109. Brandsch lózsef 1792 k„ Stászre2:en 1818. aui:i:. 19. Pest/26 éves 
110. Brandsch Mihálv Szaszree:en 1780-1796, Nv 1796-
11 L Rr~nclrs Miháh1 1789. szeot. 14. Nv 1812 au". 31. Buda/23 éves 

112. Braun Erno 1881, Pász~ó (Heves m.) 1905. jún. 17., Kvár Nv, Tvar 1918-1937 
1937. szept. 21., Tvár/56 
éves 

113. Braun !Inrc 1886. iún.:27. Mao-varnécska 1918. aua. 24. Bnest Tvar 1937 
114. Braun Károlv 1886. •an. 7. Tvar-Mehaia 1910. szent. 20. Bnest Szentandrás 1926-1937 
115. Brém Gvörov 1900 Meiőfénv Kvár Kvár - tseP-éd Naqykárolv. Tasnád 1929-
116. Breuer Albert Kálmán 1896. mái; 18. Mal7Var!ános 1923. •an. 11. Bnest/27 éves Zilah Oroszlán" 1944-bcn is Ersekvadken 
117. Breuer !lnre 1885. márc. 15. Temesvar 1911. mái. 2. Bnes[ Bnest 1942-44 
118. Breuer Pál id. l 821, Nao-vbánva 1851 Pest Maavar!ános 1886 92 1902/76 éves 
119. Breuer Pál ih. 1856? Mao-varlános 1878. mái. 24. Bnest Ma~arlános Zilah l 897-től 
120. Breuer Zsio1nond 1859. iúl. J6. Ma~'arlános 1880 Bncst/22 éves Maqyarfános Zilah 1918 1926 1927. nov. 28. Zilah/68 éves 
121. Brosz Alfonz 1888. szent. 25. Vaidahunvad 1908. iún. 24. Kvar Paraid Gver~·osztnliklós 1923 1944 1953 Gv.szentmiklós 
122. Brüll Ede 1892. szeot. 30. Sz.somi 'Ó 1914. iún. 20. Bnesr Torda 1916-w 
123. Brüll Zoltan 1892 Sziláavsomlvo Kvár FTTE Mmszwet, Borsa Fclsóvisó 1920-1944 1950k. 

124. 
Burdács A1a1os 

18.12 1854, Bécs Mvhely 1873-1891 1902, Mvhely/70 éves 
koncsanv1 

125. Burdács Béla 1863 k. 1885 Bécs Mvhelv 1892-1911 1912 Mvhdv 
126. Buzáth La1os 1855. ana. 16. Mmszwet 1876 Bnest/21 éves EP'cr 1886\-!899 1899/45-46 év Errer 
127. Buzáth Márton 1839. dec. 11. Mmszioet 1862. iúl. 17. Pest Mmszioet 1879-1898 1898. ánr. 7./58 éves 
128. Buzáth Márton 1828 k. Nv 1857. iúl. 20. Pcst/29 éves Nv 1885. szent. 26. 
129. Buzáth Simon 1821 k. 1843. iúl. 83. Pest/22 éves Tiszaúilak 

Zágon 1910-, Ditro-Borszék 1910-18, 
130. Chlop1tzky József 1881. febr. 20., Makó 1909. jún. 21., Kvú Seps1sztgyörgy 1 926-31, Zágon 1942, T el{e 

194.3-46 

1J1. 
Clemens (Klemens·J 

1894. pn. 4., Beszterce 1915. dec. 18., Kvar Scgcsvar, katonai gyt<\r, Mvheiy 1949-ig 
Fri " 132. Clemens Albert Béla id. 1852 Beszterce 1877 Graz Retteo- 1888-1944 1944. okt. 12. 

t 133. Clemens Albert ifi. 1893. ánr. 4„ Rcttci:i: 1915. dec. 18., Kvár Serresv:ir, kat. wtar 1918, Dés. Rettc2: 1922-53 1972.iúl.18. Dés 

" 
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134. Cozma Kornél 

135. Czaich Zsigmond 
Kornél 

136. Czakó János ifj 
137. Czékcl" Andr<is 
138. CzékcJu Eduard 
139. CzékcJu Fn<mcs 
140. Czetz Dénes 
141. Czetz Deodatus 

142. Czitrom Vilma 
Raáberne 

143. Czizek Kornélia 

144. 
Czoppelt Ernő Frigyes 
unoka1 

145. Czoppdt Ernő jun. 
dédunokal 

146. Czo--elt Htwo 
147. Czo---eit Isrvan lanal 

148. 
Czoppelt lstvan Frigyes 
fiúÍ 

149. Czukor 1Ó7_.sef 

150. 
Csanády Kálmán 
Sándor 

151. Csanálossy Albert 

152. Csanda Endre id. 
153. Csanda Endre ih. 
154. Császar Erno 

155. 
Császár Iren Ilyés 
Ernőne 

156. Csaszkócz" G"ula 
157 Csath Stáncel Zamfira 
158. Csató Oliver 
159. Csató G"öc--
160. Csausz Jstván 
161. Csavar Marcnt 

_ill_. Csehi Boldi7_.sar 

163. Csem1rzky Fngycsne 
Máthé Berta 13.n"a\ 

164. Csem1tzky Jstván László 
ános 

165. Csemnzkv László 

166. 
Csem1tzkyTihamer 
La1os (fiú) 

167. Cseresznvés Gvula dr. 

168. Csergi Pap Viktor 

169. Csermák Lipót Lajos 

170. Csernátony Zoltán dr. 

171. Csere La1os 
172. Csics Béla 
173. Csikv Ferenc 

174. Csiszar Ernö 

175. Csiszar lsrvan 
176. Csizck Kornélia 

177. 
Csonka JózsefGyuia 
Lászió 

178. Csurn-av Kálman 

179. Dálnoki Miklós Arpád 

180. Darvav Béla 

J 81. Dávid János 

182. Dávid l:ózsef 
183. Dávid La1os 
184. Debitczkv Mihálv II. 
185. Debitzkv Mihály L id. 

186. 
Debitzky Mihály III. 
ifi. 

187. Deér Kálman. 
188. De1neter Kornél 
189. Dénes Ferenc 
190. Deno-el Gvula 
191. Deutsch Dávid 
192. Dezső Miklós 
193. Dobav Albert 
194. Dobav Ferenc 

195. Dobay Sándor 

1904. m<irci. 21., Bdénves 1Q28_, Kvár L 

1883. dec. 2.3., Szatmár 

1821. szep~. 29., 
1841, Pest 

S=-s1szt"''Ö'r"'': 

' 1823 Bécs 
1832. szer.ti. 14. 1854 Bécs 
187 4 k. B1'assó 1894 Bécs/19 éves 
1869. •an. 13. Kvar 1891192. Kvár 
1807 k. Dés 1834. febr. 23. Pcst/26 éves 

1889. mard. 18., Kissolymos 1910. jún. 22., Kvár 

1924. febr. :15. Naszád 1950 Mvhei" 

' Szászregen , 1899, Bpest 

Szászregen i 1927. Graz/Buk. nosrrif 

1847. febr. :Z. Szászrecrcn 1869 Bécs 
1774 k. Med~Ts 1798. iúl. 28. Pesr/24 éves 

181 2 k„ Sz~szregen 1836, Pest/24 éves 

' Prá<>a 

1866. ápr 6'„ Nv (Váradolaszil 1907. dec. 20„ Bpest 

. 

18?? Jsztants 1Zemnlén m. l 1891. Kvár 
1887. ;ún. 23. lsztancs 1911. Kvar 
1895. febr. il8. Dés 1919/20 Kvár 

1895. szept) 26., Mvhely 1922. jún. 12., Bpest 

1882. dec. 11. Dombó IMMl 1904. iún. 17„ Kvár 
1930. mard 8. Torda 1953. Mvhel" 
1896. okt. 18., Kvár 1923. Kvár - r. 
1854k. Dds 1878. mái. 29./24 éves 
1836 Na"''bán"a 1861. iúl. 13 .. Pest/26 eves 
1936. ;úl. 8'c Mvhei" 1958 Mvhel" 

1882. marcj 31., Tasnád 1915. szept. 13., Bpest 

1887. jún. ~3., Eger 1913. szept. 27., Bpest 

1890. iúl. ilO. Bocsi 1913. iún. 14. Bocst 
1904. már~. 19., Törtel (Pest 

1925. jún. 15., Bpest 
m.I i 
1881. már~. 20. Na"''enved 1905. iún. 17./dr. 1913 Kvár 

1888. júl.~·' Solyomkő 1911. jún. 22., Kvár 

1914. febrj 16., Tvar 1936, Buk. 

1891. ápr.!5., Beszterce 1912. jún. 20„ Kvar/dr. 1914 

1858. fcbr! 3. Naovszalonta 1878 Bnest 
1875. dec.!29. Felső-Róna 1898. szent. 27. Kvár 
1815 k. Mvhelv 1841. iúl. 19. Pest/26 éves 
1903. már~. 10., 

1930/31, Szeged 
Kézdivásárhelv 
18llk. Mvhelv 1833 Pesr/22 éves 
1924. febr; 15. Naszád 1950 Mvheiv 

1886. júl. :16., Hátszeg 1909. o.kr. 10., Bpest 

1858. au!!2 23„ Gvorok (Arad) 1879. Bnest 

1850, Maroscsapó 1873, Kv.ir 

1894. febr; 10., Mmszr!!ct 1919/20 Kvar 

1894. máj. 15., Kézdivásárhely 191 ). jún. 8., Kvar 

1889 Kvár 
1889. okt. 18„ Kézdivásárhelv 1911/dr. 1913. dec., Kvár 
1846 k., Barót 1867/69 Bécs {21 evesJ 
1800 k., Miskolc fBorsod nL l 1824. okt. 1. Pest 

1881. júl. 4., Barot 1904. jún. 18./dr. 1905, Bpest 

1905. febr. 12. Gv.szentmildós 1927/28 Sze<>ed 
1867 k. Luo-os 1891 Bnest/24 éves 
1881. anr.'6. Kvár 1908. iún. 24. Kvar 
1859 k. Med~'es 1879 Graz 
1887. auo-; 23. M~""''ar1>1en 1912. iún. 22. Bnest 
1890. iúl. 14., Pécs 1914/1915, Kvár 
1867 k. Sens1szt12vÖr""'' 1891/92 (24 éves) 
1871 k. Brasso 1897. febr., Kvár/26 eves 

1840 k.. Csikszentgyörgy 1867. júl. 9., Pest/26 éves 

Kvár 1929 '.)(i Zilah 1936 1949 

Bpcst 1906 

Részt vett az 1848/49-es szab. harcban 1887. okt. 2„ Konstannna-
lnoi" 

Szeben Szentan-ota Brassó 1839-1848 1848. au~. 16. Brasso 
Brassó 1854-1857 
Na,,.,,ilva 1909-1916 1923 k. 
Kvár 1897-1914 1922. dec. 19. Kv<ir 
Dés 

Mvhely 1918-27, Tvar 1927-től 

Maroshévíz Mvhel" 1953-tól 1994. sze"t. 12. Mvheiu 

Szászrégen 1907-1913 1913/36 éves 

Szászregen 1931-1944 1951. m:l.rc. 24., Attnang 
1 'Ausztria\ 

Szászrt~en 1886 1917 
Szászre~en 1799 1820 1820 

Szászregen 1836-1871 1871 k. 

G"aiu 1937 44 

Nv 1909-1912, Rákoshegy 1942-44 

Tenke 1893-ig, Erdőszáda, Ruszkabánya 1900-
11 Alsósz1never 1918 To"ánfalva 1930-37 
Nv 1907-1927 1927. sze-t. 10„ lsztancs 
Nv 1912-1949 
Mvhei" 1924-1928 Dés 1937. á"r. 

Szováta 1924-26, Makfulva 1936-1949 

Kudzsir 1926-1937 
MvheJu 1988-in- 1997. nov. 18. Mvhei" 
Kvát 1930 

Felsőbán"a 1886-1899 1910 
Nv 1958- Mvhel" 1960 1988. okt. Mvhd" 
Torda 1784-i,.,.71804 1807 hadna--'' 

Abony 1944 

Gyergyótöigyes 1915-26, Vasláb 1935-37. 
Tatárszent...::Öf'"'" .fMo. l 1944 1970, Bpcst 

·~ 

Avasfelsőfalu 191.8-tól Boest 1944-

Bpest 1944, Abony 1945-1949 1960. aug. 9., Bpcst 

Kvár 1913 tanarse<>éd 1918-1949 
Gyergyóbékás 1918-, Seps1sztgyörgy, 1922-
1941 
Zilah, Nagykároly, Szatmar 1942-
Sziláo-vsomivó 1944-49 

Bpcst, Kelenföld 
1928. marc. 18., Kelen-
fóld/37 éves 

Haiós (Pest m."I Bncst (hírlaníró szcrk. I 
Alsóiára 1918-1937 1940 Alsóiára 
Mvhclv 1849. iúl. 27. Mvhclv 

Málnásfürdő 1928--44, Kézdivásárheiy 1949 

Mvheiv 1889. iún. 13./79 éves 
Maroshéviz 1950-53. Mvhclv 1953-79 1994. szent. 12. Mvhelv 

Dicsőszentmarton 1918-1937 

Boest 1882-től 1892. febr. 12. Boest 

Nagyilonda, Mvheiy 1897-1923 
1923. jún. 13., Mvhciy/73 
éves 

Dra!!on1érfalva Borsa Mmsz12:et I 964-ic: 1983. okt. 21. 
Kvár tsg., Mvhcly 1919-1949, 

1959. nov. 4„ Vulcan 
Vukan 1950-1959 
Kvár 1899-1916 
Kvár 1920-ie:, Sze12:ed t 962. aue:. 30. Sze12:ed 
Barot 1874-1892 
Sensrsztcrvör<>v 1825 Barót 1827-1865 1865 
Barot 1910-től, Mvheiy 1923-26, Belényes, 1941. aug. 13., Barot (sírja 
Torockó Csíkszenv1z 1937--41 MvheJvl 
Gy.szentm,klós 1942--49 Csíkszereda 1976. nov. 15. Csíkszereda 
Kvár 1924-1940-ic: Kvar 
Aranvoscrveres 1918 1937 1943. auv. 10. A. eres 
Marosillve 1936 Naovszeben/78 éves 
Sz<iszvaros 1919- Mvhelv 1922- 1953? Izraci 
Barót, Naovaita 1921-1953 1955. aor. 2., Nacrva1ta 

Hátszeo- Kvár 1903. márc. 11./4 l éves 
Seps1sztgyörgy 1876 k., Csíkszentmarton 1887, 
Etéd 1888-92 
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196. 

197 

198. 

199. 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 
205. 
206. 

207. 

208. 

209. 
210. 

211. 

212. 
213. 
214. 

215. 

216. 

217. 

218. 

219. 

220. 

221. 

222. 

223. 

224. 

225. 

226. 

227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 

233. 

234. 

235. 

236. 

237. 

238. 

239. 

240. 

241. 
242. 
243. 

244. 

245. 
246. 
247 
248. 
249. 
250. 

251. 

252. 

Dobribán Antal 
Ger.o-el' 

Dobsa Sándor 

Dombora László 

Dósa András dr. 

Dósáné Fáy Elvll"a 

Duha Arpád dr. 

Duha Bálint 

Duha Kristóf 

Duha Tivadar 
Duschka Tózsef 
Dvorszkv Béla ianal 
Dvorszky Béla ifj. dr. 
fiú) 

Ebergenyi Gyula 
tdekesi 
Ecsedi Csaoó Zoltán 
Eismann lózscf 

Elekes tmre 

Elekes Widder Erzsébet 
Ember Béla 
Ember Boo-dán dr. 

Ember Elek 

Ember Elemér 
Ember Emanuel 

l(Manól 

Engel József 

Eördö„h Stenhanus 

Eránosz Bogdán 

Erdélvi László 

Erdey Aladár László dr. 

Erénvi Béla 

Ess1gmann Márton 

Fabinvi Rudolf 

Fabritius Guido. 

Fali Erzsébet 
Fara2ó Endre 
Faragó István 
Farkas Jstvan 
Farkas Tózsef 
Farkas Pál 
Fazakas Eva Rozália 
Feierne 

Féder Alfréd 

Féder Vilmos 
Féder Vilmosné Psorn 
Anna 
Feiér Ilona 

Fekete Antal 

Fekete Endre ifi. 

Félegyházy Lajos 

Fénvhalmv Antal 
Fénvhaiinv Antal Aroád 
Fénvhalmv La1os 

Ferencz Aron 

Ferencz Tózsef 
Ferenczi László 
Ferenczv Géza árkosi 
Ferenr...--zv István 
Ferenczv lstvan 
Ferenczv János 

Ferenczy József árkosi 

Flohr József 

1898. máj! 13., Gy.szenuni!Jú~ 

1881. aug.; 29., Ersemiyen 

1916. júl. 27„ Mvheiy 

1889. már~. 31., Felsovisó 

1861 k., S~amosújvar 

1864 k. Novoiv (Kolozs m.·1 

1903. márF. 8., Mezőrücs 

1906. okt.:5. So1nlvóúilak 
1902 FoP-~ras 
1840 k. Munkács 

1879. okt.!7„ Pécsvarad 

1856, VerJspatak 

1908.dec.:16. 
1804 k. Gvulafehérvár 

1900. ;an.-22„ Oklánd 

' 1906 Kvát 
1898. iún.!28. Kvár 
1851 Mnlszwct 

' 1862, Mn~sziget. 

1892. iún.:7-

1833. Jan. !16., Mmsztget 

1807. máj] 2„ Bécs 

1759. nov.i 20. Kvár 

1845. yan. :2., Gy.szentmiklós 

1863 k. Bdénves 

1879. márt. 31., Nagykároly 

1872 Nv i 
1895. júnJ28., Szentágota 

' 
1849. má'l 30. lolsva 

1907. okt.127., Szeben 

1901. iúl. il2„ Mvheiv 
1866. okt.',23. Karánsebes 
1908. au.o-J 1. Na!!Vszalonta 
1874. Szer\.tmihálv (Temes 1n.I 
1900. szent. 2. Na.o-venved 
1909. aw>.' I. Nv 

1949, Mvhely 

~894. ápr-:28., Amerikai E. 
Allamok 
1906. iúl. 21 Aranvos~·éres 

1903 

1913. auo-. 27. NaPVenved 
1876, Odo1nbóvár (Tolna 
me"''el 
1903. ian. 10„ Zsibó 

1841 k„ Szatmár 

1822. mái; 5. Na.o-vbánva 
1867. ian. 20. Halmi 
1819 k.. Szannár 

1800. okt. 15„ NagyaJta 

1901. nov. 11. Na"''"''ta 
1819 k. Mvhel" 
1909. dec. 3. Vaidahun„ad 
1903. iúl. 11. Sz.udvarheJv 
1900. aus:i-. 25. Sz.udvarhelv 
1825 k. Mmszrn-et 

1870. aug. 9., Felsőrákos 

1889. szept. 25., Tiszaluc 
Ze111r lé~i 

- '">Y's'NVé-''"VV''V·"""iWf1W%P0Y":'J%ll1~"9!'?0·~r~;·:,•.J@# 

1923. jún. 13., Bpest Máriapocs 1942-1944 

1905/6, Kvár 
Almosd (Bihar m.) 1907-tól, 1914 - katonasag 

1941 
hadihaiónl 

yajdahunyad 1922, Abrudbánya 1924, 
Uiarad 1924-191.'f9 

1941. jún. 20., Bpcst 
Bpest, Nyarádszereda 1945, Maroshéviz, 

2002. szept. 4„ Szovarn Szászrco-en 1949- Szovata 1951-1979 

1910. jún 14., Bpest Kvár 1911-13, Maroshéviz 1913-1952, 
1979. nov. 29., Szovata Szovata 1970-io-

1884, Kv.ir/23 éves, 
Kvár 1886, Kvar/26 eves dr. 1885. iún. 13. 

1885 Kvár Tvar 1889-1900 

1933. jún. 30., Kvár 
Zalatna 1933, Mvhdy 1934, Mezőrücs 1934-
35 Mizil 1935-40 Maroshéviz 1942-1949 

1935. okt. Sze>'ed Szeo-ed 1941 Somol7V mcPVe 1944-től 
1928. Sze.o-ed/26 éves FoP-aras 1929-1949-i.o- 1976 
1864. Pest/24 éves Szombathelv 1918-1942 

1904, Kvár dr. Szombatheiy 1942--44 

1882. marc., Kv Kovaszna 1888-1944, Uzon 1944 utan 

1931 Sze1ted Nv 1942-1944 
1830. aus::. 31.. Pest/25 éves Zalatna 1848. okt. 22. Zalatna 

Barót 1923-tól, Petrozsény 1926-27, Mvhely 

1923.jún. 19„ Szeged 
1927-33, Nagybánya 1934-38, Gy. 

1999. okt. 19„ Mvhcly 
szentmildós 1938--42, Kapus 1943-45, Mvhely 
1945-1969 

1931/32Kvár-r. Kvar Buk Kvár 1946-1966 1990, Kvár 
1917. iún. 14. Kvár Kvar Bnest 1942-44 1973. okt. 22. B1)est -
1875. Kv/dr. 1877 Kvar 1883-1900 1903 Bnest (sír1a Kvár\ 

Csákigorbó, 1886, Körös1nezo, Nagybánya 1882. máj. 14„ Bpest/21 eves 
1892 Bnest 1922-től 1943. dec. 7., Bpest/82 éves 

Kvár? Abonv 1942-1944 

1858. júl. 17„ Bécs Nv 1860-1896 1896. dec. 30./63 év 

1829. júl. 30„ Pest/orvos 1836 
Mvheiy 1836-57. Kvar 

1870. jún. 2., Kvár MTA-tas:i- 1859-tőn 

1789 Pest Debrecen 1806 k. Mvhelv 1813-1817 Bécs 

1870. jú! 11., Pest Gy.szentmiklós 1886-1922 
1922. 111árc. J „ Gy. 
szentmiklós 

1884. Bnesr/21 éves Nv 1888- Na.ovszalonra. Belénves 1918-37 

··-1 
1908. ápr. 2„ Bpest/dr. Zombor (Délvidék) 1916-tól, Bpesr 1920-
1910. iún. 11. Bnest 1944 
1893 Bnest Szabadszállás 1896-1903 Bnest 1904-1918 1935. atw. 7. B•~est 

1921. Kvar - r. 
Kvár 1922, Naszád, Nagyi\va l 925-31, Beth-

1960. okt. 21., Bethlen 
len 1931-1944. 1950-1953 

1875. Bnest Műe,,,'etem Bnest Kvár 1878 1919 1920. márc. 7. Bnest 

1932/33, Berlin Szeben 1946-ig, Nén1etorszag 1946-tól 
1998. aug. 19., Drabender-
höhe 

1930. iún. 2. Szeged Mvhei",,,~k. 1925-27 1942 1986 Mvhei, 
1918. Bécs Szaszváros 1910-1949 1965' 
1931. Sze!Ied Uinest 1942. Mmsz1°et 1943-44 
1894. Bnest/20 éves Nv 1907-1944 k. 1944 utan- Nv 
1935. iún. 22. Bnest Sándorfalva (CsonP-rádl 1944 
1931. Szeo-ed Nv 1942-1944 k. 

1971, Mvhcly Mvheiy Erdősztgyörgy 1999-ig 1999. júl. 4„ Bpest-Mvhdy 

1922, Szeged Szatmar, Seps1sztgyörgy 1949-ig 

1935. 1narc. 26. Buk Nv 1942 1949 1994. febr. 2. Nv 

Nv 1942-1949 1983 

1936 Buk. Kvar 1947-io- Szatmár 1949-72 1985. ináius Szatmar 

Bpest Zsibó 1902-1944 1944, Zsibó//68 éves 

1927 Buk. Zsibó 1942-49- Szi!ávvsomlvó 1949-től 1988. Sziláo-vsomlvo 

1862. júl. 18„ Pest/23 éves Szilágycseh 187 4-1888 
1888. nov., Szilágycseh/48 
éves 

1846. dec. 21.. Pest/24 éves Halmi 1874-1892 1895. anr. 22. Halmi 
1893 Bnest/26 éves AknasuP-atao-1906 Várboo-san Túrterebes 1926 1937 k. 
1842. aor. 22. Pest Sonron 1868 Halmi 1870 LuP-os 1874- 1879 

1903, Kv<ir 
Kvar 1903-1920, egyete1n1 tanar, gyob')'SZ. 

1954. ápr. 22., Bpest 
1922 labJratóriumvezető 1938-49 

1924 Szeo-ed Tövis 1930 1940- Kvar 1941 1949-iP-
1845. nov. 21. Pest/26 éves 
1931. szent. 25. Bnest Vaidahunvad 1949-i0 

1926. iún. 16. Bnest Sz.udvarhel' Sz.keresztur 1949-i<> 
1924. okt. 24. Bnest/24 éves Sz.udvarhelv 1942-44 Sz.keresztur 1969. dec. 4. 
1855. iúl. 26„ Pest/30 éves Borosienő 1886 1892 1892/67 év 

1893, Kvár Vajdahunyad 1900-1930 1930. marc. 22., Bpest-
Vaidahun„ad 

1912. okt. 30., Kvár Érsekújvar 1916, Kv<ir 1917-1944 
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266. 
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268. 

269. 
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271. 
272. 
273. 
274. 

275. 

276. 
277. 
278. 
279. 

280. 

281. 
282. 

283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 

290. 

291. 
292. 
293. 

294. 

295. 

296. 

297. 

298. 

299. 
300. 
301. 
302. 
303. 
304. 
305. 
306. 
307. 
308. 
309. 
310. 
311. 

312. 

313. 

314. 

315. 

316. 

Flórián Gb.a 

Fodor Elek dr. 

I~odor Miklós 

Folberth Fngyes 0. J. F. 
fiú' 
Folberth Hermann id. 
Folberth Hermann ifj. 
dL 
Folbenh 1ohann losef 
Folbertth Friedrich 
ohann 

FoltinekAurel 

Földes Béla Árpád, 
La•os dr. 
Földes Béla Emil j!:. 
Földes Kelemen 
FrankErno 
Frenda Kárai·· 
Frenkel Amália 

Fried Sándor 

Fried Sándor 

Friedmann (később 
Fábián 1 16zsef 
Fröhlich Andris 
Fröhlich Ernő fa~;l 
Fröhlich G·"·lalfiii\ 
Fröhlich Oszkár 

Fröhlich Vilmos 

FülÖ" La•os 
Gaállános 
Gábrián• ilóz.sef 
Ga;za,...ó Róbert 

Gajzagó Sándor dr. 

Gál Béla 
Gál Mar<'"lt Szörrse"nc 

Gálfalv1né Szabó Emilia 
Gáll László 
Gallinv Ferenc 
Galló Dénes 
Gálosi Ferenc 
Gebhardt Zoltán 
Gellner Frioves 
Gerber-Thegze Béla 
Gvöro-v 
Gerber Ödön id. 
Gerber Ödön ifi. 
Gerbert Emil 
Gerbert Ottó 

i(államtud. dr.) 
GerP-elv Ferenc baróti 

Gergely Menyhért 

Gerö Gvuia 
Glockner Klára 
Schwatrz A-né 
Göldner Károiv 
Gönczv Samuei 
Görn:ev Dezső 
Görö.--. Dániel 
Göröo- József 
Göröo- Tózsef 
Göröo- László 
Götz Mát-vas 
Gözs" Arnád 
Gözsv Béla 
Gözsv Béla Leo 
Graffius Tózsef 
Graffius Wilhe!m 

Grósz Ferdinánd 

Grósz Nagy Samu 

Grósz Sándor 

GruJCs Milán Endre 

Guttmann Béla dr. 

1898. iúl. 18. Mezomadaras 1925. iún. 25.- Bnest 
1914. márc. 17., 

Kvar-Buk./dr. 1946, Buk. Ká-olnákrúonostor 

1880. febr.: 20., Tompaháza Kvár 

1833, Met~gyes 1854. Bécs/dr. 1856. Giessen 

1865 k. S~"esvar 1887. márc. 26. Bécs/22 éves 

1900. szep~. 7., Medgyes 1922, Graz, 1939 dr., Buk. 

1804 Seneisvar 

1843. nov i 17., Segesvár 1865, Bécs 

1886. máj! 20., Józsefháza 
1907. jún. 19., Kvár SM\ 

1884. apr. [23„ Arad 1907. jún 22./dr. 1908. jún., Bp 

1922. nov.! 11.- Arad 1944. szent. 19. Szeo-ed 
1872 B•~est 

1910. Sens·1szt~·öro--v 

' 
1853 Pesr 

1892. iún. :3. Alv1ncz 1920. dec. 2. Bnest 
1889. dec.i25„ Kis-szekeres 

1903, Kvar SM' 
1899. nov.;25., 

1923, Szeged G"1mcsközé•,lok 

1866 k., Brassó 1892. jan. 27., Kvár/dr. 1893/94 

1912. ·an. ;29. Sz.udvarhei" 1942 Sze"ed 
1808 k. Eher•es r 1833 Pest/25 éves 

1878. :ún.i3. G"uiafehérvar 1900. ;ún. 18. Kvar 

1928. au".: 19. 1953 Mvhel" 
1891. nov.! 12. Dés 1918 Kvár 
1782 Sárds me---e 
1860. márC. l. Szamosú'vár 1885 Kv:ir 
1860. már~. L (jan. 4.?), 1884. máj. 31., Kvar/dr. 1889. 
Szamosú;Vár febr. 28. Kvir 
1880. febr; 27. GuuJafehérvár 1903 Kv:ir 
1893. ;ún.; 10. Na-·enued 1915. :ún. 8. Kvár 

1937. Nv 1960 Mvhelv 
1902. no.,i. 18. Vaidahunvad 1925. iún. 17. Bnest 
1792 Töiökbecse 1814 Bécs 
1850 k. I<!ézdiszcntkereszt 1871 Pest/21 éves 
1886. ded. 16. Kvar 1908. iún. 24. Kvar 
1882. iúl.19. Eoer 1905 Bnest 
1852. oki. 22. Beszterce 1877 Bécs 

1884. ap1j~ 22., Szinérváralja 1906. okt. 12., Bpest 

1837. noV. 28. Munkács 1860 Bécs 
1863 Szihérváralia 1884 Bnest 
18 58 Bdzterce 1878 Bnest/21 éves 

1883. feb,~. 9„ Petrozsény 1912. jún. 20., Kv:ir/dr. 1914 

1871. ani, 18. Barot 1899 Kv:ir 
1900. má;rc. 17., Gy. 

1922, gyak. vizsga, Szeged 
szentmik1Ós 
1889. feb:r. 19., Pelsöc 1910. iún. 17. Boesr 

1878. au~. 22., Beszterce 1905. jún. 16„ Kvir 

1805 k. Mvhelv 1836. iún. 6. Pest 
1905. m<i:c. 25 .• Marosludas 1930. iún. 2. Szeo-cd 
1885. Szódemeter 1909 Kvár 
1875 k. Mmsz1e:ct 1897. iún. 18. Bnest/22 éves 
1821 k. Mvhelv 1846. okt. 21./25 éves 
1905. auo-. 16. Lozsád 1930. iún. 2. Szeo-ed 
1901. mái. 19. Szatmárhe!!V 1929 Szco-ed 

1925 Kvár-r. 
1861 Csíkszereda 1896 Bnest 
1903. rnárc. 26. Csíkszereda 1924. iún. 25./dr. 1926 Bncst 
1827. márc. 3. Tolna me ' 1851 Pest 
1850 k. Fehér~·háza 1876.Bécs 
1871. iún. 28., Szeben 
1912. jún. 19., 1935. nov. 28., Buk. Gvrmesközénlok 
1866. dec. 27., Nyírbakta (Sza-

1891. jún. 11., Bpest boics'l · 
1899 Kvar 

1903. máj. 18., Lajosfalva 1931. jún. 2., Bpesr Torontall 
1888. júl. 13 .• 1911.jún. 19., Bpest/dr. 1912. 
Bodroe:szerdahelv iún. 15„ Boest 

-,·14"P''"" '"''•'TWP:'fF:'~?i;'_".~ 

Torda 1937 Mvhelv 1949-io- Nv:irádszereda 1961- Mvhelv 

Kvár 1936-40 (egyetem), Nagybánya 1941- 1960. pn. 4., Nagybánya 

Balázsfalva 1907, Nv 1908, Nagybánya 1911- 1932. szept. 23„ Kápolnák-
ir:r. Kánolnákinonostor monostor 

Medgyes 1858-1892 1895 

Medn--ues 1892-1934-

Medgyes 1934-1949 (államosÍtásig) 

Med0 --ves 1835-1858 1858 

Brassó, Segesvár 1883-1899 1889. dec., Segesvar/46 Cves, 

Nagysomkút 1918-1949, Felsőbánya 

Arad 1917-1944-ig 1944. szept., Arad 

Arad 1949-io 
Arad 1872 1892 
Gverovósalamas 1939 44-io- !dcnortálásl Auschwitzr 
Nv 1853-tól Szomolnok 1874 
Bncst 1942--44? 

Rákospalota 1918-1943 1943/61 éves 

Nagykapocs 1920-1944 

Szen-ed 1942-1973 e""etem1 PVtar 1983. okt. 28. Szei:red 
G".szentmiklós 1859-1873 Gvulafehérvár 
G".szcntmiklós G"ulafehérvar 1910-in- 191 0 G"ulafehérvar 
Kvár 1903 G"ulafehérvar 1910-37 
Kvár 1870, Erdöszrgyörgy, Szentagota 1905-
1921 
Mvheiu 1953 1998 e etemt adiunktus 1998. dec. 27. Mvhclv 
Kvar Dés G"er""''osztmiklós 1937 Na bán"a 1985 utan 
Barot Sens1sztm'Örn-u 1827 Kézdivásárhei" 1852 
Makó Torda Kvar 1924 1928. iúl. Kvar 

Kvár 1884, Dés 1889. febr. 18„ Dés/28 éves 

Marosú•var 1918-1949 
Palotailva 1916 1944 

1 
Mvhelv 1965-82 1982 Mvhelv 
Dicsőszentmárton 1949 1949 k. 
Luoos 1815-ről 1870. anr. 19. Luoos/78 éves 
Naovborosnvó 1875-1919-io 
Nv 1919-1944 
Tiszadob 1918 Bihar 1924-1944 
Göroenvszentlmre 1885-1926 1930. nov. 26. Göro-énv 

Szinérváralja 1918-1949 1962 

Szinérváralia 1871-től 1908. nov. 1. Szinérvaralia 
Erdőszáda 1895-től 1899. anr. 20./36 b! 
Maroshévíz 1893. nov. 24. Maroshévíz 

Kvár, Petrozsény 1916-1926 

Varadia (Krassó-Sz. m.1 1918 1932. marc. 22./61 év 

Szeged, Gycrgy6saiamás 1944 

Torda 1918-1924 1924, Torda/39 éves 

Beszterce 1944 

Mvhelv 1836-46 1846. iúl. Mvhciv 
Gvuiafehérvar 1937-40, Boest 1942-44 
Na!!Vkárolv 
Peuillalónva 1918-1926 1933. márc. 2. 
Mvhelv 1854-1865 1865 Mvheiv 
Bnest 1942-44 
Nv 1929- Kvár 1941-1949 
Tv:ir 1949-ie: 
Csíkszereda 1898-1924 1931 Csíkszereda 
Bncst Sze<>ed 1930 Montreal 1949-től 1979. 1an. 10. Montreal 
Csíkszereda 1860-tól 1876. nov. 3. Csíkszereda 
Szászvárn<: 1880 1914 1914. Szászvaros/72 év 
Petrozsény 1905-1911 Szeben 1914---1916 1929. nov. 24. 
Mvheiy 1935-, Sz.udvarhely 1942, Kézdivhely 2002, lzrael 
1943 Mvhelv 1944--70 !Auschw1tzl lzrael 

Nyírbakta 1891-, Tasnád 1921-től 1933. Debrecen 

Nv 1901-1910 

Rcs1ca 1937 

Bpest, Szatmár 1924-1944 1944. nov. 25„ Auschwitz 
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318. 

319. 

320. 

321. 

322. 
323. 
324. 
325. 
326. 

327. 

328. 

329. 

330. 

331. 

332. 

333. 
334. 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 
340. 
341. 
342. 
343. 

344. 

345. 

346. 

347. 

348. 

349. 

350. 

35 i. 

352. 
353. 

354. 

355. 

356. 

357 

358. 
359. 

360. 

361. 
362. 
363. 

364. 

365. 

366. 

367 
368. 
369. 

370. 

371. 

372. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377. 

Gvaíui István András 
Gvalui Pál 
Györgybiró Szilárd 
léczfalv1 
Gvulai D. Olaa 

Hadnagy Emil Antal 

1-Iam Albert 
1-Iaidú Huuo 
Haiós Arnád 
Halász Jakab 
Halász leno 

Halász Pál dr. 

Halmagyi Ernő 

Halmáirvi Ilona Ida 

Halmagyi László 

Halmae:vi Szilárd Elek 
Halmigyi Tibor (László 
fia'1 
H ancs Viktor 
Hankó A„nta! 
Hankó lstvan 
Hankó László 
Hankó Zoltán 
Hankó Zolr<i.n Jstvan 
Hankovlts Ferenc 
Hanzeros Adám 
Hanzeros Géza lanal 
Hanzeros Géza i11. (fiú 
Hanzéros Jmre Pál 
Hanzéros lstvan Ádám 
Ede 
Haranth Dezső id. 

Haranth Dezső ifj. 

Harln Dániel 

Hartl Károiy dr. 
(1880-ról Nyárádi 
Károlv 
Hartlauer leno 

Hary Sándor 

Hary Zsuzsa 
Ádá1nov1tsné 
Havas Jzso 
Hecser Kálman Károlv 
Hecserne dr. Ferentz 
Vilma 
Heoedüs lmre káli (fiúi 
Hegedűs Rezső káli 
llan~I 

Hehs Béla 

Hennoh Ernö Ferenc 
Hennuh Sándor 

I-Iennann János 

1-Iidc"h Ká!man 
Hints Ádám lsrván 
1-Iinrs Gcr0 clv 

1-Iints István Mildós 

Hints Viln1a 
Hints Zoltán dr., 
farkaslaki 
Hintz Gábor 
Hintz G"Ör<m ifiabb 
Hintz Gvör"'' lózsef 
Hintz György József dr. 
id. 
Hintz György Károly 
dc. 
Holicska András 
Holicska Dezso 
Holicska lstván 
Horváth Ferenc 
Horváth Jnue 
Horváth Jstvan 

1_922. iúL 31. Mvhe!v 
1886. okt. 15„ Gvalu 

' 
1877. okf. 26., Mmsz1get 

1903. mái. 28. Mvhelv 

1908. apt. 24., Seps1sz[györgy. 

1867 k. Tvar 
1883 Pár'ia 

1861 MVhelv 
1864 k .• 

1890. feb'r. 2., Beszterce 

1887. p1(. 29., Zilah 

1884. márc. 14„ Zilah 

1833, ZÜ~h 
1888. ded. 15., Sziláe:vsomlvo 

1870, SziJágysomlyo 

2895. okt. 10. Farkasrelek 
1858. szebt. 5. Kolozs 
1882. aucr. 7. Sz.keresztúr 
1822 k. Kézdivásárhd ' 
1910. •an'. 12. Kvar 
1886. 1ná'. 2„ Szaszfenes 
1863. feb'r. 1. Dráacséka 
1847 k. Vácz( 
1875. fcb~. 16. Székelvhíd 
1899. iúlJ 24. Naavhalma~· 
1902. 1anl 6. Honctő 

1881. mál-c. 29., Nagyhal1nágy 

1891. deci. L Felsöbánva 

1920. au~. 9„ Felsőbánya 

1862, Tvát 

1899. mái] 27 .. Tvár 

1888. dcc.l 2., Kolozs 

1924. májj 24„ Topanfalva 
' 

1870 i 

1905. má"l 2. Felsősófalva 

1906. szept. 13„ Kvar 

1895. au"j 2. Körc--·~n 

1863 k., Nv 

1905. Arad 

1887. máfc. 28. Nv 
1855 k„ S7.ékelvhíd 

1890. ápr.:5., Fogaras 

1839. sLent. 18.,Arad 
1910. szerit. 2. Mvhelv 
1841. anr.:6. 

1947,Mvheiy 

1881. anr. 6. Nvárádszcrcda 

1871. júL 16., Mvhely 

1918. a"r.·6. Kvar 
1912. dec. 14. Kvár 
1939. nov: 26. Kvár 

1840. szept. 4., Kvár 

1874. szept. 6„ Kvir 

1923. márc. 27„ Boros1cnő 
1892. iún. 22. Mvhelv 
1905. nov. 2, MvhcJv 

1864 k. 
Maro1tta 

•• "'"'"''''''"'''""'!"R'-'.WD:!1"8'·f.WPl!'JW4%"!W19l1i!'~·'f"c .~,~ 

19L15 Szeo-ed Mvhel" 1945-1983 2010. an. 7. Mvhe!v 
1908. iún. 24., Kvár Kvár Gvalu Mvhelv 1918-1949 1970. mái. 20. Mvhelv 

1904. szept. 18., Bpest/dr. Újpest 1944 

1936 Buk. Mvhelv 1941-49 
Brassó 1933-40, Sárkány, Seps1sztgyörgy 

1933, Kvár - r. 1942-44, Avasfclsőfalu 1959-ig, M1nsz1get 
1975-i!! 

1888 Bnest/21 éves Tvár 1893-1903 1903. anr. 19. Tvár/36 éves 
1909 Bnest Nv 1913-1944 

Arad 1918-24 1925 Arad 
1883 Kvár Mvhelv 1885 Kvár 1900-tól Gvalu 1904-26 1933. febr. 7. Kvar 

Bonchida 1890-91 Kvár 191.8-1924 1924. aor. 25./60 éves 
1913. jún. 23./dr. 1918. okt., Kvar 1915-18, tanarsegéd, Kvár 1924-1944, 
Kvár l"''Ol!VSZ. 

1914. szept. 5., Kvar 
Erzsébetváros 1915-30, Kászonaltíz, Szárhegy 

1968. jún. 9., Seps1sztgyörgy 1934-42. Ditró Csíkszcnttamas 
1908. ilm. 20. Bocst Sziiá<mna<>vfalu 1918 Nvíree:vháza( 

Szilágysomlyo 
1899. szept. 19., Zilah/66 
éves 

1942. febr. 3. Boest Boest 1942-

1892, Kvdr Erzsébetvaros 1915-ig 1915. júl. 27./45 éves 

1919. nov. - r. Dés 1920-1937 
1879. itin. 11. Kvar Gvaiu 1886-tól Csíkkarcfalva 1918-1924 1932. szent. 11. 
1908. iún. 24. Kvar 
1847. iúl. 16. Pesr/25 eves 
1941 Szeaed Kvar Mvhclv- eovetcmi tanár 1946-80 1987. iún. 20. Mvhelv 
1911. szent. 19. Akosfalva 1911-18 Csíkkarcfalva 1925-50 1950. iún. 22. Csfkkarcfalva 
1887. mái., Kvár Szalacs 1892 Nv 1894-től l 928. ánr. 23. Nv/72 éves 
1869. iú!. 10. Pest/22 éves Alvinc 1874 Naovhalmáo-v 1886-1892 
1897. iún. 18. Bnest Honctő 1897 Naovhalma~· 1918 35 1935. marc. L Navvhahná~, 

1921 k. Bnest Naavhaima-~· 1921 
1926. iún. 16. Bncst Na<'•vhaimáov 1930-tól 

1906. nov. 17., Bpest Nagyhalmagy 1935-től 

1913. iún. 23. Kvar Csáki.P-orbó 1924-26 Felsőbánva 1937-1949 

1951, Mvhely 
Nagybánya 195 i, Erzsébetbánya 1952, 
Nawsomkút 1953 Nawbánva 1971-82 

1804 Pest Beszterce 1807 

1 
-

1881/2 Kv<i.r/dr. 1884. máj. 31. Győr, Kvar, Eger (1889-1923, Ké1111ai Int.) 1937, Győr 

1922 B""St Szabadka 1942-töl 

1913. jún. 23., Kvár 
Topanfalva 1918-1927, 
A\P"Vo'"' 1937- Boros1enö 1953 

1951, Mvhcly Gernycszcg 1951, Mvhcly 1953-1974 1974. máj. 15„ Mvhely 

1899 Kvár Bálinc (Temes 1n.l 
1932 lasi Korond 1942, Sz.udvarhclv 1952-től 1976. auo- 12. Sz.udvarhcJv 

1929, KW.r-1. Kvir, Buk, Sz.udvarhely 1942-től 1996. dec„ Sz.udvarhely 

1922 B•)est Nv 1929 1949 

1888, Kvar/25 éves Nv 1908-tól 1927. okt. 22„ Nv 

1929, Bpest A rad, Bpest?* 
~ kardvívó főiskolai olimpián 
1930-ban 1. heivezett 

1909. nov. 5. B~est Nv Po!P-ár 1 942-1944 
1873. iúl. 3. B"est Nv 1876-1891 1903. iún. 14./47 éves 

1912, Bécs 
Beszterce 1913-, Sz<iszvaros 1918-20, Buk. Né1nernrszag 
1921.Mvhelv 1922-44 

1863 Bécs Kassa Bnesr Arad 1880-1897 1899. nov. 14. Arad 
1936 Buk. Torda, Mvhdv. Déda 1942-52 Mezőbánd 1987. iún 11. Mvhel" 
18;0 Pest Nvárádszereda 1876-1891 1891 Nuárádszereda 
Mvhely, cü-i főiskola, gy. 
a.ssz1szt. 

Mvhely 1970-2006 2006. júL 18., Mvhely 

1905, Kvár Nvarádszereda 1905-1953 1968 Nvarádszereda 

1894/dr. 1908, Kv Mvhely 1918-tól 1935. 1náj. 14., Mvhelv 

1940/41 Szecred Kvar 1949-ie:. Németorszao 1992 Németorszao-
1936, Kvár Kvár 1973-ie: 1989. 1nái. 18. Eltville IDl 
1965 Kvár Kvár 1980~ir:o: 1992. •an. 25. Elrville 101 

1862, Bécs Kvár 1863-ról, 1883-tól e. tanár 1890, Kvar 

1896, Kvár/dr. 1897, Kvár Kvár 1898-1949 1956. máj. 5„ Kvár 

1946. aucr .. Szeaed Kvár 1946-49 Kvár 
1919. iún. 2. Kvár Boros1enő 1924-39 Kvir 1940-42 1943. marc. 8. Kvár 
1930. dec. 17., Buk. Buk. 1940-io- Kvár 1941-44 Mvhelv 1946-tól 1986. szent. 22. 
1894,Kv<i.r Hidahnas 1910-1927 1935. iúl. 19. I-Tidalinas 15r' 

MarP"Jtta 1943. febr. 18./79 éves 
1853 Pest Marotta 1857-1892 
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395. 

396. 

397. 
398. 

399. 

400. 
401. 
402. 

403. 
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404. 
405. 

406. 

407. 

408. 
409. 
410. 

411. 

412. 
413. 
414. 
415. 
416. 

417_ 

418. 
419. 

420. 

421. 
422. 
423. 
424. 
425. 
426. 

427. 

428. 

429. 

430. 
431. 
432. 

433. 

434. 
435. 

436. 

437. 
438. 
439. 
440. 

Horváth lstv.in 

Horváth József 

Horváth Kálman 
Horváth Kálman 
Horváth Károl" 
Horváth Károly 
ka"ronczat 

Horváth Lajos 

Horváth Tibor id. 
Horváth Tibor if:. 
Hönsch Joannes 

l1acobus 
Hrobon"i Pál 
Huszar Gyula nagyajtai 
~ana'1 
Huszar Ilona, Szilágyiné 

l1lean"a1 

Huszar Jenő 

Illés lo]án Zsófia 
Ilosva" La•os 

Ilyes )eno 

Illyes LaJOS Lőrinc 

Illyes Lajosné Fitos 
Erzsébet 
Imre lózsef felsőőri 
Inczerr ·Albert 

Inczeffy Károly 

Issekutz Béla 
Issekutz Ferenc Antal 
Issekutz Ferenc Tivadar 

Issekut7. Hugó dr. 

Issekutz Károl" 
Issekutz Lívia 
Izmael Adrienne 
Aita"né 

Izmael Márton 

Izmael Rózália 
i:Í!7er lenő (fiú) 
i:iP-er lózsef 

Jiiger József Ferenc 
aoa'l 
iirrer Viktor 
ahner Károlv 
ahner M. Károlv 
ahner Rezso 
ahncr Rudolf 

_Jakab Arpád 

akab Dánid 
akab Geza 

Jakab Géza ifj. 

ancsó Géza 
ancsó Tózsef 
ékelius Ferdinand 
ellakov1ts Boromeus K 
enev Adél 
enev Albert namrenvedi 

Jeney lstvan dr. (fiú) 

enev lenő ( anal 

Jeney Károly 

óna Sándor 
ózsa G"ula 
ucho Ferenc 

Konrád Kálman 

Kue:ler Ede 
Kacsó Albert 
Kain Eszter Mező 
Ernőné 
Kain Imre 
Kálmán Ferenc 
Kálmán La1os 
Karncsonv Márton 

1859 k. Man>ttta 

1875. apr. :2., Székelyhíd 

1850 k. ltnke 
1904. 1an i27. Hidalmás 
1891. 1an. i27., Héderfáia 

1882. már~. 9., Marosbéld 

1798 k., IJiposbánya (Szatmar 
ffi,I i 

1898. dec.: 16. E!7erbe""'' 
1923. nov.!2. Csíkszentm:irton 

1762, Pozs:ony vmegye 

1819 Mez\sberén" 

1859 

1896. m'j 23., Ny:irádszereda 

1886. nov ! 18., Kv.ir 

1900. dec. 18. Mmszwet 
1851.okr.31. Dés 

1890. dec. 18„ _Magyangen 

1898. dec.:23., Mvhely 

1899. okt. !30., Nagykároly 

1866 Miskolc 
1870 

1904. júl. ! ., Tövis 

1886. 'an. l31. Kőhalom 
1756. febr.i 4. 
17901 Szeben 

1855, Sz.uµvarhely 

1794 i 

1918. nov.i30. Kvár 

1914. jún.!10., Gy.szentmildós 

1886. nov. !t3., Mvheiy 

1901. okt. D. 
1888. febr.11. Sz.keresztur 
1889. mái.111. Brasso 

1855. Jan. fo., Brassó 

1879. dec. í23. Sz.kcresztur 

Tvár 
Tvar . 

1851 k., Tvár 
1901. marC. 27., Dicsőszent-
márton • 
Hátsze!7 i 

1872 k. K-.;rár 
1894. jún. :11., Körösbánya 
'HDl ' 
1849. nov. '6„ Kézdivásárhelv 
1825. aue:. 31. Kézdivasárhelv 
1817. aul!.20. Brassó 
1823. aor. 23. ZáP-ráb 
1893 
1834. Maros me"''e 

1882. m.irc. 15., Mvhely 

1850 Radnót 

1828, Maros megye 

1902. 1an 14. Mmszwet 
1830 k. Siilá""'1somlvó 
1852:, Abrudbánva~ 

1893. máj. 28., Sz.keresztur 

1842. iún. 17„ Brasso 
1929. iún. 7. Nvárádm""''aros 

1889. nov. 22., Naszód 

1891. iún. 28. Nv 
1929. auc. 24. Mvhel' 
Arad 
1905. nov. 5. Gv.szentmiklós 

---;i<C"'·''.'!·'''·'0''.''<"'fü".Mfl!'!"'t'1!'!1_?W!fl:#l!l\' 

1880. dec. 10. Bnest/21 éves Szalárd 1891-92 Mar~1tta 1906-1910 

1898, Bpest Hidalmas 1898-1901, Szarmar 1901-1949 1949 utan Szatmar-Székely-
híd 

1872. Bnest/22 éves Nv 1875-től 
1927. •ún. 28. Bnest/Buk. Hidalmas 1935-1944 
1913, Kv.ir Bonchida 1918-1924 

1903, Kvar Bonchida 1917-ig 1917 nov. 20./35 éves 

1824. szept. 1., Pest/25 éves Margitta 1826 

1926. iún. 23. Sze!7ed Mádéfalva 1939-1957 1957. iún. 2. Madéfalva 
1946. iúl. 13. Sze!7ed Mvhel" 1947-1988 1993. sze"t. 28. Mvhel" 

1789, Pest Kassa, Mvhely 1850 k. Bécs 

Pest Szamosúivar 1842-1877 k. 

1883, Kvár Ny. szereda 1883-tól, Makfalva 1924- 1925. máj. 7./66 eves 

1922. máj. 15„ Kvár - r. Makfalva 1923-24, Mmsz1get 1926, Szováta 
1939 1949 

1911,Kv:ir Kvár 1912-1919, ranarsegéd, Csucsa 1926-
1941. ápr. 6./52 éves 1937 

1923. iún. 13. Bnest N„ire-·háza 1944 
1874. iúl. 7. Bnest/dr. 1875 B~est 1882 tői e-·ctem1 tanar 1936. szent. 30. Bnest 

1914. jún. 24., Kvar Kvár, Palotailva 1918-1926 1927. aug. 19., Kvár/37 év, 
Palotailva 

1922. jún. 13., Bpest/24 evcs Bereck 1924-44, Akosfalva 1947-53, Makfalva 
1986. ápr. 9., Mvhely 1956-tn Para;d 1956-1970 

1929. szept. 30., Bpest Rákoscsaba, 1944 

Bnest Bncst 2 év Csucsa 1893-tól 1923. Csucsa 
1892 Kvir Tövis 1895 1926 Torda 1930 37 

1928, Szeged+ Buk. 1931 Bonchida 1936-37, Tövis, Torda 1949-ig, 
1992. jún. 5., Mvheiy Mvhel" 1955-69 

1908 Bnest orvosdr. Kvár 1913-1920 Bnest 1920-tól 1979. iúJ. 31. B•Jest 
1775 Bécs Na"'1szeben 1775-1823 
1804 Bécs Na--szcben 1804-től 
1876, Kvár, dr. 1882. júl. 9. 

Kvár 1881-től, később egyetemi tanar 1915. jún. 23., Kvar Kvar 
1817/18 Pest ? 
1941. iún. 23. Bnest Bnest 1950-től e""''etem1 oktato 1991. auo-. 2,3. Bncst 

1938. szept. 10., Buk. Mvhely 1938-1964 1992. marc. 13., Mvheiy 

1 
1911. szept. 27., Kvár Gy.szcntlniklós 1913-, Déda 1920-30, Mvhciy 

1930-1949 
1960, Mvhciy 

nem okleveles Mvhelv 1942-1969 2000 Mvheiv 
1909. iún. 21. Kvár Sz.kercsztur 1926-1944 
1913. szent. 10„ Kvár Sz.keresztú.r 1918-

1875, Kvár Sz.keresztúr 1875-1925 1925. apr. 21./76 éves 

1903/4 Kvár Sz.keresztur 1918-1944 
1833. Bécs Tvár 1844-1871 
1868. Pest Tvár 1871-1927 

Tvár 1889-30 
1872 Boest T vár 1924-39 1939. Tvár/92 éves 

1935, Buk. Szatmár 1957-ig 1977. apr. 12., Szatrnar 

1868 Pest 1872. mái. 10. Kvar/31 éves 
1894 Bnest/22 éves Szatmar 1942-44 

1913114 Szatmar 1941 

1875/76 Kvár Kézdivasárhelv 1892-1911 1913. mái. 4./63 év. Kézdiv. 
1847. ánr. 13. Pest Kézdivasárhclv 1 848 1861. 1narc. 10. Kézdiv. 
1841. iúl. 23., Pest Brassó 1843-1 877 1877. marc. 27. Brasso 
1858 Bécs Nv 1876. aurr. 15. Nv 
1922 Szei:>:ed Radnot 1938 
1856 Bécs Mvheiv 1866-1877 1877. dec. 2. Mvhelv, 1890? 

Dicsősztmárton, Mvhely 1918, Barot 1924, 
1903, Kvar/dr. 1916. aug. 19. Fernezciy 1935-37, Erdöszáda 1937-42, Cse-

loel 1944-től 
1958. dec. 29., Bpest 

1875/76 Kvar Radnot 1892-1918 1920 

1856, Bécs Mvhely 1872-1890 1903. nov. 7., Póka-
keresztur/76 ev 

1929 Bnest Mmsz1cet 1934-1949 
1854. iúl. 19. Pesr/24 éves Szi!ám1somI-vó 1874 1882 
1880. Kvár/dr. Vaidahunvad 1886-1892 1905/53 éves 

1921. dec. 10. Szeged Csíkszentmarton 1926-51, Karcfalva 1957 1970. máj. 28., Karcfalva (sír 
Mvhelv) 

1864. Bécs Brassó 1867-1908 1910. dec. 8. Brassó 
1951 Mvhclv Mvhelv 1951-től. QVÓ""''szervállalat-1rrazrrató 1998. á[)r. Mvheiv 

1912/13, Kvar Nv 1918-24 deponálás 

1913. "ún. 19. Bnest Arad 1920-1949 
1955 Mvhei, Csíkszereda 1955-től Mvheiv 1958-tól 1985. dec. 22./57 éves 
1920-23 Innsbruck Arad 1949-i!'.7 1979 
1932 Szei:>:ed Kalocsa 1935 Gv.szentmiklós 1944- 1975 
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505. 

Karácsonv Sándor 
Kárnáti Tános (anal 
Kárpáti Lajos József dr. 
16úJ 
Katona ióz.scf 
Katona Zsi!!mond 
Katona Zsiemond ifi. 
Kauffmann !rén Rácz 
Rez.sönc 
Kauntz Erno 
Ka•"'et Gusztáv Adolf 
Kazav Adél Ilona 

Kazay Endre 

Kelemen Eva 
Kelemen Sándor 
Kellcmen Ferenc 

Kellemcn Ferenc ifj. 

Keller Gyula 

Keller lstván GvörP-Y id. 
Keller István ifi. 
Keresztes ló7_.sef 
Keresztessy Sára Orient 
Gv-ne 

Kertcsz Ernő Istvan 

Kertész Ernő Re7_.ső 
ózsef 

Keszthelvi Kálman 
Khudv lÓ7_.sefil:i. 
Kiss Gerő 
Kiss István 

Kiss ·József 

Kiss Károiv csavási 
Kiss Zoltán 
Klanka Károlv Antal 
Kla•)ka Károiv lóz.sef 
Klein Emil 
Kleiner Dezső 

Klemens Frioves 
Knoblauch Agoston 
Károlv Hil1"0SSI 

Knoblauch Gás-ar 
Knoblauch Károl„ 
Knoblauch Miksa 
Knoblauch Vir- il 

Knöpfler Zsigmond 

Kóbori László 
Kohn G„ula dr. 

Kolosváry Jó1_.sef 

Ko1nloss" Károl" 
Komlós" Ev::i 
Koncz (Kauntz) András 
. id. na·--soi"mos1 

Koncz Andras Albert 
KonczArm1n 
nam'sOl"mosr 
Koncz Gvuia Gvör.,.,, S 
Konrád Géza Károl" 

Konrád Kálinán 

Kontesvellcr 1ózsef 
Kontesveller Károlv dr. 
Kónva Sámuel dr. 
Kónva Kárai„ 
Ko Alice 
Korbul„ Dezső Sándor 
Korbul„ Miklós 
Korbuiv Sándor 

Korényi Erno dr. 

Kornste1nlcnő 
Koronka Emma, 
Gáliszterné 
Kor-os La·os 

Kovacs Aladár dr. ifj. 

Kovács Andor id. 

1819-20 b Dés 
1869 Na!!Vlak (Csanádoalota? 

1899. nov. r., Világos 

1869. 1an. 9. Boros•enő 
1828. mái. !I. Vámfalu ($Ml 
1864? Bor6s•enő 

' 
1895. iúl. 50. Kvár 
1817. szent~ 29. Na·-·szcbcn 
1909. iún. :20. Nam~zaiatna 

1876. nov. ~O., Nagybánya 

1929. dec. 15. Tasnádszarvad 
1882. mái. !15. Mindszent 
1852. iúl. 3. Brasso 

. 

Brasso 

1917. júl. 1:0., 
Csikszentrriárton 
1886. auP-. 21. Moknn (T-T) 
1913 CsíkSzentmánon 
1881 k. iúL 11.. Huszt 

1889. dec. 15., Nagykálló 

1882. aug. ;19., Okan1z.sa 
Bács-E) . 

1896. nov. ~0., Szeben 

Szeo-ed ? 
1895. iúl. 2'5. Marosúivar 
1887: okt. 13. Nv 
1896. szeptf 4., Marosújvár? 
SziláPVsomlvó/ 
1820. iún. 7. Kvár 
1923. ánr. 25. Felsoszennvánv 
Tvar 
1756 • 
1886. •an. 8 .. Csákova 
1870 

! 

1894. •an. 4. Beszterce 

1832. jún. _7., Orav1ca 

1805 k.. OÓ.vtcza 
1797. 1an. 28. Resicabánva 
1860. mái. l2. Orav1cza 
1865 k. NJn1etbonsánv 

1890. máj. ~„ Fogaras 

1900. sze~o 2. Mvheh, 
1893. má:. 26. Kvár 
1889. nov. 18. {11), Nagysza-
lonta 
1882. ;an. 5. Na"''szöllős 
1943. febr. 2. Lun-os 

1808. márc! 10., Segesvár 

1886. febr. 25. Sz.udvarhel" 

1855. ápr. ~-•Sz.udvarhely 

1895. iún. i3. Sz.udvarhelv 
1932 CsíksZcntmárton 

1893. máj. 28., Sz.kereszrur 

1887. •an. 30. Fooaras 
1879. nov. 21. Nam•szeben 
1845. •an. 17. Brasso 
1830 Brassó? 
1887. iún. 13. Kvár 
1876 k. 
1872 k. Na·~,en"ed 

1899. ápr.18., Zilah 

1859 k. Nv 

1903. nov. 30., Mezőbergcnye 

1908. á~r. 1'3. Madéfalva 

1886. okt. 26., Tvár, 

1891. júl 4., Gercndkeresztúr 

"''•''~-9 -,~;C,VfoO•'<'' ff'"o ''"-~)-,.,~W'°''"Cll!J_'j&f!-'."''f'\l'~fl'.~ 

1841/42 Pest/;?3 éves Temes"''armat 
1889/90 Kvar Arad 1889-1930 1936? Arad 
1922. okt. 22., Kv/dr. 1924, 

Arad 1923-1949-ig Bnest . 
1890. mái. 13. Kecskemét 1892-1914 1945. 1an. 5. Kecskemtt 
1850 Pest Boros•cnő 1853-1867 Kecskemet 1867-től 1902. márc. 18./7 4 Cvcs 
1886 Boesr Kecskemct 

orvosi oklevél? Nv 1909-1944 1944, Auschwitz 

1920. Kvar - r. Kvar 
1842 Bécs· 1843/44 Gicssen NaPVszcben 1852 75 1878. iún. 10. NaPVszcben 
1935. m<i.rc. 8. Bncst Vértesacsa 1944. 

1903, Bpest 
Nagybánya, Gyanta, Vaskóh 1915-18, 

1923. ápr. 20., Vértesacsa 
Vértesacsa 

1955 Mvhelv Mvhelv 1955-1988 1999. nov. 4. Mvhelv 
1905/06 Bnest Marosborsa 1908-1910 Zilah 1 918-1944 1944 Auschwitz 
1876. iúl. 27. Bécs Brassó 1881-1912 1912. ánr. 5./60 éves 

Lugos, Bpcst, Brassó 1917-25, Szelindek 
190718, Kvar 

1934-37 

1940. okt. 28., Buk. Tvár, Detta, Mvheiy 1952-röl 2001. apr. 11„ Mvhely 

1908. iún. 20. Bncst Csíkszentmárton 1918 Tvar 1921-1949 az 1949-i állan1osítás után 
1936. Buk./dr. Tvár 1960-1990 1997, Németorszae: 
1902. iún. 18. Kvár M1nsz1e:et 

1913. jún. 29., Kvár Apahida, Kvár 1949 1982, Kvár 

1904. jún., Bpest/dr. 1910, Kvar Bpcst 1918-1944 

1921. jún. 14., Bpest Abádszalók 

Székelvhíd 1910-1918 
1875 Kvár Arad 1898-1901 Kvár 
1921 Kvar- r. Sziláo-vsomlvó 1929-33 Szatmár 1933-44 1944 Auschwitz 
1913 Bnest Sz.udvarhelv 1924-io-

1919. ápr., Kvár Szatmár 1930-32, Szilágysomlyó 1942--49 

1846 Pest Tvár 1850-53 Bnest 1853-tól 1898. auP-. 8. Gödöllő 
1951 Mvhdv Kannikbánva Mvheiv 1960 k.-1990 2008 k. Székesfehérvár 
1803 Bécs Tvár 1807-től- 1818 

T vár 1794-től 1817. anr. 23. Tvár 
1910/1911 Kvár Nv 1949-iP-
Bnest Naovkárolv 1918-1924 1924. okt. 12./54 éves 

1915. dec. 18. Kvár Katona ~·óPVSZ. Seoesvar Mvhelv 1940 1949 19.? 

1855, Bécs OravIC74 187 4-ől 1910. okt. 28., Orav1ca/79 
éves 

1828 Pest/23 éves Boksánbánva 1833 Resica 
1818. okt. 31. Bécs Orav1cza 1869. márc. 13. Orav1ca 
1883/84- BMest/23 éves Orav1cza 1911-1937 1942 
1888 Bnest/23 éves Oravicza~ 

1919/20, Kvár 
Beszterce 1924-30, Görgényszennmre 1937-

1984. febr. 8. 
1953 

1930. iún. 4. Ia·1 la.<1 Bacau Mvhelv 1945 - katonai kórház 
1914. :ún. Kvárfdr. 1917 Kvár 1924-1949 Kvár? 

1912. jún. 15., Bpest Gy.szentmiklós 1924, Torda, Mvhely 1925-. 
Oláhszento--"Ör"'' 1942-44 

1908 B"cst Szatmar 1910-18 Sárközúilak 1918-1944 
1965 Kvár e. Kvár Németo. 

1831. aug. 31., Bécs Sz.udvarhely 1834-1885 
1891. apr. 1„ Sz. udvar-
helv/84 éves 

1910. ánr. 22. Bnest Sz.udvarhelv 1910-1949 Sz.udvarhclv 

1876. máj. 29., Bpest Sz.udvarhciy 1876-1926 1927. iúl. 31., Sz.udvar-
hcJv/73 éves 

1924. dec. 19. Bnest Sz.udvarhelv 1924-1944 1952 Sz.udvarhelv 
1956 Mvheiv Déda 1957-1983 1994 NémC(orszao 

1921. dec. 10., Szeged Csíkszentmarton 1926-52, Karcfalva 1957-69 1970. máj 28., Csíkkarc-
falva/77 éves 

1911. iún. 23. Kvar Olthéviz 1923 1952 1973 Olthévíz 
1902. iún. 18./dr. 1903 Kvar Brassó 1905-iP-. Fo<>aras 1908 1955 1955 
1866 Bécs lasi 1868 1924 1940. anr. 2. lasi 
1857 München lasi 1859 
1911.iún.23. Kvár Kvar 1912 1915- ranárseP-éd 1915. ánr. 30 .. Kvár 
1899. iún. 23 B"est/23 éves Gvőr 1918 
1893. Kvár/20 éves Gv.szentmiklós 1893-tól 1914. febr. 25./41 éves 
1844 Pest ' 

1928, Szeged/dr. 1932. jún. Szeged 1928-32, Bpest 1942-44, Oroszlán Oroszlán 
1951-65 

1879/80 Bnest/1882 dr. Nv 1876-tól "''akornok 

1927. dec. 27., Kvár - r. 
Kvár 1944, Nv, Arad, Ny<i.rádtő, Mvheiy 1948-
ról 

1941142. Szen-ed Székel„híd 1949-iP-. Nv 1950-60 
1910. jún. 21., Bpest/dr. Tv:i.r 1918-1949-ig 1911. iún. 10. Bncst/dr. 

1914. júl. 13., Bpest 
Magyangen, Bánffyhunyad, Torda, Mvhciy, 

1948. máj. L, Mvhely 
1929-1948 
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t 506. Kovács Andor ~ 1920. :úI. 15. Gerendkeresztur 1941. nov. 5. Bnest B"est Mvhel" 1943--49 Sz..-lszre"'en 1952-82 1983. febr. 8 .. Szászr<t!!:en 
0 

507. 
Kovács Andorné ifj., 1919. okt. 17., Rákosszentm1-

1943. júl. 2., Bpest Pestszenterzsébet, Mvhely 1947-től, S:dszregen 
2000. dec. 29., Szászregen Bán'"'völ--i Klára hál" 1952-től 1976. szent. 1-JO" 

508. Kovács Antal 1912. marc.!30. Alsóswnor 1941- Sze~ed Szeo-ed, Tasnád. Zilah 1943 44 1963. dec. l'l. Als6szonor 
509. Kovács Endre uzoni 1893. ;úl. 17. Na~·enved 1922. febr. Kvar '· Naovenved 1923 1949 
510. Kovács lános 1903. aucr. 28.- Szatmár 1935. iún. 15. Szeo-ed Szatmar 1940-1949 
511. Kovacs lános lanal 1785 Kézdi\rásárhelv 1810. ánr. 18. Pest/25 eves Kézdiv<isárhelv 1845 
512. Kovacs lózsef uzoni id. 1844 Naoven"ed 1871 Pest Pest 1871-1880. Na~'Cnved 1880 1909 1909 Nam>en"ed 

513. Kovacs József uzoni ifj. 1884~, Na~enyed Nagyenyed, Bánffyhunyad 1931. Kvár 1942-
49 

514. Kovacs László uzoni 1920. szent.i 17. Na"'•en"cd 1943. :ún. 22. B"est SzeP-ed 1942-44 Bnest 1953-tól 2002. má;. 10. Bnest 
515. Kovacs 7....olt<i.n uzoni 1897. iún. 5:. Na~'en"ed 1923. nov. 26. B"eSt Szolnok. Kvár 1940 1949 
516. Kovass", id 1872. nov. 16. Erdőszáda B"est Bnest. Erdőszáda Kannikbánva Szatm<ir 191 8 1921 Szatmár 

517 Kovassy Endre 1885. jún. 2,4. 
Kolozs 1918-1922, Bánffyhunyad 1922-24, 
Honct6 1929 Nv 1942-

518. Kovássv G"ula 1853. nov. 11. Mmsz1""et 1878. •an. 28. B"est/24 éves Felsővisó 1901-iP- 1904. iún. 10./52 év 

519. 
Kovassy lstvan Gyula 

1882. júl. i9., Felsővisó 1905. jún. 24., Bpest Felsővisó 1911-1944, Eger 1946-tól 
Gusztav 

520. Kováss„ Zoltán 1902 Erdősizáda 1934 Sze..,.ed Felsővis6 Nv Szatmar 1944. Gacsál ' 1968 Debrecen 
521. Kovats Dénes 1874 k. i 1899. nov. 13. Bnest/25 év N"árádszereda 1940-1944 
522. Kov<its G"uia/;0..,.1 dr~ 1873 Kvar i 1923. ;ún. Bnest 1923. okt. 3. 
523. Kováts La·os 1811 k. Kéidivásárhei" 1833. sze"t. 13. Pest Nv1 Mvhel"~ 1871 
524. Kovats Tivadar 1870 KézdiVásárhei" 189112 Kvar Szeben 1891 Sensiszt~'Ör 1915 26 1930. márc. 25. Scos1szt"''. 
525. Kozma 1ános 1885. má'. 28. Sens1szr---ör"'' 1908. febr. 14. Bnest Mvhei" 1941-i..,.~ 
526. KozmaTános 1898. :út. L G"ef"''ósztmiklós 1923. ;ún. 14. Sze..,.ed1 B"est G"er""ósztmiklós 1942-49 
527. Kozocsa Dávid (an;\ 1857 k. Erisébetvaros 1879. a"r. 26. Kv:ir/22 éves Mam,arcséke rBHl 1900-1937 1939. 1an. 16./82 éves 
528. Kozocsa István dr.(fiú\ Ma..,.,·arcséke dr.t Mam'arcséke 1939-ről 
529. Kozocsalános7fi0" 1906. má;, 24. Ma-·ar Cséke 1930. Kv:ir " Ma<marcséke 1939-től 
530. Költli Ferenc 1 ;0..,.1 doktoratus Kvár 1920-1942 Kolozsvar 
531. Kö~eczi Tihamér 1904. okt. 3. Mvhei" 1940/41 Szeo-ed Mvhei" 1941- Bnest 1944 Mvhei" 

532. Körössy Tibor 1914. júl. 17", Magyarpeterlaka 1937, Buk. 
Gyimesbükk 1942, 1947-53, Csíkszereda 

1995. apr. 18., Csikszcreda 
1976-ia 

533. Kőszegi Dénes dr. 1888. aug. ~2„ Nagylak 1914. Kv:ir/dr. 
Kvár 1914-18, Bpcst 1919-20, Szeged 1921-

Szeged, 1970. szept. 14. 63 
534. KőváriTózsef 1903 nre......i,ház (fehér m.i 1927 Kvar - r. Abrud G"ulafehérvar Mvhel" 1942-44 1943-441 denortálás 
535. Kővar"lózsef 1885. szent.i27. Facsád 1910. mái. 31. Kvár Tvár 1937-
536. Kövesd" László 1902. dec. ( 9. Kraszna 1926. iún. 17. Szc<>ed Anahida 1938 1952 1980. 1 an. 11. Med-·es 

537 Kövesdy Zsigmond 1868 k. 1897, Kvar Kraszna 1910-1915 
1939. nov. 18., Kraszna/71 . éves 

538. 
Kövesdyné Eperjessy 

1905. marc.: 12., Dés 1931. jún. 30„ Kv:ir - r. Apahida 1937-1952 1984. aug. 30„ Medgyes Mar,,.1t 
539. Kö--- G"ula 1925. mái. 21. Mmszwet 1952 Mvhelv Csíkszentmarton Mtnszwet 1959-től 1992. atw. 19. Mmszwet 

540. Krausz Elemér 1873. Bnes'.t 1894 Boest Boest Öthalom 1911-1937 1937 utan Öthalo1n 
541. Krémer La1os ballai 1885. 1an. 24. Dés 1906. iún. 6 .. Kvár Dés 1916-1944 
542. Krémet Ott6 1902. aurr. 18. Medm,es 1931. Kvar Medl!"Ves 1931-32. 1943-69 Szeben 1933-43 

543. Kueres Károly 1890. aug. 1., Feketehaiom 1915, Kvar Nagyszaionta - 1960-ig 
Nagyszalonta, 1949-ig es 
1959-i!! 

544. Kulka Emil Aron 1880. okt. :26„ Lu1<os 1906. iún. 19. Boesr Tv:ir 1924-1937 
545. Kun Béla 1890. dec. 27. Fehértemolom 1911. iún. 22. Boes[ Tv:ir 1922-1937 
546. Kun István 1883. au!!. 6„ Nv 1909. szent. 29. Boest Kiskomarom 1918 
547. Kunfalvv József 

' 
Halmi 1916-1921 1921 utan 

548. 
Kuntz János Lajos 1891. aug. 28„ Feltár (Arad 1913. jún. 19., Bpesr/ 

Feltót (1áutil 1918-26 1933. okt. 13„ Felrót 
ózsef m.l ' dr. 1918. 'úl. 2. Boest 

549. Ládai Antal Fclsőbánva ' 1883. Boest/22 éves Arad 1892 Szatmar 1897. auQ:. 10. Szatmar 
550. Ládav G"ozó 1856. 1an L Beszterce 1877. iún. 13., Bnest Pána, Bécs Bánd íMaros m.\ 1895-1929 1929. iún. 19 .. Bánd 
551. Láooss" La•os ' 1838 Pest Verecke Un ar Nv 1849 1860 18\'.}2, Nv 
552. Lárencz László Béla 1845. márc; 24. Mezoteieod 1875 Bnest/30 éves Csikszercda 1879- 1916 
553. Lárencz László ill 1880. febr. 13. Csíkszereda 1910. nov. 17. Bnest Bnest Sonron Tomna 1926--1945 1945. ánr. 13. Tbmna 

554. László Géza 1891. febr. :1 i., Bánffyhunyad 1919. máj. 15„ Kv:ir 
Mmsz1get 1905-ig, Tamási 1918, Mvheiy 
1922, Barátka 1937-1944 

555. László lstvan 1883. iún. 15. Szentábrahám 1909. iún. 18. Boest Etéd 1920-1944 
556. Laza Tibor 1915. aucr. 28 .. Farkasd 1941. 1an. 13. Buk. Arad, Belénves Tenke 

557 Lázár Endre 1882. iúl. 12. Nam'enved 1905/1906 Kvár 

558. Láz<ir Erna 1873, Nagyenyed 1892, Kv:ir 
Orosháza, Kvár, Nagyenyed, Bpcsr, Nagyszom-
bat katonai l!VÓ"""szertar 

559. Llz:ir Erna 
1904. aug. 6., Beszterce 

1927. jún. 20„ Bpest Honvédgyogyszerész, Bpest 1942 
Bisrricioral 

560. Lázár Jstván 1909. febr. 22. Halmi 1933. marc. i. Kv:ir - r. Mvhelv 1942-44 

561. Lázar Jeromos 
1908. szept. 26„ Gy. 

1942. júl. J., Szeged Gy.szentmikJós 1949-ig 1974. dec. 30. 
szenrmiklós 

562. Lázár Miklós 
1913. júl. 13., 

1938. dec. 19., Buk. Gy.szentmiklós 1944-49, Csíkszereda 1970. nov. 8. 
Gvercnrószttnildós 

563. Le1tner Zshi:mond Nal!Vbánva 1864. iúl. 9. Pest/22 éves Sziláo·vkras:ma 1884-től 

564. 
Lengyel Attila László 

1890. márc. 10., Sz.kereszttir 
1913. jún. 23., Bpest/ 

Bpest oktato gyógysz. 1942-44 1961. nov„ Bpest Gv. dr. 1914. mái. 16. 

565. 
Lengyel Gabriella 

1891. nov. 17., Szkeresztur 
1915. jún. 8./dr. 1918. jún., 

Kv:ir, Nv 
Bereznavne Kvár 

566. 
Lengyel József 

1915. júl. 10., Déva 1938, Buk. 
Szatmar - katonai gytar 1941-42, Don-kanyar 

Schneider"\ 1951 - kórházi ovtar 

567 Lengyel Márton dr. 1847 k. 1870, dr. Bécs (23 éves) Szatmarnémed 187 4-től 
1911. marc. 25„ Szatmár/64 
éves 

568. Lenm'el Samu 1878. nov. 30. Mvheiv 1904. iún. 21„ Boest Hátszeo- Kvár 1930. 1an. 1. 

t 569. Lengyel Samu id 1866 k., Sz.keresztur 1887, Kv:ir Sz.keresztúr 1894-1918 
l 918~ban az örökösöké a 
,.,.,,tar 

~ 
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570. 
571. 

572. 

573. 
574. 
575. 
576. 
577. 

578. 

579. 

580. 

581. 
582. 

583. 

584. 

585. 
586. 
587. 
588. 

589. 

590. 
591. 
592. 

593. 

594. 

595. 

596. 
597 
598. 
599. 
600. 
601. 
602. 
603. 

604. 
605. 
606. 
607. 

608. 

609. 

610. 
611. 

612. 

613. 
614. 
615. 

616. 

617 

618. 
619. 

620. 

621. 

622. 

623. 

624. 
625. 

626. 

627. 

628. 

629. 

630. 

63 I. 
632. 
633. 
634. 

Len-·el Sa1nud ih. 
Liess Alfrcd 

Ligeti Kliroly dr. 

Lindner Ede 
Linoner András W. 
Liszka Tános 
Liszka László 
Litschel Emil 

Löffler Marcell 

Löffler Vilmos 

Lőrincz Ferenc Kálmán 

Lukács Dénes 
Lukács Dénes-~. 
Lukács Ferenc id. 
erzsébetvárosi 

Lukács Ferenc ifj. 

Lukács Ferenc ihabb 
Lukinich Dezső id. ffiú 
Lukinich Dezső ih. 
Lukinich lmre fana1 

Lutz Ferenc 

Máiai Henrich Kálman 
Makkai Imre 
Mandics Béla 

Márkos Ödön 

Markovits Henrik 
Márkus Béla Jstvan 

hózsef 
Marschalkó Leó 
Mártonu-., Emil 
Mártonfi László dr. 
Maszn"ik Dániel 
Maszn"ik Dezső 
Maszn"ik Géza 
Máté Szabó Mar~it 
Máthé Szeréna 

Matoicsv Károlv 
Mauksch Gustav Adolf 
Mauksch Tohann 
Mauksch fohann mn10r 
Mauksch Johann 
Martin 
Maukscl1 joseph 
Friedrich 
Mauksch Martin Adam 
Mauksch Tóbiás 

Mauksch Tóbiás Sámuel 

Maurer Sámuel 
Mederus La10s 
Medv1mc Ferenc dr. 

Meissner Vilmos 

Melzer Albert 

Mert7, Gizella 
Meskó Erzsébe[ 

Mess1nger Armm dr. 

Mészáros La1os 

Mezey Jenü 

Mező Ernoné Kain 
Eszter 
Mihálka GvuJa 
Mihábri La1os 

Mihellyes Zsigmond id. 

Mihcllves Zsi.,.mond ifi. 
Mike József 
csomortinvi ifi. 
Mike József 
csomortánvi id 
Mike Márton 
csomortánv1. 
Miklós 1eno 
Mikó Gvula dr. 
Miller Fülön 
Mischinuer Viktor dr. 

1895. anr. 21. Sz.kereszrur 

1858. nov. 18., Magyarpécska 

Kassa 
' 1865. okt. 24. Seoesvár 

1803 
1866 Tenke 
1884. szenti 3. Birk 
1882. júl. 26„ Dárda (Baranya 
m. ' ' 

1916. au"'. 28. Torontáltorda 

1887. okr.1., Mmsz1ger 

1857 Büdsientmihálv 
Kv.ir 

1847. Bécs:'; 

1882. jún. ~., Büdszentmihály 

1900 Kvár · 
1881. szent; 12. GáttaJia 
1909. febr. 14. Tvár 
Csávos ITofontá\1 

1872. júl. 30., Pécska 

1869. aucr. 10. Brasso 
1929. mard 8. Mvhelv 
1885. 3.t'r. 22. Mmsz1oet 

1902. aug. f5„ Mvhely 

1896. febr. l 8„ Gv1mesbükk 

1918. aug. $0„ Csík.mindszent 

1854 k. Tokai rzemn!én mJ 
1866 Gvöd~'ÖS 
1903. ·an. 2. Szamosúivar 
1868 k. Tdzaföldvar 
1897. nov. 30. Gvorok 
1920. au"'. 4. Nv 

: 
1896. dec. 26. Lucros 

1889. nov. 19. Zilah 
1798 

1765 Kvár! 

1783, Kvár! 

1802, Szá.s71ebes~ 
' 1170. auP-. IJO. Kvár 

1727. okt. 27. Késmárk 

1769, Kvár' 

Miskolc? , 
1871. aue:. 6. Med<r„es 
1884. 1an. 20. Beref!szasz 

1871. marc'. 21., Pécs 

1899. dec. 27„ Nagydemeter 
BN1 • 
1911 Na!!Vsza!onrn 
1904.mái.:19. Hátszee: 
1881. febr. :5., Felka (Szepes 
m.1 
1879. mái. 20. Torda 
1886. 3.pr. 13., 
Biharnam1batom 

1889. nov. 22., Naszád 

1887. mái. '31„ Mmszwet 
1888 Szat1'nár 

Gyulafehérvár 

1872 k. Gvulafehérvár 

1892 k. 

1810 k., Felsőbánya 

Dés 

1892. mái. 2. Kvár 
1889. marc. 21. Abrudbánva 

1906. szent. 26. Kvir 

, ''"""'"?'Y:~·w,"'''?l'.~~0?'?"'.Y',~C~ 

1919. mái. 15. Kvár Sz.kereszrur 1921 1937 
Na~·a·ra 1901 1916 1916 

1909. jún. 21., Bp/dr. 1911. ian. Szászkahánya, Ruszkabánya, 1920-26 
1938. szept. 2./80 éves 28. Bncst Marosberkes 1935 37 

1837 Bécs Nv 1854-cöl 1875 k. NY 
1888 Bécs Secresvár 1930-icr 1930 se~esvar 
1827 Pest (25 évi Nv Tenke 1855 1872 
1888 Bnesr Tenke 1895/30 éves 
Bécs Beszterce Dés 1918-1944 1967. febr. 12. Bécs 

1905. szept. 23„ Bpcst Torontálrorda, Csíkszereda 1921-44 1948 

1938 Buk. Erzsébetvaros Csíkszereda 1944-76 1993. nov. 7. Csíkszereda 
1909. jún. 19„ Bpest/dr. 1910. 
'ún. 4 .. Bnest 
1894. mái. 5. Bncst Büdszenmihál" Kvár 1924-1935 1935. ;ún. Kvár 
1926. Sz"""ed B"est ~ 

1871. jún. 11„ Pest Büdszent1nihály 1917. apr. L„ Büdszent-
1nihál" 

1904, Kvar Makó, Sepstsztgyörgy 1915-ig, Kvár 1924-
1958/78 év, Kv:ir 1949 

1927 Szeaed Mo. 1 961 . nov. Szccred 
1904. szc•~t. Kvár Tv<ir l 9 l 9-i0 Pilisboros•enő 1944 
1934. okt. J. Bnest Ma~·arorszá<> Sze-·ár 1942-44 
1878. iún. Bnest Gátta·a 1886 
1891. jún. 2„ Bpest/dr. 1895, 

Bpcst 1923. jún. 26., Bpest/5.3 éves Bnest 
1890. :út Bécs Prázsmár 1906 18 Keresztvénfalva 1918 31 
1954 Mvhelv Mvhei" 1954 tői ts~. ~·ó sz.kőznont 1988. szent. 16„ Mvhelv 
1907 Kvár Aran"osmcd es 191.3 Mmszicret 1919 37 

1930. szept. 9., Bpcst Mvhely 1930-1942, Homoródsztmarton 
1947-

1921 Kvar Torda Tasnád Ermihál„falva 1942-49 

1942. okt. 2., Bpest 

1875. mái. 13./21 eves Fu· JYásárhel" 1918 Nv 1942-44 Na~"ecsed 1952 Mo. 
Bnest/23 éves Arad Máriaradna 1918 26 
1927. Kv<ir- r. Kvár 1949-i~ Mvhei" 1949-től 1973. okt. 20. Mvhel" 
1893 Bnest/25 éves G"orok 1918-1937 1937. sze"t. Guorok 
1925. febr. 21.. Bnest Erdli"'et 1942-44 
1944. márc. 21. Bnest Nv 1946-1985 Nv 

B"est 1942 Kvar 1944-1949 
1921. márc. 18. Bnest 

··--~ 

1929 Bnest Bnest 1940. iúl. 25. Bnest 
1816 Bécs Beszterce 1836-1848 1848. okt. L. Beszterce 

Mvhciv 1777 Mvhdv 
1786,Bécs Mvhelv 1825 Mvheiv 

1803/04, Pest Kvár, Mvhely 1817 

1829, Bécs NagyszcbCn 1847-ig 1848, Nagyszeben 

1792. aucr. 2. Kvaron vlzsP". Szászsebes 1818 
1778? Pes[ Kvár Beszterce 1773-1836 1802 Kvar 
1789. jún. 19. 0791), Mvheiy 1793-tól, Kvár 1805, Kvar/34 eves Götnni:>:en 
1797 Pest Mvhelv, Sz.udvarhelv 1835. iún-w: 
1893 Kvar Kőhalom 1902-1936 1936. nov. 
1906. okt. 12./1907 dr. Bnest Nv 1910--44 1945? Nv~ 

1901.jún.18.,Bpest 
Szákul 1906-ig, Sz.udvarhely 1910-ig, Mvheiy, 
Tvir 1918-37 

1925, Kvár- 1. Kvar, Beszterce 1926-1944 

1934. Kvár-r. I-Ierkuicsfürdö Tv:ir 1935-irr. Szatmár 1968-irr 1997 Szatmar 
1938. iún. 3. Szeged Kadarkút (SotnoiN m.i 1942-44 

1906. jún. 16., Bpest dr. Nv 1942-44, gyárigazgato deportálás 

1903/4 Kvir Hosszuaszó 1918 Hátszeg, 1924-

1909, Kvár katonai pálya 1920-tól 

1912, Kvár Nv 1916-1944 

1914. mái. 28. Kvar Szarmár 1916-36 Namrilonda 1942 194.3 
Bnest Nv 1918-1949 

1867, Pest 
Gyulafchérvar 1886-, Szászrégen 1895-1907, 
Gvanafalva'tl918 

1894 Kvár/21 eves Gvanafalva 1918 1 />, 

Borossebes 1911-1924 1925. aug. 28., 
Borossebes/33 éves 

1835. aug. 4„ Pest/1939. orv. Felsőbánya 

1886, Bpcsr/22 éves Tbrda 1918-21, Nv 1929. 1nárc. 1„ Nv 

1913 Kvar 
1910. iún. 22./dr. 1912 Kvar Boesr Debrecen 1921-1948 1951. febr. 26. Debrecen 
1779. auP-. 23. Buda Nv 1788-iP- 1790! 
1930. Kvir/dr. Buk. 1934 Kvár-Buk Dés, 1934-1947 1962 mái. 17. MvheJv/Dés 
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635. 
636. 

637. 

638. 

639. 

640. 

641. 

642. 
643. 

644. 

645. 

646. 

647 

648. 

649. 
650. 
65 !. 
652. 
653. 
654. 
655. 

656. 

657. 

658. 
659. 
660. 
661. 

662. 

663. 

664. 

665. 

666. 

667 

668. 

669. 

670. 
671. 

672. 

673. 

674. 

675. 

676. 
677. 

678. 

679. 
680. 
681. 
682. 

683. 

684. 
685. 

686. 

687. 
688. 

689. 

690. 

691. 

692. 
693. 
694. 
695. 

Mitter Ferenc 
Moldovan La10s 

Moldovány Károly 

Molitórisz Pál 
Molnar Ilona Vulkán 
Lászlóné 
Molnár lános 

Molnar József 

Molnar Laios 
Molnar Miklós 

Mósa Rozália 

Most Ilona Scholtz 
Gvuláne 

Mózes Károly 

Muzsa Grn•ia 

Müller Frigyes 

Müller Priieves ifi. 
Müller Fülön René 
Müller János 
Müller Károiv 
NaiN (Grosz) Samu 
Naev Aroád dr. 
Na!!V Béla dr. 

Nagy Béla Kálmán dr. 

Nagy Béla Sándor v. 
lófő 
N, Bertalan 
Naov Dezsö vécse1 
Nal!V Endre 
Nao·v Etelka 

Nagy Jenő id 

Na-· lenő ifi. 

Nagy Jenő Sándor 

Naov László S. 

Nagy Márta Bukane 

Na~, Matild 

Nagy Miklós kövendi 

Nagy Miklós kövendi 
dr. 'i~. 
Na"'' Örs 
Nacn, Sándor 

Nagy Sándor id. 

Na-· Sándor ih 

Nagy Zoltán lmre 

Ncago~ Sabin 

Németh Pál 
Nits G"ula 

Nits János 

Nirslúlia 
Nits Sándor 
No10ános 
Nonn lánosf a";\ 
Nonn Marg1t Pánczél 
Zoltánné 
Novák Ernő dr. 
Novák J stvan dr. if; 

Novák lstvan id. 

Novák Sándor 
Nussbaum Miklós 
Nussbaum Sándor 
ózsef 

N"ued„ Géza 

Nyiredy )eno 

N„ir" G"ör 
N··ír„ Ödön G„ula dr. 
Oben 1ózsef dr. ·un. 
Oberth-lózsefid. 

1769.okt.4. Nv 
Felsőbánva 

1863k. • 

1893. szent~ 11. Kvir 

1887. aug. !12„ Szászsebes 

1852 k. NV 
1806. dec. 21„ Krízskic 
Bohémial i 

1847 szent.!21. Nv 
1857 k. Nt 
1921. márc~ 20., 
Gverm•ósztiniklós 
1901. Jan. z., Dicsőszent-
marton 

1889. szept~ 29., Abrudbánya 

1862. iúl. 22. Buk. 
1882. már e~ 9 „ Szász-
szenn!VÖt"'~ 
1871 NaszOd 
1891. marö 17. Karansebes 
1835 k. Nv 
1813 ' 
1866?1869? Nvírbakta 

1861 k. 
• 

1886. aug. p„ Krasznabéltek 

1897. dec. fű., Seps1sztgyörgy 

1888: iún. 13. Békésovoma 
1850 KisőSz !Torontál m.\ 
1930. auo-. 22. Mn1szwet 

1891. dec. ~5„ Nagyszeben 

1922. ánr. 2. Mvheiv 
1909. dec. pi., Magyarzsom-
boc 
1894. atio-. 4. Kv<ir 

1920. jún.p4. 

1900. dec.13. Bnest 

i 

' 1890. Bánlfyhunyad 

1923. nov.130. Marosludas 
Nam'enved 

1855?, Fd.~őbánya~ 
1886. nov.'·22. Mvhelv 

1894. júl. 3., Kvár 

1888. szept. 7„ Déda 

1906. dec.:9. Szamosúivar 

1870. szept. 3„ Kraszna 

1904. 1nárc. 30. Szainosúivar 
1904. auo-.. 26. Kraszna 
1888. anr. 16. Zernest 
1884. má;, 13. Na-·károlu 

1920. okt. 7„ Nagykároly 

1908. márc. 23. Na-·enucd 
1906. szent. 25. Na--~n„ed 
1879. márc. 30., 
Kézdivasárheiv 
1884. febr. 10. Kézdivásárhelv 
1891. okt. 25. Szászcsanád 

1891. febr. 11„ Gyulafehérvar 

1861. a .... r. 20. Na a•ta 

1865 febr. 17„ NagyaJta 

1832 Székelvhíd 
1875. ;úl. 15. 08.l. Nv 
Mcd " 1820 k. Medo-ves 

"N""."'Y-'°'-"'."""'11!! 

1792. auP-. 2. Pest Nv }816-iP" 1816. szent. .?O. Nv 
1866 Pest Veresnatak 1876-1888 

Békésgyula 1881-83, Marosludas 1900-7 1907. szept. 4., 
Marosluctas/44 eves 

1920. má'. Kv<ir-r. Kvar 1937 k. Kvár 

1909. jún. 21., Kvar Krasznabéltek 1926--44 

1880 Kvár/28 éves Nv 1907-i" 1909, Nv 

1830, Bpest Berettyóújfalu 1836-, Nv 1846-tól 1879. 1an. 14., Nv 

1877. iúl. 18. Bécs Nv 1878-1907 1912. marc. 28. Nv/64 éves 
1881 Bnest Nv 1907-io-

1946. febr. 5„ Bpest Bpest, Homoródszentmarton, Mvhely 1947-
2010. pn. 7. 48 Szatmar 1948. okt. 4-től 

1924. jún. 27., Bpcst Karancssag (Mo.) 1942-1944 

1911. pn. 22„ Kvar Mócs 1924--1926, Kvár 1930, Ermihályfalva 
1942 

1886 Bnest Bnest 1896-1917 1946. febr. 23. Bnest 

1905. jún. 16., Kvár Mvhcly, Torda 1920-ig 

1893 Bnest Naszád 1888-1913 
1913. dec. 18. Kv:ir Karanscbcs 
1861. ánr. 26. Pest/26 éves 
1837, Pest Naevszeben 1837-1904 1904 Narrvszeben 
1891 Bncst Torda 1916-(óL Tasnád 1918-1931 1933 Debrecen~ 
1909 Kvárldr. 1910 Kvar Tóthkomlós 1911-től Kvar 1921-1932 1932. 1an. 3 .. Kvar 
1882 Bnest-dr. Makó. Déva 1891-92 Gvulafehérvár? 1905. febr. 27./44 {:v 

1908. jún. 20., Bpest/dr. 1913. 
Bpest 1930. júl. 17./44 éves 

'ún. 7. Bnest 

1925. jún. 19„ Bpesr/28 éves Mmsz1get 1927-1942 1943. aug. 8„ Bpest/46 éves 

Mokrin !Torontál m.\ 1884 1890 k. 
1913. szent. 11. Kv<ir Nv 1913- Ee:eres 1920-1944 

Gv.fehérvár 1896-99 Földvár 1899-1908 1908 Földvar 
1952, Mvheiv Mmszu?et 1952 86 1994. ian. 19. Mmszwct 

1914. jún. 23., Kvú 
Szeben, Gyulafehérvár, Szaszrégen, Mvhety 

1980. máj. 8., Mvhely 
1919-től 

1946. iúL 13. Sze"'ed Mvhelv 1947 49 Szaszre"'en 1949 62 1974. marc. 24. Mvhe!v 

1935. febr. 18., Buk. Déva, Nagyenyed, M. lápos 1991. aug. 2„ Mvhcly 

1919 Kvár Kvár 1920--44 (Író szerkesztő\ Bnest 1944- Bncst 1974 

---~ 

1943, Bpest Mvhelv 1944-49 2012. febr. 15., Mvheiy/92 
éves 

1930. ;ún. 30. Szcn-ed Pécs 1942 MvheJu 1942-1949 Mvheiv 

Bánffvhunyad 1888-tól 1915-ig 1915. marc. 13„ B. 
hunuad/65 éves 

1924, Szeged Bánffyhunyad 1924-től 

1945/46 Sze<>cd Marosludas 1947-i"' Mvhciu 1948-tól 1987. ánr. 14. Mvheiu 
1883 B,.,est/23 éves Mvhelv 1884-1910 1921. sze•~t. 15. 

1878, Bpest Mvhcly 1884-1910 1909. dec. 10., Mvheiy/55 
éves 

1908. iún. 24. Kvir M vheiv 191 0-től 
1919/20, Kvar, 

Kv<ir 1942-44 1921. marc. 18. B~esr 

1912. jún. 22„ Kv<ir Bpest 1912-13, katonai gytar, Mvhcly 1919-
1930 Vilános 1936-47 Mvhel" 1947-49 

B"est Nv 1916-1930 1932. nov. 1 8. Nv 
1928/29 Kvár-t. Bécs Szamosú'var 1942---49 Dés 1951- 1979. sze•~t. 27./Szainosú'var 

1891. jún. 5„ Kv>ir Szamosújvar 1900-tól 1943. márc. 3., Szamosúj-
vár/73 éves 

1928/29 Kvár- r. Sza1nosúivar 1949-i0 Dés 1949-től 1993. •an. 17. Dés 
1927. ;ún. 21. Szen-ed. Dés Szilá"''balla 1935-37 Kraszna 1940- 1985. •ún. 13. Kraszna 
1912. 'ún. 19. Bnest Szamosú'vár 1942-io- 1943. a"r. 8./73 éves 
1910. má'. 31. Kvár Na-·károl" 1916 1949 

1944. nov„ Bpest Szatmár 1977-ig 

1929 Szeoed Szeocd Pécs 1944 Bnest 1946 1997. marc. 19. Bncst 
1928 Szeoed Szeocd 1942 1978. nov. 28. Szccrcd 

1902. jún. 20., Kvár Nagyenyed 1904-, Gysztmiklós 1909-22, 
1950. aug. 3., Szeged Battonva 1942 

1915. febr 8. Kvár Kolozs 1922 1942 Pelsóc (Szlováklal 1944 Lintoszentmiklós 
1914 Kvár Déva 192i1-1949 

1914. febr. 3., Bpest Nagys1.ebcn 1918-ig 1918, hősi halál 

1881- Kvár tanári okl. Kvár 1881-től m1ndvéP-lP' 1914. iún. 11./54 éves 
1883, Kvár/dr. 1888. jún. IQ., Magyarovár 1891, Kesztheiy 1897 

1932. nov. 19„ Bpest Kvar Bnest 1925-io-
1857 Bécs Nv 1862 1907 1907. auo-. 12. Nv 
1896 Bnest/1898 dr. Nv 1912-io- 1921. okt. Nv/46 eves 
1922 Graz M,d cs 1922 1937 
1845. okt. 31. Pest/25 éves Na-Tn"ed 1848-tól Medo-11es 1898 jo- 19111 
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696. Odor Béla dr. 1872 k., 11áriaradna 1892, Kvar/1893 dr. Kvár 
Sz>iszkabány-a 1902-4, Enved 1908-10, Lipp;1 
1920 26 Merczvfalva 1926 30 

697 Okonski Kele1nen 1871. szcp~. 2., Szeben 1895, Kvár 
Szeben 1895-1909, Ujegyház, (Leschkirch) 
1909-1 5 SeP-esvar 1 915 22 

698. Orient Gvula dr. 1869. okt. ';zL, Na>"'bocskó 1891 Bnesr/dr. 1900 Kvar Csernek 1891 tői, Kvár 1898 1940 

699. Orient G"ula. ih. 1912 Kvátl Buk. Bánttvhunvad Kvar 

700. Orient Tibor, 1915. 1an. 8., Kvar 1937, SzeP-ed Kvar 1940-46 Bncst 

70 !. Orlik l\1ária 1904 MvHelv Mvhelv 1942 Lenti 1944 

702. Orosz József 1943, Torda 1969, Mvhely Seps1sztgyörgy 

703. Osváth Attila J 921. dec. il6 .. Mvhelv 1945. Szeo-ed SzeP"ed 1945 Szőrei' 1946. Mvbel" 1947-től 

704. 
Osváth ElcmérZolt<in 1896. dec . .i 4„ Kvar 1923. febr, 23., Bpest Mvhcly 1923-1961 
ha vadi 

705. Osváth Káro]v 1884. már~. 15. Mvhei' 1907. ;ún. 24. B~csr Na>"'lak Paraid Mvhe!v 1922-1949 

706. Osváth Pál 1834 k. : Aknasu<>atao-

707. Ötves G"u!a 1898. iúL 18 .. Málnásfürdő 1921. ;ún. 14. B"est Zilah 1928. Kraszna 1930-44 Kvar 

708. Ötvcs Pál id. 1835 Erzstbetvaros 1856 Pest Sens1szt!!VÖr,.,..„ 1863-töl 

709. Ötvcs Pál ih 1866, Scus)szrn:vönrv 1889 Kv<ir Sens1szt!!VÖfm' 1895-1911 

710. Paior Pál 1925. 1an. Prá~- Nv 1949-iir 

711. Pálffv lstvan ! Marosludas 1911-1947 

712. 
Palóczy Anna 
Tischlerné 

1897. aug !10., Kvar 1918. máj. 16., Kvir Kvar 1926-1949 

713. Palóczy Lajos 
1850. jún. :30„ l--Iódn1ezóvasár- 1872, Pest Orosháza 1890-ig, Kvar l 890-1926 
hciv 

714. Pamfil P. Ghcorohc 1883. niarc. 22. Viírsatura 1908. Buk./dr. 1910 Genf Kvar Buk. 

715. Pánczél Géz.'l. (fiú\ I 901. dec. '25. Maroshéviz 1924. iún. 27. Bnest Körösbánva 1932-37 

716. 
Pánczél Géziné i\1olnar 1896. mar~. 21., A.lsócsernaton 1920. okt. 29., Bpcst Körösbánya 1921-1937 
olán 

717 Pánczél Sándor (a~a' 1872 k. Nao-venved 1893 Kv<ir/21 evcs Körösbánva 1918 

718. Panduia GCza 
1904. okt. [20., Mvhelyi 1934. marc. 10., Buk. 

Kás~.onaltíz 1937-4 i, Gyergyóhodos, 
Kászonaltít Gvcrovósaiamas 1942 52 Teke 1952-69 

719. Pancth 1eno 1896. iún. 18. Tasnád 1920/21, Kvár Mara1tta 1921 1944 

720. Pan Simon 1828 k. Siamosúivar 1852 Pest/24 éves Naovbánva 1870 k. 

721. 
Pápai Zsófia 1904. nov.!19., Kvir 1927,Kvar-r. Kvar 1928-50, Mvhely 1950-65 
Márronfine 

722. Pann Gvörm' 1933 Bras~ó 1958. Mvhelv Barot 

723. Pa" ... lózsef dr. 1935. auP-.'· 14. Mvhelv 1957. Mvhel" Déva, Gernvesz~ Mvhelv 1959-től e. oktató 

724. Papp Sándor 1864. dec.j 14., Kristyor (HD) Bpest Vulkán 1903-1937 

725 Parn) Tibor 1916 Tvát 1938, Buk. Tvir 1974-iv 

726. 
Parádi Ferenc ifj. (jogi 1906. dec.j25., Dés 1924 utan Kvár Dés, Kvar 1924-36, 1942-1978 
dr.l 

727. 
Parneu Szelénka Renée 

1891. fob~. 15., Bpest 
1914. jún 13., Bpest/dr. 1916. 

Kvar 1920, Tvár 1949-ig 
Roxinne "ún. 24. Boest 

728. Parravh Ibolva 1889. máf. 21. Debrecen 1914/15 Kvar Nammalád (Sza[mar m„ ma Ukramal 1917-
729. Patakfalvi Sándor 1896. deci 29. Sz.keresztur 1922. iún. 12. Boest Endrőd (Békés) 1944-ben 
730. Penkert Mihálv II. 177.?, Md:lECves 1801. au<>. 26., Pest/28 éves Székelvhíd 1805-
731. Penkert Mihálv HL 1808. 1an.i 14. Székelvhíd 1831. au<>. 11., Pest Székelvhíd 1 834-

732. Penkcrt Mihály IV 1850, Szé~elyhíd 1872, Bpes[ Székelyhíd 1869-től 

733. Penkert Mihálv V 1873. dec; 10„ Székelvhíd 1896, Bnest Székdvh(d 1912-

734. 
Penkert Sándor Mihály 1903. n1áic. 15., Székclvhíd 1925. jún. 19„ Bpcst Székelyhíd 1928-1944, Városlőd 1950-73 
dr. 1927-ben nostrifikálva Buk. 

735. Perl Ilona 1903. mái. 24. Kvár 1926. iún. 18. Bocst Kvár 1942-44 

736. 
Pesthy Zsuzsa Barabás 

1909. máj„ 11., Déva 1935. nov. 30., Bpest Isaszeg 1944-től 
Gézáné: 

737 Péter Mihálv 1904 m-.frc. 27. Kvar 1930 Szceccd Kvar cl'.vet. PVLal 1941-44 
738. Péterffi: imre attvha1 1861. Kakszentmarron Bnest Mmszwet 12 éven at 

739. Péterfy Károly 1914. jún'. 11., Hódmezövasár- 1942. jún. 27„ Szeged/honosítás 
Nyárádszereda 1942-, Mvhcly 1947-49 

hclv 1945. dec. 
740. Pető Ervm Gvör,.,." 1913. szerlr. 29. Tasnád 1942/43 Szerred Alsószooor 1942-1944 
741. Pildncr Albert 1868. S7-ent. 12. FoP-aras 1889. iún. 15 .. Kvár Sárkánv 1893-1937 
742. Pildner Ernő (Ernst') 1904. 1an.: 8. 1928 Kvar ""''ÓPVSzer!!Varak kéov1se!6ie 
743. Pildncr Erv111 1900. okL 28. Sárkánv Kvár? Sárkánv 1937-1952 

744. Pildner Fngycs 1840 ? Fogaras 1883-tól 
stcmbure:1 

745. Pildncr Melitta-Crisune 1907. nov. 22., Fof':aras 1930. iún. 23., Boesr Boest 1932-1952 
746. Pildner Viktor dr. 1871. ian„27„ Forraras 1893, Kvár/dr. 1913 Kvar Fogaras 1911-1923. Boest 1923-1940 
747. Piilieh Ferenc 1833. anr.· l. Sün1eR" 1856, Bécs Boest 1885- Tvár 1894-99. Simontornva 
748. Pissel Károlv 1859. márc. 3. 1884, Bécs Lekcnce (B-N. m.), Szeben 1902-1933 
749. Placsmtár Dávid 1826. okt. 10. Szamosúivar 1851 Bécs Szamosúivar 1851-1900 
750. Placs1ntár Grat1an 1795, Szamosúivar 1819,Bécs Szamosúivar 1819-1840 
751. Placsintár Károiv ' 1839, Bécs Szamosúivnr 1874-19 l 0 

1828. jún. 17., Ragyok (NOg-
. 

752. Podhraczky Ferenc 
rád) , 

1855, Pest Nv 1867, Nagyszalonta 1870-1888 

753. Podraczlrv lstvan 1875 k. Nauvszalonta 1895. iún. 20. Bncst/20 éves Naavszalonta 1895-től 
754. Pohl lenő 1875 k. Ener1es 1899. iún. 22. Bnest Nvl908-11 Bnest 
755. Pókav Arnád 1900 k. Gverovóditro, Debrecen Téo-lás 1942 
756. Pótsa S~ndor 1864 k. Komolló (Háromszék) 1887/88 Kvár/24 éves Gv1mesbükk 1899-1937 

757 Prinz1nger Antal 
1899. pn. 11., Mezöfény 

1924. jún. 27„ Bpest Nagykároly 1926-1949 - államosításig 
Szatmár), 

758. Püsoöki lózsef (fiúl 1887. szent. 20., Alsóiára 1913. inarc. 6. Bnest 

759. 
Püspöki Zsigmond 

1854 k. Bádok (Kolozs m.i 1880, Bpest (3. szig)/26 ev Alsójára 1886-88, Nyáráds7.creda 1888-tól 1ana) 

,o,'>"•/?JC";''v,•n'"'"'''"~.~~n1'''.0:·o/·T'"!3~~J1Y0l"f'1:'+\F~ 

1940. okt. 9. J<var 
1988 Kvár 
1999 B est 

2011. apr., Scps15ztgyörgy/68 
éves 
1961. nov. 20. Mvhdv 

1963. szept. 23., Mvhely 

1951. a•~r. 23. Mvhelv 
1870. marc. 10./36 éves 

1870. marc. 10./36 Cves 
1935. •an./69 tv Bucst 

1986 utan Kv<ir 

1926. nov. 4., Kvir/77 éves 

1965. iún. 10. Brea·la 

1921 k. 

1987. aug. 1.?., Mvhely 

2002. marc. 27., Kvar 

2005. a"r. 9. Barot 
1994. nov. 14. Mvhdv 
1939. dec. 6„ Vulldn/74 
éves 

1993. pn. 12„ Kvar 

-····-·-~1 

1974, ·rvar 

1834, Székcivhíd 
1869. marc. 2. Székclvhíd 
1912. okt. 9., Székclvhíd/62 
éves 
1928. 1nái. 21. Székel"híd 

1977. 1an. 20. 

1977. nov. 21., Anglia 

1931 Kakszentmárton 

1937 Foe:aras 
1971 
1952 Sárkánv 

1914, Fogaras 

1986. aor. 4„ Bocs[ 
1944. marc. 29. Boest 
1902. auf':. 6. Simontornva 
1934. aur. 28. 
1901. Szamosúivar/74 eves 
1872, Szamosúivár 

1895. febr. 3., Nv 

1944 Dcbrecen/44 éves 
*1942-töl az özveove 
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818. 

819. 

820. 
821. 
822. 
823. 
824. 
825. 
826. 

IOuiri1ú Alaio~ 
'Junter Ferenc 
'JuJttncr La1os 
Raáber Aroád dr. 
Raáber Ferenc Kerestélv 
Raáber La1os 

Rácz Rezső (Rudolf) dr. 

Radimetzky Antal 
Albert A. 
Raizine:er Sándor 
Rehon Károlv 
Remetei lózsef 
Réti Ella 
Rette'i!.i Anna 
Richter Gvör 
Rohonczv Béla 
Rohonczv Zsi<>mond 
Rohonczv Zsio-n1ond ifi 
Roll Sámuel 
Roll Sámuel és fia R. 
Károlv 
Rosenfeld Ilona 

Roth Albert 

Roth loannes Ladis!au 
Roth Károlv ifi. teleP-di 
Roth Károiv La1os 
Roth La1os 
Roth Pál teleP-di id. 
Roth Pál teleP-di ifi 
Róthschnek Jenő Emil 
K. 
Róthschnek Káro!v 
Rox111né Parneu 
Szelenika R. 
Rózsa Gizella 
Rozsnvav József dr. 
Rozsnvav Kálman 
Rozsnvav Mátvas 
Ruttkav Aladár 
Ruttkav La1os 

Saád lózsef 

Sa1nbach Károly 

Sándor Zoltán farcádi 
if1. 
Sándor Zoltán farczádi 
id. 
SárP-a Gergei , 
SárP-a Gvuia ifi. 
Scheint (Scid111tzer) 
Frida 

Scheitz Endre dr. 

Scheitz Endre id. 
Schiessl Albert 
Schiessl lohann Georo-
Schiessl Karl Boromeus 
Schiessl Károiy Albert 
l(ana) 
Schiessl Károly dr. ifj 

l(fiú) 

Schiessl Kázmer József 

Schiessl Viktor 
Emanud 
Schlett Ernö 
Schlctt Géza 
Schlett Oliver id. 
Schlctt Oliver ifi. 
Schmidt Adám 
Schmidt ló1,.sef 
Schmidt-Kovács József 
id. 

Schn101zer Zoltán 

Schnell Péter 
Scholz András Sándor 
Schonner Gvu!a 
Schwachhoffer lstvan 
Scbwachhoffer La1os 
Schwartz Sámuci 
Schwartz Sámuel 

1889. nov; 28 .. NaP-vszalonta 
1879. szerit. 14. Bnest 
1767 k. - Brassó 
1882. 1an.!9 .. Bnesr 

1884. jún.1, 4., Kaposvar 

' 1883. decJ 14., Tiszakürt 

1865. •an.i25. Pusztavacs 

' 
1812 k. Zalatna 
1879. au0 i L Kvár 
1891. au0 ; 20. Déva 

' 

1872 k. Mócs 
1833 k. N1isztótfalú 
1862 k. N:iócs 
Szebenr 

1819k.,13'.rasso 

1893. dec. 1. Csíkszent~'öro-v 
. 

1783 k. Dés 
1858 k. Úés 
1788 k. Dés 
1784 k. Bés 
Dés 
1826. DéS 

1868. júni 12., Debrecen 

1806. auP-~ 28 .. Mvhelv 

1891. feb}. 15., Bpest 

1873. iúni 25. Zomba 
1869 Zoinba 
1833. mái. 14 .. Szabadszállás 
Táoiószele 
1859 k.. Zsomboiva 

1867 k. Elnőd !Borsod m.l 

1890. aug,! 25., Körösiadány 

1914. yan.[11., Erdösztgyörgy 

1887. jún.i 15., Székclyudvhely 

1859 k. SZinérváralia 
1894 Arad 

1884, Led1111tz 

1901. máj; 25„ Bonyha 

1866 k. Mvhelv 
Buda? . 

1781 Tvár 
1837. nov) 17. Balázsfalva 

1862, Balázsfalva 

1889. szep't. 27„ Balázsfalva 

1908. márc. 30., Zsidve 

1867. febr. 16., Balázsfalva 

1925. iún.: 15. Abrudbánva 
1892. ánr. · 18., Veresoatak 
1890. febr. 8. Veresoatak 
1922. auR". 22. Szatmárherrv 

1808 k.. Nv 

1904. nov. 3., Szerdahely 
Szebeni 

1812. 1an. 28. Brasso 
1894. iún.· 11. Buziásfürdö 
1849 k. Szee:ed 
1788 k. Pest: 
1824 k. Nv 
1779 k. Besz[crce 
HunP-. loliens1s 

„,.,,„,_,„,_""''· '""' •• ,~"""0Vl'Y,t0":~ 

1862 Pest Tvár lkémiai lab.l 1865-95 l 8'.J8 Tvár 
1800 Pest Szamosúivar 1806-tól. Pest 
1913. iún. 2. Kvar Bonchida 1924-1926 
1908. okt. 5. Boest Nv 1910-töl 1944-irr 1944? dcnbrtálás 
1796. auo-. 16 .. Pest/29 éves 
1907. iún. 25. Boest Tvár 1927-ről 
1905. jún. 16., Bpesr/dr. 1906 

Hódmezővasárhdy, Nv 1909-1944 1944, Auschwitz 
Kvár 

1905. jún. 23., Bpcst Kézdivásárheiy 1924 

1886. Bnest Szatmár 1912-1937 1937 Szatmar 
1921/22 Kvar Kvár 1924- "''ü<>'l1szerrakt:i.r 1928. febr. 12. Kvar 
1836. auo-. 10. Pcst/23 éves Abrudbán"a 1863? 
1905. iún. Kvár 
1914. :ún. 23. Kvar 
1788 Pest SziJáausomJuó 1806--1807 
1892 Kvár 
1858 Pest/25 eves Mócs 1876-1892 
1889. iún. 15. Kvir Mócs 1897-1906 
1814. auo-. 25. Pozson.r Brassó 1818-1839 --
1842. júl. 21., Bpest/23 éves Seps1sztgyörgy 1842-1857 

1917 Kvár/1919 drd. Bnest 1942-44 
1916. dec. 5/61 éves, hősi 

1878, Kvár Gycrgyótölgyes 1880-1916 
halott 

1806. iúl. 10. Pest/23 éves Dés 
1879. Bnest/21 éves Dés 1882-1918-iP-
1811. anr. 6. Pest/23 éves Dés 1880-io 
1806. iúl. 10. Pcst/22 éves Dl< 
1819 Bécs Dés 1820 1853 1871 Dés 
1852 Bécs Dés 1853 1871 11872-töl no!P-armester) 1893. 1ná;. 23. Dés 
1889, Bécs/dr. 1901. jún. 8. 

Debrecen 
Bnest 
1828. awi:. 30.- Pest Uifehértó 1837. Debrecen 1846-tól 1873. ;úl. 22. Debrecen 

1914. jún. 13., Bp/dr. 1916 Tvár 1920, Kvár 1921, Tvár 1922-töl 1974, Tvár 

1926. Buk. Szurduk (Szilán-u m.l 1937-1942 
1895/1896 dr. Bocs( Arad 1918-1924 
1895. Kvar Arad 1895-1918 1918. nov. 13. Arad/48 éves 
1855. Bécs Zomba 1861-től Arad 187 4-től 1895. au". 5. Arad 
1886. mái. 25 .. Boest/24 éves Nv 1918-1926 1934. okt. 1. Nv/74 éves 
1882. mái. Boest/23 éves Kereke,:rv-háza 1917 -i0 

-1 
1895. febr. 13./28 éves Nao-vszalonta 1895-1904 

1921. júl. G. Kvar - r. Csíkszepv1z 1926-tól 1983. júl. 24., Kézdivásárhely 
NaPVborosnvó 1937-1944 

1938. dec. 28„ Buk. Erdösztgyörgy 1942-44, Mvhciy 1947-49 

1911. máj. 27., Kvar Arad, Erdősztgyörgy 1912-1944 

1884 Bnest/25 éves Kvár. Gá(alia 1911-1927 1927. 1an. 8 .. Bnest 
1918 Bnest Tvár 1920-1949 

1907 k., Bécs Beszterec 1922-1944 1946, Coburg 

1925/1928, Szeged/dr. Bonyha 1934-52, Dicsős·1.entmarton 195.3-73 1982. jún. 11., Dicsoszcnt-
marton 

1887. szeot. 17„ Kvár/21 eves Bonvha 1894-1934 1934 k. Bonvha 
1831. Bécs Körösbán"a 1832-1882 1882 

Balázsfalva 1817-1858 1858 
1864 Bécs Balázsfalva 1858-1878 1.878 Balázsfalva 

1883. máj. 26., Bpest Balá1.sfalva 1883-1934 1934. szept. 28./73 éves 

1912, Kvár/dr. 1913 Kvár Balázsfalva 1934-1953 

1932, Graz, dr. 
Buk. 1948-ig, Zsidvc 1948-53, Dicsőszcnt-

1992, Németorszag 
marton 1969-iP-. Németo. 

1887/88, Kvár 
Kv<ir J 891-ig, Balázsfalva 1891-94, Zsidve 

194·8, Zsidvc 
1894-1948 

1951 Mvheiv Mvheiv 1951-68 Nv 1968-85 1988. szent. L Nv 
1922 Boest Ma"''aroecska 1923- Szatmar 1935-röl 1965. 1nái. 6 .. Szannár 
1913 Kvár Szatmárhe"'' 1917- Abrudbánva 1924-ről 1973. dec. 2. Abrudbánva 
1946 Szeged Abrudbánva 1946-49. Veresnatak Radnó[ 1999. aor. L Radnot 

Kvár 1812-irr 
1830. iúl. 20. Pest/22 éves Nv 1836-1845 

1790, Pest Nv 1805-i 836 1836, Nv 

1930, Kv:i.r Nagyilva 1930-32 1932 

1834. iúl. Pest Brassó 1877. nov. 21. Brassó 
1919. márc. 28. Boest Pesthidee:kút? 1944 
1871 Pest dr./22 éves Oravica 1892-1903 1905. mái. 3./57 éves 
1807. aug. 14. Pest/19 éves Nv 1819-1846 
1848. iún. 10. Pest/24 Cves 
1803. mái. 23. Pest/24 éves 
1787. aucr. 2. Halle Kvár 
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Schwart7. Sándor 
Sebesi Béla 
Scbestven Artú.r 

Sebők (Gy.) Emil 

Simon Aurél 

Sláb" Dániel rszláb"' 

Solymossy János id. 

Soi"1noSS" -lános ~. 
Soiy1nossy János 
Gvör"'' 

Soos Károly 

Soós Károly Albert 
bádoki 
Soós Károl" bádoki id. 

Stankovszky József 

Stauroo,k" László 
Steiner Ferenc 
Steino-assner ll ~oston 

Stenner Friedrich 
Chnsuan 
Stenner Frim'es 
Stenner Fnm'es jh. 

Stenner Peter 'ozsef 
Stenner Vilmos 
Sternthal Sándor, 1901-
tői Sebes'"''én 
Stodolni Dezső Nándor 
d,. 
Streicher Mihál" id. 
Streicher Mihál" jh, 

Streicher Sámuel 

Studény János Frigyes 

Studén"i KároJ" Arnád 
Surán"i Ervin 
Surán"i Zoltán 
Sütő Na""" László 

Sváb Frida Both Ernőné 
Svlvester Zoltán 

Szabó Albert 

Szabó Béla 
Szabó Béla 
Szabó Béla dr. 
Szabó E1nília 
Gá!va!vme 
Szabó Endre 
Szabó Ferenc 
Szabó Károlv lózsef 
Szabó Marmt Ae:nes 

Szalghári József 

Szaolonczav Sándor ifi. 
Szász Júlia ilenczfalv1 
Szasz Kálmán dr. 

Szathmary lstvan ifj. 

Szathmáry lstvan János 
dr. 
Szarhmárv János id. 
Szathmarv Tenö 
Száva Ferenc 
Száva Gerő 
Szeibcl lózsef 
Székelv lenő 
Székelv Sándor 
Székclv Zoltán 
Széki MarP"lt 
Széki Tibor dr. 
Székv Miklós 
Szele Béla ifi 
Szeie Béla olcha1 
Szendv Tános 
Szentm'ÖrP-Yi Mór 

Szentirmay Sesrák Géza 

Szennvanvi Sándor 
SzentJványi Szász 
Tihamér 

1887. okt! 7. Sztana 
1890. sze•~t. 17. Nv 

1892. decj 17., Kézdivasárhcly 

1864 k., ~sóberekszó (SJ) 

1783? Poisonv 

1825. okt~ 3., Sz.udvarhely 

1872. má·~ 10. Bö,.,.öz 

1904. má(c. 17., Sz.udvarhely 

! 

1890. apr.j8., Medgyes 

1807 k. Dés 
1881. júl. il4., Maribor (AJ-
só Stáieroiszao-?) 
1813 k. :Bun'1n (Arad m.1 
1856. máic. 6. Tvar 
Nao-vbecskerek 

1810. jún.' 11., Brassó 

1852 k. Brasso 
1850. máit 29. Brasso 
1813 
Brassó 

1884. nov~ 12„ Röj[ök (Sop-
ron 1 ' 

' 

Kvar 
1782-3 k.' Kvar 

1892. okt.! 10., Karansebes 

1891. 1an.!27. Karansebes 
1901 Péd 

1894. auo-J 4. Kvar 

: 

1886. anr. 6. Vízakna 
1904. máj il 7. (jún. 4?), 
Biharugrai 
1867 NaMrsomkú[ 
1884 Szentanraifa !Zala m.i 
1862. iúl. 8. Buk. 

1937, Nv i 

1927. iúl :ZO .. Mvhelv 
1900. dcc.:2. Váradszöllős 
1894. ian. 8. Brassó 
1902. aue:.i7 .. Sz.keresztúr 

. 
1836 k., Mmsnget 

1862 PorCsalma 
1899. mái.: 1. Szászre<'"en 
1910. okt.i7. Sensiszt<>VÖro-v 

1907. júl. 28., Gyergyóditró 

1870, Gy.s'zennnik!ós 

1838 k. Ai:anvosszék 
1905. szent. 14. Na~,enved 
1901. dec. 28. Marosiudas 
1835. ánr.·19„ Gv.szentmil<lós 
1902. dec. 30. Gilvács 
1889. febr. 9. Békéscsaba 
1905. dec. 29. Sáro1nberke 
1881. okt. 1. Nao-vszalonta 
1915. iún. 12. Kvár 
1879. ánr .. 18. Kvar 
1842 Nao-vbán= 
1895. szent. 26. Szalacs 
1870 Kézdivásárhe!v 
Pozsonv 

1899. nov. 10„ Nagybánya 

Nv 
1891. szept. 14., Szurdokbá-
nvatdeo 

-""'7~i~T'''F~;'"'.'"~"!''!-'1''~F'f')_11!\~ 

Kvár 1727 1749 1749 
1911 Kvár Kvár 1930 1949 
1915. iún. 7. Bnesr Nv 1922 1949 

1914. jún. 23„ Kvár Radnot 1920-, Gernyeszeg 1924, Halmi 1926, 
A~ahida 1930 Csáki~orbó l 935 1944 

1888. marc. 19., Bpest Misztótfalu 1910. okt. 28„ 
Misztótfalu/48 éves 

1803/04 Pest/22 éves Kvár 1817 1835 1835. •an. 21. Kvár/52 éves 

1853. jí1l. 5., Pest Dés, Szeben, Sz.udvarhely 1861-től 1897. nov. 14., SzudvhcJy/73 
éves 

1892. szent. 2. Boest Sz.udvarhel·' 1897-1905 1905. okt. 16. Bádok 

1926. jún. 19., Bpest Alberti 1930, Szolnok 1942-ről 

Medgyes 1923-26, Szászrégen 1926-1944 kényszermunka Duna-csator-
no 

Bécs Medgyes 1923-26 

1829. aua. 21. Pest/22 éves Erzsébetváros 1870. márc. 5. Erzsébctvaros 

1906. febr. 5., Bpest Demenyháza 1910-től, Nyarádtő 1924-26, 
MvheJ„ 1942-44 

1835. aua. 14. /21 evesPest Máriaradna Orosháza 1879. anr. 1. Szekszárd 
1876 Graz Tvár 1879 1919 Mo. 1930 k. 1936. ánr. 3. Bnest 
1831 Bécs Tvár 1845 1857 

1834. aug. 2„ Pest Brassó 1837-1892 1877. nov. 21. 

1871 Pest 
1871. dec. Bécs Prázsmár 1859-1892 Brassó 1892-1926 
1843/44 Pest/29 éves Medmres Foc·ani 1870 
1892 Bnest MvheJu 1897 1911 1911 

Hátszeg 1891-92, Nv 1893-1901, 1944? 

1907. jún. 25„ Bpest/ 
Újarad 1918-, 1944 Soroksár dr. 1908. iún. 30. 

1775 Bécs Kvár 1817-i .... 
1840. Bécs Kvár 1845 
1806. aul:!. 30. Pest/23 éves 

1912/dr. 1913. jún. 24. Budapest 1929. szept. 26„ Bpcst/37 
éves 

1911. iún. 26 .. Boest Budanest 
1928 Buk. Bél 1937 Nv 1949-i .... 71974-i,.,.\ 

Dés 1944 Kvár 1947-1949 
1919 Kvár Kvár 1944-i,.,. Bnest 1944-től 1974. Bncst 

J 

1 
1925, Kvar - r. Gvertvamos 1925 Öthalom 1926 
1907/8 Kvar Nao--vilonda 1918-1927 1927 

Szeged, 1930/31 Tiszaföldvár 1994 (bérlő) 1901, Kézdipoiyán/55 eves 

1887 Bnest ' 1907 Bnest Székelvhíd 1918-1949 
1888 Bnest/dr. 1890 Kvár Bnest l 896. nov. 22. Bnest 

1960, Mvhely Mvhely 1982. Mvhely 

1950 Mvhelv Mvhelv 1950-től 1997. febr. 3. Mvheiv 
1927. szent l„ Buk. Buk. MarP-1tta 1940 Nv 1944-től 1961. márc. 21. Nv 
1921. iún. 14„ Boest 
1930. iún. 25„ Bocs[ 

1890. 1narc. 19., Sz. 1858/59. P<'st/?.? éves S:úlágysomlyo 
somlvó/54 éves 

1878 Boest Szilá~somlvó J 890-1926 194 i. szeot. 24./82 éves 
1931132 Szeo-ed Bnest 1942-44 
1934 Buk. 1938 ltanáril Se•~s1szto-vör Nao-vsomkút 1944. Boest 1978. atw. 23. Bnest 

1930/31, Szeged 
Gyergyóditró 1934-, Borszék 1940-1953, 

1976. febr. 25., Kőhalo1n 
Kőhalom 1953-tól 

1893, Kvár/dr. 1894, Kvár Gyergyóditró 1918~1926 l 934. 1narc. 5., Ditro 

J 864 Pest/26 eves Gvero-vósznniklós Ditró 187 4-től 1906 Gvervvóditro 
1931132 Szer>ed Kvár 1942 44 fem'et. tanarseo-édl 
1932. dec. 20. Bnest Felv1nc Kvár Mmszwet Felsovisó 
1857. iúl. 24. Pest Brassó Előnatal< 1906-io- 1906. mái. 30. 
1928/29 Szeaed Hal1ni 1949 Szatmar 1962, Sza[mar 
19051 r1917) iún. 23. Bn1 Kv? Bnest 1942-65 1965. mái. 14. B•)est 
1930. nov. 4. Bnest Kecskemet 1942-44? 1974. okt. 15./68 éves 
1904 Bnest Csermő 1918 Nao-vsza!onta 1924-1949 
1937. iún. 19. Bnest 1988 
1900/1901 Kvir Kvár-Sze<>ed Bnest 1934--1950 1950. dec. 4. Bnest 
1864/65 Pest Kvar 1872-1912 1912. febr. 9. Kvár 
1922 Bnest Szolnok 1944 
1892 Kvár Szalacs 1894-tól Szolnok 1918 k. 
1812 Bécs Nao-vbánva 1874-1886 1880 Nam'bánva 

Bethlen 1858 Gvu!afehérvar 1892 1901 

1928. jún. 23., Szeged Nagybánya 1928-41, Nagysomkút 1941-42, 1985, Nagybánya Marrvariános 1942-46 Na!!Vbánva 
1863, Pest Nv 1876-

1913. jún. 24., Bpest Bpest 1914-- 1962. marc. 17., Bpest 
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893. 
894. 
895. 

896. 

897. 

898. 

899. 

900. 
901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. 

907 

908. 

909. 

910. 

911. 
912. 

913. 

914. 

915. 

916. 
917 

918. 

919. 
920. 
921. 
922. 

923. 

924. 

925. 

926. 

927. 

928. 

929. 
930. 

931. 

932. 

933. 

934. 

935. 

936. 

9.17 
938. 
939. 

940. 

941. 

942. 

943. 
944. 
945. 
946. 

947. 

948. 
949. 
950. 
95 i. 
952. 

Szcnessv leno 
Szensv Zoltán 
Szikszav Mihá!v 
Szilágyi Tri:iger Károly 
aoal 

Szilágyi Triigcr Károly 
ifi. (fiú\ 
Szilágyi Triiger Lajos 
fiúi 

Szilágyi Triiger László 
Elek 
Szilveszter Zoltán 
Színi Albert lana) 
Színi Andor (fiú) 
Szini László 
Szokolv Sándor 
Szöllőssv Istvan 
Szrao-a !Ózsef 

Sztankay Aba Gyuia dr. 

Sztankovszky Jó7~'ief 

Sztauróczkv La1os 
Sztupa György 
bo!!dándi 
SzUts Sá1nud 
T(h)eodorov1ts Máte 

Tabajdy György Jeno 

Tabaid" Gvötl':V La1os 

Tamás János 

Tamás Mihálv 
Tamás Simon 

Tamássik Jstvan 

Tamassv Károlv 
Tan<ics lózsef 
Tatar Zsio-mond 
Telbisz Benedek id. 
Teodorov1tcs Jstvan 
ló7,.sef 

TcrnaJgó Cézar 

Ternaro-ó Tózsef 
TernaJgó Jó7,.sefCé-zar 
Pál dr. (testvér) 

TernaJgÓ Tóz.scfid. 

Terna;gó Laios dr. 
1testvéfl 
Teutsch Tózsef dr. 
Theodorovits Máté 

Thoroczkay Sándor 

Tollasi Gvöro-v 

TomcsikJenő id, 

Tomesik Jenő ifj. dr. 

Tomcsik lóz.sefid. 

Tomcsik )Ó7,.sefifj. dr. 

Tóob Tibor 
Tóth Bertalan 
Török Tózsef 

1fajánov1cs Ede 

Trajánov1ts Agoston 
rtcstvérc) 
Tuka Viola 
Wcissenbero-erné 
Uivári Sándor iii. 
Unrrar lózsef 
Unrrcr Gusztáv 
Une.:er Ulmann Sándor 
Urszmyi Károly 
Gusztáv 
Ürmössy Miklós 
Vadász Gusztav 
Váoó rWeinbero-crl Pál 
Vainalmrc 
Valent1nv Tcnö 

1910. dec.i29. lám. 
Munkács 

1865, Zila~ 

l 892. ;an. ~4., Szilágycseh 

1895. szep~. 18., Szilágycseh 

1922. már~. 27., Szilágycseh 

1886. ánr. 6. Vízakna 
1864 k. Albis 
1895. anr. t21. Bereck 

' 
Van as (Terhes m.) 
1904. nov.i3. MmszJ11cr. 
1908. márC. 29. Gvulafehérvár 

1868. már~. 26., Verespatak 

1881. júl. 14„ Maribor (Alsó-
Stáiero.) 
1816 ' 

1812. aug.:5„ Nv 

1813 k. Vine:a 
1875. jún.:3., Berekböször-
meny 
1911. nov.', 12. Nal':Vkörős 
1878. jún. ;25., Oláhpentek 
SzDI 

1875. szent. 15. Kápolnás 
1889. •an. 25. Csíktanolca 

1804, Er7,.s~betvaros 

1806. mái.i,30. lolsva-Tanolcza 
1852 k. V~c 
1906. dec.: 11. Esztero-om 
1812 k. L6vrm 

Huszt 

1835, Mári.aradna 

1913. mái.!21. 

1883. fcbr .. 118„ Újarad 

1808, Spa~yolo„ Pern (Szilé-
zial? ! 

' 1876. aug. ;6„ Ojarad 

1885. febr.!18 .. Serresvár 
1813 k., Vini:>:a 
1886. máj.:9„ Kisbábony 
1Uo-ocsal -
1755. iúl. 24. Rozsn"ó 

1856, Kvár: 

1901. okt. :13„ Aranyosgyeres 

1820, Alsókubin 

1853. szept. 12., Kvár 

1912 Erdőszto-vör~' 
1872. 1an 5„ Kvir 
1939. áor. 3. Székelvhodos 
1830 k., Erdőbénye (Zemplén 
m.1 , . 

1826, Erdőbénye (Zemplén) 

1911.jú!. ~2„Topanfalva 

1888. aue:. 28. Marosúivár? 
Transvlv. , 
1843. szcot. 
1870 N kan1z.sa 

1896. júl. 10. 

1885. okt. 29. Alvinc 
1891. au0 „19. Nv 
1892. aua. 8. Zilah 
1924. ánr. 15. 
1912. auo-. 12. Kvár 

~'-'.-" "'WY'.T?i"i'.'.'1!'i''.'if,;'-Ci?-'!"-?09J'Foi(ii-!;it'ié@ 

Kvár SzPkelvhíd 1944 Radnot 1958-iu 
1934 Buk. Arad 1949-i"" 1988 Arad 
1850 Pest/24 éves Nv 1858 k. 

1887, Kv.ir Szilágycseh 1900-26 l 929. jún. 4., Szilágycsch 

1912, Kv.ir Szilágycsch 1918-tól, Tasnád 1920-1949 

1919/20, Kvú-Bpcst Szilágycseh 1922-1944 

1945. dec. 13., Bpest Szi!ágycsch 1942-től gyak. 

1908 Kvár Nao-vi!onda 1918-1927 1927 
1887. szent. 26. Kvar/23 éves Bereck 1918-26 Kézdivásárhciv 
1920. iúl. 30. Bnest Kézdivasárheiv 1924-44 Sens1sztD'vöro-v 

Gv.szentmiklós 
1898. nov. 8. (2. Szt"' Bnest Uiarad 1924 1925 
1932/33 Szeo-ed Albertfalva 1942-44 
1936 Buk. Gv.szentmiklós 1940-1944 1991. iún. 17. B•~est 

1889. máj. 22„ Bpest Keszthely 1891, Scl1necbánya, Bát (Hont m.), 
1936. ;an. 25., Debrecen Debrecen 1913-tól 

1905/1906, Bpest 
Demenyhá7~11910-21, Nyarádtő 1924-
M vhciv 1942-49 

1843 dr. Bnest Bátaszék 1886-tól 1875. ánr. 1. 

1834. jún. 10„ Pest Esztergom, Bécs, Pozsony, Arad J 840-48, Pest 
1884. szept. 9., Bpest 1848-

1884/85 Kvar Mezőtclc!!d 19[8-1924 1 924 Mezotelci:i-d 
1836. iún. 21. Pest And 

1896. jún„ Bpest Nagykőrös, Szatmar 1912-1944 1945. aug. 3„ Szatmar 

1935 Bulc Szatmár 1942--49, Haidú-Bihar m. - Mo. 2006. ian. 30. Debrecen 

1904. jún. 17., Kvar Palotailva (Maroshévíz fiókja) 1918, Szamosúj- 1926. dec. 5., Szamosúj-
var 1921-26 vár/48 éves 

1904. iún. 23. Bnesr Piliscsaba 191 8 Solvmár 1942-44 
1914. áor. 3. Boest Homoródszentmarton 1944 
1829. aug. 3„ Pest/24 eves 

Debrecen, Bécs, Pest, Debrecen 1826 Bécs dr. 1 830 
Bécs 1848/49 szab. harc Debrecen 1885. <úl. 2. Debrecen 
1878 Bnest/26 éves Kvár 1900-ról 1920. ;i.nr. 8. Bocst 
1929. Kvar ;·. Mezőbánd 1934 1948 Gverevószárheo-v 
1834. auO', 10. Pest/dr. Lovnn 1888 Lovrm 1891 

1899/21, ev/dr. 1905 

J 

1 

Pest Újarad 1870-1897 
1897. jún. l 1., Uprad/63 
éves 

1935. iún. 22. Boesr Bnest 1935 1944. 1991. marc. 29. Bnest 
1906, Bpest, nov. 15./ Radna 1886-1888, Ujarad 1892-től, Budapest 

1937. nov. 21., Bpest 
dr. 1907. okt. 5. 1917-től 

1830, Pest Máriaradna 1831-től 1891. dec. 25„ Máriaradha 

1910. dec. 23, Bpest/dr. Újarad 1918-1924, Bpest 1924-től 1936, München-Bpest 

1906/dr. 1912. iún. 8. Kvár Somo!"a 1918 lmaSzlovákial 
1836. iún. 21. Pest Arad 

1912, Bpest 
Bpest, katona gyogysz., Kapnikbánya 1916-tól, 
Kánoinokmonostor 1926--53 

1779. nov. 23. Buda Sz.udvarhelu 1801-ra 

1878, Bpest Erdősztgyörgy 1879-1892 
1892. apr. 14„ 
Erdőszt~'öro-11/36 éves 

1925. jún 22., Bp/dr. 1929, Aranyosgyeres 1937, Nv 1946-49 1964. szept. 1., Nv 
Lvon 
1848 Pest Kvár 1874-től Marosludas 1870-től 1893. sze"t. 19., Marosludas 

1874, Bpest/dr. 1877. jún. Kvár, Ruszkabánya 1876, Aranyosgyeres 1876-
1911. szept. 18„ 
Aranvos"''eres 

1936 Buk. Kvár 1942. Mvhclv 1948-tól 
1892. iún. 2. Kvir Nv: Na~'ecsed 
J 963. szent. Mvhclv Libánfalva Para;d Mvhel" 1975-től 1995 Mvhei" 

1857,Pest Nagyenyed 1862-1871,Torda 1886 
1890. marc. 27., Torda/60 
éves 

1852. júl. 16„ Pcst/26 éves Sarkad, Nagyszalonta 
1892. aug. 10„ Sarkad/63 
éves 

Buk, 1934? Kvár 1934-1944 

191L Kvár Marosú<var 1912-1956 
1807. iúl. 29. Pest/25 éves Fon-aras 1830-i ... 
1863 Pest Zilah 1880-1899 J 908. febr. 
1890. Bnest/23 éves Szannár 1930, Sza[marnemen 

1927. máj. 30., Bpest Nv, Bpest 1942-44 

1919. mái. 15. Kvár Sülelrned fMMI 1926-37 
1911. iún. 24. Bnest Nv 1911-től 
1913. iún. 14./1914 dr. Kvár 
1946 Szcecd Mvhelv 1947-től 
1935/36 Sreoed Kvár 1942, honvéd ~'óo-vsz. (főhadna~' 1 1945. hősi halál 
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953. Vámosi Péter 

954. Vancsakovszki Gabriella 
955. Váradi Béla 
956. Váradi Károiv 
957 Varn:a Gvuia 
958. Varra Aladár Béla 

959. Varró Ferenc id. 

960. Varró Ferenc ifi. 
961. Varró Károiv 
962. Váneresz lstvan 
963. VárvVilma 

964. Vass Albert 

965. Vass Maoda 
966. Vécsei Nao-v Dezsó 

967 
Vékony Juliska Csóti 
M.-ne 

968. Vclits János 
969. Velirs Károlv id. 
970. Velits Károlv ih. 
971. Velits Károlv iflabbik 
972. Velits La1os id. 
973. Ve!its Samu 
974. Velits Sámuel id. 

975. Veress Antal 

976. Veress Arnád ifi. 
977 Veress Gábor 
978. Veress irén Ilona onódi 
979. Veress Mária 
980. Veress Mihálv 

981. Vértes (Widder) Imre 

982. 
Vértes Bódog Vilmos 
fiú\ 

983. Vértes Dezső 
984. Vértes Károlv 
985. Vértes La1os (aoa) 
986. Vértes Miklós 

987. Vértesi LtjOS 

988. Vinnand Jó;-.sef 

989. Vinnay Béia 

990. VládAntal 
991. Vlád Miklós (anal 
992. Vlad Virs:>il (fiúi 

993. Voith Ferenc 

994. Voith ló;-.sef iti. 
995. Voith ló7.sef id. 
996. Voith László 
997. Voith Mihál" iJ. 

998. Voith Mibá]v ih. 
999. Voitek Ala•os 
1000, Vo;rck Gé,,..,a ffjúl 
1001. Vo;tek Kálman !ana\ 
1002. Voith La•os 
1003. Vozár Sátnud 
1004. Wach Katalin 

1005. 
Wachsmann Albert 
anal 

1006. Wachsmann Artur (fiú 
1007. Wachter 1 ános 
1008. Wa 0 ner Arthur 
1009. Waoner Gvu!a 
1010. Waoner Hermann 
1011. Wacrner Viltnos dr. 
1012. Waoner Vilmos jf. 
1013. Wass Laos 
1014. Wéber Andras id. 
1015. Wéber András ifi. 

1016. 
Weinrich (majd Vida) 
Ernó 

1017. 
Weinrich Anna 
Erzsébet 

1018. Wcinrich Károly 

1019. Weinrich Ödön 

1879. pn. ~O., Nagyősz 
Toronran i 

1942. mái.i 10. Mvhelv 
1887. iúl. 5. Tasnád 
Marosúivái-

1881. marC. 24., Nam1kikinda 

1847. nov.!:21., Nagyenyed 

1880, Baláisfalva 
1820 k. NUg:ycnved 
1931. aor.Jz2. Mao-mresfalva 
1891. iúl. 26. Kvár 

' 1905. mái.i25. Kvar 
1888. iún. iI. Békéscnroma 

1879. okt. iz4., Mrnsz1get. 

1776 k. Lászlófalva 
1823. mard. 29. Torda 
Torda 
1885. márC. 8. Torda 
Torda . 

1826 
Lászlófalva i 

1906. nov. 27., f:rszentmiklós 

1893. szent. 17. Bátos 
1911. iúl. '.i. Na~·enved 
1889. iún. ;14. Torockó 
1901. szenri. 24. Mam'arreP'en 
18?? 

1905. ápr. ~ 2., Debrecen 

1886. ápr. ~9., Lugos 

1896. aue:. !1. Somol!"v (Smt!!"l 
1888. nov. 29 .. Lurros 

1888. máj. 2„ Nagyzába 
BH' 

1884. szept 11., Lovnn 

' 1876. apr. 30., Szatmar 

1884. okt. 12. Bor~o·Hund 
1846 k. Ve~es"atak 
1877. okt. ~7. Abrudbán"a 

1865. apr. 28„ Szan1osújvar 

1906. sze~t, 20. Ma~,ariá"os 
1861 Szamosú;vár 
1905 Kvár· 
1897. anr. 20. Gver-·oalfalu 
1928. szen(. 18. Gver-·óalfalu 
1829 k. . 

1893. nov. !12. Pécska 
1855 k. Arid/Szentanna 
1894. auO', J l., Mezosámsod 

1893. okt. 23., Aranvosbán"a 

1849. Beszterce 

1879. iúl. 21. Boroonrund 
1901. szent. 4. Na-·károl" 
1894. okt. 3., SzászrCaen 

1893. marC. 32 .. Teke 
1822 k. Seoesvar 
1862 k. Teke 
1866. febr .. 25. Szinervaralia 
1853 k. 
1900. szent. 24. Para'd 

1863 k. 

1888. nov. 12., Medgyes 

1866. apr. 28 .. Holdvilág 
Szeben'' 

1901, Kvár 
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1910 le Abrudbánya 1918-26, Topanfalva 1927- 1930. 1narc. 2)., "JOpanfalva 

1964 Mvhclv Sz.keresztur M.iudas Mvhelv 1965-től 2001. aor. 7. Mvhelv 
1911.mái.31. Kvar Aknasuf':atao 1918~1926 Als6rákos 1935-37 
1866 Pest 
Boest Namrsármas 1918-1937 
1906. iún. 22. Boest Makó 1932-1950 1956. nov. 4. Szerred 

1875, Pest 
Balázsfalva 1878-, Nagyenyed 1885-. 1928. aug., Baláz,folva/81 
Marosil!ve éves 

1902. iún. 19. Boest Marosillve 1924-1937 
1847. dec. 10. Pest/27 éves 
1957.Mvhclv Nvárádmamraros, Mvhelv 1984-ie: 1984. okt. 9. Mvheiv 
1915. mái. 31. Kvar Makfalva 

Kvar Homoródoklánd 1890-ről 1936-ig 
1936. pn. 27., H.oklánd/67 
éves 

1945 Bnest~ Mo. Mo. 
1913. sze•~t. 11. Nv 1916-tól Eoeres 1924-1944 

1911.jún.23.,Kvár Mmsz1get 1918, Aln1asugatag 1926-1949 

1802. auo-. 25. -
1843, Pest Konstantlnano!v l 4 évio- TOrda Ma,-·arfráta 
1880/81 Kvar Torda 1881-1914 1914. okt. 2. Torda 
1908. iún. 24. dr. Kv<ir Torda 1922-1949 államosítási.o-
1819. Bécs Torda 1856-tói 1892 dec. 22. Torda 

Torda 1866-1896 1897 Torda/71 eves 
1776. anr. 14. Ba1a Torda 1784-től 

1930, Kvár 
Székelyhíd, Királydaroc 1937-ről, Szamoskrassó 

1960. szept. 20. 
1953-tól 

1915/16 Kvar Mam•arrtP'en 1916.-1926 SzászreP'ell 1942-44 
1938. okt. 27., Bnest Pestszentlőrinc 1942 
1910/11 Kvar Torockó 1918-1926 
1924. iún. 30. Bnest 

NaPVcnved 1849 Namrenved 

1927. Strasbourg/1928 dr. 
Nagykároly 1928-42, 1942-43, hadifogsag, 1986 júl. 16., Debrecen/ 
Bnest 1951- Genf1958-71 Bnest 1971--86 Bnest 

1907. szept. 24., Bp/dr. Kvar Lugos 1918-1949 

1920. Kvár - r. Kvar Er7.séberváros 1937-1949 
1910. iún. 11. Bnest Luo-os 1949-irr 

LuP'os 1900-1924 
Bél fBH) 1918-24. Nv 1949-ii:< 

1 
1919, Bpest 

Nv, Szatmár, Erdőszáda 1934-37, Nagybánya 
1944-w 

1908. jún. 25„ Bpest Sztána, Arad 1924-26, Szentanna 1938-ig 
1939. nov. 15., Sztana/56 
éves 

Nv 1911-15, Tősfalva 1925~1940, 
1902. jún. 20., Kvar Ham'mádfalva 1942 

1942 k. 

1907. sze11t. 11. Bnest Beszterce körnvéke 1937-ben 
1871 Pesr/23 éves Szászvaros 1 888-1911 1914. iúl. 17./68 év 

1899 Bnest GVI!lafchérvár 1914-1924 Szászvaros 1925. nov. 17 .. Kvár/48 éves 

1887/88. Kvar Gyergyoalfalu 1900-1937 
1937. 1an. 4., Gycrgyóal-
falu/72 év 

1930 Kvar - r. Ma~'arlános 1918, Brassó 1919-től 2000. marc. 11. Brassó 

1884. mái. 11.. Kvár M, arlános 1924--1944 1952 Mal!Varlános 

1926/27 Kvar Na"' ilva 1932-1944 
1923 Csernov1tz G"e oalfalu 1942 44 Gö=éw1szent11nre 1977. iúl. 19. 1\1vhelv 

195i Mvhelv Palotailva 1952 Mvhei" 1953-tól 2001. nov. 27. Mvhebr 
Arad 1910. iúl. 8. Arad/81 év 

1922 Bocst Arad 1922-1937 
1878 Boesr/22 éves Arad 1898-1918 1918. mái. 30./63 éves 

1914, Kvar 
Mmszio-et 

1918. mái. 25. Kvár Kvár 1942-1944 

Graz es Bécs Borgoprund 1874-J 928 1928. dec. 7., Borgoprund 

1901/2 Kvar Boroonrund 190 l 191 0 1910 Booónrund/32 éves 

1927. Kvar " Szatmar Na-+árol" 1942 1971 1973 Nao-„károJ•r 

1918. iún. 3. Kvár/drd 1919 Beszterce 1924-
Teke 1900 1937 

1920. mái. 29. Bnest 
1848. mái. 29. Pcstf26 eves Teke 1886-1 900 1900 l"eke/38 éves 

1883 B"est Teke 1942-tól 1944-io-
1889 Brest Na"'"''bánva 1894 1937 

Dicsőszentmarton 1859 Paraid 1867 1900 1902/49 éves 
1922 Szeo-ed Paraid 1926-1953 

Tvar 1894-1921 
1934. szept. 29., Kunszent-
marton/71 év 

191 l. jún. 24., Bpest/ 
dr. 1912. iún. 15. Bncst 

1891, Kvár 
Alsójára, Tordaszendászló 1898, Mvhely 1924- 1941. marc. 20., Aranyos-
io- Aranvosmedo-ves 1926 1937 1nedo-ves 

1928 Kvár-r. Marnrarlános Kvar 1942-1962 1986 Kvár 
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1020. Weinrich Zsófia Gönczi 1899. de<...; 13., Alsójára 1927(28, Szeged Aranyos1nedgyes 1944, Sárközújlak 1953-1963 1963. okt. 10., Sárközújlak 
S-ne 

1021. 
Weinrichné Léderer 

1902. febrJ 10., Kvar 1928, Kvar-i. 
Magyarlápos, Kvár 1942-ig, Magyarlápos, Kv:ir 

1980, Kv~i; 
Cecília 1947-től 

1022. Weintraub Arnold 1884. sze•Jt. 16. Hátszeo- 1911. dec. 15. Bnest 
1023. Weiss Samu 1818. Nao-irszeben 1844 Bécs Zilah 1870-1879 1879 
1024. Weiss Sámuel Sándor 1880. mái.! 4. Karcao- 1903 Kvár Tvar 1903-38 

1025. Weisz Arnold 
1890. pn. :,18., 
NaPVszentiniklós 

1914. okt. 8., Bpest Arad 1915-1949 

1026. Weisz Béla 1884. mái.! 5. Med~·es 1907. iún. 25. Csonorád 1918 
1027. Weisz Tibor 1909 Tvár 1949-iP- 2005 
1028. Wette lohann Andreas 1746 Lincse NaPVszeben 
1029. Wette lohann GeorP- dr. 1645. okt. i30. Graudenz NaPVszeben 1704. iún. 11. NaPVszebcn 

1030. 
Wette Johann Georg ifj. 

1684. jún. j30., Nagyszeben 1711, Harderwijk Nagyszeben 174-6, Nv dc. 

1031. 
Widder (Vértes) hnrc 

1905. apr. 12., Debrecen 1927/1928, dr. Nagykároly 1942-1944 1986. júl. 16. 
dr. 

1032. Widder Aladár Alfréd 1884. jún. !4., Bodókőváralja, 
Abaúi ' 1905. jún. 19„ Bpcstfdr. 1906 1915, hősi halott 

1033. Widder Endre 1902. au2:.il0„ Debrecen 1927 Strasbourg Nv Naovbánva 1903-4 Mvhdv 1942 1966. anr. 16 .. Mvhelv 
1034. Widder Péter 1879. febr.i 10. Szobranc 1901. iún. 4. Kvar Misztótfalu, Na<rvbánva 1911 46 
1035. Winkler ístván 1866. au2:. :5. Gvula 1890 Kvar Földvár 1890-1896 
1036. Winkler La1os dr. 1863. n1ái.i21. Arad 1885/dr. 1889. Boest Boest 1939. aor. í4„ Boest/76 éves 
1037. Winnand lózsef dr. 1884. szeoi:. 14., Lovnn 1908, Boestfdr. 1910. iún. 11. Szrana Arad 1924-26 1939. nov. J 5./56 éves 

1038. 
Winter Elza Wéber 

1894. jún. :J 0„ Kvar 1916. jún. 7„ Kvár Ecseg (Mo.) 1944 
Gv-nc 

1039. WladárAdám 1748. febr.: 16. Naovcsenes 1777. ánr. 3„ Narnrszombat MvheJv 1782-89 
1040. WladárAdám 1748. febr.ll6. Narnrcsenes 1777. febr. 8 9. Buda Mvhelv 1789-icr 
1041. Wokalck Henrik 1877. márd. 10. Boro-onrund 1901. okt. 10. Bécs Beszterce 1918-1931 1931. marc. 3. Beszterec 
1042. Wokalek Karl Hcinz 1909. mar~. 26. Beszterce 1936 Bulc Beszterec 1940-44 
1043. Wolff BoP-dán 1861? i 1884. mái„ Kvár Dés 1884-1907 

1044. WolffErno 1846 k„ sdgesvar 1868/69, Bécs 
Medgyes 1870-75, Kőhalom, 1876-1902, 
Óradna 1912-1944 

1045. Wolff Gábor 1811. anr. 7. Kőhalom 1833/34 Pest Kvár 1840- Torda 1856--1892 1892. 1an. 29. Torda/81 eves 
1046. Wolff Gvuia dr. 1844. anr. 14. Kvar 1866 Bécs Torda 1870-től 1921 Torda 
1047. Wolfflános 1815 Kőhitlom 1838. Pest/23 éves Kvar 1840-től 1899 ánr. 23. Kv:irf84 éves 
1048. Wollmann Emil A rnád 1899. auP-. '!4. Gv.szcnrmiklós 1924. iún. 30. Bncst 

1049. 
Wonesch Max1mi!ian 

1895. febr.j(marc.?) 1., Brassó 
1920. júl. i.fdr. 1926. máj. 29„ 

Kvár 1924-1929 
dr. később: Voinescu Kvar 

1050. 
Wotsch (Votsch) Alajos 

1844. márq. 30., Hátszeg 1890/91. Bpest/45 <i:ves Tatrang 1892-1898, Prázsmar 1913, Tatrang/69 éves 'anal 

1051. 
Wotsch (Votsch) Arm1n 1881. apr, 2„ Alsótömös 1904. szept. 13., Kvár Kékes 1918 1923k. 
fiúl 

1052. Zakariás Arpád Gyula 
1887. jún. ., Sósmező (Há- 1912. jún. 22„ Bpest Bpest 1918-1944 
romszék\ 

1053. Zakariás Béla lózsef 1887. •an. 1. Kézdivasárhcl" 1910. 'ún. 23. Kvar Kvár 
1054. Zakariás lstvan Sensiszt!!VÖr!!V 1920-371 1941-1949 

1055. Zakariás László 1900. ápr. ?9„ Szamosújvár 1943. júl. 10„ Szeged 
Déda, Szamosújvar, Tvár, Mvhely 1945--46, J 987, Mvhely 
Erdösztmrör!!V 1947-töl. 

1056. Zell G. Kárai" 1867 Bécs Buk. 1869-ie:, Brassó 1870-76 
1057. Zerbes Elza Maro-1t 1893. dec. 26„ Galac 1918. iún. 3 Kvár Na2:Vlak (TMl 
1058. Zieocler Gusztáv 1861 BrasSó 1883,Bécs 
1059. Ziegler Henrik 1901. dec. 31. Holdviláo- Innsbruck Sz.udvarhelv 1931-től 1944-ü:?: Németorszan-

1060. Zie .... ier Károl" 1872 k. Mvhebr 1891 /92 20 éves Kvar 
l 061. Zintz Albert Károiv 1881 Kvár Beszterce 1885-1918 

1062. 
Zsigmond Irén 1913. dec. 21„ Mvhely 1938. apr. 13„ Buk. 

Oklánd 19.38-41, Kvár 1942---44, tanarsegéd, 
Muzsna1ne Szászreo-en 1948 

1063. Zsio-mondovlts Géza 1870 k. Kábolanoivana 1896- Bnest/26 eves Nv19ll 1946 

Megjegyzés: Az adatbázis többn)i-ire a magyar nemzetiségű erdélyi gyógyszerészek adatait tartalmazza. Rajtuk kívüi több esetben azokat a szász 
vagy örmény eredetű gyógyszerészeket is beiktattuk, akik magyar nyelvterüieten dolgoztak, vagy rokonságban álltak magyar nemzetiségű szemé
lyekkel. A települések nevének rövidítései a Rövidítések című oldalon megtalálhatók; Kvár - r = koiozsván román egyetemi oklevél 

*=a születési időt legtöbb esetben az egyetemi beiratkozási lapok alapján írtuk be. Több helyen csak a hallgató kora (hány éves) jelenik ineg, 
ezért csak körülbelüli (k.) évet Jelöltünk meg. 

** = a munkahelyeket és az éveket a korabeli Gyógyszerészi Naptárak adatai szolgáltatták. Csak azokat az időpontokat tüntettük fei, melyek 
rendelkezésünkre állottak, ez nem Jelent! azt, hogy a megadott évek előtt vagy után még nem dolgozott ugyanott, vagy más helyiségben. 

*** =a Magyarországon tanultak-oklevelének idejét a Semmelweis Orvosi Egyete1n levéltárának nyilvántartásaiból, a kolozsvári FJTE-n okle
veiet nyert gyógyszerészek adatait a Maros és Kolozs megyei Levéltár anyagából vettük át, míg a külföldi oklevéllel rendelkezők adatalt Szögi Lász
ló: Magyarorszdgz diákok a Habsburg Birodalom egyetemem!. 1790-1850 (Bpest-Szeged, 1'994) és Magyarorszdgt diákok a svájci és hollandiat egye
temen 1789-1919 (Bpest, 2000) e. tanulmányköteteiből vettük át. Egyes forrásmunkákban az utoisó szigorlat ideJe, másoknál az eskü, illetve a 
felavatás időponqa szerepel, ezért kisebb eltérések lehetnek a megadott időpontok között. 



1 

Abkarovits János 293 
Ábrnhámfi Antal 206 

A 

Abrudbányai Katalin ldsd lászlóffyné 
Abt Antal 81, 383 
Ádám Lajos 5, 13 
Ádám M. Sára J 3 
.Ahlefeld Michad 410 
A}tay G Gyula szárazajtai 5, 15 
Ajtoy Gyula (Ajtay Mihály apja) 17 
Ajtay K(ovács) Sándor 123 
A;tay Mária úbd Kincses Ajtay Mária 
Ajtay Mihály 5 17 290 
Ajtay Mihályné lásd Izmael Adrienne 
Ajtony Gábor 20 
Ajtony Pál 20 
Ajvász Á<pád 5, 19, 113 
AjvászJenő 5, 19, 113 
Ajvász Kristóf 19 
Albon Tiborné dr lásd Horváth Olga 
Alesi Rudolf 389 
András Melinda 326 
Andriska Viktor 186 
Antal Sabin 171 
Antalffy gyógysz 144 
Anralóczy Kázmér 46, 144 
Apafi Mihály (fejedelem) 323, 418 
Apáthy htván 72, 306, 387 
Apáti Emil 110 
Apponyi Albert gr 342 
Augner Károly 393 
At::gusztin Béla 5, 21 
Augusztin Vincze 21 
Avarffy Géza 218 

B 
Ba(e)yer A professwr (1835-1917) 160 
Babits Mihály 306 
Baboss·E-i-nilia 22-S 
Bagossy K István 87 
Bagossy l( Piroska 87 
Bajnok Jenő 23 
Balázs Ferenc 163 
Balázs Károly 5, 23 
Balázs Kató Sántha Imréné 23 
Balázs Miklós 23 
Balázs Sándor 326 
BaJázsovics (Balázsovich) Pál 5, 24, 25 
Balázsovics Gyurika 25 
Balázsovics Klárika 25 
Balázsovics Pál András 25 
Balázsovics Sándor 5, 24 

458 

NÉVMUTATÓ 

Balla Laura 112, 116 
Balla Tilda 326 
Ballai Krémer Lajos 377 
Balogh Berta Nagy MiháJyné 255 
Balogh Ernő 129 
Balogh Éva, Balogh Ödönné lásd Lőrincry Éva 
Balogh Kálmán 220 
Balogh Ödön 27 
Balta Elemér 352 
Balta Katalin 311 
Bán Gyula 150 
Banciu Dumitru (Demete1) 135 
Bányai László (Gyula) 68. 107 
Bányai Sze1éna Nits Jánosné 261 264 
Bányavölgyi Klára 8, 208, 209 
Barabás Ferenc ifj (Uwn) 70 
Barabás Izabella 326 
Baradlai János 373 
Bárány János 420 
Bárány Klára 262, 264 
Bárány Lukács 48 
Bárány Miklós 225 
Bárány fe,rézia 48 
Ba1anyai Borbára 341 
Barárky Anna Schlett Ernőné 389, 390, 392 
Batcsay Károly (1875-1955) 266 
Bárczy Vilma 132 
Bari Zsigmond 5, 29, 72 
Bana l1nre dr 149_ 233, 237 
Barra Antónia 72 
Barth Zsuzsánna 334 
Bartha László 15 
Bartha Róza Jeney Albertné 176 
Bartók Anna 203 
Baruch Gyula 99 
Batáry István 113 
Báthory István (fejedele1n) 323 
Báthory Zsig1nond 323 
Baye·r Aiüa1-2y--
Bayt;r István 416 
Bedő Ferenc 336 
Bedőházy János 36 
Beke Dénes 3.32 
Bem József 89, .336 
Benczédi Gergely 272 
Benczédi Zsuzsanna 272 
Benedek De7.sŐ 121 
Benedek Elek 346 
Benedek Géza 348 
Benkő József 318 
Benkő Kálmán 17 
Beöthy Ákos 220 

T 
Betáll Adolf 375 
Beráll Edit 375 
Berde Károlyné Jeney Erzsébet 176 
Bcredecky Margit Nagy Béláné 250 
Berekméri András 31 
Berekn1éri János 31 
Berekméri József 5 27, 31 
Berekinéri Mária 31 
Bcrekmér i Péter .31 
Béres János Gyula 34 
Béress Antal 5, 33 
Béress János id. 33 
BéressJó1..sef (1901) 5 
Béress József id (1870) 5, 33 
Béress Mária 5, 33, 34 
Berger Gusztáv 158, 234 237 
Berkes Ánnin 315 
Berki En1ai1uel 310 
Berkovits Miklós 238 
Bernády Dániel 5, 35, 38, 43, 160, 333 
Bernády Dániel id 35 
Bernády Gyöcgy 5, 31 35, 36, 37, 38, 121, 139 

140 
Bernády Györgyike 37 
Bernáth Jakab 215, 216, 293 
Bernáth Jenő 318 
Bernáth Zoltán 277 
Be1nstein György 412 
Bertalan Pál 53 
Bertalan Rózsa 53 
Berthelot P. E. M professzor (1827-1907) 160 
Bensinszky Károly 5, 41, 315 
Berzelius 330 
Betegh Bálint 215, 292, 312 
Betegh .Julianna Nits Dánielné 261, 264 
Bianu Vasile (László) 208, 350 
Biber Éva 326 
Bibó Ella Voith Lászlóné 405 
Binder Adolf Simon 70 
Binder Hermina 304 
Binder János di 387 
·Bindeti(-a:rolin:-2-i-2- -
Binder Károly 35 
Búó Ferenc Géza ifj. (1902) 55 
Bitó Gáa id. dr (1876) 99, 273, 420 
Bíró János 55, 105, 121 
Bíró Mór 78, 312 
Bíró Szaniszla 58 
Blahó Aranka J 85 
Blayc1 József 246 
Bocskay Vince .38 
Bodnár János 370 
Bodó Margit Dcbitzl·y Mihályné ifj dr 62 
Bodor Nina Széky Miklósné 364, 366 
Bodor Pát 364 

Boga Olivér 348 
Bogdánffy Dániel 420 
Bogdánfl}r Gergely 312 
Bogná1 Levt:nte 326 
Bókay Árpád 63, 144, 321 
Bokor Dezső 113 
Bóra Elek 62 
Borbély Samu 348 
Bordon Iohann 304 
Boros Gabriella ifj Hintz György Károly neje 146 

149 
Boros György 146 
Borsós Ferenc 292 
Borsós József 310 
Borza Alexandru 153 
Bossin József l 17 
Böszöunényi .János 238 
Brada Ede 193 
Brandecker Anna Görög józsefOé 35 
Brandecker Simon 237 
Brandecker Simonné /flsd Mauksch Karolina 
Brandts Mihály (Székelyhíd) 300 
B1assai Mária 72 
Brassai Sámuel 419 
Brémet János 179 
Breuer Albert Kálmán 43, 44 
Breuer Ármin 44 
Breuer Béla 44 
Breuer Imre 44 
Breuer Jenő (Bonthajenő) 44 
Breuer ICáln1án (Zilah) 6 
Breuer Pál id 5, 35, 43 
Breuer Pál ifj 5, 43 
Breuer Zsigmond 6, 43 293, 294 
Erósz Alfonz 266 
Brüll Ede 259 
Budaházy István 15 
Budai Emil 259 
Buday Kálmán 305 
Buchcr Károly J 76 
Bunsen Roben W E (18 J 1-1899) 160, 421 
Burger l(áln1án 416 
Burgetti László 187 
Buzáth Bogdán 45 
Buzáth Ferenc 45 
Buzáth Kajctán 45 
Buzáth l(ristóf 45 
Buzáth Lajos 45 
Buzáth Mária 76 
Buzáth Márton (Máran1arosszigct) 6, 33, 45, 46 
Buzád~ Márton (Nv) 46 
Buzáth Róza Rebeka 45, 76 
Buzáth Silnon 45, 76 
Buzáth Sünonné 46 

459 



c 
Carmen Sylva, Erzsébet királynő 218, 279 
Chiricuia J 348 
Chlopitzky József 215, 296, 353 
Chrcsrels Paula 49 
Ciocinelea Victo1 51 125, 154 
Ciu1na§U Samoilií. 84 
Clauder Ottó 416 
Clemens Albert Béla ifj 6, 48 
Clemens Albert id 6, 48, 377 
Clemens Éva Szekernyésné 6, 48 
Coiciu Evdochia 317 
Colqiu N 243 
Cozac Aurel 23 
Criiciun Juliu (Gyula) 90 
Czaich T(odor) Gyula 171 
Czakó János id 397, 401 
Czakó Jánosné (id.) lásdVelits Kata 
Czakó Zsigmond 397, 401 
Czappely Katalin Velits Lajosné 401 
Czetz Dénes 6, 55, 81, 84, 91, 150 
Czetz János 55 
Czikélyi (Czékely) Frigyes 405 
Czikélyi Frigyesné özv: 389 
Czitrom Vilma 202, 407 
Czoppelt Frigyes 78 
Czukor József 121 
Czyzer Kornél 373 

cs 
Cs. Mike Márton lásd Mike Márton Cs 
Csanádi János 326 
Csanády Gusztáv 369 
Csanády Kálmán 246 
Csanálossy Árpád (Albert) 387 
Csanda Endre ifj (1887) 350 
Csapó Zoltán ecsedi 127 
Császár Ernő 390 407 
Csaszkóczy Gyula 255 
Csath Kozma Olga 51 
Csath Stáncel Za1nfira 6, 51 
Csausz-Istvá1r·311-
Csáváss(i)y Kiss Károly ldsd Kiss Károly csávásy 
Csedő Károly 318 
Csehi Boldizsár 396 
Cseresznyés Gyula 6, 52 
Csergi Pop (Pap) Viktor 355 
Cseunák (Czern1ák) lipót 293 
Csernátony Zoltán 81 
Csernyánszky Judit 326 
Csere Emil dr 239 
Csíki Anna Schiessl Karl Boromeusné 333, 335 
Csíki Ida 157 
Csikós Árpád 90 
Csipke Zoltán 27 

460 

Csiszár Zsuzsa 326 
Csőgör Iscván S 298 
Csóti Márkné ldsdVékony Juliska 
Csurgay József 5.3, 224 
Csurgay Kálmán 6, 53, 63, 224 

Dandon Gabriella 74 
Dániel Róza 105 
Dankó Gyula 212 
Darkó Zsigmond 348 
Darvas Ferenc 21 
Dávid Ágnes 58 
Dávid Ágoston 58 
Dávid Antal 57 
Dávid Ferenc 346 

D 

Dávid János (1894) 6, 31, 140, 253, 296, 412 
Dávid János (apa) 60 
Dávid József 99 
Dávid Lajos 6, 29, 57, 91, 101, 153, 166, 265, 266, 

268,272,290 
Dávid "feréz 265, 271 
Deák Farkas 157 
Deák Ferenc 224 
Deák Ilona id lukács Ferencné 224 
Deák Péter 224 
Debitzky Béla 64 
Debitzky István 63 
Debitzky Margit Fejér Miklósné 63 
DebiEky Mihály (1800) 6, 62 
DebiEky Mihály (1914) 63 
Debitzky Mihály dr ifj (1881) 6, 62, 157, 174, 

202, 333 
Debitzky Mihály id (1846 k) 6, 62 
Deér Endre 21 
Deér Káhnán 266 
Déli Katalin Koncz Dániel Andrásné 197, 201 
Demeter Cornel 105 
Dezső András 66 
Dezső Miklós dálnold 6, 66 
Dezső Miklós id (1856) 66 
Dezső-TibCfC6tJ· 

Dicső Anna 201 
Dienes Jenő 23 
Diezko Eduárd 101 
Dobay Sándor 189 
Dombora László 380 
Dósa And1ás 6, 68 
Dósa István 68 
Dósáné Fáy Elvira ldsd Fáy Elvira Jozefa 
Dudás levente 386 
Duha Kristóf 49 
Duschka József 306 

T E 
Ebergényi Gyula ifj. 71 
Ebergényi Gyula telekesi 6, 70, 71, 294 
Ebe1gényi Kálmán 70 
Ebergényi Mózes relekesi 70 
Ebergényi Sándor 71 
Eisenmeyer Emília 45 
Elek Mihály 259 
Elekes Éva 72 
Elekes Imre 6, 72, 136, 171 
Elekes János 72 
Elischei Janka 337, 341 
Elischer József 337 
Ember Anna 45 
Ember Béla 74 
E1nber Bogdán 74, 383 
Ember Bogdánné 75 
Embe,Elek6, 74, 185, 187 
Ember Elekné ldsd Szilágyi Ilona 
Ember Emanuel (Mano) 6, 75, 76, 127 
Ember Ferenc 74 
Ember István 75 
Ember Jakab 75 
E1nber János 75 
Ember Mihály 7 4 
Ember Tivadai 76 
Engel János Keresztély szepeslőcsei 232, 237 
Engel József 46, 232, 237, 393 
Engel Polixénia 144, 233 
Entz Géza id. 123, 383 
Eötvös József 137 
Eranosz Anna Ko1buly Miklósné 78 
Eranosz Bogdán 6, 78, 171 
Eranosz Lujza lázár Viktorné '78 
Eranosz Miklós 78 
Erdey László 416 
Erős István 326 
Essigmann Christine 304 
Essigmann Frigyes 388 
Essig1nann Margit ifj Schlett Olivérné 384, 388, 

389, 392 
- Essigmann-M-árron--10;--388,-389 

Essigmann Mártonné ldsd Schmotzer Margit 
Esterházy Kálmán 123 

F 
Fabinyi József 82 
Fabinyi Rudolf6, 55, 80, 82, 84, 135, 177, 185 

240 265, 272 278, 306, 333, 353, 366, 367, 
383, 387 420 

Fabinyi Sán1uel 80 
Fabririus Guido 282, 330 
Faragó Endre 6, 84-86 
Faragó Ferenc 84 
Faragó István 250 

Farkas (Wolf!) Bogdán 418 
Farkas Dániel 35 
Farkas Gyula 139 
Farkas István 246 
Fáy Elviia Jozefa 6, 68, 69, 91, 119 
Fazakas Béla d1 ifj 386 
Fazakas Béla id (lelkész) 386 
Fazakas Éva Rozália 384 386 
Féder Alfréd 24 
Féder Vilmos 208, 209, 238 
Féder Vilmosné lásd Psorn Anna 
Feierné ldsd Fazakas Éva Rozália 
Fejér Dóra 19 
Fejér Lujza 78 
Fejérvári lajos dr. 198 
Fekete Antal 6, 87 
Fekete Endre 6, 87 
Fekete István 87 
Félegyházi László 87 
Felfalusi Mihály 410 
Felletár Emil 144 
Felszeghy Gyula 140, Í 43 
Fényhalmy Antal (1822-1895) 6, 89, 90 
Fényha11ny Antal Árpád 89, 90 
Fényhalmy Lajos 89, 90 
Ferdinánd (inagyar király 1619-1637) 232 
Ferdinánd I. (román király) 37 
Ferenc József (császár és magyar ki1ály 1848-1916) 

165, 197, 398 
Ferencz Árnn 6, 27, 91, 93, 94, 96, 166, 167, 265, 

272,294 
Fe1encz József (Nagyajta, Tüvis) 93, 255 
Ferenczy András (orvos) .390 
Ferenczy Andrásné lásd Schktt Ildikó 
Ferenczy Áron árkosi 98 
Ferenczy Emma Karolina 403 
Fe1enczy Géza árkosi 97, 98 
Ferenczy János 179 
f erencz}r József árkosi 6, 9 7 
Ferenczy Kálmán árkosi 98 
Ferenczy lajos árkosi 97 
Ferentz Árpád 132 
Ferentzi Karolina patakfalvi 336, 341 
ferentzi Laura patakfalvi 336, 341 
Ferentz-Voith Vilma (lásd később Hecserné) 134, 

404 
Filep Margit Nits Sándorné 262, 264 
Fischer János 344 
Fleischer Antal 80, 383 
Flohr József6, 99, 167, 273 
Flórián Géza 140, 143 
Fodor Andrea 326 
Fodor József 278 
Folberth Frigyes 107 
Földes Béla kpid Lajm (1884) 390 
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Frank Ernő 296 
Frenda Károly 245 
Friedman (Fábián) Józse,f 55 
Friedrich András (tanár) 306 
Fritsch Oszkár 389 
Fronius Karolina Koncz And1ásné 198, 20 l 
Frőchlich Genrúd 101 
Fröhlich András 6, 10 J 
Fröhlich Ernő 78, 101, 353 
Fröhlich Gyula 101 
Fröhlich Oszkár (Gyulafehérvár) 97, 252 
Fröhlich Vilmos 101 384 
Fuchs Brigitta l 85 
Fülöp Dezső 325 
Fülöp lajos 6, 103 
Fülöp Lajosné /ásdKonnáth Magda 
Füzesséry Sarolta 105 
Fűzi József 318 

Gaál Endre (Bpest) 344 
Gábor Áron 250 
Gábor István dr 113 

G 

Gabriáni (Gábrányi) József 62, 78, 292 
Gajzágó De,zső 105 
Gajzágó lukács 311 
Gajzágó Róbert 6, 105, 106 
Gajzágó Sándor 105 
Gál Endre (gépészn1érnök) 92 
Gál Endréné Ferencz Zsuzsanna 92, 94 
Galan1bosi Kiss Mária 180 
Góll Gyula 79 
Gáll János 79 
Garda Réka 326 
Gáspár Eszter Hecser Kálmán id felesége 134 
Géber Ede 123 
Gecse Dániel 395 
Gelei József 27 
Gellner Frigyes 6, 107 
Gémesi György 25 
Gene1sich Antal 318, 383 

- Gerbe,r---Béla--György-később-Teghze 1-10 
Gerber Ferenc később 1f:ghze 110 
Gerber Ödön id 6 109, 180 
Gerber Ödön ifj később Teghze 110 
Gerberth Ottó 273 
Gergely Ferenc 92 
Gidófalvi István 318 
Giovanini Rudolf21 
Glauczmann Klára Widder Endréné 412 
Gobetzky Aladár 21 
Goina Teodor (Kvár) J 3, 213 
Govrik Margit 46 
Govrik Rozália 45 
Göllner Margit Voith Józsefi1é 404 
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Görgey Artúr 220 
GörögJózsefl74 
Görög Józsefné lásd Brandecker _Anna 
Görög László 225 
Göuy Árpád 116 
Gözsy Árpádné lásd 1 ubinszky Anna 
Gö"yBélad, (1903) 116 
Gözsy Béla Leo (1827) 6, 112, 116 
Gözsy Bélánc'. /ásdBalla Laura 
Gözsy és Lárencz család 112 
Gözsy Máté 112, 116 
Gözsy Máténé Vizy Franciska 116 
Gözsy Máté ifj 112 
Gözsy Máténé ifj lásd Ringenbach Laura 
Gözsy Sándor 112 
Gözsy(i) Árpád (1861) 6, 19, 112 
Gözsy(i) Béla (1903) 6, 112 
Graffius Frederika 84 
Graffius József 84 
Grintescu 1 professzor 15.3 
Groggné lásd Szabó Katalin Zsuzsanna 
Groisz Emma dr id Hintz Györgyné 144, 149, 

237 
G1ósz Ferdinánd J 54, 252 25 7 
Grosz Sándor (Nv) 238 
Grozea (Kis) E1nil 206 
Grünwald .Jenő 79 
Gulyás Pál 353 
Guráth Ilona ifjabb Hintz Györgyné 146, 149 
Gusbeth Ede 205 
Guttmann Béla 6, 117 
Guttmann Erzsébet 117 
Guttmann Ignác 117 
Guttmann Katalin 117 

GY 
Gyalui lstvón (Andüs) 6, 119, 120, 257, 290 
GyaluiPál6,3168,119, 157 
Gyalui Rosenberg Ignácz 119 
Gyöngyössy György (püspök) 173 
Gyóni Géza 377 
Györffy-Jstván--7-2-
Györffy László 171 
György Ilona iklandi 220 
Gyulai D Olga 412 
Gyulai-Kammauf Jozefina 31 
Gyulai Zoltán 27, 348 

H 
Haán Vilma 245 
Habcrrnayer Éva Rosina Mauksch Tóbiás Sámuelné 

233,237 
Habermayer Susanna 232, 237 
Hadnagy Antal 250. 293 
Hadnagy Emil Antal 215 

í Hager Hermann 220 
Hajdú Hugó 127 
Hajdú Mária Magdolna 158 
Hajducsi Zsuzsanna 296 
Halasy lujza 224 
Halász Erzsébet Benedek Dezsőné 121 
Halász Jakab 6 119, 121, 142 
Halász Jenő 121 
Halász Mária Györffy Lajosné 121 
Halá„ Pál 6, 121 
Haller László gr. 112 
Halmágyi E1nő 19 
Halmai János 27, 267 
Handtel Károly 179 
Hankó Antal 6, 123, 124 
Hankó Antal Tibor 123 
Hankó család 123 
Hankó Elemér 123 
Hankó János 123 
Hankó Zoltán egyetemi tanár 6, 27 123, 125, 298 
Hankó Zoltán István 6, 123, 124 
Hankovits Ferenc 6, 127, 276 
Hanzéios Ádám 129 
Hanzéros Géza (orvos) 130 
Hanzéros Géza id. 7, 129 
Hanzéros Géza ifj. 130 
Hanzéros István Ádá1n Ede 130 
Hanzéros Pál Imre István 130 
Haragay Adrien 171 
Hary SándoI 387 
Haynald Lajos 420 
Hecser Kálmán id. 134 
Hecser Ká!mán Károly 7, 132, 134 
Hecser László Lóránt orvos 134 
Hecserné Ferentz Vilma 7, 132 
Hegedüs Imre káli 350 
Hegedüs Lajos dr. 356 
Hegedüs Rezső 76 
Hegyesi Árpádné özv 98 387 
Hegyi Ele1nér 189 
Heissinger Klotild Koncz Árminné 198, 201 

--Hdlmann-Alois--1-3-?i----
Henter Károly 189 202 
Herczegfa!vy Klára 326 
Hering Magdolna 300 
Hering Sándor 41 
Hermann.János (Mvhely) 7, 135, 265 
Hermann .János id (apa) 135 
Herzitz Etelka 238 
Hidegh Kálmán 7, 137 
Hierschenhauser Jenő 98 
HintsÁdá1n István 140, 143 
Hints Bálint 143 
Hints Berta 143, 398, 401 
Hints Dániel (1835) 139, 143 

Hints Elek (1861) 1.39, 143 
Hints Elek ifj (1893) 139, 143 
Hints Gtxgely 142, 143 
Hints Karolina 143, 398, 401 
Hints Miklós István 140, 143 
Hints Sándo1 139 
Hints Vilma farkaslaki 7, 142, 143 
Hints Zolcán farkaslaki '7, 29, 31, 36, 63, 139, 143, 

157 
Hintz család 144, 294 
Hintz Gábm (1918-1992) 7, 144, 147, 149 
Hintz Gáborné Nagy Em1na 147 
Hintz Georg Gottlieb (lelkész) 144, 149, 233, 237 
Hintz Gyö'gy ifjabb (1912-1989) 7, 105, 144 

145, 149, 333 
Hintz György József id. dr. egyetemi tanár (1840-

1890) 7, 35, 144, 145, 149, 166, 294, 393 
Hintz György jöz"f ifj dt (1939-1992) l 144, 

146, 149 
Hitm Gyfügy Kámly ifj d, (1874-1956) 7, 144, 

145, 149, 167, 237 
Hohenbühel-Heufler f.ajos 183 
Holicska Andcás (1923) 56, 150, 152 
HoliC>ka Deuő id (! 864) (apa) 150 
HoliC>ka Dezső ifj (1892) 7, 56, 150 
Holicska Dezső ifj (orvos) 150 
Holicska Dezsőné (id.) Szentgyörgyi Mária 150 
Holicska Dezsőné ldsd Lakatos Erzsébet 
HoliC>ka István (1905) 7, 136, 150, 151 
Holicska István Géza 1nérnök 151 
Honigberger György 389, 405 
Honigberger Sophia Mauksch Johann felesége 237 
Ho1váth Erzsébet (orvosnő) 210 
Horváth István (Margitta) 11 3 
Horváth József (Nagyenyed, jegyző) 163 
Horváth Károly kapronczay (Bonchida) 163, 255 
Horváth Károlyné özv. 255 
Ho1váth Katalin kapronczay Jeney Elekné 176 
Horváth Maigit 255 
Horváth Mária lásd Péter H Mária 
Horváth Olga Albon Tiborné 153 
Horváth Tibor id 7, 125, 153 
Hmvá'h Tiboc ifj 7, 153, 154, 202, 257 
Horváth Tibor ifjabb (orvos) 155 
Horváth Tiborné (id) Finesz Olga 153 
Horváth Tiborné (ifj.) Bucur Adriana 'ferézia 155 
Hőgyes Endce 81, 145, 364 
Hrobonyi Pál .310, 311 
Huszá1 Gyula nagyajtai 142, J 74, 176 
Huszár Ilona Szilágyiné 176, 250 
Huszár Jenő 99 
Huttmann Arnold 205 

Illés Györgyné 158 
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Illyés Lajos 7, 119, 157, 158, 159 
Illyés Lajosné lásd Hajdu Mária Magdolna 
Illyés Lőrinc 157 
Ilosvay Lajos 7, 48, 160, 186, 331, 377 
Incse Erzsébt:t Koncz Boldizsárné 201 
Incze Kata 19 7 
Incze Kl-:Íra Debitzky Mihályné 62 
Inczeffy Albert 7, 93 
Inczeffy Dénes 163 
Inczeffy György 163 
lnczeff}r József nagykadác:si 163 
!nGefly Kárnly 7, 163, 213, 255 
Inczeffy Samu 163 
Ionescu Sroian Petre akadémikus 298 
irányossy Knoblauch család 193 
Issekutz Adeodat 165, 166, 311 
Issekutz Antal 167 
hsekut,Bilaid 7, 17, 33, 72, 153, 165, 167, 169, 

170 
Issekutz Béla ifj. 168, 170 
Issekutz család 7, 165 
Issekutz Ferenc Antal 7, 165 
Isst:kutz Ferenc. Tivadar 7, J 65 
Issekutz Gyula 167 
lssekut, Hugó 7, 81, 91, 113, 135, 166, 167, 170, 

265,272,273,279, 311, 387,420 
Issekutz Ká1oly 7, 165 
Issekutz Kornél 165 
Issekutz Lívia 7, 165, 168-170 
Issekutz Margit Novák lzsákné 271 
Issekutz Oszkár 167 
Issekutz Oszkár ifj (1890) 167 
Izmael Adlienne Ajtay Mihályné 17, 171 
Izmael Márton 7, 17, 68, 78, 171, 286 
Izmael Márton id (apa) 171 
Izsák Sámuel 2.35, 282 
Izsáki Ernestine Eszter 307 

Jablonkay István 27 
Jiiger József 202 
Jagschietz--K-ároly-62 
J'1ub Á<pád 374, 375 
J'1ub Kálmán 348 
Jakab fii Kristóf 310 
Jakabfy mag. pharm 144 
Jakabházy Mária 168, 169 
Jakabházy Zsigrnond 72, 84, 91, 167, 168, 174, 

265,272,350 
Jakabovits Mária 76 
Jancsó Géza 57, 265 
Janiczky György 250 
Janka Viktor 419 
Jármay Gusztáv 135, 137 
Jávo1ka Sándor 21 
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Jedlik Ányos István 220 
Jékelius Nándor 393 
Jellakovits Boromeus Károly 7, 173 
Jeney Adél 175, 176 
Jeney Albm 7, 35, 174, 176 
Jeney Á<pád (1871) 176 
Jeney család nagyenyedi 7 
Jeney Endre orvosprofesszor 175, 176 
Jeney Ferenc 176 
Jeney István 176 
Jeney István (ügyvéd) 140 
Jeney lsrván dr (1884) 7, 63, 72, 110, 157, 174, 

176,202,286 
Jeney Jenő (1850) 174, 175, 176 
JeneyJózsef(l821) közgazdász 174, 176 
Jeney József birtokos 176 
JeneyKároly(J828-1903) 7, 176 
Jeney Károly nagyenyedi id. 174 
Jeney Margit köpeczi Deák Margit 174, 176 
Jeney Margit Huszár Gyuláné 176 
Jeney Mózes 176 
Jeney Sándor 212 
Jeney Viktor 176 
Joó István 419 
Józsa Dóra 97 
Józsa Mihály 9 
Jucho Ferenc 97 
Jung Erzsébet Vámosi Péterné 392 

K 
Kabay János 21 
Kádas Vilma Solymossy Endréné 341 
Kaffka József 320 
Kaffka Károly 320 
Kain Eszter Mező Imréné 246, 412 
Kálmán Lajos .325 
Kanitz Ágost 383 
Kanyó Erzsébet Hankó Zoltán István felesége 124 
ICarácsony Veronika 310 
Karácsonyi Gratian 310 
Káringecz Zsuzsanna Farkas Bogdánné 418 

- -Kadovszky--Geyza-§3,-74;-41-4" 
Károly!. (magya; király 1712-1740) 336 
Károly IV (magyar király 1916-1918) 248 
Kárpáti János 177, 325 
Kárpáti Lajos Jó;osefdr. (1889) 7, 177, 325 
Kiirtschen Paulus 409 
Kassay Rebeka Hints Sán1uelné 143 
Kátai Gábor 361 
Káró László 113 
Katona Béla 180 
Katona Ernő 180 
Katonajó,sef (1869) 180 
Katona József gdei 179 
Karona Zsigmond 7, 19, 180-182, 323, 364 

Katona Zsigmond ifj 180 
Kauffinann Irén Rácz Rezsőné 277 
Kauntz (Kaunz) Andreas ldsd Koncz András 197 
Kayser Gusztáv Adolf 7, 183, 409 
Kayser Johann Georg 183 
Kayser Josepha 183 
Kazay Adél 185, 186 
KTiay András 185 
Kazay Anna 187 
Kazay Brigitta 185 
Ka'ay Endre (Márton) 7, 74, 114, 185 
Kazay Lajos 187 
Kayser Carolina Mauksch Joseph Friedrich felesége 

237 
Kedvessy György 27 
Kelemen Ádám 140 
Kelemen Ferenc (1852) 113 
Kelemen Ilona Hints Zoltánné 36, 140, 143 
Kelemen Margit Bernády György felesége 36, 140 
Kelen .József (orvos) 361 
Keller Gyula 7, 189 
Keller István id. 7; 189, 245 
Keller István ifj 7, 189 
Keller Magda 222 
Kemény Gábor báró 360 
Kenessey Margit Széki T'iborné 366 
Kerekes Ferenc 327 
Keresztes József 46 
Keresztessy Károly 278 
Keresztessy Sára lásd Orient Gyuláné 
Keszthelyi Kálmán 301 
Khudy Jó,sef 177 
Khudy Józsefné 46 
Kígyóssy Mária Ainália Szász Tihamérné 358 
Kincses Ajtay Mária 18, 171 
Kinnich Teodor 252 
Király Miklósné 185 
Kiss Erzsébet (Kvár) 268 
Kiss István (1887) 337 
Kiss József 352 
Kiss József nemeskéri 121 
K-iss---Kár-Gly---csáv-ás(i~y-7-, -Dl-, -.1-91 
Kiss Zoltán 150 
Kladny Ferenc 397 
Kladny Frigyes (Friedrich) 183 
Klebersberg Kunó 366 
Kleiner Dezső 412 
Klernens Frigyes 6, .31, 48, 49 
Knoblauch Agoston Károly 7, 193, 194 
Knoblauch Artúr 194 
Knoblauch August Philíp 193 
Knoblauch Gáspár 193, 195 
Knoblauch Károly irányossy 7, 193, 194 
Knoblauch Maximilian (Miksa) 7, 193, 194 
Knoblauch Teréz 195 

Knoblauch Vilgil 195 
Knöpfler Vilmos 395 
Knöpfler Zsigmond 107 
Koch Antal 383 
Koch Róbert 194 
Koch Sándor 1.37 
Kocsi Géza 121 
Koczianovich József 323 
Kócziány Lajos 384 
Kohn Gyula 48, 227, 282 
Koller Vilma 10 7 
Kolosvári (y) József 63, 78, 139, 288 
Kolovits Karácsony 245 
Komlóssy Éva Hintz György József felesége 146, 

149 
Koncz András Albert 7, 197, 198, 201 
KonczAndrásnagysolymosi7, 123, 197, 199,201 
Koncz Ármin nagysolymosi 7, 197, 198, 201 
Koncz Árpád 199, 201 
Kona Boldi'5á ifj. (1624) 197 
Koncz Boldizsár íd 197, 201 
Koncz család nagysolyrúosi 7, 197, 201 
Koncz Dániel András 197, 201 
Koncz Gyula György 198 
Koncz Gyula 197, 201 
Koncz Henrik 198, 199 
Koncz Henrikné özv (Mvhely) 60 
Koncz János 197 
Koncz János ifj. 197 
Koncz József 197 
Konkoly-Thege Miklós 185 
Konnáth Magda 104 
Konrád Géza Károly Ernő 203 
Konrád Kálmán 8, 125, 202, 203 
Konrád Márta 204 
Kontesveller Anna 305 
Kontesveller József dr (orvos) 307 
Kontesvdler József id. (apa) 306, 307 
Kontesveller József ifj. 9, 307 
Kontesveller Károly 9, 265, 306 
Kontesveller Klára 306 
Kontesveller.László 307 
Kontesveller Márta dr. 307 
Kónya Carol (Károly) 205 
Kónya Sárnuel 8, 205 
Kopits János 416 
Kopp Elemér 13, 209, 317, 318 
Korbuly Miklós 78 
Koricsánszky András 310 
Koritsánszky Ottó 186 
Koródi Bíró Gusztáv Sándor 76 
Korpos Lajos 301 
Kós Károly 91 
Kossuth Lajos 36, 80, .379 
Kossuth Pál 177 
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Kosutány Géza 74 
Kosutány Ignác 305 
Kosutány Ilona 74 
Kotsis Teréz fiatfalvi Hints Sámud felesége 143 
Kovács Andor id 8, 208, 211, 358 
Kovács Andor ifj 8, 208 
Kovács Andorné (id.) lásd Psorn Hilda 
Kovács Andorné (ifj.) lásd Bányavölgyi KJ ára 
Kovács Béla 92 
Kovács Endre uzoni 8, 163, 212 
Kovács György vegyész 208 
Kovács Ibolya 326 
Kovács Ignác.né özv 296 
Kovács Ilona Berekméri Jánosné 31 
Kovács József ifj (Schmidt) 41 
Kovács József uzoni {Nagyenyed) 8, 212 
KovácsJózsefuzoniifj 8,212,213 
Kovács Klára Sobesterné 209 
Kovács Klára Widder Endréné 412 
Kovács László (Nagyenyed) 8, 212 
Kovács Ödön 187 
Kovács Zoltán uzoni 8, 212, 213, 337 
Kovacsics Matild Schlett Leopoldné 387, 392 
Kovássy Endre 266 
Kováts Dénes (Nyárádszereda) 68, 120 
Kováts Ferenc 2 l 5 
Kováts Tivadar 8, 215, 293 
l(ozma Irma id. Novák Istvánné 2 71 
Köldi Ferenc 55, 56 
Köldi Gizella 55 
König Levin Ignác 173 
Környey család 193 
Kőrös End1e 416 
Körössy Gizella Nagy Sándorné 250 
Körössy Tibor 217 
Kőszegi Dénes 81 
Kővári Adolf 31 
Kőváry József 60, 139 
Kövé1 Ede 380 
Kövesdy Zsigmond 31, 68 
Kövesdyné Eperjessy Margit 282 

. Kövv.Gvula.2~0 
Köv}r Ildikó Podrahné 250 
Krakovinszky Gizella Hankó Antalné 123 
Kraus Ottó 27 
Krauss Frigyes 18 3 
Krausz Berta 119 
Krausz Elemér 8, 99, 218 
Krausz Elemérné Kaczér Nina (Jobb Vihna) 219 
Kriegner György 372, 373 
Kriegner Györgyné ltúdSzrupa Eugénia 
Kubát Margit Lujza 402 
Kunfalvy József 89, 390 
Kürrel Dezső 169 
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Láday Anna 221 
Láday Győző 8, 220 
Láday István 220 
lakai József 78 

l 

Lakatos Erzsébet Holicska Dezsőné 150 
Lainatsch János 220 
Láng Endre 341 
láng Tibor 367 
láng Tiborné lásd Széki Margit 
Lányi Judit 232 
Lápossy Lajos 276 
Lárencz Klára 112, 116 
Lárencz László Béla (18.35) 6, 112, 116 
Látencz László ;fj (1880) 6, 112, 113, 116 
Látencz László ifjabb (1909) 112, 114, 116 
Látenc2 László dt legifjabb (1940) 112, 114, 185, 

187 
Lárencz Lipót csíkmindszenti 112, 116 
Lárencz Tibor 116 
Lassgallner Eleonora, Mauksch Johann Martin fele-

sége 149, 233, 237 
László Jenő 27, 49 
László László 124 
László Tihamér 348 
Lászlóffi Katalin 310 
Lászlóffy Anna Láday Istvánné 220 
LazaAristid{e) 317 
Lázár Ida 78 
Lázár István (Mvhely) 119 
Lázár Istvánné lásd Szilágy Anna 
Lázár Jakab 78 
Lázár Jeromos 79 
Lázár Márton 212 
Lázár Miklós 79 
Lázár Viktor 78 
Lechner Károly 139 
Lederer Johannes 193 
légtády Ella 415 
Légrády Erzsébet 415 
Lehmann Viktor 174, 225 
Leitner.Zsigmond-3-64.___ _ ________ '" ______ _ 
l<ngyel Bila 80, 160, 276, 278, 337, 380, 416 
Lengyel Gergely 123 
Lengyel .József 198 
Lengyel Sára Solymossy Istvánné 341 
Leonte C. 350 
Lessner Alfréd 246 
Lewitzki C. 237 
lieb Albert 389 
licbctmann Kati (1842-1914) 366 
liebetmann Leo (1852-1926) 113, 117 
Liebig .Justus l 83 
Liess Alfréd 66 
Liess Alfrédné özv 66 

Liess Iren Dezső MiklOsné 66 
Lindenmayer Bernárd 193 
Lindner Hans 135 
Lingner András (Andreas Wolfgang) 19 
Lingner Helmuth 374 
lipdkPál 27 
Liszka János 41 
Litschel Emil 24.3 
Lochmann Anton 205 
Lotrean Maria 135 
Löffiet Antal 222 
Löffler Friedrich 194 
Löffler Marcell 8, 154, 222 
Löffler Vilmos 8, 222 
Löffler Vince 222 
Lőrincz Csaba 356 
Lőrinczy Éva 5, 27 
Lőre József illyefalvi 81, 135, 166, :68, 265, 306, 

333, 387 
Lóvy Elemér 312 
lubinszky Anna Gözsy Árpádné 112, 116 
lukács Dénes (1816-1868) 224 
lukács Dénes e1zsébervárosi (1875) 8, 224 
Lukács Dénes ifj {oklevél 1926) 225 
Lukács Ferenc erzsébetvárosi ifj. {1882) 8, 17, 81, 

215 224,225,228,273,293, 366,406 
lukács Fetenc id (1847) 53, 224 
lukács Fetenc ifjabb (1900) 225 
1 ukács Páhna 226 
Lukács Tibor 226 
Lükő Mária szádvári 300 

M 
Mágocsy-l)ietz Sándor 177 
Maiorescu Victor 24 
Makara Lajos 139 
Mandics Béla 46 
Manta Ioan Nic.olae professzor 132, 421 
Manyák Ernőné lásd Szathmáry Ivánka 
Margitay Máiia verési Hints Dániel ~elesége 143 
Margó Tivadar 220 

_ Mária ]}_r~z_i_a_23-2 , _ _?_Q5_, _ _3_0_4 
Márkos Ödön 135, 212 
Markovits Henrik 163 
Má1kus Ödön 171 
Markusovszky He1mina 80 
Marosi Anna 52 
Marschalkó Leó 76, 127 
Marschalkó Tamás 305 
Má1tonfi Iscván (orvos) 227 
Mártonfi Lajos 227 
Mártonfi László 8, 103, 227, 228 
Mártonfiné Pápai Zsófia 8, 227 
Mát(h)é Szabó Margit 122 
Mátéffy Béla 380 

Márhe Johanna bikafalvi 35 
Matolcsy György 230 
Matolcsy Károlyv halabori és matolcsi 8, 154, 230, 

373 
Matolcsy Miklós 282 
Mauksch Adél 234, 237 
Mauksch család 232 
Mauksch Emilia dr. Barra Imréné 233, 237 
Mauksch GottHeb (1763) 234, 237 
Mauksch Gumáv Adolf (1798-1848) 234, 237 
Mauksrh J Samuel (1805) 234 
MaukschJohann id (Mvhely íl777) 234, 237 
MaukschJohannjun. (1765-1825) 234, 237 
MaukschJohannManin (1783-1817) 8, 144, 149, 

232-234,237 
Mauksch Johann Samuel 237 
Mauksch Joseph Friedrich (1802-1848) 8, 183, 

234,237 
Mauksch Karl Simon (lelkész) 234, 237 
11auksch Karolina Josepha Brandecker Simonné 

237 
Mauksch Kárnly (184!/,-1894) 234, 237 
Mauksch Maria Katherina 232 
Mauksch MattinAdam (1770-1818) 8, 234, 237 
11auksch Marton (Martin) (apa) 232, 237 
Mauksch Matilda Augusta Hintz Georg Gottlieb 

felesége 144, 149, 233, 237 
Mauksch Sámuel (1805) 234 
Mauksch Sophia Cristina Pataki Sámuelné 232 
Mauksch Thomas (1749-1832) 234, 237 
Mauksch Tóbiás (1727-1802) 8, 232, 234, 235, 

237 
Mauksch I6biás Sámuel (1769-1805) 8, 232-234, 

237 
Maurer Sá1nud 198 
Mayer Heléne 189 
Mayer Jozefina Guttmann Ignácné 117 
Mayer .József 288 
Mayer László 238 
Mederus Lajos 135 
Medgyesi A.líz Nits Gyuláné 262, 264 
Medgyesi Katalin 212 
Medgyesi Rebeka 167 
Medgyessy Anna 243 
Medvigy Ferenc (dávidházi) 8, 15, 208, 238 
Medvigy Mihály 238 
Meissner "fraugott Paul 183, 397 
Meissner Vilmos 198 
Mel(c)m Alben 154, 257 
Meskó György 418 
Meskó Jozefa. 17 
Meskó Mária lásd Papp Meskó Mária 
Mester Eduárd 393 
Mészáros Zsig1nond 113 
Mezey Géza 101 
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Mező I1nréné lásd Kain Eszter 410 
Mihailovid Aristide 151 
Mihály Béla 187 
Mike Julianna 36 
l\1ike Márton Cs 421 
l\1ikó Df'.ZSŐ 240 
l\1ikó Gyula bölöni 8, 240, 241, 272 
l\1iller .Julius 360 
I\1ischinger Viktor 8, 243 
l\.1ischinger Viktor id (apa) 243 
1..1iskolczy Dezső 17 
1..1itter Ferenc 245 
Mocsáry Sándor 314 
lvfoldován Lajos 312 
lviolnár Emánuel (Mano) 127 
lvfolnár János (Pest) 360 
Molnú János (Nv) 245, 246 
lv1olnár Jolán Pánczél Gézáné 332 
Molnú Jóud (Nv) 8, 245 
Molnár .Judit 165 
l\/[olnár Károly ifj. 165 
l\/lolnár Károly 165, 183 
Molnár Lajos (Nv) 8, 245, 246 
Molnár Mihály (Nagybánya) 185 
Molnú Mil<lós (Nv) 246 
Molter Károly 362 
Moreno Mano 354 
Mórik Margit Berta Anna 202 
Mása Rozália 119 
Mosonyi János 27 
Mózes Kárnly48, 70, 146. 225, 273, 281 
Mozsonyi Sándor 27, 68, 230 
Murgiu Ion 398 
Muz.sa Gyula 8, 248 
Müller (Frigyes) Flidrich (1882, Torda) 135, 398 
Müller Carl id 410 
Müller Carl ifj 410 
Müller Erich 410 
Mülle1 Frigyes ifj. 410 
Müller I<ároly (Nagyszeben) 107, 144 
Müller-Merész Gyula 66 

N 
Nagy Adél rnezőbándi 176 
Nagy (Grosz) Samu 8, 259, 273, 281 
Nagy Béla (Bonchida) 255 
Nagy Béla (sz 1897) 8, 250 
Nagy Béla dr (Bpest) 74 
Nagy Béláné ldsd Beredecky Margit 
Nagy Bertalan 259 
Nagy Emma Hintz Gáborné 149 
Nagy Endre 78 
Nagy Etelka 250 
Nagy Ferenc 208 
Nagy Géza 341 
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Nagy János 252 
Nagy Jenő id 8, 27, 107, 252, 288 
Nagy Jenő ifj 253, 257 
Nagy Jenő Sándor 8, 255, 256, 404, 405 
Nagy Jenő Sándorné ldsd Horváth Margit 
Nagy Karolina 208 
Nagy Lajos 341 
Nagy Levente (orvos) 255 
Nagy Márta Buka Ferencné 253 
Nagy Matild 252 
Nagy Mihily 255 
Nagy Miklós (Bánffyhunyad) 208 
Nagy Miklós (Torda) 420 
Nagy Miklósné özv: (Bánffyhunyad) 213 
Nagy Örs 8, 25 7 
Nagy Sándor (Mvhely) 35 121, 288 
Nagy Sándor (Nagyenyed) 208, 212 
Nagy Sándor (ref lelkész Gerendkeresztúr) 208 
Nagy Sándor (S szentgyörgy) 250 
Nagy Sándor (ügyvéd, Marosludas) 257 
Nagy Zoltán (Kvár) 282 
Nagypál Mária ifjabb Lárencz Lászlóné 114, 116 
Nán János (Aranyosmedgyes) 407 
Neago~ Sabin 171 
Németh Andor 105 
Nendtvich Dezső 222 
Nendtvich Károly 80 
Neumann Ernő 215 
Neust3.dter Michad (Mihály) Gottlieb 396 
Nikolics Károly 416 
Nikolits Emília Sztupa Györgyné 3'72 
Nits család 261, 264 
Nits Dániel 261 
Nirs Gyula 8, 261, 262, 264, 311 
Nits János 267 
NitsJános (1870-1943) 8, 261, 311 
Nits Jánosné lásd Bányai Szeréna 
Nits Júlia 8, 261, 264, 311 
Nits Ödön ifj. 262 
Nits Ödön 262, 264 
Nits Ödönné ldsd Bárány Klára 
Nits Pérer264--- ··~····································~······ ·· 
Nits Sándo1 262, 264 
Nits Sándorné ldsd Filep Margit 
Nonn János 413 
Novák Ákos 267, 268, 271 
Novák Anna Száva Gerőné 360 
Novák család 265, 271 
Novák Ernő dr 8, 265, 268, 271 
Novák Irén Irma Mária Balázsy Károlyné 266, 271 
Novák István id (1879) 8, 265, 271 
Novák htván ifj dr (1906) 8, 265, 266, 268, 271 
Novák Istvánné (id) Kozma Irma 265, 271 
Novák Istvánné (ifj) Vlassics Gabridb 267 271 
Novák Jakab 271 

~ 

! 

Novák Sándor id (1834, apa) 265, 271 
Novák Sándor (1884) 8, 265, 266, 271 
Novák Sándorné (anya) lásd Dávid Teréz 
Novák Sándorné Boko1 Teréz 266, 271 
Nösner Mária Koncz.Andrásné 198, 201 
Nussbaum Miklós 255 
Nüsú (Takács) Hajnal 290 

NY 
Nyiredy Géza 9, 81, 91, 142, 167, 265, 272, 346 
Nyiredy Gézáné ldsd Benczédi Zsuzsanna 
Nyiredy Ilona nagyajtai 142, 143 
Nyiredy János 272 
Nyiredy Jánosné Jeszenszky Róza 272 
Nyiredy .Jenő 273 
Nyiredy Szabolcs 2 7 4 
Nyireő István 3 71 
Nyíry György 8, 127, 276 
Nyíry Györgyné Lápossy Ida 276 
Nyiry Ödön (Gyula) 8, 276, 277 
Nyulas Ferenc 165, 310 

Obál Ferenc 27 
Oberrh József 393 
Odor Bila 55, 81 
Olasz Béla 239 
Onits Simonné özv: 387 
Oprea Petre 348 
Orbán Adél 296 
Orbán Balázs 397 
0 rbán E.ugenia 39 7 

0 

Orbán János (Csíkszereda) 222 
Odent Gyula 8, 74, 81, 145, 198, 235, 265, 278, 

282, 310, 396,420 
Orient Gyula ifj. 279 
Orient Gyuláné Keresztessy Sára 278, 279 
Orient Margit 279 
Orient Sárika 279 
Orient Tibor János 279, 282 
Orlik Mária 252 

--osrro-goVrcti:-?i.-:-fffOfcsszu-r · 15 3 
Osváth Attila 290 
Osváth Dániel 286 
Osváth Elemér Zoltán hadadi 9, 171, 286, 288, 

412 
Osváth Ele1nérné Izmael Rózsa 286 
Osváth Ilona 286 
Osvárh Károly 9, 72, 121, 140, 202, 252, 286, 288, 

289,412 
Osztián Berta id. Voith Józsefné 404 

ö 
Örkény István 362 
Ötves család gyógyszerészei 292 

Ötves Gerő 293 
Ötves Gyula 9, 44, 292 
Ötves Pii id (1835) 9, 215, 225, 292 
Örves Pii ifj (1866) 9, 208, 292, 293 

Pii Gábor dt 113 
Pálffy István 257, 383 
Pálmay Jóuef 174 

p 

Palóczy Anna M. Tischler Heinzné 92, 294 
Palóczy Lajos 9, 92, 145, 273, 294 
Palóczy Lajosné Fabienek Berta 294 
Pamfil Gh. P. professzor 92, 132, 227, 243 
Pánczél Gézáné ldsd Molnár Jolán 
Pánczél Sándor 332 
Pandula Géza 9, 296 
Pandula Géza id (apa) 296 
Paneth Jenő 350 
Pap Lajos 289 
Pap Simon 220 
Pápai Zsófia ldsd Má~tonfi Lászlóné 
Papp JáJ~ef (Tvár) 342 
Papp Jóuef dr (Mvhely) 9, 298 
Papp Meskó Mária 306 
Papp Sándor 97, 228 
Papp Viktor 135 
Parádi Ferenc 49 
Parádi Gizella 356 
Parádi Kálmán 355 
Parneu Jakab 221 
Parneu Szelénke Renée 221 
Parneuné lásd Láday Anna 
Pataki Sámuel 396 
Pataky László 66 
Páter Béla 21, 93, 145, 318, 387 
Pattantyús -Ábrahám Polixénia 311 
Pauli) professzor (1869-1955) 240 
Pecz Lajos 364 
Penkert család 300 
Penken Mihály id. (1773) 9, 300 
Penken Mihily ifj (1808) 9, 300 
Penkert Mihily ifjabb (I 850) 9, 300 
Penkett Mihály legifjabb dr. (1873) 9, 300 
Penkert Sándor Mihily (1903) 9, 300, 301 
Peregi Zsuzsa idősebb Solymossy Jánosné 341 
Péterfi Katalin 326 
Pető Ernő 259 
Petőfi Sándor 89 
Pildner Walter 304 
Pildner Albert steinburgi (1868) 9, 304 
Pildner Ernst (1904) 304 
Pildner Ervin (1904) 9, 304 
Pildne> Frigyes (1840) 9, 304, 306 
Pildner Melitta-Christine 9, 304, 305 
Pildner Moritz 304 
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Pildnet Viktm dt (1871) 9, 304, 305 
Placsintár Dániel 165 
Placsintár Dávid ifj 9, 261, 310, 311 
Placsinrár Dávid id. 310 
Placsintár Gratian (Karácsony) 9, 165, 310 
PlacsintáJ Károly 311 
Placsintár Veronika Issekutz Adeodat felesége 165, 

311 
Pock Matild 337 
Podhráczky Ferenc ifj 315 
Podhráczky Ferenc 9, 41, 314 
Podhráczky István 315 
Podrnhné lmd Kövy Ildikó 250 
Pohl Jenő 238 
Pókay Árpád 353 
Polk Franz 135 
Poór Imre 323 
Pop Emil 409 
Papa János Ioan 225 
Popescu Honorius 282 
Popovici Adriana professzor 298 
Popovici Napoleon 151 
Popovics Ferenc 63 
Pototzki Antal 24 
Pótsa Sándor 217 
Ptegl F profo„wt (1869-1930) 240 
Preisgauer gyógyszerész 372 
Princzinger Antal 413 
P1indl gyógyszerész 372 
Psorn Anna Féder Vilmosné 208 
Psorn Hilda id. Kovács Andorné 208, 209 
Purjesz Béla 58 
Putnoky Gyula 27 
Püspöki(y) Zsigmond 35, 142 
Püspöky Zsigmondné özv. 407 

Quitrer Ferenc 310 
Quittner Lajos 255 

- -Racsek Fcrenc-1-27 --

Q 

R 

Rácz (Reissenberger) Rezső (Rudolf) 276 
Rácz Erzsébet .Johanna 318 
Rácz Gábor 9, 21, 317 
Rácz Kotilla Erzsébet 317, 318 
RáczRezső81, 119 
Rácz Zsolt Ágnes 177 
Radimetzky Antal 23 
Radiinetzky Ilona 23 
Rajzinger Sándor 117 
Rákóczi György 1. (fejedelem) 197 
Rákócú György II. (fejedelem) 376 
Rákosy Ilona 246 
Redtenbacher professzor 137 
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Réhon József 326 
Rciman Paula 80 
Reirnann Marianna 222 
Reisz István 350 
Reitte1 Mátyás 191 
Réthy Béla id. 91, 324, 379 
Rettig (Rerrich) Antal 396 
Richter Aladár 387 
Richter Gedeon 420 
Rigle< Gusztáv 153, 167, 174, 306, 387 
Rimanóczy Kálmán 238 
Ringenbach Laura 112, 116 
Risztics Milan 193 
Rocsin Mircea 103 
Rohrlich Sámuel 117 
Raja Gyötgy 194 
RomPál21 
Roth August telegdi 376 
Roth Joannes Ladislau (oklevél 1806) 376 
Roth .Johann Benjamin 376 
Roth Kárnly (oklevél 1879) 377 
Roth Károly Lajos (oklevél 1808) 376 
Roth Kárnly telegdi (1886) 377 
Roth Katalin ballai Krémerné 377 
Roth Lajm telegdi (1841) 377 
Roth Mihály 212 
Roth Miklós (Nv) 276 
Roth Pál telegdi id. (oklevél 1819) 48, 376, 407 
Roth Pál telegdi ifj (1826-1893) 10, 35, 160, 376 
Roth Pálné (ifj) bádoki Soós Amália 376 
Roth Viktor 306 
Rothmiinner Károly 191 
Róthschnek Károly 320 
Róthschnek Károlyné Fetter Emília 320 
Róthschnek Vince Emil 320, 333 
Rótschnek Jenő E1nil Károly 321 
Roxin Bibescu József (losif) 221 
Roxin János (Ioan) 221 
Rozsnyai Dávid 323 
Rozsnyay János 323 
Rozsnyay József 325 
-Rütshyay·K1Jmárc325-- -
Rozsnyay Mátyás marosjárai 9, 323, 324, 327, 370, 

413 
Rozsnyay Mátyásné Burián Teréz 325 
Rusu Mihail 151 
Rusznyák István 58 
Ruttkay Aladár 15 
Ruzitska Béla 81, 82, 84, 265 
Rybariné B. Sarolta 41 

Saád Istvánné 99 
Saád Jó'5ef J 15 

s 

Salamon Irén Debitzky Béláné 64 

Sambach Károly 63 
Sándor Anikó 326 
Sándor Zoltán farcádi id 384 
Sándor Zoltán fa.rcidi ifj 266 
Sántha Imréné Balázs Kató 2 3 
Sárkány Sándor 21 
Sartorius Susanna Mauksch Tóbiásrcé 232, 237 
Schauchenstuel József 364 
Schédy Sándot 53, 314, 325 
Scheitz Andor 3 30 
Scheitz Endre dr 330 
Scheitz Endre id. (apa) 330 
Scheitz Endre ifj. 330 
Scheitz László 331 
Scheitz Pál .331 
Schenek István 369 
Schiessl (Schissl, Schieszl) család 332, 335 
Schiessl Albert (Körösbánya) 332, 335 
Schiessl Franz Johann 332, 335 
Schiessl FtamJoseph von (1747-1815) 332, 335 
Schiessl György lásd Schiessl Johann Georg 
SchiesslJohann Ftan' (1715-1772) 332, 335 
Schiessl Johann Gemg (1781-1858) 9, 320, 332, 

335 
Schiessl Johann Georgné Hoch .Joh<enna 332 
Schiessl Karl (Körösbánya) 332, 335 
Schiessl Karl Boromeus (1837, Balázsfalva) 332, 

335, 393 
Schiessl Károly Albert (1862, Balázsfalva) 9, 332, 

335 
Schiessl Kátoly ifj. dt (1889, Balázsfalva) 333, 335 
Schiessl Kázmét )ó,,;ef (1908, Zsidve) 9, 332, 334, 

335 
Schiessl Kázmér Józsefi1é lásd Ba1 th Zsuzsánna 
Schiessl Tibo1 333, 335 
Schiessl Viktor Emanuel (1867, Zsidve) 9, 332, 

335, 393 
Schilcher Heinz 318 
Schilling Kata Velics Sámuelné 396, 401 
Schilling Lajos 306 
Schlavkovits Jácint 93 

--·schie(cE1no1-o~---J-S7,--Js9;- 392 
Schlett Ernőné !dsd Barátky Anna 
Schlett Gáa 10, 388, 389, 390, 392 
Schlett Ildikó Ferenczyné 390, 392 
Schlett István Olivér 388, 392 
Schlett L'opold 387, 392 
Schlett leopoldné lásd Kovacsics Matild 
Schlett Olivér id (1890) 10, 387, 389, 392 
Schlett Olivét ifj (1922) 10, .387, 388, 389, 392 
Schlett Olivérné (id) lásdVámosi Erzsébet 
Schlett Olivérné (ifj ) lásd Essigmann Margit 
Schmidt Ádám 419 
Schmidt Béla 395 
Schmotzer János 389 

Schmotzer Jánosné Székely Komáromi Ilona 389 
Schrnotzer Margit Essign1ann Mártonné 385, 389, 

392 
Schmotzer Zoltán 389 
Schneider Anna 212 
Schneider Ferenc 304 
Schneider József 21 
Schott Albert 194 
Schott Arrhur 194 
Schreiber Jakab 246 
Schulek Elemér 416 
Schuller Rezső 288 
Schuller Rezsőné lásd pávai Vaj na Julianna 
SchurFerdinánd 183,419 
Schuster Gusztáv 255 
Schuster János 379 
Schütz Wilhelm 194 
Sch\vab Manó 344 
Schwachhoffer István 41, 245 
Schwartz Sándor 232, 234 
Sebesi Béla 163, 421 ,,, 
Sebők Emil 17 4 
Selényi Zsuzsa lásd Szabó Endréné 
Selmiciu I. professzor 103 
Siegler János 29 
Sigerius (Siger) Péter 410 
Siménfalvy Anna 97 
Simon Gyula 119 
Simonkai Lajos 419 
Skrom Antónia Lárencz Lipót fdesége 116 
Slaby Dániel lmd Súáby 
Slaby Sándot lmd S'1áby 
Sobesterné lásd Kovács Klára 
Solymosi Lajos dr (tanár) 336 
Solymossy András 336, 341 
Solymossy Endre 341 
Solymossy család 336, 341 
Solymossy János id (1825) 9, 336, 337, 341 
Solymossy János Gyötgy ifj (1904) 337, 341 
Solymossy János ifj. (1872) 9, 337, 341 
Solymossy Lajos (1826) 336, 341 
Solymossy Mátyás 341 
Soly1nossy Miklós dubravai 341 
Solymossy Miklósné lásd Baranyai Borbára 
Somogyi Ilona 358 
Soó Rezső 27 
Soós Amália bádoki 376 
Soós Károly bádoki 107, 376 
Spielmann József 28 
Spirescu Grama Elisa 305 
Stiinescu Vasile 1.36 
Stefan Mircea 21.3 
Steiner Ferenc 9, 342 
Steiner Károly id 342 
Steiner Károly ifj 342 
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Steingassner Ágoston 191 
Steinholz Mária 33 
Steinzing József 212 
Stenner Frigyes id. 360 
Stenner Vilmos 288 
Sternthal_Sándor 76 
Srreicher Mihály 232, 237 
Srriker professzor 205 
Strommer Leo 212 
StudényiJános Frigyes 9, 344 
Studényi Klloly kpád 334 
Suciuné Drighici Adela 154 
Sulyok Lujza 352 
Surányi Zoltán 243 
Surján László 29 
Sükösd Ilka Debitzky Mihilyné 62 
Sürő (S) Nagy Lá.szló 9, 273, 346, 384 
Sürő Nagy József (Nagy Jóska) 346 

sz 
S(z)láby Dániel 233, 234, 237 
S(z)láby Sándor 233, 237 
Szabadváry Ferenc 416 
Szabó Béla (1884) 301 
Szabó Béla Cs. (Bukarest~Bpest) 248 
Szabó Dénes professzor 306 
Szabó Endre 9, 348 
Szabó Endréné Selényi Zsuzsa 348 
Szabó Ferenc 9, 3 50 
Szabó József 206, 220 
Szabó Katalin Zsuzsanna Groggné 349 
Szabó László Gyula 318 
Szabó Vince 70 
Szabó Zoltán 416 
Szádeczky Kardoss Gyula 38'7 
Szalgháry (Szalkbáry) József 352 
Szalgháry Irén 46 
Szaplonczay Ladomér 352 
Szaplonczay Manó 352 
Szaplonczay Miklós 352 
Szaplonczay Sándor 9, 352 
Szarka:·fürolyjános--324 
Szarvas Pál 416 
Szász Béla (1840) 355 
Szász Emma 301 
Szász György 416 
Szász Iván szentiványi (1929) 358 
Szász .Júlia 357 
Szász Kálmán 9, 355-357 
Szász Károly (1798) 355 
Szász Károly (1829) püspök 355 
Szász Tamás Ervin 358 
Szász Tihamér szentiványi 9, 208, 358 
Szász Tihamérné ldsd Kígyóssy Mária Amália 
Szathmáry család 353 
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Szathmáry lsrván ifj. (1907) 9, 353 
Szathmáry István János dr (1870) 9, 63, 353 
Szathmáry Ivánka 353 
Szarhmáry János id (1838) 9, 353 
Száva Antal 360 
Száva Gerő 9, 360, 361 
Szeibel József 89, 117 
Székely György 361 
Székely Jenó 9, 362 
Székely Károly (Pest) 3 72 
Székely Mária 139 
Székely Miksa 246 
Székely Zoltán 315 
Szekernyésné kisd Clemens Éva 
Széki Margit Láng Tiborné 367 
Széki Miklós ifj. 367 
Széki Tibor 10, 27, 72, 81, 84, 153, 225, 252, 272, 

366, 370, 414, 416 
Széky Miklós 9, 55, 135, 145, 261, 265, 333, 364, 

366, 393 
Szendy János 43 
Szenkovits Róza 19 
Szent~Györgyi Albert 17, 113, 114 
Szentgyörgyi Mór 35 
Szentiványi Sámuel 341 
Szentpéteri Emma 395 
Szentpétery Zsigmond 27 
Szepessy Jenő 388 
Szepessy Piroska 257 
Szeremlei Viktor 289 
Szerényi Kázmér 259 
Szikszay Mihály 76 
Szilágyi Anna 119 
Szilágyi Ilona 74 
Szilágyi Lajos 312 
Szilágyi László 17 4 
Szilágyiné lásd Huszár Ilona 
Színi Albert 23, 157, 158 
Színi Andor 157, 158 
Színi Dóra 157 
Színi László 157 
Swkoly lrén-238 
Szokoly Sándor 380 
Szongott Kristóf 311 
Szotyori József 395 
Szőkefalvi Nagy Zoltán 161 
Szöllőssy István 157 
Szrága József 266 
Sztankay Aba hermányi 10, 369 
Sztankay Ferenc 369 
Sztankovszky József 384 
Sztarek Eleonóra 224 
Sztupa Eugénia 372, 373 
Szmpa György bogdándi 10, 230, 248, 372, 373 
Sztupa Polydora 230 

Tabajdy György 10, 374 
Tabajdy Lajos 3 7 4 

I 

Tabaydy György Lajos 10, 374 
Takács Lajos 241 
Takács Zsuzsánna Tabajdy Lajosné 374 
T3.kácsi Nagy Klára 213 
Tamás János 312 
Tamássik István 112 
Tatár György 241 
Tatár Zsigmond 220 
Tauffer Károly 143 
Tauffer Vilmos 143 
Téchy Magda 25 
Teghze Emma 110 
Teghze Gerber Ferenc 110 
Teghze Gerber Ödön 110 
Teghze Lajos dr. 110 
Tdner Ida ifj Lárencz László felesége 113, 116 
Teleki Sándor gr. 220 
Telmann András 325 
Teodorovics Emil 33 
Teodorovits Mária 76 
Teodorovits Péter 300 
Teodorovits Rozália 300 
Ternajgó Borbála Mária Irén 381, 382 
Ternajgó Cézár (1835-1897) 10, 325, 379, 382 
Ternajgó család 3'79, 382 
Ternajgó Ferenc 379 
Temajgó József (191.3-1991) 380, 382 
Ternajgó .József Cézár Pál 10, 379, 380, 382 
Ternajgó József id (1808-1893) 10,372, 379, 382 
Ternajgó József ifj. (1870) 342 
Ternajgó József (1913) 382 
Temajgó Lajos (1870) 10, 379, 380, 382 
Teutsch Friedrich 63 
Than Károly 36, 80, 137, 185, 220, 238, 278, 323, 

325,414 
That Gizella Schiessl Viktor Emanuelné 333, 335 
Thinagel Szerafin 142 
T'ihanyi Pál 261 
Tí:sthleri-itin:z-2)14------
Tischler Heinzné ldsd Palóczy Anna Mária 
Tisza Kálmán gr. 292 
Tomcsik család 383, 386 
Tomcsik Ilona 386 
TomcsikJenő id. (1856-1892) 10, 255, 383, 384, 

386 
TomcsikJenó ifj (1901-1964) 10, 383, 384, 386 
Tomcsik József (orvosprofesszor) 384, 386 
Tomcsik József dr ifj (1853-1911) 10, 74, 346, 

383, 386 
fomcsikJózsef id. (1820-1893) 10, 383, 386 
Tomcsik Lajos (1804) 386 
Tomcsik Mária 384, 386 

Tomcsik Póli 384, 386 
Topler Klára Hankó Jánosné 123 
Tóth Lajos 157 
Török József (Bpest) 105 
Ti:ajánovics Ede 105, 212 
Trajánovits Ágoston 41 
Trghze Gerber Béla 110 
Trotter Júlia 161 
ISchermak Seysenegg Gustav 205 
TSchirch Alexander professwr (1856-1939) 21 
Turbucz Amália 160 
Tllrnovszky Mór 135 

Udránszky László 306 
Újvári Sándor 393 
Ungár József 418 

u 

uzoni Kovács család lásd Kovács uzoni 

v 
Vajna Imre 171, 257,,,, 
Vajnai Julianna pávai 288 
Valentiny Jenő 25 
Vámosi Erzsébet 387, 392 
Ván1osi Péter 387, 392 
Vámosi Péterné Jung Júlia 387 
Vámosi, Essigmann, Schlett család 387, 392 
Vámossy Zoltán 157 
Váudi Sámuel (1773-1857) 330 
Várady Lajos ifj (1831-1913) 294 
Varga Gyula (Nagysármás) 388 
Varga László Gyula 273 
Vargha László profess1,or (Kvár) 348 
Varró Dezső 393 
Varró foenc id. (1847) 10, 332, 333, 393 
Varró Ferenc ifj. 393 
Varró Károly 393 
Varró László 393 
Varságh Zoltán 179 
Váiterész István 395 
Várterész Istvánné Szombati Rozália 395 
Vásárhelyi Piroska 300 
Vass Lajos 72 
Vass Magda Solymossy Jánosné 337, 341 
Végh Anral 367, 416 
Végh Erzsébet verebi 179 
Vékony Juliska Csóti Márkné 46 
Velisky Albert 135 
Velirs Antal 396, 399, 401 
Velits Berta 401 
Velits család lászlófalvi 396, 401 
Velits Dezső (orvos) 398, 401 
Velits Eszter Domján Györgyné 401 
Velits György 397, 401 
VelirsJános (oklevél 1803) 399, 401 
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Velits József 398, 401 W 
\!elits Karolina 401 Wagner Károly (Hátszeg) 191 
Velits Károly id. (1823) 10, 396, 397, 401 W'{;ntcVilmos 215 
Vdits Károly ifj. (oklevél 1881) 10, 396, 398, 401 Wartha Vince 323 
Velits Károly ifjabb (oklevél 1908) 10, 163, 396, W"icky R. professzor (1884-1970) 240 

398, 4D 1 Wébec Andr"' 266 
Velíts Kata Czakó Jánosné 397, 401 Wéber Katalin 80 
Velits Katalin 401 Wéber Vilmos 304 
Velits Lajos (1855, orvos) 398, 401 Weinrich Cecilia sz Léderer /ti5dWeinrich Ödönné 
Velits Lajos id (oklevél 1819) 10, 396, 397, 401 Weinrich Ernő 407 
Velits Lajos ifj (1832, mérnök) 397, 401 Weinrich Hilda 403, 407 
Vdíts Lajosné (ifj ) lásd farkaslaki Hints Berta Weínrích Károly (1866) 10, 202, 407 
Velits László (1852) 399 Weinrich Károly ifj 407 
Velits Lujza 398, 401 Weinrich Károlyné özv 407 
Velits Ödön (polgármester) 398, 401 Weinrich Ödön 10, 404, 406 
Velits Ödön ifj. (oklevél 1928) 396, 398, 401 Weinrich Ödönné Léderer Cecilia 10, 406, 408 
Velits Péterné 396 Weinrich Zsófia Gönczy Sándorné 10, 407 
Velits Samu (Sámuel) (1826-1897) 143, 398, 401 Weiss János 336 
Velits Sámuel (oklevél 1776) 10 396, 401 Weiss Katalin Solymossy Andrásné 336, 341 
Velits Sámuelné lásd Schilling Kata Weiss Klotild 4.3 
Velits Samuné lásd farkaslaki Hints Karolina Weiss San1u 43 
Velits Zoltán (főispán) 398, 401 Weiss Samuné özv: 43 
Veress Árpád 68 Weisskirchen Gréte 136 
Veress Gyula 143 \(!eisz Katalin 336 
Veress Irén onódi (Torockó) 63 Wekerle Sándor 248 
Veress Tibor 143 Wette Johann Andreas 410 
Vertán Gabriella 60 Wette Johann Georg id. (1645) 10, 409 
Vértes Miklós (Nicolae) 127 WetteJohann Georg ifj dr. (1684) 10, 409, 410 
Véaesi Lajos 390 Widder (Vértes) Imre 413 
Verzár Anna 360 Widder Ágnes 412 
Vette György lásd ifj Wette J. Georg Widder Endre 10, 286, 288, 412 
Vette, Veste, Weste György ldsdWette Widder Endréné lásd Kovács Klára 
Vincze István Ferenc 305 Widder Péter 412 
Vincze Istvánné lásd Pildner Melitta-Christine Wierbiczky Péter 194 
Vinnand József 325 Winkler Krisztina 70 
VinnayBéla 127, 265 Winkler Lajos ifj. 415 
Virág Antal 420 Winkler Lajos 10, 53, 72, 82, 157, 177, 186, 238, 
Vizy Franciska lásdGözsy Máté felesége 324, 327, 366, 414-416 
Voith Ferenc 10, 402 Winter Edward 193 
Voirh György 404 Wirtzfeld Eszter 323 
VoithJózsefid.(1861) 10, 255, 312, 402, 404, 406 Wisinger Franz 135 

- Voith--Jó7.sef(l892;-Kvá1J 405- -- ---wiassics ·cab-rieJL:i:-iásd-ifj. -Novák Istvárúié 
Voith Jó;o;ef ifj (1906) 10, 23, 132, 404 Wokalek Henrik 135 
Voith Kálmán 404 Wolff Alajos 418 
Voith lászló 405 Wolff Antal 418 
Voith Mária 43 Wolff Bogdán (apa) 418 
Voith Mihály (1928-2001) 10, 402, 403 Wolfi Bogdán (oklevél 1884) 422 
Voith Mihály id (1898) 10, 402, 403 Wolf! család 418 
Voith Mihályné Adorján Ilona 403 Wolf! Gábor 10, 123, 407, 409, 418, 420, 421 
Voith Miklós 402 ~!olff Gábor ifj. (1873) mérnök 421 
Voith Pál 404 Wolff Gáborné lukács 1 ujza 421 
Vondra Anral 344 Wolfi Gyula 10, 418, 419, 421 
Voz,U Sámuel 76 Wolfi János 10, 35, 46, 166, 167, 418, 420 

Wolff József (orvos) 418 
Wolf! Lujza 166 
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Zágoni Elemér 125 
Zakariás Irma 167 
Zakariás István 24 
Zakariás László 171 
Zakariás Margit 78 

z 

Zalai Károly professzor 205, 282, 373, 416 
Zeininger Antal 320 
Zell G Károly 360 
Ziegler Heinrik 337 
Ziffer Sándor 1 87 
Zintz Albert 135 

Zobcl Herrnann 213 
Zöldági Klára id Solymossy József neje 341 
Zoltán Béla 157 
Zoltán József 410 
Zombory Irén 180 

zs 
Zsigmond Adél Márta 204 
Zsigmond Dénes 204 
Zsigmond Zsolt Dénes 204 
Zsigmond Zsuzsanna 326 
Zsilkay Lajos 369 

A névmutató nem tartahnazza a 2 mellékletben felsorolt 1062 gyógyszerész nevét, 1nivel azok 
ábécérendben találhatók 
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ADATKÖZLŐK 

Abrám Tünde főgyógyszerésznő, Székelyudvarhely 
Ádám Lajos dr, egyetemi tanár, Marosvásárhely 
Ajtony Gábor főgyógyszerész, Csíkszereda 
Albon Tiborné dr. Horváth Olga főorvosnő, Marosvásárhely 
Balla Tibor és Balláné Péterfi Katalin gyógyszerésznő, Csíkszereda 
Balogh István, Svédország 
Bálint Júlia, Kolozsvár 
Bányai Lászlóné özv:, Marosvásárhely 
Barabás Izabella gyógyszerésznő, Székelyudvarhely 
Berekméri András, Marosvásárhely 
Bikfalvi Károly főgyógyszerész, Zilah 
Budaházy István dr., főgyógyszerész, Nagyvárad 
Buka Ferencné Nagy Márta gyógyszerésznő, Marosvásárhely 
Csegedi Jolán ny egyetemi tanár; Marosvásárhely 
Csiky Kálmánné özv Páli Judit főgyógyszerésznő, Marosvásárhely-Budapest 
Dávid Ágnes gyógyszerésznő, Budapest 
Dezső András ref lelkész, Sepsiszentgyörgy 
Deutsch Imre, Izrael 
Dósa András gyógyszerész dr., Szováta 
Dörnyei Sándor, OSZK, könyvtári kutató, Budapest 
Elekes Imre főgyógyszerész, Marosvásárhely 
Emődi András, egyházi levéltátos, Nagyvárad 
Felmériné Mártonfi Zsófia, építészmérnök, Kolozsvár 
Ferencz Zsófia dr., ny. orvosnő, Marosvásárhely 
Ferenczi Andrásné Schlett Ildikó főgyógyszerésznő, Szatmárnémeti 
Fülöp Lajosné özv Konnáth Magda gyógyszerésznő, Marosvásárhely 
Gaal György dr., egyete1ni tanár, Kolozsvár 
Gálffy Gyula dr., orvos, Temesvár 
Giacomuzzi János főgyógyszerész, Marosvásárhely 
Grabarits István dr., gyógyszerésztörténész, Kalocsa 
Gyalui István főgyógyszerész, Marosvásárhely 
Haltrich Attila dr., e tanár, Budapest, Corvinus Egyetem 
Haltrichné __ O.sváth.Sára_tanárnő_,_Németország __ 
Hints Miklós István gyógyszerész.asszisztens, Marosvásárhely 
Hajdu Árpád főgyógyszerész, a Gyógyszervállallat ny aligazgatója, Marosvásárhely 
Hankó Ildikó, Marosvásárhely 
Hecser László dr, egyetemi előadótanár, Marosvásárhely 
Holicska Dezsőné özv, Marosvásárhely 
Holicska István mérnök, Marosvásárhely 
Holicska Margit közgazdász, Marosvásárhely 
Illyés Kinga színművésznő, Marosvásárhely 
Illyés Lajosné özv:, Marosvásárhely 
Inczeffy Zsolt dr, orvos, Marosvásárhely-Budapest 
Jeney József oki. közgazdász, Marosvásárhely 
Józsa Lajos helytörténész, Sepsiszentgyörgy 

46 József Álmos helytörténész, Sepsiszentgyörgy 
47 Juhász András, a gödöllői temecő gondnoka 
48 Kelemen Hajnal dr, egyetem( tanár, Marosvásárhely 
49 Keller Emese grafikus1nűvész, Bukarest 
50 Kincses Ajtay Mária dr , egyetemi tanár, Marosvásárhely 
51 Kiss Erzsébet főgyógyszerésznő, Székelyudvarhely 
52. Komlósiné Illyés Gyöngyvér fOgyógyszerésznő, Arad 
53 Konrád Márta, Sülysáp, l\..1agyarország 
54 Kontesveller Márta dr , orvos, Marosvásárhely 
55 Korcsog Mátyás dr főgyógyszerész, Nagybánya 
56 Kovács György vegyész, l\11arosvásá1hely 
5 7 Kövesdy Pál dr , orvos, Szekszárd 
58 Lárencz László dr, szakgyógyszerész, Pécs 
59 Lázár Színi Karola orvostörténész, Marosvásárhely 
60 Makai Judit tanárnő, Nagyvárad 
61 Marinescu György, Bukarest 
62 Mischinger György mérnök, Kolozsvá1 
63 Molnár László, SO'TE, levéltár-igazgató, Budapest 
64 Nagy Ágota, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum munkatársa 
65 Nagy Levente dr, egyete1ni adjunktus, főorvos, Marosvásárhely 
66 Nagy Örs dr., egyetemi tanár, Marosvásárhely 
67 Nits Péter zenetanár, Kolozsvár-Szeged 
68 Novák Ákos dr , 01 vos, Szeged 
69 Orient Tibor dr., gyógyszerész, Budapest 
70 Papp Józsefné özv T!ombitás Melinda gyógyszerésznő, Marosvásárhely 
71 Penkert Mihály, Budapest 
72 Pildner leszármazottak, Németország 
73 Podrahné Kövy Ildikó gyógyszerésznő, Máran1arossziget 
74 Puskás Ibolya főgyógyszerésznő, Marosvásárhely-Budapesr 
75 Róth András Lajos, a székelyudva1helyi tudományos könyvtár vezetője 
76 Sántha Imréné Balázs Kató gyógyszerészasszisztens, Csíkszereda 
77 Schabel Susanne, Németország (lahr) 
78 Schlett Ernőné özv. Barátky Anna főgyógyszerésznő, Nagyvárad 
79 Schlett Olivérné özv. Essigmann Margit tanárnő, Radnót 
80 Scheuring Imréné Vincze Judit, Budapest 

?J __ · ·-~-??estern~ _I<o_~~-cs Kl_ára főgyc)wszer~sznő, Marosvásárhely 
82 Szahó 'l~-rldféfié özv Selényi Zsuzsa fővegyész, Marosvásárhely 
83 Székely Magda tanárnő, Nyárádszereda 
84 Szekernyésné Clemens Éva főgyógyszerésznő, Kolozsvár 
85 Szmodits László szakgyógyszerész, gyógyszerésztörténész, Budapest 
86 Zágoni Elemér dr , főgyógyszerész, Csíkszereda~Csíkkarcfalva 
87 Vaciirescuné Barátosi Piroska főgyógyszerésznő, Temesvár 
88 Voith Mihályné özv, Marosvásá1hely 
89 Voith József mérnök, Bukarest 
90 Weinrich Cecília, Bányai Ká1olyné, Budapest 
91 Zavada Emil ny főgyógyszerész, Déva 
A szerző köszöni az adatközlőknek, hogy é1 tékes adatokat, fényképeket, dokumentumokat 

bocsátottak rendelkezésére és azok közlését engedélyezték 
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HEYSÉGNÉVMUIAIÓ 

ROMÁNIAI HELYSÉGEK HIVATALOS NEVEI 
ÉS A MEGYÉK JELZÉSEI 

A helységnévmutató összeállításakor a következő forrásmunkákat vettük figyelembe: 
Szabó M. Attila, Szabó M. Erzsébet: Dicfionar de lotalitdfi din Transilvania -Erdélyi Hely.ség
név.ízótár - Ortsnamenverzeichnú for Siebenbürgen Kriterion Kiadó, Bukarest, 1992 

2 Sebők László: Határokon túli 1nagyar hefy.1égnévfzótá1: Teleki László Alapítvány kiadása, Buda
pest, 1997 

3 *** C'odulpo1talallolaÍitdfiilor dinR S R Ed Miniscerul Transporturilor §i Telecomunicatiilor, 
Directia generala a Po§telor §i Telecomunicatiilor, Bucure§ti, 1974. 

Abrudbánya= Abrud (AB) 
Aknasugatag = Ocna ?ugatag (MM) 
Ákosfalva = Acipri (MS) 
Algyógyíalu = Geaogiu (HD) 
Almásgalgó = Gálgiu Almaiului (SJ) 
Alparét = Bobálna (CJ) 
Alsóárpás = Arpaiu de jos (SB) 
Alsóberekszó = Bársiu de Jos (SJ) 
Alsócsernáton"" Cernat (CV) 
Alsójára = !ara (CJ) 
Alsórákos = Racoi (BV) 
Alsószopor = Supuru de jos (SM) 
Alsóvist = Viitea de Jos (BV) 
Alváca = Vap de Jos (HD) 
Alvinc= Viniu de Jos (AB) 
Anina lásd Stájerlakanina 
Apahida = Apahida (CJ) 
Arad =Arad (AR) 
Aradkövi = Cuvin (AR) 
Aranyosbánya = Baia de Ariq (AB) 
}.ranyoseger!Jegy=Vii§O_ara __ (C]) 
Aranyosgyéres;;;; Cámpia Turzii (CJ) 
Aranyosmeggyes = Medieiu Aurit (SM) 
Avasfelsőfalu = Negreiti Üa§ (SM) 
Avasújváros = Oraiu Nou (SM) 
Backamadaras "' Pisireni (MS) 
Balánbánya = Balan (HR) 
Balavásár = Baliuieri (MS) 
Balázsfalva= Blaj (AB) 
Bálinc = Balin\ CS 
Bánffyhunyad = Huedin (CJ) 
Bánlak = Banloc (IM) 
Barátka = Bratca (BH) 
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Barátos = Brate§ (CV) 
Barcánfalva = Ba1sana (MM) 
Barcarozsnyó = Rá§nov (BV) 
Barót= Baraolt (CV) 
Báros = Batoi (MS) 
Bázna = Bazna (SB) 
Bél = Beliu (BH) 
Belényes = Beiui (BH) 
Belényesújlak = Uileacu de Beiu§ (BH) 
Bereck= Bre\cu (CV) 
Berethalo1n = Biertan (SB) 

Bcrettyószéplak = Suplacu de Barcau BH 
Berzászka = Bárzava (CS) 

Beszterce = Bistüta (BN) 
Bethlen = Beclean (BN) 
Bihar = Biharia (BH) 
Bihardiószeg = Diosig (BH) 
Bihatpoklos = Pocola (BH) 
Bihatpüspöki = Episcopia Bihorului (BH) 
Bikfalva = Bicfaliu (CV) 
Billéd = Biled (IM) 
Bodok= Bod~~(CV) 
Bogáros = Bulgiru§ (TM) 
Bogártelke = Bigara ( CJ) 
Boica = Boip (HD) 
Boksánbánya = (Bocp CS) 
Bonchida= Bon\ida (CJ) 
Bonyha = Bahnea (MS) 
Borgópmnd = Prundu Bárgaului (BN) 
Borosjenő = lneu (AR) 
Borossebes = Sebi§ (AR) 
Borsa = Bor§a (MM) 
Borszék = Borsec (HR) 

Borz = Borz (BH) 
Botfalu = Bod (BV) 
Bozovics = Bozovici (CS) 
Brád = Brad (HD) 
Brassó = Braiov (BV) 
Buziás = Buzia§ (TM) 
Csák = Ciacova (IM) 
Csákigorbó = Gárbiu (SJ) 
Csanádpalota = Cenad (AR) 
Csatád = Lenauheim (TMJ 
Cséffa = Cefa (BH) 
Csen e = Cenei (IM) 
Csermő = Cermei (AR) 
Csemátfalu = Cematu (CV) 
Csíkgyimesbükk = Fiiget (BC) 
Csíkkarcfalva = Cárp (HR) 
Csík.mindszent = Misentea (HR) 
Csíksomlyó = ?umuleu (HR) 
Csíkszentdomokos = Sándominic (HR) 
Csíkszenrgyörgy = Ciucsángeorgiu (HR) 
Csíkszentimre = 53.ntimbru (HR) 
Csíkszentmárton = Sánmartin (HR) 
Csíkszépvíz = Frumoasa (HR) 
Csíkszereda = Miercurea Ciuc (HR) 
Csíktaplóca = Topli\a Ciuc (HR) 
Csíkverebes = Vrabia (HR) 
Csucsa= Ciucea (CJ) 
Csúcsmező = Poiana (SB) 
Déda = Deda (MS) 
Deményháza = Damien (MS) 
Dés = Dej ( CJ) 
Désakna = Ocna Dejului (CJ) 
Detta = Deta (T M) 
Déva= Deva (HD) 
Dicsőszentmárton == I3.rniveni (MS) 
Dinó lásd Gyergyóditró 
Düliii-~DolJia-(HDl-

Dognácska = Dognacea (CS) 
Drág = Dragu (CJ) 
Drágcséka = Dragqti (BH) 
Dragomérfalva = Dragomireiti (MM) 
Ebesfalva lásd Erzsébetváros 
Egerbegy = Agirbiciu (CJ) 
Egeres= Aghirei (CJ) 
Élesd = Alqd (BH) 
Előpatak = Vilcele (CV) 
Erdőd = Ardud (SM) 
Erdőgyarak = Ghiorac (BH) 

Erdőszáda = Ardusat (SM) 
Erdőszentgyörgy= Sángeorgiu de Padure (MS) 
Érendréd = Andtid (SM) 
Érkávás = Cauai (SJ) 
Érmihályfalva = Valea lui Mihai (BH) 
Érsemlyén = ~imian (BH) 
Erzsébetváros= Durnbr:lveni (SE) 
Etéd = Atid (HR) 
Facsád = Figet (IM) 
Feketehalom = Codlea (BV) 
Felek= Avtig (SB) 
Felgyógy = Geoagiu de Sus (AB) 
Felsőbánya = Baia Sprie (MM) 
Felsőrákos = Racoiul de Sus (CV) 
Felsősófalva = Ocna de Sus (HR) 
Felsőszászújfalu = Satu Nou (BN) 
Felsővisó = Viieu de Sus (MM) 
Feltót = Taut (AR) 
Felvinc = Vin[u de %s (AB) 
Fernezely = Fitiza (MM) 
Fogaras= Figata§ (SB) 
Fólya = Folea (IM) 
Földvár = Feldioara (BV) 
Fugyivásárhely = üiorhei (BH) 
Garabos = Graba\ (TM) 
Gátalja = Gataia (IM) 
Gelence= Ghelinp (CV) 
Gencs = Ghenci (SM) 
Gerendkeresztúr = Grindeni (MS) 
Gernyeszeg = Gorneiti (MS) 
Gilvács = Ghilvaci (SM) 
Gödemesterháza = Stánceni = MS) 
Görgényszentimre = Gu1ghiu (MS) 
Gyalár = Ghelari (HD) 
Gyalu = Giliu (CJ) 
Gyanta = Ginta (BH) 
Gyergyóalfalu = Joseni (HR) 
Gyergyóbékas = Bicazu Ardelean (NI) 
Gyergyódittó = Dittiu (HR) 
Gyergyóhodos = Hodop (HR) 
Gyergyósalamás = Sarma, (HR) 
Gyergyószárhegy = Lazarea (HR) 
Gyergyószentmiklós = Gheorgheni (HR) 
Gyergyótölgyes = Tulghei (HR) 
Gyertyámos = Carpinii (IM) 
Gyimes = Ghimei (BC) 
Gyimesközéplok= lunca de Jos (HR) 
Gyorok = Ghioroc (AR) 
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Gyulafehérvár= Alba lulia (AB) 
Hadad = Hodod (SM) 
Hagymádfalva = Spinui (BH) 
Halmi = Halmeu (SM) 
Hátszeg = Ha[eg (HD) 
Havasrrlezö = Poienile de sub Munte (MM) 
Hegyközpályi = Paleu (BH) 
Henningfalva = Henig (AB) 
Herkulesfürdő = Baile Herculane (CS) 
Hidalmás = Hida (SJ) 
Hidasliget = Pijchia CT M) 
1-!idegszamos = Some;u Rece (Cj) 
Holdvilág= Hoghilag (SB) 
Ho1no1ódalmás = Mere~ti (HR) 
Homoródoklánd = Odand (HR) 
Ho1no1ódszentmárton = Mií1tini~ (HR) 
Honctő = Gurahonf (AR) 
Hosszúasszó = Valea lungi (AB) 
Hosszúfalu = Sacele (BV) 
Hosszúmező= Cámpulung la Iisa (MM) 
Höltövény = Ha!ciu (BV) 
Hunyaddobra, lásd Dobra 
Illyefalva = Ili e ni ( CV) 
)ám= lam (CS) 
jánosfölde = Iohannisfeld (IM) 
jászváros = laji (IS) 
Kadács = Cadaciu (HR) 
Kádár = Cadar (IM) 
Kákofalva = Gradinar (CS) 
Kálnok = Calnic (CV) 
Kapnikbánya = Cavnic SM 
Kápolnásoláhfalu = Kápolnásfalu = Ciípálnifa 

(HR) 
Kápolnokmonostor = Copalnic-Miíni~tur 

(MM) 

Ka_r*_~s_e~_t?_s __ := ~a~-~--:?~~~!:i11_ f~S) 
Károlyfehérvár lásd Gyulafehérvár 
Kászonaltíz = Plaiqii de jos (HR) 
Kékes = Chiochii (BN) 
Kémer = Camar (SJ) 
Kerelőszentpál = Sánpaul (MS) 
Keresztényfalva = Cristian (BV) 
Kereszténysziget = Cristian (SB) 
Keszend = Chisindia (AR) 
Szentkarolna = Karolna = Caralina (CV) 
Kézdiszentkereszt = Poian (CV) 
Kézdivásárhely= ·rargu Secuiesc (CV) 
Királydaróc = Craidoro!t (SM) 
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Kisbábony = Babeiti (SM) 
Kisbecskerek = Becicherecul Mic (IM) 
Kisjenő = Chiiineu Chrij (AR) 
Kiskalora = Cala[ele (Cj) 
Kiskend = Chendu Mic (MS) 
Kissolymos = ?oimo§U Mic (HR) 
Kiszetó = Chizatau (TM) 
Kisszedres = Sudrigiu (BH) 
Kisszentmiklós = S3.nnicolau Mic (AR) 
Kobárfalva = Cobateiti (HR) 
Kolozs= Cojocna (CJ) 
Kolozsborsa = Boria (Cj) 
Kolozsvár = Cluj-Napoca (CJ) 
Korond = Corund (HR) 
Kosztafalva = Costeni (MM) 
Kovászna = Covasna ( CV) 
Kőhalom = Rupea (BV) 
Kölnök = Cálnic (CS) 
Kötösbánya = Baia de Crii (HD) 
Körösbökény = Buteni (AR) 
Körösfő= lzvorul Crijului (CJ) 
Körösta1ján ='Tarian (BH) 
Köszvényesremete lásd Nyárádremete 
Kraszna = Crasna (SJ) 
Krasznabéltek = Beltiug (SM) 
Kristyor = Crijcior (HD) 
Kudzsir = Cugir (HD) 
Küküllővár = Cetatea de Balta (AB) 
Kürtös = Curtici (AR) 
Liebling= Liebling (IM) 
Lippa= lipova (TM) 
Lónyatelep, lásd Petrillalónya 
Lovrin (lorántfalva) = Lovrin (IM) 
Lozsád = Jeledin\i (HD) 
Lugos= lugoj (CS) 
Lupény = Lupeni (HD) 
:MadéfaI~~ ;;5;c:;:;fefii(HR) · - ···· · ··· ····· ·· ··· ·······---· 
Magyarbodza (Bodzaforduló) = Buzaul 

Ardelean ( CV) 
Magyarborzás = Boziej (BN) 
Magyarcséke = Ceica (BH) 
Magyargyerőmonosto1 = Miíniístireni (CJ) 
Magyarigen = Ighiu (AB) 
Magyarlápos = Tárgu liipui (MM) 
Magyarpécska = Rovine (AR) 
Magyarpétetlaka = Petrilaca de Murq (MS) 
Magyarrégen = Reghin Sat (MS) 
Magyarzsombor = Zimbor (S)) 

Malcfalva = Ghindari (MS) 
Málnásfütdő = Malnaj Bai ( CV) 
Máramarossziget = Sighetu Marma~iei (MM) 
Margitra = Margita (BH) 
Máriaradna = Radna (AR) 
Marosbergenye = Mezőbergenye = Be1ghia 

(MS) 
Marosberkes = Bitchij (AR) 
Marosborsa = Bárzava (AR) 
Maroscsapó = Cipau (MS) 
Maroshévíz = Toplip (HR) 
Marosillye = Ilia (HD) 
Marosludas = Ludui (MS) 
Marospetres = Petri§ (AR) 
Marosszentkirály = Sáncraiu de Mure§ (MS) 
Marosújvár = Ocna Murei (AB) 
Marosvásárhely= Tárgu Murei (MS) 
Máslak = Majloc (IM) 
Medgyes= Media;; (SB) 
Medesér = Medijoru (HR) 
Meggyesfalva = Murejeni (MS) 
Mehádia = Mehadia (CS) 
Merczyfalva = Catani (IM) 
Mezőbánd = Band (MS) 
Mezőfény = Foieni (SM) 
Mezőmadaras = Madara;; (MS) 
Mezőörményes = Urmeni§ (BN) 
Mezőrücs = Ráciu (MS) 
Mezősályi = Saulia (MS) 
Mezőtelegd = Tileagd (BH) 
Mezőzáh = Zau de cámpie (MS) 
Mikóújfalu = Micfalau (CV) 
Miszmogyorós = Tiíufii-Miígheriíu§ (MM) 
Misztótfalu = Iau[ii de Jos (MM) 
Mocs = Mociu (CJ) 
Móricföld = Maureni (CS) 

· ··-· Nagya)ta =-Ait:a-i>Jaie(CVJ 

Nagybánya = Baia Mare (MM) 
Nagybárod = Borod (BH) 
Nagybocskó = Bocicoiu Mare (MM) 
Nagyborosnyó = Boro§neu Mare (CV) 
Nagycsanád, lásd Csanádpalota 
Nagydemeter = Dumirra (BN) 
Nagydisznód = Ciinadie (BV) 
Nagyenyed = Aiud (AB) 
Nagyhalmágy = Halmagiu (AR) 
Nagyilonda = Ileanda (SJ) 
Nagyilva = Ilva Mare (BN) 

Nagyjécsa = lecea Mare (IM) 
Nagykároly= Catei (SM) 
Nagykomlós = Cornloju Mare (IM) 
Nagylak = Nadlac (AR) 
Nagyősz = Tomnatic (IM) 
Nagysajó = Sieu (BN) 
Nagysármás = Sirmaiu (CJ) 
Nagyselyk = Seica Mate (SB) 
Nagysink = Cincu SB 
Nagysomkút = Somcuta Mate (SM) 
Nagyszalonta= Salonta (BH) 
Nagyszeben= Sibiu (SB) 
Nagyszentmiklós= Sánnicolau Mare (IM) 
Nagytalmács = Talmaciu (SB) 
Nagytopoly = Topolova[u Mare (IM) 
Nagyvárad= Oradea (BH) 
Nagyzeténd = Zerind (AR) 
Nagyzsárn = jamu Mare (IM) 
Nándorhegy = 01elu Roiu (CS) 
Náprád = Napradea (SJ) 
Naszód = Nasiiud (BN) 
Németszentpéter = Sánpetru German (IM) 
Nyárádmagyarós = Magheran (MS) 
Nyárádremete = Eremitu (MS) 
Nyárádszereda = Mie1curea Niraj (MS) 
Nyárádtő = Ungheni (MS) 
Óbesenyő = Dudeiti Vechi (IM) 
Oklánd, lásd Homoródoklánd 
Oláhlápos = Lapui (MM) 
Oláhszentgyörgy = Sángeorz-Bai (BN) 
Olasztelek = Taliioara (CV) 
Olthévíz = Hoghiz (BV) 
Ópécska = Pecica (AR) 
Óradna = Rodna (BN) 
Oravicabánya = Oravi~a (CS) 
Orsova= Ürjova (CS) 
Ósinka = Sinca Veche (BV) 
Ószentanna = Comliíu§ (AR) 
Ökötitó = Salajeni (SJ) 
Óregyház = Straja (AB) 
Öthalom = Glogova\ (AR) 
Palotailva = Lunca Bradului (MS) 
Páncélcseh = Panriceu ( CJ) 
Pankota = Páncora (AR) 
Parajd = Praid (HR) 
Pécska = Pecica (AR) 
Perjárnos = Periam (IM) 
Pészak = Pesac (IM) 
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Perrillalónya = Petrila (HD) 
Petrozsény= Petro~ani (HD) 
Piski= Simeria (HD) 
Prázsmár = Prejmer (BV) 
Puj = Pui (HD) 
Pusztak:ilán = Cilan (HD) 
Radnót = !emut (MS) 
Ratosnya = Rastolip (MS) 
Remetemező = Pomi (SM) 
Resicabánya = Resip (CS) 
Resinár = Ra~inari (SB) 
Retteg= Reteag (BN) 
Rév = Vadu Criiului (BH) 
Rónaszék = Costiui (MM) 
Rozália = Rozavlea (MM) 
Ruszkabánya = Rusca Montana (CS) 
Ság = Sag (T M) 
Sajtény = )eitin (AR) 
Sárafulva = Saravale (IM) 
Sárkány = )ercaia (BV) 
Sárközújlak = livada Mici (SM) 
Sarmaság = )armaiag (SJ) 
Segesvár = )ighiioara (MS) 
Sepsibükszád = Bixad (CV) 
Sepsiszentgyörgy= Sfantu Gheorghe (CV) 
Sikula = )icula (AR) 
Simánd = )imand (AR) 
Siménfalva = )imoneiti (HR) 
Sitét = Siiterea (BH) 
Soborsin = Savariin (AR) 
Somlyóújlak = Uileacu )imleului (SJ) 
Sósmező = Poiana Sirat! (CV) 
Stájerlak = Steierdorf (CS) 
Stájerlakanina = Anina (CS) 
Szabadfalu = Freidorf (IM) 
Szabéd = Sabed (MS) 

· Siakilhiza ;; s:i.ara2 (TMJ 
Szákul = Sacu (CS) 
Szalacs = Silacea (BH) 
Szalárd = Salard (BH) 
Szamoskrassó = Cara~eu (SM) 
Szamosújvár = Gherla (CJ) 
Szaniszló = Sanislau (SM) 
Szászcsanád = Cenade (AB) 

Szászfenes = Floreiti (CJ) 
Szászkabánya = Sasca Montana (CS) 
Szászkézd = Saschiz (MS) 
Szászlekence = Lechinp (BN) 
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Szászrégen = Reghin (MS) 
Szászsebes= Sebq (SB) 
Szászszentgyörgy = Sángeorzu Nou (BN) 
Szászváros= Or.1.§tie (HD) 
Szatmárhegy = Viile Satu Mare (SM) 
Szatmárnémeti = Satu Mare (SM) 
Székelyhíd = Sacuieni (BH) 
Székelyhódos = Hodoia (MS) 
Székelykeresztúr = Christur Secuiesc (HR) 
Székelyrelek = Sititelec (BH) 
Székelyudvarhely = Odorheiu Secuiesc (HR) 
Székesút = Secusigiu (AR) 
Székudvar = Socodor (AR) 
Szelindek= Slimnic (SB) 
Szelistye = Siliite (SB) 
Szemlak = Semlac (AR) 
Szentábrahárn = Avrameiti (HR) 
Szentágota = Agnita (SB) 
Szentandrás = Sanandrei (IM) 
Szentegyháza (1899-ig Szentegyházas-

Oláhfalu) = Vlahip (HR) 
Széphely = Jebel (TM) 
Szerdahely= Miercurea Sibiului (SB) 
Szilágyballa = Barla (SJ) 
Szilágycseh = Cehul Silvaniei (SJ) 
Szilágykraszna l. Kraszna 
Szilágynagyfalu = Nuifalau = SJ) 
Szilágysomlyó = )imleu Silvaniei (SJ) 
Szilvács, lásd Gilvács 
Szinérváralja = Seini (MM) 
Szita = Sita (BN) 
Szováta = Sovata (MS) 
Sztána = Stana (SJ) 
Szurdokbányatelep lásd Szurduk 
Szurduk = Surduc (SJ) 
Times = Tonciu (MS) 
Tasnád = Tfo1ad(SM)
Tasnádszánró = Sant<lu (SM) 
Tasnádszarvad = Sarauad (SM) 
Tatrang = Tadungeni (BV) 
Teke = Teaca (BN) 
Telcs = Telciu (BN) 
Temesgyarmat = Giarmata (IM) 

Temeshidegkút = Gutenbrunn (AR) 
Temeshódos = Bresrova\ (TM) 
Temeskenéz = Satchinez (IM) 
Temesmóra = Moravifa (TM) 
Temesrékás = Reca, (TM) 

Temesremete = Remetea Mare (IM) 
Temesvár = T imi§oara (T M) 
Tenke = Tinca (BH) 
Teregova = Te1egova (CS) 
Ternova = I3.rnava de Cri§ (AR) 
Tesöld = Chiioda (IM) 
Iilicske = Tiliica (SB) 
Topánfalva = Campeni (AB) 
Torda= Turda (CJ) 
Tordaszenrlászló = Savadisla (Cj) 
Torja= Turia (CV) 
Torockó = Rimetea (AB) 
IOrcsvár = Bran (BV) 

Tősfalva = Spinui de Pomezeu (BH) 
Tövis= Teiui (AB) 
Tútterebes = Tumlung (SM) 
Iürkös = forchei (BV) 
Újarad = Aradu Nou (AR) 
Újegyháza = Noctich (SB) 
Újmoldova =Moldova Noua (CS) 
Újpécs = Peciu Nou (IM) 
Újszenta11na = Sántana (AR) 
Újvár = Uivar (IM) 
Uzon= Üzun (CV) 
Vadász = Vanatoti (AR) 
Vajdahunyad = Hunedoara (HD) 
Valkány = valcani (TM) 

Vámfalu = Varna (SM) 
Varadia = Viriidia (CS) 
Váradszőllős = Seleui (BH) 
Váralmás = Alma,u (SJ) 
Várboksány = BoC§a Romana (CS) 
Varjas = Variai (TM) 
Vármező = Buciumi (SJ) 
Vasaud = Oiand (BH) 
Vaskoh = Vaiciu (BH) 
Vasláb = Voilobeni (HR) 
Végvár = Tormac ( TM) 
Verespatak= Ro§ia Montana (AB) 
Világos = )iria (AR) 
Vinga = Vinga (TM) 
Vízakna= Ocna Sibiului (SB) 
Vötöstorony = lazaret (SB) 
Vulkán = Vulcan (HD) 
Zádorlak = Zadareni (AR) 
Zágon= Zagon (CV) 
Zalatna = Zlarna (AB) 
Zám= Zam (HD) 
Zernest = Zarne§ti (BV) 

Zilah = Zalau (SJ) 
Zsibó = Jibau (SJ) 
Zsidve = Jidvei (AB) 
Zsombolya= )imbolia (IM) 
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REFERINIE MAGHIARE PRIVIND FARMACEUIICA DIN ARDEAl 
, (REZUMAI) 

Istoti~ farmaceuticii din Ardeal a avut o evolutie specifica de-a lungul secolelor, datoritií 
conditiilor politice §i economice. Narionalicifiile stabilite pe aceste meleaguri, de§i §i-au piístrat 
valorile spirituale, s-au influentat reciproc Dezvoltarea istoriei §tiintelor se poate íntelege cu 
adev:lrat doar cunoscánd aceste realit;lti De§i sunt multi autori de seama ca1e ín scrierile lor se 
ocupa de istoria farrnaceuticii din Ardeal, cum ar fi Gusbeth (1884), Orient (1926), Izsák (1979), 
Fabritius (1986, 1989), Lipan (1990), Spielmann-Baku (1994), Merrneze (1999), Gyéresi 
(1999), Budaházy (2008), Popescu (2009), Tuka (2010) mai exista probleme care pot fi precizate, 
completate 

Prin urmare, prezenta lucrare nu intenrioneaza si cuprinde í:ntreaga istorie a farmaceuticii 
ardelene. Completeaza doar studiile apirute páni in prezent cu referintele maghiare, deoarece 
datele románe§ti §i germane au füst prelucrate. Aceste volume dezvolti urmitoarele teme: 
formarea rerelei farmaceutice, lnvapimántul fJ.rmaceutic, activitatea ln societari a farmaci§tilor, 
realizirile lor literare precum §i viara a peste 260 de farmaci§ti la sfár§itul fiecirui capitol sau 
subcapitol este prezentati o lisri bibliografi.91 care cuprinde cirti apirute, articole din reviste, 
materiale de arhivi §i relatiü ale urma§ilor Inrelegerea datelor cirfii este facilitati de tabele, iar 
autenticitatea argumentata ptintr-un numir mate de documente La sfar§itul volumului II se 
g.lse~te lista persoanelor care ne-au pus la dispozirie date, respectiv un indice al localiririlor 

HUNGARIAN REFERENCES IO THE HISIORY OF PHARMACY 
IN IRANSYLVANIA 

(SUMMARY) 

Due to the political and economic conditions, the histo1y of pharmacy in Il:ansylvania has 
been formed in a special manner in rhe course of centuries Ihe various nationalities settling 
clown here had a rather profound interaction upon one another, though they kept their own 
spiritual treasures. 'Ihe history of science in Il:ansylvania can be understood only by being aware 
of this fact 

:Aithough the ·histoty of-pharmacy in-Transylvania is-dealt váth -in --several -renowned--au-thors' 
books, too, for example Gusbeth (1884), Orient (1926), Izsák (l 979), Fabritius (1986, 1989), 
lipan (1990), Spielmann-Baicu (1994), Mermeze (1999), Gyéresi (1999), Budaházy (2008), 
Popescu (2009), 'Tuka (2010) there are still some subjects to be made more accurate and com
plete 

Ihus, the present volume does not aim at covering the complete history of phannacy in Il:an
sylvania lt merely contributes to the studies on the history of rhe Romanian pha1macy, pub
lished up to now, inainly with Hungatian references, fot the Romanian and German data have 
already been worked out 

This work deals with 4 subject matters as follo'Vl-'S: formation of the pharm3.ceutical netvvork, 
education of pharmacists, activity and written material of pharmacists' societies, as well as biog
raphies of more than 260 pharmacists After each chapter and subchapter rhere is an index of 
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references composed of the articles on the subject published in various books and reviews, archive 
materials and the descendents' persona! reports 

'Ihere are a lat of tables to help in visualizing the dara, and numerous figures a.re given to en
sure authenticity Ihe list of data-suppliers and place-name index are ro be found at the end of 
the second volume 

UNGARISCHE BEZIEHUNGEN 
DER SIEBENBURGISCHEN PHARMAZIE 

(ZUSAMMENFASSUNG) 

Die Geschichte der siebenbürgischen Pharmazie hat sich im Laufe der Jahrhunderte, infolge 
det politischen und wirtschaftlichen Umstanden eigentümlich gestaltet Die Völker die sich hier 
ansiedelten, obwohl sie ihre geistigen Werte bewahrt haben, übten eine tief dringende Wechsel 
Wirkung aufeinander aus. Die kulturgeschichtliche Entwicklung Siebenbürgens kann nur dann 
vetstanden wer-den, wenn man dieser Tatsache bewusst isr "' 

Obwohl Bücher mehrerer bedeutenden Ver fasser sich mit der Geschichte der Siebenbürger 
Pharmazie beschafi:igen, so zum Beispiel Gusbeth (1884), Orient (1926), Izsák (1979), Fabritius 
(1986, 1989), lipan (1990), Spielmann-Baicu (1994), Mermeze (1999), Gyéresi (1999), Bu
daházy (2008), Popescu (2009), Tuka (2010) isr annehmbar bescheidene beitrage noch hinzufü
gen 

Vorliegender Band hat sich also nicht zum Ziel gesetz eine umfangende Geschichte der sie
benbürgischen Pharmazie darzubieten Möchte nur die We1ke die die Geschichte der Pharmazie 
in Rumanien darlegten, hauprsachlich mit den ungarischen Beziehungen erganzen, weil die ru
m:inischen und deutschen Angaben schon beatbeitet sind 

Diese Arbeit befasst sich mit viet Themenkreisen: Gründung und Ausbreitung det Apothe
ken, pharmazeutische Ausbildung, Gemeinschafts- und literarische Iatigkeit der Apotheker, Le
benslauf und Werk von mehr als 260 Apotheker Am Ende jeglichen Kapitels sind die Quellen
wetke dargestellt, die sich aus den bezüglichen Artikeln der Fachwerke und Fachbl8-tter, Archiv 
Daten und persönliche Berichte zusammensetzen Die Übersicht der Daten erleichtern zahlrei
che Tabellen und Ihre Glaubenswürdigkeit unter stützen viele Abbildungen. Am Ende des Ban
des befinden sich Zusammenfassungen in rumanischer, deutscher und englischer Sptache, Na

__ Il)._~D:Y_~_J;:_'.?~~_h~j-~_4<;!j_~!1-igen ~e mit_persönlichen Berichten mit witkten und ein Ortsregister 
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Péter Mihály, Péter H Mária: Az E'rdéf:yi Múzeum-E'gyesület 01voi- és Gyógyszerésztudományi 
Szakoiztá61ának tevékeny1ége a tudomány .szolgálatában ln: Pro nonagesimo Tanulmányok 
Schultheisz Emil professzor 90. születésnapjára (szerk : Kapronczay Károly, Kapronczay Ka
talin). Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013, p 163-l 73 
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RÖVIDEN A SZERZŐRŐL 

Pécer H Mária 1936. január 9-én születetr Ten1esváron Középiskoláit Nagyváradon végezte, 
1953-ban érettségizett Ezt követően a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet (Egye
tem) Gyógyszerészeti Karán tanult, 1958-ban kapott gyógyszerész oklevelet 1959-től ugyanitt a 
Farmakognóziai 'Tanszéken dolgozott különböző beosztásokban 1994-ig, ekkor egyetemi adjunk
tusi minőségben nyugdíjazták _/\_ gyógyszerésztudományok doktora fokozatot 1973-ban szerezte 
meg 

Már 1981-től rendszeresen foglalkozott orvos- és gyógyszerésztörténettel. Ebben a témakör
ben közel 70 dolgozata jelent meg hazai és főleg 1nagyarországi szaklapokban, tanulmánykötete
tekben. Társszerzője a Generúch Antal E'mlékkönyv (Genersich Alapítvány, EME Orvostudományi 
Szakosztály, Bp.-Mvhely, 1994), a MaroJvásárhef:yi magyar nyelvű orvo5- és gyógy1zerészképzés 50 
éve (Teleki László Alapítvány kiadása, Bp , 1995) és Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvosi 5zakorz
tályának rzáz éve 1906-2006 e. köteteknek (EME kiadása, Kvár, 2006) 2002-ben jelent meg 
önálló kötete Az erdéf:yi gyógyrzerészet magyar vonatkozásai címmel, első kiadásban (EME kiadása, 
Kvár) 548 oldalon 

Több tudományos társaságnak tagja: az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek (1990-től, alapító tag 
1992-től), a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak (1992, 2Ó06-tól tiszteleti tag, ennek 
keretében 2012-től a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály vezetőségének is), a Magyar Oí:vostörté
neti Társaságnak (2000-től), az MTA külső köztestületének (2000-től), a Magyar Gyógyszerész
történeti 'Társaságnak (alapító tagja 2002-től, majd tiszteleri tagja 2003-tól), a Magyar Szakírók 
Szövetségének (2003-tól), a Magyar Egészségügyi Társaságnak (1993-tól, majd 2007-ről tanács
adó testületének), a „Beythe István" Pannon TOrténeti Természetismereti Társaságnak (2009-től 
alapító rendes tagja), valamint a KAB testületének 

Munkásságának elismeréséül a következő kitüntetésekben részesült: Genersich Antal-díj ( 1998 
és 2009), Spielmann József-díj (2006), Zsámboky-díj (2006), Pápai Páriz Ferenc-díj (2009), 
Mikó Imre-emlékérem (2010), Szigetváry Ferenc-emlékplakett és diploma (2011), a Corvinus 
Egyetem Kertészettudományi Karának elismerő oklevele (2011) 
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