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Gyógyszerészettörténet

A Magyar Mezôga
Budapest, 1869
Az inkább Vajdahunyadvár néven ismert múzeum Budapest népszerû látványosságai közé tartozik. Az Alpár Ignác
által különbözô stílusban tervezett épületegyüttes 1895
végére készült el.

A

múzeumok között a mezôgazdasági múzeumok
viszonylag rövidebb múltra tekintenek vissza, hiszen fôként a legújabb technikát bemutató kiállításokból fejlôdtek ki. Ilyenek már a XIX. sz. elsô felében is
elôfordultak, de lényegében az 1851. évi Londoni Világkiállítással kezdôdtek el.
Minden múzeumnak megvan a maga hol kalandos, hol
szokványos története az alapítástól, sôt az azt megelôzô
idôszaktól kezdve napjainkig. A Magyar Mezôgazdasági
Múzeum az egyetlen, amelyet többen ismernek Vajdahunyadvár néven, mint a sajátján, ezért az épület történetérôl is érdemes néhány szót ejtenünk. Abban is egyedülálló a múzeumok között, hogy kezdettôl fogva napjainkig
az agrártárcához tartozott.
Az elsô mezôgazdasági múzeum azonban még nem a
Városligetben volt. 1869. január 6-án egy bizottság, melynek DEÁK FERENC is tagja volt, felkérte
1.
az Országos Magyar Gazdasági Egyesületet (OMGE), hogy termeiben
engedélyezze egy kertészeti múzeum felállítását, mely január
28-án az ún. köztelki
épületben (Bp. IX.,
Köztelek u. 8.–Üllôi út 25. sz.

saroktelken) meg is alakult. Az OMGE ugyanakkor javasolta egy agrármúzeum mielôbbi alapítását is. 1871-ben
határozott a Gazdasági Múzeum létrehozásáról, mely a
Magyar Mezôgazdasági Múzeum jogelôdjének tekinthetô.
A múzeum igazgatója GIRÓKUTI FERENC mezôgazdász, szakíró lett, aki mindvégig az intézet élén állt. A gyûjteményeket eleinte gyors ütemben tudta gyarapítani. A Földmívelésügyi Minisztérium mag-, gyapjú-, dohány-, gazdasági
eszközök mintagyûjteményét ajándékozta oda, ZICHY
FERENC kalászgyûjteményt, ANDRÁSSY GYULA gyapotgyûjteményt ajánlott fel. A birtokosok a hozzájuk intézett felhívás hatására számos kiállítási tárggyal és pénzadománnyal
is gyarapították a múzeumot. A kezdeti erôs fellendülés
után a gyûjtemények gyarapodása hamarosan alábbhagyott, a múzeum fenntartása az egyre csökkenô államsegély miatt nehezebbé vált. 1891-ben feloszlatták, szakanyagát hazai gazdasági szakoktatási intézményeknek és a
tárcának adták. GIRÓKUTI ekkor már súlyos beteg volt. Bár
az általa létrehozott elsô szakmúzeum megszûnt, érdemei
az agrármuzeológia elindításában, a magyar falu életének
és a mezôgazdaság eszköz- és gépanyagának szemléltetô
bemutatásában vitathatatlanok.
A mai múzeum a létrejöttét a millenniumnak köszönheti. ZICHY JENÔ, az Országos Ipartestület elnöke a méltó megemlékezésre világkiállítást és
ünnepi rendezvénysorozatot javasolt,
amelybôl 1893-ra egy nagyszabású országos millenniumi kiállítás terve bontakozott ki. Magára az épületre 1893
februárjában írták ki a tervpályázatot.
A bírálóbizottság csak másodszorra talált elfogadható pályamûvet, melyet a
már egyértelmûvé
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azdasági Múzeum
tett kiírásra ALPÁR IGNÁC nyert meg. Mi volt ennek lényege? – „A történelmi kiállítási épület architectúrája úgy tervezendô, hogy az a hazánkban eddig dívott fôbb építészeti stílusokat – tehát a románt, a csúcsíveset és a renaissance-t és ez utóbbinak válfajait: a barokkot és rokokót – egészben véve szellemükben, részleteikben pedig nevezetesebb hazai mûemlékeink
hû utánzataiban tüntesse föl. Kiköttetik továbbá, hogy az épület egyes részeinek csoportosítása lehetôleg festôi legyen és a különbözô stílusokban tervezett fôbb épület-csoportokat alkalmatos
átmenetek kössék össze egymással a nélkül, hogy az összbenyomást színpadiassá tennék. Általában az épület már külsôleg
is általános érdeklôdést keltsen föl a látogató közönségben.”
A 4580 m2 alapterületû épületegyüttes 1895 végére készült
el. Az épületben Magyarország ezeréves történetének egyegy jellegzetes idôszakát, eseményét mutatták be. A román
stílusú szárnyban FERENC JÓZSEF és kísérete számára készítettek fogadó- és pihenôhelyet. A millenniumi kiállítást
1896. május 2-án, az uralkodó jelenlétében nyitották meg.
A látogatók körében rövid idô alatt népszerûvé vált az
épületegyüttes. Már ekkor Vajdahunyadvárként emleget-

ték, mivel legjellegzetesebb tornyát és
több elemét az erdélyi Vajdahunyadvárról mintázta ALPÁR. A kiállítást az
év október 31-én bezárták, a történeti csoport épületeit a Magyar Királyi
Mezôgazdasági Múzeum kapta meg.
Az ideiglenes kiállításra tervezett
épület azonban hamarosan alkalmatlanná vált a tartós igénybevételre; 1899-ben le kellett
bontani. ALPÁR IGNÁC másodszor is építészeti megbízást kapott a földmûvelésügyi minisztertôl, DARÁNYI
IGNÁCTÓL. Több építési sza2.

3.

4.
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kasz után 1907 júniusában nyitották meg újra, most már
maradandó épületben a múzeumot. A II. világháború és
az 1956-os forradalom alatt az épület súlyos károkat szenvedett. A helyreállítás több lépcsôben zajlott. 1959-ben a
külsô (részben), 1978–1985-ig a belsô és a még hiányzó
külsô felújítás készült el. 1991-ben mûemlék lett a Vajdahunyadvár.

A kiállítások és
gyûjtemények története
A millenniumi kiállítás gazdag mezôgazdasági, erdészeti,
vadászati és néprajzi anyaga képezte a múzeum elsô törzsanyagát. A tárgyak gyarapítása érdekében az ún. múzeumelôkészítô bizottság önkéntes adományozásra hívta fel a
gazdaközönséget. A miniszter felszólította a földmûvelésügyi tárcához tartozó állami szerveket és intézeteket a múzeumi szemléltetés céljaira alkalmas tárgyak, iratok, fényképek átadására. Ennek eredményeképpen 1896 végén
több mint 12 000 db-os gyûjteménnyel rendelkezett a
múzeum. A gótikus épületrészben 6, a reneszánsz szárnyban 16 kiállítás és a könyvtár kapott helyet. A kiállítások
bemutatták a mezôgazdaság valamennyi ágát, valamint az
élelmiszer- és feldolgozóipar eredményeit.
A DARÁNYI által akkor megfogalmazott célkitûzések
napjainkban sem évültek el: A múzeum „czélja és hivatása
mindannak bemutatása, ami a magyar mezôgazdaságra érdekkel és fontossággal bír, amibôl a hazai mezô-, kert-, szôlô- vagy
erdôgazdaság megbízható és gyakorlati tanulságot meríthet”.
A kor kiállításrendezési szokásainak megfelelôen meglehetôsen zsúfolt vitrinekben, fôleg kisméretû tárgyakat állítottak ki, sok díszítôelemmel színesítve. Az 1907-es, „vég5.

leges” megnyitó után a kiállításokat is átszervezték. A reneszánsz épületben 25, a gótikus szárnyban 3 kiállítás
volt, 35 teremben és 6900 m2-en. Egy-egy kiállítást és a
mögötte álló gyûjteményt osztálynak nevezték. A meglévô
témák mellé felvették a mezôgazdasági munkásügy, a kísérletügy és a szakoktatás osztályát. A rendezôk elsôdleges
célja volt, hogy minden egyes tárgynak és tárgycsoportnak
a jelentôsége az ôstermelésben betöltött szerepe szerint
jusson kifejezésre. Természetes nagyságú eredeti tárgyak,
modellek, szobrok, képek, rajzok és terepasztalokra, diorámákba helyezett tárgyak jó áttekintést adtak az ôstermelésrôl, annak eszközeirôl és az elôállított termékekrôl. Kitömött állatok, képzômûvészeti alkotások, grafikák, táblázatok és feliratok segítették a kiállítás mondanivalójának eljuttatását a látogatóhoz. A gyógynövénytermesztés,
-gyûjtés és -feldolgozás bemutatása már kezdettôl fogva
szerepet kapott a múzeumi kiállításokon. 1921-ben látványos kiállítással szerepelt itt a Gyógynövénykísérleti Állomás. A 28 osztályt segédgyûjtemények, továbbá könyvtár
és mûhelyek egészítették ki. A múzeum mûködése nemcsak itthon, hanem külföldön is figyelmet keltett. NagyBritanniából, az USA-ból és a környezô országokból érkezô szakemberek, politikusok, közéleti személyiségek tanulmányozták a múzeum tevékenységét és ajánlották
mintául saját kormányaiknak. 1930-ban az egyiptomi kormány felkérte PAIKERT ALAJOST, az akkori igazgatót, a kairói
I. Fuad Mezôgazdasági Múzeum megszervezésére és berendezésére.
1933 végén a Földmûvelésügyi Minisztérium elhatározta a múzeum épületének és kiállításainak felújítását. 1934.
június 14-én ünnepélyes keretek között, HORTHY MIKLÓS
kormányzó jelenlétében mutatták be a XVI. Nemzetközi
Mezôgazdasági Kongresszusra érkezô hazai és külföldi
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vendégeknek az újjászervezett múzeum 34 osztályát, illetve kiállítását. Ez idô tájt nem a minél régebbi mûtárgyak
gyûjtése volt az elsôdleges cél, hanem az oktatás és buzdítás. Így nagyobb hangsúlyt kapott a talajjavítás, a paprikatermesztés, a konzervipar, a növénynemesítés, a lisztkísérlet és az üzemtan bemutatása. A kiállításokban a tárgyak
számának ésszerû csökkentésével sikerült elkerülni az
egyes tárlatokon tapasztalt és a mondanivaló megértését
esetenként zavaró zsúfoltságot. Mivel a kiállításoknak a
mezôgazdaság legfrissebb eredményeit kellett bemutatniuk, a korábbi tárgyi eszközökbôl sok értékes muzeális
tárgyat kiselejteztek. 1940-ig a múzeum gyûjteménye jelentôsen gyarapodott. A II. világháború során nemcsak az
épület, hanem a tárgyak és a berendezés is súlyosan megsérültek. A muzeális értékek java közprédává vált. A háború után a helyreállítási munkák jelentették a legfontosabb
feladatot, de olyan gondokkal is meg kellett küzdeni, melyek magát az intézményt akarták eltörölni. 1948-ban pl.
a székesfôváros törvényhatóságának javaslatára a múzeumot úttörôpalotává akarták átalakítani. 1950. október 7-én
a Madártani Intézettel közösen megnyílt az elsô idôszaki
kiállítás. Az elsô állandó kiállítás 1952. november 7-én
nyílt, s a vadgazdálkodást mutatta be. 1951-tôl hatósági
döntés következtében a reneszánsz-barokk épületrész teljes elsô emeletét és a földszint egy részét a Természettudományi Múzeum kapta meg, s csak 1980-ban költözött új
helyére. A háború után a fô figyelmet a kiállítások újjáépítésére és a megsemmisült tárgyak újragyûjtésére fordította
a múzeum. Az 1950-es évek vége felé egyre fontosabb szerepet kapott a múlt kutatása és bemutatása, ami a megváltozott külsejû kiállításokban is megjelent. Az 1960-as
években „a mezôgazdaság szocialista átszervezése” néven
végrehajtott tulajdonviszony-változtatást, az állami gazdaságok és termelôszövetkezetek létrehozását a múzeum
mind kiállításaiban, mind szakírásaiban kötelezôen kellett hogy kövesse. Az 1970-es években sorra létesültek a
mezôgazdasági múzeum vidéki filiáléi, melyek többnyire
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egy-egy tsz vagy állami gazdaság üzemi múzeumai voltak.
Az összesen 24 filiálé közül ma már csak a keszthelyi, a cecei, a kalocsai és a lajosmizsei mûködik.
Miután az épület felújítási munkái 1985-ben befejezôdtek, lehetôség nyílt új, állandó kiállítások rendezésére.
1990-re 18 kiállítással rendelkezett a múzeum. A gabonatörténeti, kertészeti (gyümölcs, zöldség, dísznövény és
gyógynövény), ló-, sertés-, szarvasmarha-, kisállattenyésztési kiállítások ebben az idôszakban kerültek felújításra, illetve ekkor készültek el újonnan.
Az 1990 után kialakult társadalmi és gazdasági környezetben a múzeum ismét új feladatokat kapott. A millecentenáriumi országos rendezvénysorozatba illeszkedô új átfogó idôszaki kiállítás a magyar mezôgazdaság 1000 évét
követte nyomon, melynek utolsó szakaszában a rendszerváltás óta bekövetkezett változásokat is „naprakészen” követhettük, sôt az uniós csatlakozás lehetôségeit, feladatait
és esélyeit is a nézôk elé tártuk. 2007-ben ünnepeljük a
múzeum 100. éves fennállását. Ekkorra készül el terveink
szerint az az állandó mezôgazdaságtörténeti kiállítás,
melynek elsô, honfoglaláskorig tartó szakasza 2005-tôl fogadja a látogatókat.
Wohlné dr. Nagy Ágota
muzeológus,
Magyar Mezôgazdasági Múzeum,
Budapest
Hungarian Agricultural Museum
The museum located in the castle of Vajdahunyadvára ranges
among the most popular sights of Budapest. The constructional
works of the building complex, designed by Ignác Alpár in eclectic style, were completed by the end of 1895. A collection of
more than 12 000 pieces was to be found in the museum at the
end of 1896. After the ‘final’ opening of 1907, the exhibitions
were re-organized. 25 exhibitions were set up in the Renaissance
building, while 3 ones in the Gothic wing, on an exhibition area
of 6900 square metres of 35 showrooms. The first temporary
exhibition, organized together with the Ornithological Institute,
inaugurated on 7 October 1950. 18 exhibitions had been
arranged at the museum by 1990. At that time, the exhibitions
on corn history, horticulture (fruits, vegetables, ornamental plants
and herbs), horse-, pig-, cattle- and small animals breeding were
partly or completely renewed.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A fôépület
Kilátás az egyik toronyból
Alpár Ignác, az építész és tervezô szobra
A Károlyi-udvar
A kerengô
Az állandó kiállítás részlete
(A magyar mezôgazdaság története a kezdetektôl napjainkig)

Fotók: Wohlné dr. Nagy Ágota

Magyar Mezôgazdasági Múzeum
Budapest XIV., Városliget, Vajdahunyadvár
Tel.: (1) 422-0765, (1) 363-5099/128
Tel./fax: (1) 363-2711
Nyitva tartás: K–V: 10.00–17.00 óráig
Téli nyitva tartás: november 1.–március 31.
K–P: 10.00–16.00, Sz–V: 10.00–17.00 óráig
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Patikamúzeum

Segesvári látogatás
A

Világörökség részét képezô Segesvár Erdély közepén fekszik, a Nagy-Küküllô völgyében. A városfalakon belüli festôi középkori várnegyed egyedülálló Európa ezen részén.
Ma a település 36 000 lakosából mindössze 4% német,
20% magyar, a többi román anyanyelvû.
A XII. században II. GÉZA király szászokat telepített le
erre az akkor még gyéren lakott vidékre és számos kiváltságot adott nekik. A város neve németül: Schässburg.
II. ENDRE megerôsítette a szászok kiváltságait, így Segesvár a hét szász szék egyikének központja lett. A városban
a XIV. században megalakultak a céhek, számuk egy 1376-os
okmány szerint elérte a 19-et. Szerencsés földrajzi helyzete a várost kereskedelmi és közlekedési csomóponttá tette.
1.

2.

Az Óratorony a vár fôkapuja és a helység szimbóluma
is egyben, mely a város csaknem minden részébôl látható.
Nem csupán az idô múlását, hanem a város központját is
jelzi. A torony már a XIV. században készen volt, mai formáját azonban kétszáz évvel késôbb nyerte el. Két méternél vastagabb falai között volt a város kincstára, a levéltár
és a féltve ôrzött lôszerraktár. Tetôzetét 1894-ben fedték
be színes majolikacserepekkel.
A XVII. században német városi szokás szerint a toronyba egy órajáték került. Az óra számlapján, egy kis ablakban mindennap másik festett szobor jelenik meg, a hét
napjait jelképezve: Diana, Mars, Merkúr, Jupiter, Vénusz,
Szaturnusz, Nap.
A torony ötszintes, termeiben helyezkedik el a múzeum, mely a vár és a város történetét mutatja be. Ezek
mellett van egy berendezett szász néprajzi szoba és egy
kínzókamra is. A múzeumot Josef Bacan alapította, amely
1899. június 24-én nyílt meg.
A második emeleten rendezték be a Patikamúzeumot,
melyben gyógyászati eszközök is láthatók. Az elsô segesvári gyógyszerészrôl, ANDREAS BERTRAMUSRÓL, 1633-ban
számol be GEORG KRAUSS a krónikájában. 1700 után három patika mûködött a városban. A bemutatott tárgyak a
„Sashoz” nevû patikából származnak: fa-, porcelán- és
üvegedények, tégelyek. A sebészetben, a nôgyógyászatban,
valamint az amputáláshoz használt XVII. és XVIII. századi
eszközöket, mérleget és desztillálókészüléket is láthatunk.
Egy orvostörténeti szempontból is figyelemre méltó látnivaló a város falain kívül elhelyezett egykori lepratelep
temploma, melynek külsô falán helyezték el azt a szószéket, melyrôl a bélpoklosoknak szólt a szertartás.
Nyaranta számos fesztiválnak ad otthont a város, rendeznek lovagi játékokat, középkori zenefesztivált is. Érdemes idelátogatni.
Keresztes Éva
fôgyógyszerész,
Marosvásárhely
Visit to Segesvár
A Pharmacy Museum is set up on the second floor of the Clock
Tower, a symbol of the town of Segesvár. The exhibits originate from
the old pharmacy To the Eagle. The first pharmacist of Segesvár
(Andreas Bertramus) was referred to by the chronicles in 1633.
1. Óratorony, Segesvár
2. Kiállítási részlet, Patikamúzeum, Segesvár
Fotók: Keresztes Péter

Muzeul de Istorie Sighisoara
P-ta Muzeului nr. 1, 3050 Sighisoara, jud. Mures, Romania.
Tel./fax. 00 40 265 771 108.
Nyitva tartás: május 15.–szeptember 15. között: hétfô 10–16 óráig,
kedd–péntek 9–18 óráig, szombat–vasárnap 9–16 óráig.
Szeptember 16.–május 14. között hétfôn a múzeum zárva tart,
kedd–péntek 9–15 óráig, szombat–vasárnap 10–15 óráig látogatható.

Gyógyszerészettörténet
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Pálinka a patikából
Petôfi Patika, Pécs, 1923

A

város egyedi színeihez, arculatához hozzátartoznak a régi patinás patikák, a gyógyászat istenének,
ASZKLÉPIOSZNAK felszentelt hajlékai. Sajnos egy részüket ma már hiába keresnénk. Eltûnôdöm, miért is kellett ködképpé válni ezeknek a régi gyógyszertáraknak? Hová tûntek gyermekkorom megcsodált, gyógynövényillatú
officinái, a tára mögül kedvesen kimosolygó patikus bácsik?
A mai korosztályok már nemigen tudják, hol is volt a
hírneves pécsi Petôfi Patika. 1908-ban készült el Pécs városának egyik legszebb épülete, a Zsolnay-Matyasovszky
palota. Tervezôje, PILCH ANDOR nagyszerû érzékkel alkalmazkodott a hely adottságaihoz. Három fontos utca találkozott itt. A Rákóczi út, az Indóház utca és a Majláth utca.
Itt kanyarodott délnek a Fôpályaudvar irányába az 1913ban megindult pécsi villamos.
A palota fölszinti részét különbözô üzletek foglalták el.
A délnyugati sarkon nyitott patikát 1923. év utolsó napjaiban FRIDRICH SÁNDOR patikus úr. A patika elnevezése nem
volt véletlen. A nagyszerû gyógyszerész német neve mögött igazi magyar szív dobogott, így esett a patika névkiválasztása Petôfi Sándorra, a nyitás napja pedig 1923. december 31-re, a halhatatlan költô születésnapjának 100.
évfordulójára.
Ki is volt FRIDRICH SANYI bácsi valójában? Polihisztor,
természetjáró, vadász, közéleti személyiség, és nem utolsósorban kiválóan felkészült gyógyszerész.
A régi pécsi öreg urak mind jól ismerték. Naphosszat
ott sürgött kedves gyógyszertárában, kicsit morózusan, félhosszú fehér köpenyében, vasalatlan nadrágjában és az elmaradhatatlan dupla gojzervarrásos bakancsában.
Az officina magas helyiségét galéria osztotta ketté. A galérián volt az inspekciós szoba, ahol a népszerû FRIDRICH
patikus úr, heti rendszerességgel együtt sörözött a pécsi értelmiség több jeles képviselôjével.
Kik is alkották a Petôfi Patika ma már legendásnak számító asztaltársaságát?
Országosan elismert egyetemi professzorok, tanárok,
városi tanácsnokok, a mecseki flóra Európa-hírû kutatói,
szóval a pécsi intelligencia színe-java. Ennek reprezentálására csak néhány nagy nevet említve: HEIM PÁL, REUTER
CAMILLÓ, NEUBER ERNÔ, VERTRÁN EMIL professzor urak, KIS
JÓZSEF természettudós és az örök bohém REÉH GYURI, a
Tettye koronázatlan királya. Véletlenül se gondolja valaki,
hogy ezek a kiváló tudósok ilyenkor csupa tudományos
témát vitattak meg. A város hírességei vidáman söröztek és
kedélyesen élcelôdtek, vége-hossza nem volt a tréfás anekdotáknak. Természetesen szó volt komolyabb témákról is,
szinte lehetetlen lenne felsorolni a gondolatok széles körét, ami ezeken a jókedvû összejöveteleken megvitatásra
ne került volna. A pompásan habzó pécsi sör mellôl ter-

mészetesen nem hiányozhatott a remek „sörkorcsolya”,
vagyis a Szigeti úti Kaminek pékségbôl frissen szállított,
ropogós sós stangli.
A gyógyszertár „boszorkánykonyhája” az alagsorban
volt. Gyanítható, hogy a Fônök, a népszerû SANYI bácsi itt
nemcsak medicinákat állított elô, hanem több olyan különleges likôrt és pálinkaféleséget is, amelyet szigorúan
csak kedves ismerôseinek, törzsvásárlóinak adott bizalmas
titokként ajándékba.
Korántsem lehetünk biztosak abban, hogy ezek a receptek mind szerepeltek volna a hivatalos Manuálisban…
FRIDRICH patikus úrnak is megvolt a maga „varázsital”
specialitása, Íme, a zölddió-pálinka receptje, ahogyan az a
Petôfi patikában készült: Szedjünk június közepe táján (ez
az idôpont rendkívülien fontos!) 15 db, félig érett diót,
amelyet felaprítva a következô fûszerekkel fôzzünk össze:
1/2 narancs héja, 1/2 citrom héja, 1 deka fahéj, 1 deka
szegfûbors, 1/2 deka szegfûszeg, 1 deka gyömbér.
Majd ezt az alapot széles szájú üvegbe töltjük és hozzáadunk 1 liter 96%-os alkoholt és 1 liter vizet. Majd 14
napos érlelés után átszûrjük.
Befejezésként hozzáadunk 3/4 kilogramm vízben oldott kockacukrot. Rövid érlelés után fogyasztható a
Fridrich-féle zölddió-pálinka.
SANYI bácsi nagy gasztronómus hírében is állott. Híres
magyar mustárreceptjét ma már alig ismeri valaki.
Négy liter mustot egy literre bepárologtatunk. 300
gramm fekete és 100 gramm fehér mustármagot lisztté
ôrlünk és megszitáljuk. Az összekevert mustárliszteket
vízzel leforrázzuk és csúcsos vászonzacskóban a vizet lecsepegtetjük róla. A pépet cseréptálban a besûrített musttal apránként elkeverjük, 150 gramm porcukrot elegyítve
hozzá. Keverékünket egyszer felfôzzük és egy citrom reszelt héját, ízlés szerinti mennyiségû fahéj- és szegfûszegport szórunk bele. Ha mustárunk túl sûrû lett, besûrített
musttal mézállományúra kell hígítani.
Sok-sok év eltelte után most ismét búcsúzzunk el
FRIDRICH SÁNDOR gyógyszerész úrtól, a kedves jó barát,
BARANYAI AURÉL gyógyszerésztárs megható soraival: „Az
alapítástól számított huszonhatodik esztendôben meghalt a Petôfi patika, s emléke elenyészett. Petôfi éppen
huszonhat évig élt, de túlért minden halálon, amit dalaiba rejtett. A pécsiek Petôfi patikája addig élt, ameddig a
Költô, aki néhány boldog esztendôre odakölcsönözte
szent nevét egy kisded egészség hajléknak.”
Trebbin Ágost
városkutató
Brandy from the Pharmacy
Petôfi Pharmacy, Pécs, 1923
The Petôfi Pharmacy of Pécs opened in 1923 and was run by
Sándor Fridrich. Soon after, it became a favourite meeting
place of the prominent figures of the local intelligentsia. The
famous Fridrich’s green walnut brandy, and the mustard made
of must were also produced there.
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Gyógyszertár az Ist
Szeged, 1812

Szegeden 1812-ben nyílt
a második patika Remold
Jakab tulajdonában.
Felállítására már 1746-ban
volt az elsô kísérlet, majd
1792-ben Graff Antal akart
patikát nyitni, 1799-ben
Plath József pécsi
gyógyszerész folyamodott
engedélyért.

1.

teni Gondviseléshez
2.

3.

Patikatörténet
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1811-ben pesti gyógyszerész „Remold Jakab bényujtott irásában Könyörög megengedtetni, hogy Patikát itten e Városbann
nyithasson, mivel Platli Jósef Kinek erre engelelme volt tiz esztendô ólta halgatásával jussárul lemondani láttzatik és a nép a
második patikát Kivánná”.
PISZEKER FERENC sógorától, REMOLD JAKABTÓL átvette a
gyógyszertárat, majd 1841-ben eladta, így a gyógyszertár joga GÖTZ KÁROLYÉ lett. Az 1851. évi fôorvosi ellenôrzés szerint „…az Isteni Gondviseléshez czímzett gyógyszertár a fô
piacz téren délnek fekvô, elegendô tágas, világos és száraz,
bútorzata czélnak megfelelô, elvan látva elégséges edényekkel, a felírások tiszták olvashatók, s betûrend szerént elhelyezettek. A gyógyszerészi mûhely elegendô nagyságú és világos, a tûzhely célszerûen van elrendezve. A raktárban a
mérgek itt is elkülönítve zár alatt vannak. A pince mértékletes meleg, elegendô világos, a benne lévô edények tiszták,
penésztelenek. A fûpadlás, elegendô szellôs száraz, a függô
zsákok olvashatóan megjelölve, a benne lévô növények frissek, tiszták, nem penészesek”. A vizsgálat GÖTZ KÁROLY
gyógyszertár-tulajdonos értékelésével zárul, aki „egyéni mûveltségét, és szakértelmûségét, és jó erkölcsi magaviseletét
mindenkor bebizonyította”. GÖTZ KÁROLY, GLÓSZ ANNA férje 1852. február 27-én halt meg 31 éves korában.
1852-tôl tehát a gyógyszertár a GÖTZ-örökösök tulajdona, kezelôje KOVÁCS ALBERT volt.
1867-tôl már özvegy GÖTZ KÁROLYNÉ tulajdona a patika, bérlôje továbbra is KOVÁCS ALBERT, aki 1874-ben nyitotta meg a Kígyóhoz címzett gyógyszertárát.
1875-ben BARCSAY KÁROLY nyíregyházi gyógyszerész vette meg a patikát a Palánk 150. szám alatt.
A Götz-házban (Széchenyi tér 12.) mûködô patikát a
Letzter és Társa cég 1883. évi fényképérôl ismerjük. Az
emeletes sarokház végében volt az egyszerû, portál nélküli üzlethelyiség. Az ajtó két oldalán ablakkirakat foglalt
helyet, ezeket fatáblák védték. 1884 februárjában a Götzház padlásán tûz ütött ki, ahol a gyógyszertár raktárában a
„gyógyszerkészlet porrá égett”.

4.

1888-tól a patikánál SZOBONYA KÁLMÁNT öt éven át megjelölés nélkül jegyzik, majd 1895-tôl bérlôje, majd 1903ban kezelôje lett a gyógyszertárnak. 1904-tôl a patika kezelôje ifjú BARCSAY KÁROLY volt, aki 1900-ban szerzett diplomát.
Ebbôl az idôszakból való, és az ifjú BARCSAY ízlését tükrözi az az elegáns portál, ami a gyógyszertár laboratóriumában történt robbanás következtében 1909. december
28-án elpusztult. „A robbanás ereje széttörte a laboratórium ajtajait és ablakát, sôt a gyógyszertár ablakait és ajtaját is kivágta.” A gazdag mívû portált figurális rajzú, díszes
föliratú, maratott üvegtábláival fénykép ôrzi. 1910-tôl ifjú
BARCSAY KÁROLY néven is jegyzik a patikát. Idôs BARCSAY
KÁROLY gyógyszerész 1913-ban halt meg.
1914-tôl ifjú BARCSAY KÁROLY a patika tulajdonosa. A következô Barcsay-portál az 1910-es évek korízlésének megfelelôen visszafogott, egyszerû vonalú.
1932-ben a gyógyszertár a Tisza Lajos körút 32. szám
alá költözött, mert a Götz-házat lebontották.
1947-ben a tulajdonosok BARCSAY KÁROLY és BARCSAY
KÁROLYNÉ, született HUTTER JÚLIA. A patika felelôs vezetôje
BARCSAY KÁROLY volt, gyógyszerésze BARCSAY ISTVÁN, gyógyszerészgyakornokai DÁVID ÁGOSTON és LÁSZLÓ LILI.
1948-ban a patika BARCSAY ISTVÁN tulajdonába került az
1950-es államosításig.
T. Knotik Márta
Gyógyszertárak Csongrád megyében címû tanulmánya
alapján.
Pharmacy to the Divine Providence
Szeged, 1812
The author gives a short outline of the history of the second pharmacy in Szeged, which was opened in 1812. He refers to the
pharmacy owners and keepers, while supplying valuable data
related to the subject. In 1950, when private undertakings were
taken into public ownership, a member of the Barcsay pharmacist dynasty of several generations, István Barcsay was the owner
of the pharmacy.

Gyógyszerészettörténet
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5.

6.

7.

8.

9.
1. Patikaportál. Isteni Gondviselés Patika,
Szeged, 1935 körül, archív felvétel
2. Barcsay Károly senior (1841–1913)
3. Barcsay Károly junior (1875–1955)
4. Patikaportál. 1909 elôtt, archív felvétel
5–10. Szignatúrák (Barcsay István)

10.
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Az Árva megyei gyógyszerészet
Adalékok a megye történetéhez
Szontagh Dániel kiadatlan,
töredékben maradt
árvai biográfiája alapján

2.

Nemrég érdekes, régi iratok bukkantak fel egy fôvárosi antikváriumban. A több mint száz fóliólap-terjedelmû kéziratköteg Szontagh Dániel alsókubini törvényszéki bíró, fôszolgabíró, tanácsos és mûkedvelô genealógus hagyatékából származik.

A

z irattartó felirata szerint a dokumentumok: Árva
megyére vonatkozó feljegyzések. Geneológiai adatokat
tartalmaznak. További eligazítást jelent az iratcsomó elején található rövid közlés:
„Ezek a feljegyzések 1840–50 között készültek, iglói
Szontagh Dániel gyûjteményébôl valók. Árva vármegyére vonatkoznak. Leszármazottja, Szontagh Anti barátom átadta nekem átnézésre és megsemmisítésre. Én megtartottam, s ajándékoztam neki egy 100 Kč ezüst érmét az én numizmatikai gyûjteményembôl.
Bpest, 1976. V. 15.
Udvardy Károly”

1.

Ennek bizony már harminc éve. A számunkra ismeretlen
UDVARDY úr egyébként igen helyesen cselekedett, amikor
barátja kérése ellenére nem semmisítette meg, hanem
megôrizte a kéziratot, amely bár töredékes, de mégis pótolhatatlan életrajzi adatokat közöl az akkori Magyarország legészakabbra fekvô, s – tegyük hozzá – egyik legszegényebb megyéjérôl, annak mûveltségi, társadalmi viszonyairól. Abban ugyan téved, hogy a feljegyzések
1840–50 között készültek, hiszen az utolsó bejegyzés
1866-ból, a szerzô halála elôtti évbôl származik, és az sem
fedi teljesen a valóságot, hogy „geneológiai adatokat tartalmaznak” (azokat is), de hát ezeket a pontatlanságokat nem
kérhetjük számon rajta, hiszen valószínûleg sohasem foglalkozott régi kéziratokkal. Sajnos az iratok sorsát illetôen
további információval nem szolgál, így aztán az, hogy hogyan és mikor kerültek át Magyarországra, valószínûleg
rejtély marad.
Az iratcsomó jobbára magyar nyelvû feljegyzéseket tartalmaz SZONTAGH DÁNIEL keze írásával, de akad közte jócskán latin, német és szlovák nyelvû is, éppen amilyen nyelvet adatközlôi (lelkészek és jegyzôk) preferáltak. Ezeknek
az adatoknak a feldolgozása természetesen nem jelentett a
szerzô számára nyelvi problémát.
A SZONTAGHOK népes iglói ága máig igen jól hangzó név
a Felvidéken, ahol a szepesi szász származású családot
már a XV. században jól ismerték.
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SZONTAGH DÁNIEL 1809. január 3-án született az Árva
megyei Zászkalon, SZONTAGH SÁMUEL birtokos és festô, valamint BELÁNYI ILONA házasságából. Jogi tanulmányait Sárospatakon végezte, s a huszonéves ifjú 1830. július 31-tôl
már „állásban van”; Árva megye aljegyzôjévé nevezték ki.
1832. április 4-én tette le az ügyvédi vizsgáját. S ezzel egyben megkezdte gyors elôrehaladását is a megyei hivatalnoki ranglétrán. Sorban vette kézhez tiszti, ügyészi, végül
pedig fôszolgabírói kinevezését.
Korán kitûnt szervezôkészségével és határozottságával.
Jelentôs érdemeket szerzett az 1831-es kolerajárvány megfékezésében. A társadalmi és vallási élet számos területén
fejtett ki tevékenységet: többek között az Árva megyei
evangélikus egyház esperességi jegyzôjeként és a zsaskói
(családi birtok) egyházközség felügyelôjeként.
1848–49-ben a szabadságharc lelkes támogatói közé
tartozott; az Alsó-Kubinban elhelyezett sebesült honvédek
kórházi ellátására és ápolására jelentôs összegeket áldozott.
1851–61-ben törvényszéki közbíró lett Árva vármegyében, majd törvényszéki elnök Trencsénben, késôbb Árva,
Liptó és Túróc megyékben. 1861-tôl a Dunáninneni királyi Kerületi Ítélô Tábla közbírájaként tevékenykedett.
1861-ben királyi tanácsosi címet kapott.
Felesége szintén SZONTAGH lány: PENTHESILIA. Frigyükbôl
nyolc gyermek született.
A provizórium éveiben hivatali teendôi ellátása mellett
jog- és fôleg családtörténeti kutatásokkal foglalkozott,
eredményeit különbözô lapokban publikálta. NAGY IVÁN
Magyarország családai c. genealógiai kézikönyvéhez százával szállította a felvidéki, elsôsorban Árva és Trencsén megyei családok adatait. A híres Csaplovics könyvtárhoz tudományos társaságot szervezett, s annak elsô elnökeként
is tevékenykedett. A kiegyezést már nem élhette meg –
1867. április 4-én érte utol a halál Nagyszombatban.
Torzóban maradt munkájában megközelítôleg ezer
árvai, illetve árvai születésû értelmiségit, hírességet sorolt
fel, döntô többségében saját korából, vagyis a XIX. század
elejétôl a század hatvanas éveiig terjedô idôbôl. Közöttük
tizenkét patikust, természetesen egy SZONTAGH-atyafit is,
az alábbiak szerint (a szöveget az eredeti írásmódnak
megfelelôen, betûhíven közöljük).
Megjegyzendô, hogy a kézirat keletkezésének idején,
jelesen 1857 körül a megyében három helyen, három
(kis)városban, Alsó-Kubinban (A magyar koronához,
TOPERCZER LAJOS), Námesztón (Fekete Sas, MEDVECZKY
JÁNOS) és Trsztenán (A Szentháromsághoz, JESZENSZKY FERDINÁND) mûködött gyógyszertár.
BENCZÚR MÁRTON (Natus Jaszenova [Jaszenovai születésû]
Mag Pharmaciae, mortui Sopronii [a gyógyszerészet tudora, Sopronban hunyt el]), elôbb Rimaszombathi azután
Sopronyi gyógyszerész – a Jaszenovai evang templom fô
gyámolója – s a Sopronyi evang[elikus] Seminarium alapítvanyinak 2300 fttal való felsegítôje.
GYIKRA GYÖRGY [krasznahorkai születésû] Gyógyszerész
Ófalván [Szepesófalun] él.
HOLMÍK FERENCZ [szlanicai születésû] Gyógyszerész Esztergomban 1857.

Gyógyszerészettörténet
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JESZENSZKY FERDINÁND [trsztenai születésû] Gyógyszerész 1857. (ennek testvére)
JESZENSZKY FERENCZ (Francz) Xaver Gyógyszerész 1857.
KRISTÓFCSÁK VENDEL [tvardosini] gyógyszerész meghalt
1843.
MAUCHS SAMUEL Arva Megyei Patikárius [alsókubini],
fiai:
MAUCHS SIMON Árva Megyei patikárius
MAUCHS GYÖRGY Nógrád Megyei Mohorai Fiskális
MEDVECZKY JÁNOS [medvedzei születésû] Gyógyszerész
Namesztón él
MEDVECZKY JOSEF A[lsó]Kubini Patikárius ennek fia Henrik s leányai Safir és Antonia
SZONTAGH PÁL született Zászkalon B[áró] Srenk Cs. Kir.
Ôrnagy organizációja alkalmával 1849 Árvamegyei SósComitének[?] Elnöke – Állami Úti s más építészeti munkák válalója – van fia Samuel és lánya Susaná. 1857 él
E két elôbbinek testvérjei SZONTAGH SÁMUEL Török honban név szerint Alustra mellé és Mimmikben Patikárius –
ott meghalt 1855 szerin Ausztriai Császárság Kereskedelmi Consula (sztarosztja)
TOMCSIK LAJOS Patikárius Pesten s Nagy Váradon. 184[?].
Balázs Károly
szakíró
Pharmacy in Árva County
The manuscript, found in a second-hand bookshop, came from
the legacy of Dániel Szontagh, the judge, chief constable, counsellor and amateur genealogist of Alsókubin. The origins of his
notes date back to the 1850’s and are connected to the history
of Árva County. The author listed in his work almost one thousand famous intellectuals, including twelve pharmacists, who
were born or lived in Árva in the author’s days, from the beginning of the 19th century to the 60s.

1–2. Az alsólipnicai plébános levele Szontagh Dánielhez, [1857.] március 19.
3. A Szontagh család címere.

Kuriózumok
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Könyvritkaság
Nicolaus Lemery: Pharmacopée universelle,
Párizs, 1697
A gyógyszerészi kémia egyik jelentôs reformátoraként a francia Nicolaus
Lemeryt (1645–1715) tartja számon a gyógyszerészettörténet, aki a gyógyszerek elôállításának folyamatát már abban az idôben leírta.

R

ouenban született, apja a normandiai parlament prokurátora volt. A gyógyszerkészítést
szülôvárosában, egyik rokona gyógyszertárában tanulta, majd Montpellierbe ment, ahol egy VERCHANT nevû
tudós patikárius mellett fejlesztette
tovább ilyen irányú ismereteit három

éven át. Ezután nagy utazásokat tett
Franciaországban, majd 1672-ben
Párizsban telepedett le. Kezdetben
CONDÉ herceg patikájának laboratóriumában dolgozott, majd saját helyiséget nyitott a rue Galande-on. Rendszeresen tartott nyilvános kémiai elôadásokat, amelyeket nemcsak tanítvá-

A szerzô portréja. Dictionnaire universel des drogues simples. Paris, d’Houry, 1733.
Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár, Budapest. Fotó: Vékás Magdolna

nyai, hanem tudós kollégái is szívesen látogattak. A hallgatóság soraiban
mindig szép számmal voltak jelen
hölgyek is, akiknek az érdeklôdését
mindenekelôtt kedvelt kozmetikai
szereivel keltette fel. Egyik életrajzírója szerint szépészeti készítményei –
különösen a specialitásának számító
magisterium bismuthi – csodálatos
áron keltek el, mindkét fél örömére.
A hölgyek elégedettek voltak a „titkos
szerként” hirdetett arckrémek hatásával – üde bôrükkel –, LEMERY pedig
megelégedett volt az érte kapott fizetséggel, hiszen úgy hírlett, hogy csupán a kozmetikumai árusításából el
tudta tartani családját.
LEMERY sem menekedett meg a protestánsokat érintô üldöztetéstôl, bár
mint közismert személyt idejekorán
tájékoztatták a rá váró megpróbáltatásokról, és nyomatékosan felszólították, hogy hagyja el az országot. 1683ban Angliába menekült, ahol II. KÁROLY pártfogásába vette. De mivel
nem tudta a honvágyát legyôzni,
visszatért Caenbe, és 1684-ben orvosdoktor lett. Párizsban akart orvosi
praxist folytatni, de a nantesi edictum
1685-ös visszavonása következtében
ez meghiúsult. A reménytelennek tûnô helyzetben nem talált más megoldást – nem akarván veszélyeztetni
családját – 1686-ban áttért a katolikus
vallásra. Ezzel megszerezte a jogot a
gyógyító gyakorlathoz, sôt engedélyt
kapott gyógyszerkészítményei eladására is. 1699-ben az antimonnal kapcsolatos kutatásai alapján tagjai közé
választotta az Academie Royale de
Sciences. Két fia követte ôt a pályán.
LEMERY munkásságának fontos része,
hogy a gyógyszerek elôállításának folyamatát igen pontosan, világos megfogalmazással leírta. Az új szakkifejezések
használatával megkönnyítette az eljárások megértését, saját megfogalmazásában jellemezve „a kémiai nyelvet megtisztította a barbár kifejezésektôl”.
Könyvei népszerûségét bizonyítja,
hogy valamennyi több nyelvre lefordítva, számtalan kiadásban látott napvilágot. A gyógyszerkészítés gyakorlati
kézikönyvének nevezhetjük a Cours de
chymie… címût, amelyet elsô alkalommal Párizsban, 1675-ben nyomtattak
ki. Beosztásából kiderül, hogy LEMERY
már organikus (növények és állati eredetû anyagok) és anorganikus (ásványi

Gyógyszerészettörténet
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Nicolaus Lemery: Növény- és állatábrázolások. Dictionnaire universel des drogues simples. Paris, d’Houry, 1733. Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár, Budapest.

eredetû) csoportra osztotta a természetben található matériákat. Ez a mû
a korszak egyik legfontosabb gyakorlati tanácsokkal szolgáló kézikönyve,
amelyben a gyógyszerészi kémia és
analízis rejtélyeibe vezeti be olvasóit,
valamennyi olyan szer vonatkozásában, amely a korabeli patikák polcait
benépesítette. A kémiai alapismereteket, a feldolgozás mûveletéhez szükséges eszközöket is bemutatja, a vegyészetben használt jeleket és terminusokat megmagyarázza. Érdekességként
említhetjük, hogy több magyar vonatkozás található a kötetben. Az aranyról
értekezve megemlíti, hogy annak java
része Magyarországon bányászható,
másutt a magyarországi réztartalmú vizekrôl szól, az antimon leírásánál pedig – PARACELSUS egyértelmû befolyása
alatt – megjegyzi, hogy a magyart tartják a legjobbnak. A Magyar királyné vizeként ismertté vált oldat elôállításának többféle változatát is közreadja.
Több természeti kincs, alapanyag ismertetése lényegesen többet tartalmaz,
mint egy-egy növény, fém vagy ásványi kincs rövid leírása: a vasról szóló fejezetben a tûzhányókról, a föld
belsejében mûködô folyamatokról, a
földrengésekrôl mondja el nézeteit.
Más helyen a gyakorló orvos tapaszta-

latait hozza nyilvánosságra, például
amikor a higany elôállításának folyamatát a szifiliszesek higanyos kenôkúrájának ismertetése követi. Az eljárások között leginkább a lepárlást részesítette elônyben, a növényi, állati és ásványi eredetû anyagokat egyaránt ilyen
módon próbálta alkalmassá tenni a
gyógyításra. Desztillált mindent: a növényeket csakúgy, mint a békák, viperák és más állatok gyógyító „liquor”jait, ilyen értelemben nem tudott kora
szokásaitól szabadulni.
Másik alapvetô fontosságú munkája a Dictionnaire ou traite universel des
drogues simples… en ordre alpahabétique
1697-ben jelent meg elôször, majd azt
követôen igen sok alkalommal, különbözô nyelvekre lefordítva. Címének megfelelôen az alapanyagok betûrendes lexikonáról van szó, de ebben a kötetben is igyekszik színesíteni
a mondanivalót. A kávécserje leírását
pl. a kávé elterjedésének, élvezeti növénnyé és kereskedelmi áruvá válásának históriája teszi teljessé.
Pharmacopée universelle-je 1697-ben
jelent meg elôször.
dr. Kapronczay Katalin
fôkönyvtáros,
Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár,
Budapest

Book Rarity
The history of pharmacy refers to the
French Nicholas Lemery (1645–1715)
as a prominent reformer of pharmaceutical chemistry who described the process of
the preparation of drugs already at that
time. He regularly delivered public lectures on chemistry which were attended
not only by his pupils but also his fellow
scientists. The clear and precise description of the process of preparing drugs constituted an important part of Lemery’s
oeuvre. His work entitled Cours de
chymie… first printed in Paris, in 1675,
could be considered a manual for the
preparation of drugs. Its classification
revealed Lemery’s talent to divide the
substances of nature into an organic
group (plants and materials of animal
origin) and an inorganic part (of mineral origin). He also wrote about the basics
of chemistry and presented the necessary
tools of processing while explained the
signs and terms used in chemistry.
Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár
1023 Budapest, Török u. 12.
Tel.: (1) 212-5368, (1) 212-5421
Fax: (1) 212-5438
Nyitva tartás: H–Cs: 9–19 óráig,
K–Sz: 9–17 óráig, P: 9–16.30 óráig
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Perselyek
Segítô együttérzésre ösztönzô
tárgyak a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum
emlékgyûjteményében
A mulandó érték könnyít, a maradandó nemesít. Esetünkben
a mulandó érték a ﬁzetôeszköz, a pénz, a maradandó pedig
az együttérezni képes, az érzületét tekintve nemes lelkû, adakozó ember, aki morális megbecsülést érdemel. E kettôs
üzenettel bíró tárgyak a perselyek, alapgondolatuk sohasem
avul el, a mindenkori társadalmi élet részét képezi.

S

zólhatnak szûkebb támogatandó csoport érdekében
vagy a potenciális segítségre szorulókért, a társadalom egészéért. Formájuk igen változatos, figyelemfelkeltô, öblös, keskeny nyílással ellátott zárható dobozok.
Egyszerûségében is szép az alpakkából készült, patikaedényt formázó persely, melynek díszített vonalvezetésû
kartusában „A Magyar gyógyszerészek Nyugdíjintézete javára”
felirat olvasható. A forma és a szöveges célmegjelölés egyszerre vizuális és verbális megszólítás. Néhány történeti
példát sorolunk a szakma képviselôiben meglévô cselekvô
szeretetre. A patikushivatást választók összefogásáról tanúskodott már a XIX. sz. második felében a gyógyszerészhallgatók tenniakarása a szegény sorsú társaik támogatására. THAN KÁROLY egyetemi tanár közbenjárására a helytartótanács jóváhagyta a Gyógyszerész Növendéki Segélyegy-

2.

let (1863. 49098. sz. r.) létrehozását, mely a nehéz sorsú jó
elômenetelûeket támogatta. A Budapesti Gyógyszerész Testület alapszabály-tervezetében (1864. április 7.) kimondja,
hogy köteles az egyesület erkölcsi súlya által odahatni,
hogy önkéntes adakozások útján befolyó tôkébôl segítse a
törekvô tanulókat, segédeket és a kárvallott szegény gyógyszerészeket, továbbá az özvegyeket és az árvákat.
Nyugdíjintézet-alapítási kísérletek sorolásával is illusztrálhatnánk a preventív gondoskodásra való törekvést, mely
egy-egy nem várható esemény kapcsán – mint például az
1866 utáni években pusztító kolerajárvány hátramaradt
gyógyszerészözvegyeinek sorsa – felerôsödött. Említhetjük
az 1879. évi szegedi árvíz következtében súlyosan károsult
gyógyszerészek számára a hazai és a külföldi patikusoktól
és társszervezetektôl gyûjtött adományokat is.
A Magyar Gyógyszerészek Nyugdíjintézete az I. világháború után teljesen tönkrement, mivel a vagyonát hadikölcsönbe fektette. Bemutatott tárgyunk minden bizonnyal
ezekben a nehézségekkel teli években született.
Az egészségügy egy sajátos feladatot ellátó szakterülete a
mentôügy, mely a balesetek, sérülések, hirtelen megbetegedések elszenvedôinek nyújt gyors segítséget az otthonokban,
nyilvános helyeken s az utcán egyaránt, megelôzve a szakorvosi, kórházi ellátást. Nagyobb tömegeket befogadó rendezvényeken, sporteseményeken készenléti szolgálatot is teljesít. Bécsi mintára hozta létre 1887 májusában a Budapesti
Önkéntes Mentô Egyesületet GR. ANDRÁSSY ALADÁR és KRESZ
GÉZA belvárosi tisztiorvos. Önálló épületet 1890-ben kaptak
a Markó utcában, ahol három évvel késôbb a szaktudás elôsegítésére már múzeum mûködött. A mentéssel kapcsolatos
tárgyi és írásos anyag igen változatos. Kiemeljük a mielôbbi
helyszínre érkezés fontosságát, így a jármûveket, melyek a
gyorsabb haladás érdekében az elmúlt évtizedek során, másmás technikával megkülönböztetô jelzést használtak. Harang formájával erre a figyelemfelkeltésre utal vörösréz perselyünk, melyre „Jó barátok a Mentônek” feliratú sárgaréz táb-

4.

1.

5.

6.
3.
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lát forrasztottak. Régen a jótékony célra rendszeresen pénzt
gyûjtôk az utcán és nagyobb közönségforgalmú helyeken is
perselyeztek. Erre utal egy KRÚDY-idézet is: „Tétessünk az idegenekkel a Mentôk perselyébe is valamit.” Emléktárgyunk idôtálló nemes anyaga is utal arra, hogy a betegeken segíteni, fájdalmat enyhíteni, életet menteni örök érvényû feladat, a
mentés tevékenységére mindig szükség lesz.
A mentôszolgálatnak a társadalmi szervezetek közül elsôsorban a Vöröskereszttel fejlôdött ki szoros kapcsolata. Magyarországon 1879-ben alakult meg a vöröskereszt Magyar
Országos Segélyzô Nôegylet néven. 1881-ben a Magyar
Szent Korona Országainak Vörös-Kereszt Egylete, majd
1919-ben Magyar Vörös-Kereszt Egylet néven mûködött,
melyet a Genfi Nemzetközi Bizottság 1882-ben igazolt. Maradandót teremtett a budapesti Vöröskereszt Erzsébet Kórház megépítésével, mely 120 ággyal 1884-ben kezdte meg
gyógyító tevékenységét. A szervezet az I. világháború idején
volt a legerôsebb, 200 000 tagot számlált, s az állami gondozást kiegészítve gyógyította és ápolta a megsebesült és megbetegedett katonákat, támogatta a rokkantak és elesettek családjait. Tábori kórházakat tartott fönn a harcok helyszínén,
kisegítô- és tartalékkórházakat mûködtetett, sebesültszállító
és segélyvonatokkal segítette az egészségügyi munkát. Béke
idején emberbaráti és szociális tevékenységet folytatott szakértelemmel és minden emberre kiterjedô szeretettel. Tûzvész, árvíz, járvány idején a károsultak gondjait enyhítette.
Bemutatott emléktárgyunk, a Vörös Kereszt egy hengeres utcai hirdetôoszlopra emlékeztetô gyûjtôperselye már
békeidôben készült. A felgyorsult életvitel, a polgári életforma változása, a hirdetések megszaporodása új kapcsolatteremtô, a nagyközönséghez szóló közlési módokat keresett. Sokszínû megjelenési forma lett az „utca képzômûvészete”, a plakát, melynek gyors elterjedése sikerében keresendô. A hirdetôoszlopok a városképet színesítették, formájuk érdeklôdést keltett, hamar közkedveltek lettek. A hatásos, utcai hangulatot keltô formaválasztás egyben utal
arra, hogy mindenkit, „az utca emberét” akarja megszólítani, adakozásra ösztönözni a Vöröskereszt. A horganyzott
bádogból készített persely palástját borító papíron 12 szakaszban ismerteti céljait, tevékenységét és támogatásra,
adakozásra buzdít. „Balzsamot nyújt a fájó sebekre és ápolja
az elhagyott betegeket. Gondozza az utcák gyermekeit. Védi a
szegény anyákat, csecsemôket és gyermekeket. Védi az életuntakat. Segíti a munkanélkülit. Gondozza a munkaképteleneket
és elaggottakat. Felruházza a mezíteleneket. Jogsegélyt nyújt.
Ételt nyújt. Küzd a ragály és betegségek ellen. Szállást nyújt a
hajléktalannak.” Erôsítést, segítséget, támogatást, azaz
anyagi javakat kér, de közben az emberbaráti érzésekre
utal: „Szánd meg, erôsítsd, védd meg, óvd meg” a rászorultakat. Végül kifejezi szándékát tagságának növelésére:
„A legértékesebb és legszebb igazgyöngyök a fájdalom és keserûség könnyei, melyeket az irgalmas kezek törölnek le szenvedô embertársaink arcáról. Te is gyûjtesz ilyen igazgyöngyöket,
ha belépsz a Vörös Kereszt Egyletbe.”
Az adakozás, pénzgyûjtés másik módját, egy sorsjegyet
is bemutatunk: a kisorsolási kötvényt, „mely egy részét képezi az egylet által 1882. XLI. t. cz alapján felvett 4,000.000
o.é. forintos bélyeg és illetékmentes kölcsönnek”. Az összeget
51 év alatt tervezték törleszteni.
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Szót kell ejtenünk a vöröskeresztes tevékenységet elismerô, kitüntetéseken kívüli tárgyi emlékekrôl is: Az arany-,
ónberakásos, karikagyûrû formájú „Pro Patria 1914” vésett feliratú emlékgyûrûrôl, s az 1940-ben készült, fehér
mezôben vörös kereszttel, koronával díszített ezüst gyûrûrôl. Új szerzeményünk egy tízszögletû, zsebben hordható
ezüst gyógyszertartó doboz, rátett zománcdísze fehér mezôben a vörös kereszt, vésett felirata: „A 6000. sebesült.”
Végül bemutatunk egy sajátos perselyt, KELEN BÉLA
(1870–1946) barnára festett, 23 cm magas gipszszobrát.
A kis köpcös figura hosszú köpenyben van, a kidomborodó hason látható a perselynyílás. KELEN BÉLA orvos szülôk
gyermekeként a természettudományok, kiváltképpen a fizika és a matematika iránt érzett nagy vonzalmat. Fiatal
orvosként fizikoterápiával, a sugárzások rejtelmes világával, fénytannal foglalkozott. 1916-tól az I. sz. Egyetemi
Röntgenintézetet vezette nyugalomba vonulásáig, 1941-ig
1929-ben egyetemi ny. r. tanárrá nevezték ki, s tanszéket
kapott a magyar röntgenológia az ország elsô egyetemén.
Az óriási olvasottságú és tudású, nagy tekintélynek örvendô professzort a ragaszkodó tanítványok serege vette körül, számos kiváló röntgenológust nevelt fel.
A felsorolt tárgyak kikerültek a használatból, de az általuk hordozott gondolat nem. Reményt sugallnak, hogy segítôk akadnak, takarékosságra nevelnek. Minden kor megteremti az örökké szükséges adománygyûjtés, szociális
gondoskodás eszközeit, formáit. A spontán adakozások, a
tevékenységükkel a segítségnyújtást hivatásos módon
szolgáltató szervezetek az állami gondoskodás feladatát
csak idôlegesen veszik át, ill. kiegészítik azt. Nem mentesítik az állam, a családtagok kötelességét. Mindez társadalmi felelôsséggel járó munka, az adomány ne legyen lelkiismeret-megnyugtatás, kísérje munkára nevelés, valóban
csak azok kapjanak, akik munkájukkal nem tudják elôteremteni a javakat.
A bemutatott perselyek a kornak szóltak, nekünk, utódoknak pedig a korról szólnak, örök érvényûen.
Mohos Márta
mûvelôdéstörténész, fôosztályvezetô,
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum,
Budapest
Collecting Bags
Objects of relief and sympathy in the collection of relics at
Semmelweis Museum of Medical History
Transitory value makes things easier while lasting value reflects
a noble spirit. In our case, transitory value is materialized in the
means of payment i.e. money, while lasting value is due to the
noble-minded, generous man who is able to express his sympathy
and deserves moral respect. This double, imperishable message is
being delivered by the collecting bags whose basic idea always
exists in social life. The author presents the collecting bags and
commemorative rings, chosen from among the valuable relics of
the museum, which all served the purpose of giving a financial
support to the profession.
1–3.
4.
5.
6.

Perselyek
Kisorsolási kötvény
Gyógyszertartó doboz
Emlékgyûrûk

Fotók: Vékás Magdolna

A gyógyszertárak háttere
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A Terla

2.

A galenusi laboratóriumok
elôfutára
A Terla Gyógyszertártulajdonosok Laboratóriuma igazgatója, DR. KENÉZ ENDRE, jelenleg rubindiplomás gyógyszerész 1948 novemberében nevezett ki a laboratórium vezetôjévé, így a gyógyszertárak államosításáig én voltam a laboratórium élén. DR. SÁGI ERZSÉBET, szerzôtársam a segítségemre volt, hogy a konkrét adatokat a lelôhelyeken felkutatta, és ezek az adatok segítettek az emlékezetem felfrissítésében.
A gyógyszertári munka során mindig fontos gazdasági
kérdés volt a helybeni laborálás (gyógyszerkönyvi galenikumok, Formulae Normales-készítmények elkészítése),
vagy a már laboratóriumi, üzemi méretben gyártott készítmények beszerzése. Ez a megfontolás késztette a 24 gyógyszertártulajdonost arra, hogy 1926. március 20-án a szövetkezetet megalapítsa azzal a céllal, hogy a tagjait gyógyszerekkel, gyógyszer-különlegességekkel, injekciókkal,
kötszerekkel, kézi eladási cikkekkel lássa el. A cégbírósági
bejegyzés szerint a szövetkezet Budapest II., Fô u. 54. alatt,
DR. DÁVID VIKTOR alapítótag címén mûködött, míg a raktárt 1926 szeptemberétôl az I. Széna tér 1.-be jelentették
be. A tevékenységrôl az 1926. év végi leltár elég szerényen
tanúskodik (szappanok, hintôpor, fogkrém, vazelinkészít1.

mények és néhány csomagolóanyag), de azért ennek értéke 70 226 korona, ami 5818 pengônek felelt meg. A tagok
száma állandóan növekedett és 1941-ig 231-et ért el.
1944-ben a központi iroda a VII., Király u. 12. alá került, itt volt a kötszerüzem is, míg a gyártóüzem a VI., Hegedûs Gyula u. 17. (késôbb Szófia u.) mûködött a Magyar
Gyógyszerész Egyesület székházában. Az üzem bejárata az
utca felôl nyílt. Egy Kovács-féle és egy Öberländer-féle kis
teljesítményû excenteres tablettázógép, a nedves granulák
szárításához tálcás szárítószekrény, egy kis helyiség a granulák elkészítéséhez, és csomagolóhelyiség állt rendelkezésre. Ebben az épületben helyezték el a Magyar Gyógyszerész Egyesület elnökének irodáján kívül a könyvtárat, a
vendégszobát, a gyógyszerészhallgatók részére a fiú- és
leányinternátust is.
Az 1945. november 24-i közgyûlésen ismertették, hogy
a tagok közül 47-et nem igazoltak, majd az 1946. november 24-i közgyûlés jegyzôkönyvébôl azt tudjuk meg, hogy
a szövetkezetnek akkor már 772 regisztrált tagja volt.
Ekkor államosították a Pharmacia Gyógyszervegyészeti
Vállalatot, melyet 1910. november 30-án jegyzett be a cégbíróság STRAUSS JENÔ és HAAS DEZSÔ cégeként. Ekkor a cég
címe még a VII., Dembinszky u. 4. volt. Az évek során
egyéb VII. kerületi címeken volt található, majd 1912-ben
a Rottenbiller u. 40. alatt, illetve Aréna út 42.-ben. Ekkor
raktára a Dembinszky u. 42. alatt volt. 1912-ben a cég
gyógyáru-nagykereskedés, gyógyszerészi cikkek gyártója,
kozmetikai laboratórium, dental depo lett.
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3.

1915-ben HASS DEZSÔ kilépett a vállalkozásból, majd a
következô évben STRAUSS IMRE lépett a helyére. Így két
gyógyszerész tulajdonosa lett a cégnek. Az 1920-as évek
adatai szerint a cég akkortájt üzemi jellegû gépekkel, 84
munkással dolgozott. A következô évben papírzacskó- és
dobozgyártásra is kiterjesztették tevékenységüket.
A STRAUSS FIVÉREK 1923 júniusában kérték, hogy a céget
a társas cégek sorából töröljék, és mint gyógyszervegyészeti gyárat részvénytársaságként jegyezzék be. A Gyógyszerészi Közlöny és a Gyógyszerészi Értesítô is hírt adott az
átalakulásról, sôt arról is, hogy az alapításba bekapcsolódott a DR. HUGO REMMLER A. G. Berlin és a Hageda Handelsgesselschaft Apotheker A. G. Berlin is úgy, hogy a gyógyszergyár 250 millió korona alaptôkével 250 000 darab,
egyenként ezer korona névértékû, bemutatóra szóló részvényre oszlott. A következô közgyûlésen az igazgatóság arról számolt be, hogy az igazgatóságba és a felügyelôbizottságba vidéki gyógyszerészeket is bevontak, sôt a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület segítségével a szindikátusi
részvények egy részét az alapítási értéken gyógyszerészek
rendelkezésére bocsátották. A részvénytársaság több fontos kémiai készítmény gyártására is berendezkedett, és kereskedelmi osztálya a Balkánra és Olaszországba is kívánt
szállítani. Továbbá magyar gyógynövényeket szállított a
Hageda konszern vállalatai részére. Az igazgatótanácsba
ebben az idôben 9, a felügyelôbizottságba 5 neves gyógy-
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szerészt választottak, és a közgyûlés leszögezte, hogy az évi
jövedelem egy részét a gyógyszerészi tudományos munka
fejlesztésére és jóléti célra fordítja. A pengô bevezetése
után a részvénytársaság alaptôkéje 50 000 pengô volt. Az
Országos Gyógyszerész Egyesület hivatalos értesítôjének
1948. évi számából megtudjuk, hogy a Pharmaciának 13
törzskönyvezett gyógyszerkészítménye volt, mely 19-féle
csomagolásban került forgalomba, ezek közül három ún.
pénztári csomagolású volt. Ez azt jelentette, hogy a kórházak és a társadalombiztosító intézetek részére is rendelhetô volt. A cikkek nevébôl ítélve szkabiesz elleni kenôcs,
hashajtók, fájdalomcsillapító, náthaellenes készítmény,
aranyérellenes kenôcs, vérszegénység elleni vastartalmú
készítmény található a készítmények között. Leghíresebb
terméke a Veto profilaktikum, mely a katonaságnál kötelezô volt, e nélkül a katonák nem mehettek eltávozásra.
Ezt reklámozták akkor mindenfelé, még a mozikban is:
Ne legénykedj Veto nélkül.
Emlékszem rá, hogy a háború utáni idôben az Országos
Közegészségügyi Intézet egy sötétzöld kötésû gyógyszerárjegyzéket adott ki, melyben nemcsak az árak, hanem a készítmények összetétele is szerepelt, és amelyben adatokat
találhattunk volna a Pharmacia termékeire vonatkozóan,
de ezt a kiadványt sehol sem tudtuk fellelni.
Az államosítás hozta össze a két céget 1949-ben, amikor is a Terla megkapta a Pharmacia helyiségeit és gépeit,
raktárait, analitikai laboratóriumát, és ezzel megszûnt a
Szófia utcai üzem, és a VII., Hevesi Sándor tér (korábban
Izabella tér) 7.-ben mûködött az új üzem, négy tablettázógéppel, csomagolóval, öltözôkkel. Az alkalmazotti létszám 36 volt, melybôl négy gyógyszerész (az igazgató, az
üzemvezetô, az üzemvezetô helyettese és az analitikai laboratórium vezetôje). Jelenleg az üzem helyén irodaház
épül. A régi épületek közül már egy sem maradt meg.
1949-ben a gyógyszeripart államosították. Ezután került sor a gyógyáru-nagykereskedelem összevonására és államosítására, a Gyógyáruértékesítô Vállalat létrehozására.
Már 1948 végén államosították azokat a gyógyszertárakat,
amelyek mûködését addig a hatóságilag kirendelt gyógyszerészek biztosították. 1950 júliusában valamennyi
gyógyszertár állami kezelésbe került. Megszûntek a tulajdonosok, s így megszûnt a Terla, a Gyógyszertártulajdonosok Szövetkezete is.
dr. Kolos Ede, szakgyógyszerész,
dr. Sági Erzsébet, gyógyszerészettörténész
A IX. Gyógyszerésztörténeti Konferencián elhangzott
elôadás alapján, Dobogókô, 2005. október 21.
The Terla
A forerunner of the Galenus laboratories
24 pharmacy owners formed a co-operative, on 20 March 1926,
to prepare drugs on a large-scale laboratory level. In 1941, the firm
supplied already 241 members with different products. The author
outlines the history of the Pharmacy Owners’ Co-operative until
the nationalization in 1950.
1. Értesítés munkahelyi felvételrôl a Terla laboratóriumba,
dr. Kolos Ede részére. 1948.
2. Leltárfelvétel részlete. 1926. december 31.
3. Cégbírósági bejegyzés. 1927. április 14.
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A két Van Swieten
Gerard van Swieten (1700–1772)
Gottfried van Swieten (1739–1803)
Apa és ﬁa személyisége és életútja nemcsak azért érdemel
ﬁgyelmet, mert a XVIII. századi tudomány, oktatás, mûvelôdés és könyvkultúra alakításában mindketten kulcsszerepet töltöttek be, hanem annak okán is, hogy mindez kihatással volt a magyarországi tudományos élet fejlôdésére is. Személyes kapcsolatban, barátságban álltak a magyar tudósokkal, kutatókkal.

A

tudomány- és mûvelôdéstörténet kutatóinak minden korban hálás témául szolgált a tudósgenerációk, apa és fia munkásságának feldolgozása, analógiák és különbözôségek, esetleg éppen a kifejezett ellentétek kimutatása életmûvük elemzése során.
A holland származású, javarészt Bécsben
tevékenykedô két VAN SWIETEN: GERARD, az
apa (1700–1772) és GOTTFRIED, a fia
(1739–1803).
A leydeni születésû idôsebb VAN SWIETEN
munkásságát még Hollandiában kezdte.
Szülôvárosának messze földön híres orvosi
karán, az akkori orvosképzés legjelesebb
professzora, HERMANN BOERHAAVE (1668–
1738) tanítványaként szerezte meg oklevelét és kezdte el ígéretes pályafutását. Gyakorlati tudását a BOERHAAVE által bevezetett,
akkor legkorszerûbb metódus, a klinikai
oktatási rendszer alapozta meg, amelynek
lényege, hogy az elméleti tanulmányokat a
betegágy melletti oktatás és gyakorlat egészítette ki. Mindez lehetôvé tette azt a ta- 1.
pasztalatszerzést már medikusként, amelyet
a legszínvonalasabb tankönyv sem tud pótolni. BOERHAAVE halála után a protestáns leydeni egyetem vezetése
elzárkózott attól, hogy a tehetséges – de katolikus vallású
– tanítvány mestere nyomdokaiba lépjen az oktatói katedrán. Mindez ösztönzést adott ahhoz, hogy 1745-ben elfogadja MÁRIA TERÉZIA meghívását és átvegye az uralkodónô
udvari orvosának feladatkörét.
Udvari orvosként azonban – a hagyományoknak megfelelôen – a Hofbibliothek prefektusi megbízatásával a
Habsburg Birodalom mûvelôdését irányító legfontosabb
pozícióba is került. Rövid idô alatt kendôzetlenül tárult
elé a birodalom tudományos és kulturális élete, annak
minden problémájával. A reformok kidolgozását az egyetemi oktatás átszervezésével, az orvosi karon az ún. elsô
bécsi orvosi iskola létrehozásával kezdte. Az egyetem reformja szoros összefüggésben volt a cenzúrázással, a könyvellenôrzés tartalmi és szervezeti korszerûsítésével is. Az ap-

parátus szekularizálásának – bár az egyház és fôként a jezsuiták ellenállását váltotta ki – elsôsorban szakmai indítékai voltak: a különféle tudományágak szakkönyveinek
az ellenôrzését a megfelelôen képzett szakemberekre kellett bízni. Tarthatatlan volt az a helyzet, hogy orvosi könyvet (szülészet, anatómia, sebészet stb.) „erkölcstelennek”
minôsített illusztrációi miatt tiltson be az e téren laikus
cenzor. Az orvosi kiadványok cenzúrázását is – amelynek legfôbb irányítója 1759-tôl GERARD VAN SWIETEN
volt – a tudomány szempontjai vezették ettôl az idôtôl. Az ellenôrzés kiterjedt a nép által leginkább olvasott kalendáriumok orvosi tanácsokat tartalmazó
fejezeteire is, szigorúan tiltva az asztrológiára alapozott, sokféle babonás elemet tartalmazó gyógymódok és varázsszerek propagálását.
GERARD VAN SWIETEN elévülhetetlen érdeme kétségtelenül a nagyszombati orvosi kar megalapításának (1769) és az oktatás beindításának (1770)
kieszközlése. Bár az orvosi fakultás létrehozása és ezzel a nagyszombati egyetem teljessé tétele
beilleszkedik MÁRIA TERÉZIA közoktatási programjába, a végsô
döntésre közvetlenül VAN SWIETEN bírta rá, utalva a magyarországi orvosok csekély létszámára, mint a honi
orvosképzés hiányának következményére.
Az orvosi kar keretén belül a megfelelô színvonalú sebész-, bába- és gyógyszerészképzésre is lehetôség nyílt.
Hasonló fontosságú volt az 1770-ben
életbe léptetett – magyarországi érvényességgel is bíró – átfogó egészségügyi rendelkezés,
a Generale Normativum in Re Sanitatis megalkotása, amely az orvosi közigazgatás alapjait
rakta le.
Az idôsebb VAN SWIETENT elôszeretettel
ruházták fel a nagyhatalmú jelzôvel, holott találóbb a
nagy tekintélyû elnevezés, mivel mûködését legkevésbé
sem a külsôségekben megnyilvánuló, tartalmatlan hatalmaskodás, annál inkább az a mélyen átgondolt bölcsesség
irányította, amellyel – MÁRIA TERÉZIA feltétlen bizalmát élvezve – tudását a tudomány, a mûveltség és az orvoslás,
vagyis a köz ügyének szolgálatába állította.
Míg az idôsebb VAN SWIETEN életútját, munkásságát
könyvtárnyi tanulmány, megemlékezés, méltatás taglalja,
fiának közéleti mûködésével kevesebb szakirodalom foglalkozott, nem egy esetben – tévesen – szinte összeolvasztva kettejük alakját.
Az ifjabb VAN SWIETEN eredetileg diplomatának készült,
de már külföldi tanulmányútja során megnyilvánult érdeklôdése az oktatás- és mûvelôdésügy iránt. 1774-ben nevezték ki a bécsi udvari könyvtár prefektusává, két évvel korábban elhunyt atyja munkáját folytatandó, 1781-tôl az újjá-
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szervezett tanulmányi bizottság élére került.
Kezdetben nem kis feszültségeket okozott
kinevezése, többen csupán apja érdemeinek
tudták be pozícióba kerülését. Rövidesen
azonban bebizonyította tehetségét, rátermettségét az oktatásügy átszervezésében.
Kétségtelen, hogy mint egyéniség nem
versenghetett apjával, kultúrpolitikusként
azonban igen. Apja még a korai felvilágosodás szellemének követôje és mûvelôje,
GOTTFRIED már az enciklopédisták neveltje
és híve volt. Radikálisabb nézeteket vallott,
amennyiben a vezetést a szellemi kiválasztottak kezében látta a legjobb helyen, ezáltal a mûvelt nemességhez
közelebb került, bár
oktatáspolitikája a nép 4.
kulturális felemelkedését szolgálta.
Magyar kapcsolatainak szorosabbra
fûzését elôsegítette az a jozefini intézkedés, amely 1783-ben közvetlen felügyelete alá rendelte Magyarországot
tanulmányi és cenzúrai ügyekben. Szerepe magyar viszonylatban még fontosabb volt, mint Ausztriában.
A közoktatás rendszerének változása
már az 1760-as évektôl megindult, a tulajdonképpeni kiteljesedést az 1777-ben kibocsátott és életbe léptetett Ratio Educationis
hozta meg. A világosan tagolt, alulról felfelé
építkezô rendszer egyik célja az állam érdekeinek megfelelô, az állam által
elôírt kötelességek teljesítését elôsegítô oktatás, nevelés. Új elemként kapott helyet a
tanrendben a testi nevelés, a korszerû természettudományok befogadása
felé való nyitás (matematika, fizika, természet- és
földrajz oktatása). II. JÓZSEF türelmi rendelete az
oktatásra is hatást gyakorolt, amennyiben a nem vallási
alapon szervezett és mû3.
ködtetett iskolát helyezte a
reformok középpontjába, amely tendencia ideális körülmények között a nem vallási alapon tagozódó, toleranciára épülô társadalom kialakulásához vezet. Az iskolareform
kidolgozásában tevékenyen részt vett az ifjabb VAN SWIETEN
is. A rendelet végrehajtása sok ellenállásba ütközött, az államtanács tagjainak a többsége is GOTTFRIED ellen fordult.
Az 1784-ben kiadott nyelvi rendelet tovább bonyolította a
helyzetet, amennyiben a latin helyett a németet tette az ország hivatalos nyelvévé. A germanizálás veszélye még azokat is az uralkodó – és VAN SWIETEN – ellen fordították, akik
lelkesen támogatták az oktatás reformját. Természetesen
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támogatókra is talált, pl. RÁDAY GEDEON és
VERSEGHY FERENC személyében, akik az új
társadalmi rend elôkészítôjét látták a korszerûbb oktatásban.
Az ifjabb VAN SWIETEN egyik legodaadóbb
tisztelôje KAZINCZY FERENC volt, aki az
1786–91 közötti években tankerületi felügyelôként hivatali kapcsolatban állt Bécscsel, közvetlenül GOTTFRIED VAN SWIETENNEL.
Pályám emlékezete címû könyvében sok helyen megemlékezik kapcsolatukról, az irodalom eszközeinek segítségével pontos jellemrajzot állít elénk az ifjabb VAN SWIETENRÔL.
GOTTFRIED VAN SWIETEN szabadkômûves,
illuminátus volta miatt került szembe II. LIPÓTTAL, aki 1790-ben eltávolította az oktatási ügyek élérôl. A kultúra vonzáskörébôl azonban nem került ki, ezután Bécs zenei életének egyik központi személyiségeként folytatta tevékenységét, ott is értékeset, színvonalasat hozva létre. Bécs felsôbb köreinek bevonásával zenei társaságot alapított. Barátságban volt MOZARTTAL és
HAYDNNAL, az ô hatásának tudja be a zenetörténet, hogy
MOZART nagyzenekarra hangszerelte át HÄNDEL négy oratóriumát, köztük a Messiást. BACH mûveinek bécsi elôadatását szorgalmazta. Az angol eredetit lefordítva és némiképp
átdolgozva VAN SWIETEN írta HAYDN: Teremtés c. oratóriumának szövegét, az Évszakokhoz pedig teljesen új, német
szövegkönyvet készített. BEETHOVEN tisztelete jeléül neki
ajánlotta az I. szimfóniáját, JOHANN NIKOLAUS FORKEL pedig
1802-ben megjelent BACH-életrajzát dedikálta GOTTFRIED
VAN SWIETENNEK.
dr. Kapronczay Katalin
fôkönyvtáros,
Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár,
Budapest
The two Van Swieten:
Gerard van Swieten (1700–1772)
Gottfried van Swieten (1739–1803)
The personality and path of life of father and son deserve attention not only for their prominent part taken in the enhancement of 18th century sciences, education, culture and writing,
but also for their influence exercised on the development of scientific life in Hungary. Gerard van Swieten gained distinction
when founded the Medical Faculty of Nagyszombat (1769)
and urged university education (1770). The elder van Swieten
obtained also Maria Theresa’s confidence and served with his
knowledge the purpose of the development of sciences, culture
and medication, worked always for the common good. Van
Swieten jr. wanted to be a diplomat but during his study tour
abroad, he already showed a keen interest in educational and
cultural matters. In 1774, he was appointed prefect of the
Viennese Court Library.
1. Gerard van Swieten (1700–1772).
2. Gerard van Swieten: Erläuterungen der Boerhaavischen Lehrfaze.
Bécs, 1755
3. Gerard van Swieten: Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos.
1753
4. Gottfried van Swieten (1739–1803).
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A Korányi család
E

redeti családi nevük KORNFELD volt. A család története a XVIII. század utolsó évtizedétôl ismert.
FRIEDRICH J. (JOACHIM) KORNFELD (?–1826) izraelita
vallású bécsi bankár volt, aki a napóleoni háborúk idején
a hadsereg hitelezôje és felvásárlója volt, és a hadseregnek
adott hitelekbôl és kölcsönökbôl szerzett vagyonát a
NAPÓLEON bukását követô inflációkor elvesztette. Három fia:
JÁNOS (Bécs, 1795–Szatmár, 1880), VIKTOR (1796–1870)
és SEBALD (SEBALDUS) (Prága, 1800–Nyíregyháza, 1885)
orvosi pályát választott, mindhárman a bécsi egyetem orvosi karán seborvosi-szülészmesteri oklevelet szereztek és
különbözô idôkben – az 1820-as évek közepén és végén –
Magyarországon telepedtek le és fényes pályát futottak be.
További testvéreikrôl nincs adat.
KORÁNYI (KORNFELD) JÁNOS (Bécs, 1795–Szatmár, 1880)
1816-ban szerzett seborvosi-szülészmesteri oklevelet a bécsi orvosi karon, 1816–1824 között Bécsben és környékén
gyakorló orvos volt, majd 1824-ben Szatmárnémetiben
telepedett le. 1828-tól a szatmári püspök udvari orvosa,
1838-tól megyei fôorvos, majd címzetes fôorvos volt.
1828-ban római katolikus hitre tért át, felesége NARNAI
TERÉZ, akitôl három gyermeke – egy fiú és két leány – szü1.

letett. Családi nevét 1848-ban változtatta KORÁNYIRA.
JÁNOS (1829–1896) fia szerinti unokájával, DR. KORÁNYI
JÁNOS (1865–1935) budapesti ügyvéddel az ág férfivonalon kihalt. AMÁLIA nevû lánya (férje NYIRI JÁNOS) után unokája volt NYIRI SÁNDOR (1854–1911) altábornagy, aki
1903. november 3.–1905. június 18. között a TISZA ISTVÁN
vezette kormány honvédelmi minisztere, majd képviselô
volt. 1910-tôl a magyar királyi testôrség parancsnoka lett.
KORÁNYI (KORNFELD) VIKTOR MÓRICZ (Bécs, 1796–Máramarossziget, 1870) FRIEDRICH KORNFELD másodszülött fia.
1818-ban szerzett seborvosi-szülészmesteri oklevelet Bécsben, 1829-ben települt Máramarosszigetre, ahol elôbb városi sebész, majd 1839-tôl Máramaros vármegye fôorvosa
lett. 1827-tôl még Bécsben feleségül vette RECHNITZ ROZÁLIÁT (1800–1880), akitôl hét gyermeke született – ebbôl
négy érte meg a felnôttkort. 1833-ban az egri érsekségben
római katolikus hitre tért. Családja 1848-ban felvette a
KORÁNYI nevet, de ô maga csak 1856-ban. Elsôszülött fia,
FRIGYES (1827–1903) joghallgató, majd az 1848/1849-es
szabadságharcban elôbb a Bécsi Légió hadnagya, de 1849
áprilisától honvéd fôhadnagy volt. A világosi fegyverletétel után kényszersorozták az osztrák hadseregbe, a 42.
Wellington gyalogezred tizedeseként szerelték le 1851-ben.
Ezután befejezte jogi tanulmányait, törvényszéki bíróként
ment nyugdíjba. Az ô fia volt KORÁNYI GYULA (1862–1910)
ügyvéd, unokája KORÁNYI IMRE (1896–1985) Kossuth-díjas
egyetemi tanár, jeles mérnök, ükunokája KORÁNYI LÁSZLÓ
(1942–) belgyógyász-kardiológus fôorvos, a balatonfüredi állami szívkórház fôigazgató-helyettese.
KORÁNYI (KORNFELD) SEBALD (SEBALDUS) (Prága, 1800–
Nyíregyháza, 1885) FRIEDRICH J. KORNFELD harmadik fia.
1821-ben szerzett a bécsi orvosi karon seborvosi-szülészmesteri oklevelet. 1821–1824 között Bécsben folytatott orvosi gyakorlatot, majd Nagykállóban telepedett le. 1826ban feleségül vette NYÍRI (KANDEL) ANNÁT (1810–1863),
akitôl kilenc gyermeke született. 1837-ben az egri érsekségben felvette a római katolikus vallást, 1848-ban egész
családjával együtt KORÁNYIRA változtatta eredeti családnevét. Kitûnô diagnoszta volt, fia, KORÁNYI FRIGYES leírta, hogy
tôle tanulta a betegészlelés mûvészetét. Az 1860–1870-es
években az Orvosi Hetilap több, a közegészségüggyel és a
betegleírással foglalkozó tanulmányát közölte. Ô alapította a KORÁNYI család nagy jelentôségû ágát.
Gyermekei: FRIGYES (1827–1913) orvos, egyetemi tanár;
ADOLF (1829–1903) ügyvéd; MIKLÓS (1832–1914) katonatiszt, jogász, Szabolcs vármegye fôjegyzôje; LILLA (1835–?),
férje TOKAI NAGY LAJOS közjegyzô; KORNÉLIA (1841–1918),
férje SZESZTAY KÁROLY ügyvéd; MÁRIA (1842–?), férje BUDAY
FERENC fôjegyzô; EMÍLIA (1839– 1909), férje PILISSY LAJOS;
EMMA (1840–1919), férje NYIRI LAJOS.
KORÁNYI FRIGYES (1827–1913) báró, KORÁNYI SEBALD
legidôsebb fia Nagykállóban született 1827. december
10-én. Középiskoláit a szatmárnémeti piaristáknál végezte,
1844-tôl a pesti orvosi karon tanult, tagja volt az egyetemi
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ifjúság radikális irodalmi társaságának. Ez idôben kedvelt
tanítványa volt BALASSA JÁNOS sebészprofesszornak, s ez a
szellemi kapcsolat egyike azon szálaknak, melyek késôbb
a magyar medicinát az európai szintre emelô és magyar
orvosképzést új alapokra helyezô pesti orvosi iskolához
vonták. Az 1848-as ifjúsági mozgalmak egyik vezetôje
volt. 1848 tavaszán elôbb nemzetôr, majd a Szabolcs vármegyei önkéntes zászlóalj gyógyszertárának parancsnoka
lett, azután honvédorvosként a nyíregyházi katonakórház
fôhadnagya, késôbb pedig mint a 104. honvédzászlóalj
fôorvosa vett részt a harcokban. A világosi fegyverletétel
után csak nehezen kerülte el a fogságot. 1849 ôszétôl folytatta tanulmányait a pesti orvosi karon, de amikor BALASSA
JÁNOST letartóztatták, ô vezette az érdekében a pesti rendôrfônöknél járt küldöttséget. 1852-ben avatták orvosdoktorrá, majd két évre Bécsbe került mûtônövendéknek
SCHUH professzor mellé. Itt szerezte meg sebészi és szülészmesteri képesítését. 1852-ben egyik rokonának –
KANDEL PÁLNAK – azt írta, miután egyszer látta FERENC
JÓZSEFET, hogy „a császár jóképû gyerek”. Ezt a rendôrségi
levélcenzúra „jóltáplált gyereknek” fordította. Ezzel az
ürüggyel, felségsértés címen – valójában forradalmi múltja miatt – kitiltották Bécsbôl és Pestrôl, és Nagykállóba
számûzték. Nagykállóban gyakorló orvosként tevékenykedett, apja praxisát segítette. 1859-ben megalapította a helyi kórházat. Nem elégedett meg a tapasztalatok egyszerû
gyûjtésével, hanem a jövendô nagy orvosának tervszerûségével és kritikájával rendszerezte észleléseit. Nem szakadtak meg kapcsolatai pesti és bécsi barátaival, sûrû levelezéssel tartotta szellemi kapcsolatát velük, sôt 1857–1858ban MARKUSOVSZKY LAJOSSAL, HIRSCHLER IGNÁCCAL és a debreceni TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésszel kétszer is európai tudományos körutat tett, Prága, Berlin, Párizs, London és
még több nagyváros volt utazásuk fôbb állomásai. Felkeresték Európa legnevezetesebb egyetemeit, orvosi intézményeit. Az útról „Uti levelek” címen beszámolt az Orvosi
Hetilap 1857–1858. évi számaiban. Alapvetésnek számító
tanulmányokat írt a hazai orvosképzés reformjának szükségességérôl, lehetôségeirôl. Szakmai vonatkozásban két
kérdés foglalkoztatta: a malária okozta lépmegnagyobbodás és a gyermekhalandóság. 1860–61-ben ô írta meg az
Orvosi Hetilapban az elsô, a gyermekhalandóság okait feltáró tanulmányt.
A bachi abszolutizmus válsága idején, 1861. január 30-án
Szabolcs vármegye fôorvosává választották meg. A szaksajtóban a közegészségügy újjászervezéséért harcolt, a politikai sajtóban a népszaporulat aggasztó helyzetére hívta
fel a figyelmet. Kötelezôvé tette vármegyéjében a himlô elleni védôoltást, kidolgozta a megye szülésznôi ellátásának
tervét. Munkáját rövid idôre félbeszakította a schmerlingi
provizórium. 1861. november 4-én a teljes megyei tisztikarral ô is lemondott. Két év múlva lett csak a megyei
ínségkórház, majd az egyesületi kórház fôorvosa. Végre
1864-ben amnesztiát kapott és visszatérhetett Pestre. Ekkor megszerezte idegkórtanból a magántanári képesítést, s
a következô évben, 1865-ben már a Rókus Kórház idegosztályának vezetôje lett.
A következô esztendô ismét jelentôs változást hozott az
életében. Kinevezték a belgyógyászat egyetemi tanárának
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a II. sz. klinikára. A hajdani Újvilág (ma Semmelweis) utcában, összesen két kórteremben, két ápolónôvel és egy
tanársegéd segítségével kezdte meg egyetemi mûködését.
1878-ban indult meg a klinika felépítése, amelynek jó
megtervezése érdekében KORÁNYI FRIGYES és építész társa
külföldi tanulmányutat tett. 1880-ra fel is épült az Üllôi
úton a modern felszerelésû, immár 80 ágyas klinika. A klinikán mellette nôtt fel a modern magyar belgyógyászat
egyik legjelentôsebb alkotóegyüttese, a Korányi-iskola.
Olyan nevek fémjelezték, mint KÉTHLY KÁROLYÉ, ELISCHER
GYULÁÉ, BÓKAY ÁRPÁDÉ, VIKTOR BABESÉ (bakterológus, aki
1887-tôl bukaresti egyetemi tanár, a román orvostudomány egyik legnagyobb alakja), UDRÁNSZKY LÁSZLÓÉ, ISSAY
ARTÚRÉ, késôbb BUDAY KÁLMÁNÉ stb. KORÁNYI FRIGYES kitûnô elôadói és stílusérzéke, nagy szervezôi és tudományos
ereje tette iskoláját európai hírûvé. 1884-ben tolcsvai elônévvel – ADOLF fivérével együtt – nemességet kapott, majd
1908-ban bárói rangra emelték. 1886–1887-ben az egyetem rektorává, 1891-ben a fôrendiház örökös tagjává nevezték ki. Részt vett az egészségügyi reformintézkedések –
az 1874. évi egyetemi orvosképzési reform, az 1876. évi
közegészségügyi törvény – elôkészítésében, kidolgozásában. Elképzelése szerint épültek fel az egyetemi klinikai telepek. Bevezette a laboratóriumi kutatást, a biokémiai, a
bakteriológiai és késôbb a röntgenológiai vizsgálatokat.
Rektorként bevezette a klinikai gyakornoki rendszert, a
belgyógyászati szakvizsgánál feltételként szabta meg nemcsak a klinikai, hanem az ideggyógyászati és a kórbonctani gyakorlatot is. Önálló tudományos eredményei fôleg a
mellkasi betegségekkel kapcsolatosak, az elsôk között foglalkozott a relatív szívbillentyûzavarokkal. Kiemelkedô
belgyógyászati tankönyveket szerkesztett, a betegségeknél
gyakran kereste azok társadalmi hátterét. Kezdeményezésére indult meg a tuberkulózis elleni küzdelem hazánkban. Az aktív megelôzô és tényleges gyógyító munka mellett szervezte a szanatóriumi rendszert, a tüdôvizsgáló rendelôi hálózatot. Nevéhez fûzôdik az 1905-ben megnyílt
Erzsébet Királyné Tüdôszanatórium megterveztetése,
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felépíttetése és a költségeknek közadakozásból való összegyûjtése. Ugyancsak szorgalmazta a hazai gyógyfürdôk fejlesztését és hasznosítását. Kb. 150 tudományos cikk és
könyv szerzôje.
Orvosi és egészségügyi szervezô tevékenysége KORÁNYI
FRIGYESNEK már életében biztosította a legmagasabb szakmai és közéleti elismerést. 1884-ben, amikor a Magyar Tudományos Akadémia levelezô tagjának választotta, már
életmûvét, a magyar tudományos belgyógyászat megteremtését is értékelte. Szakmai vonatkozásban is a legmagasabb tisztségeket töltötte be: volt egyetemi rektor és orvoskari dékán. A Budapesti Orvosegyesület, az Országos
Közegészségügyi Tanács, az Igazságügyi Orvosi Tanács elnöke, számos hazai tudományos társaság tiszteletbeli tagja volt. 1913. május 19-én hunyt el Pesten.
KORÁNYI FRIGYES 1860-ban kötött házasságot BÓNIS
MALVINNAL (1841–1924). A házasságból hat gyerek született, de felnôtt kort négy ért meg. MALVIN (1862–1942),
férje báró DÁNIEL GÁBOR; SÁNDOR (1866–1944) orvos,
egyetemi tanár; ANNA (1864–1935), férje SOÓS ELEMÉR;
FRIGYES (1869–1935) gazdaságpolitikus, pénzügyminiszter. Ez utóbbi 1919. szeptember 12.–1920. december 16.,
1924. március 24.–november 15., majd 1931. december
16.–1932. október 1. között pénzügyminiszter, 1923–
1924-ben, majd 1928-ban párizsi követ, 1932-tôl fôrendházi tag volt. A magyar pénzpolitika kiemelkedô egyénisége. Szépirodalommal is foglalkozott. Három gyermeke
volt. ISTVÁN fia (1906–?) mérnök, az 1930-as években családjával együtt az Amerikai Egyesült Államokba távozott.
A II. világháború alatt az amerikai hadsereg ôrnagya volt.
3.

KORÁNYI SÁNDOR (1866–1944), aki KORÁNYI FRIGYESNEK
BÓNIS MALVINNAL kötött házasságából, ötödik gyermekként született 1866. június 18-án, a hazai belgyógyászat
legnagyobb alakja. KORÁNYI SÁNDOR iskoláit, egyetemi tanulmányait mindvégig Pesten végezte, 1888-ban – miután
már három évvel korábban figyelemre méltó tanulmányo-

4.

kat publikált – Budapesten avatták orvosdoktorrá. A következô évben külföldi tanulmányútra ment, azzal a céllal, hogy az apja által teremtett hagyományokat ötvözze a
külföld új és érdekes törekvéseivel. A modern belklinika
tudományos alapjait – az élettant, a kémiát, a biokémiát
és a biofizikát – tanulmányozta a legnevesebb európai intézetekben. Visszatérte után nagy elméleti tudással és tapasztalati anyaggal látott hozzá a klinikai munkához,
amelybe bevezette az állatkísérleteket, az experimentálást,
kifejlesztette a kémiai módszereket, alapvetésként alkalmazta a laboratóriumi vizsgálatokat. Elôbb apja klinikáján (1889–1907) mûködött, 1893-tól az ideggyógyászat
magántanára, 1900-ban rendkívüli egyetemi tanár volt.
Közben 1891–1892-ben az Állatorvosi Fôiskolán az élettan elôadója, 1895-tôl a Szent István Kórház belgyógyászati osztályának fôorvosa lett. 1907-tôl a belgyógyászati
diagnosztika, 1908-tól pedig a III. sz. Belgyógyászati Klinika (1936-ig) igazgatójává, a belgyógyászat ny. rendes tanárává nevezték ki. 1927-tôl a budapesti orvosi kar képviseletében felsôházi tag volt. A lyoni, a boroszlói, a szegedi
és a pécsi egyetem díszdoktora, az Académia Leopoldina
tiszteletbeli tagja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
(1935).
A III. sz. Belgyógyászati Klinikán virágzott fel és terebélyesedett ki a Korányi-iskola, amelynek már KORÁNYI SÁNDOR volt a vezetôje. Megindították a vesebetegségek funkcionális diagnosztikájának, patológiájának és terápiájának
új korszakát, s ezzel világviszonylatban is kimagasló teljesítményeket értek el. Az állatkísérletekre alapozott módszer, az élettani és a kórtani alapok kialakítása, a fizika és
a kémia módszereinek felhasználása együtt járt a Korányiiskola másik jellegzetességével: a beteg emberrel való alapos és humánus bánásmóddal. KORÁNYI SÁNDOR a modern
veseélettan és vesekórtan nemzetközileg elismert megalapozója, a veseelégtelenség fogalmának meghatározója lett.
Elsônek vezette be a veseelégtelenség megállapítására alkalmas vizsgáló módszert, a vér és a vizelet fagyáspontcsökkenésének mérését. Kutatásaival tisztázta a vizenyô
keletkezésének mechanizmusát. Élettani kutatásai is jelen-
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tôsek: tisztázta a magassági betegségben az oxigén részleges koncentrációjának csökkenése okozta vörös vérsejtek
szaporulatát, megállapította, hogy a leukémia gyógyítására a benzolos készítmények alkalmas szerek, de foglalkozott gerontológiával is. Igen fontos vizsgálatokat végzett a
tuberkulózissal kapcsolatban, a szigorú kauzalitás híve
volt. Jelentôs tudományszemléleti és orvosfilozófiai munkásságot is kifejtett. Szociális felfogására jellemzô volt,
hogy a tuberkulózist a rossz szociális körülményekkel
kapcsolatos népbetegségnek nevezte. Igen jelentôs iskolát
nevelt ki, a következô évtizedekben az összes belgyógyászati egyetemi tanár és vezetô belorvosi tisztségre jelölt a
tanítványai körébôl került ki. Jelentôs és széles szakirodalmi munkásságot fejtett ki.
Apjához hasonlóan ôt is a legmagasabb elismerésben
részesítették, több hazai és külföldi társaság tagja, társaságok elnöke volt. 1936-ban mégis miniszteri rendelettel
kényszerítették nyugdíjba. Évtizedes súlyos betegeskedés
után, 1944. április 12-én hunyt el Budapesten. Bölcsessége és szelleme jelentette emberi oldalról teremtô erejét.
Saját szavaival: „…Mint tanár célt értem tanítványaimban,
fölöslegessé tettem magam!”
KUBINYI MARGITTAL kötött házasságából négy gyereke
született: ERZSÉBET (férje KAMMERER ISTVÁN LÁSZLÓ mérnök,
1945 után az USA-ban élt), SÁNDOR (1899–1931: medikus, de betegsége miatt nem fejezte be tanulmányait),
JÁNOS (1901–1977) jogász, 1945 után nemzetgyûlési képviselô, 1947-ben Brazíliába távozott, Zürichben halt meg.
Családjából KORÁNYI SÁNDORNAK csak három leányunokája született.
KORÁNYI IMRE (1831–1909) gyógyszerész KORÁNYI SEBALD
harmadik fia, aki rokon pályát választott és gyógyszerész
lett. Tanulmányait az egri érseki gimnáziumban végezte,
de az 1848/1849-es szabadságharc idején hazafias lelkesedésbôl több társával megszökött az iskolából és szülei
tudta nélkül jelentkezett a szabolcsi honvédzászlóaljba.
Több ütközetben is részt vett, zászlóalját 1849 júliusában
Tokajnál szétverték. A világosi fegyverletétel után folytatta
Egerben tanulmányait, majd gyógyszerészi gyakornokként
Egerben és Debrecenben dolgozott, végül a pesti orvosi
karon végezte el a kétéves gyógyszerészi tanfolyamot.
1865–1866-ban Hajdúböszörményben, a következô évben Debrecenben volt gyógyszerész, 1868-tól Nyíregyházán gyógyszertártulajdonos. Mint köztiszteletben álló férfit a város képviselôtestületébe is beválasztották, a katolikus iskolaszék elnöke is lett. 1865-ben kötött házasságot a
budai születésû SEIDL IRÉNNEL, akitôl négy gyermeke született
– LAJOS (1866–1929) gyógyszerész; ENDRE (1868–1945)
ügyvéd; ANNA (1869–?), férje DR. KOVÁCH ELEK; MARGIT
(1870–?), férje MAURER LÁSZLÓ.
KORÁNYI ANDRÁS (1903–1995) orvos. KORÁNYI ENDRE és
SZOPKÓ OLGA házasságából született Nyíregyházán. 1921ben beiratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karára, ahol 1927-ben orvosi oklevelet
szerzett. 1923-tól – medikusként – a Korányi-klinika díjtalan demonstrátora volt, végzése után tanársegéd, majd
adjunktus a III. sz. Belgyógyászati Klinikán. Részt vett az
elsô hazai inzulinkezelés kísérletében. Több jelentôs európai tanulmányúton volt, a Korányi-iskola legtehetsége-
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sebb tagjai közé tartozott. 1942-tôl katonaorvosi szolgálatot teljesített, szovjet fogságba esett, ahonnan csak 1947ben térhetett haza. Politikai magatartása miatt eltávolították a klinikáról, elôbb a Margit-, 1952-tôl a Szent János
Kórház belgyógyász-fôorvosa lett.
1938-ban egyetemi magántanár, 1952-ben kandidátus,
majd az orvostudomány doktoraként dolgozott. Kiváló
diagnoszta volt. Több tudományos közlemény és könyv
szerzôjeként is ismert. Halála elôtt adta ki az Emléktöredékek címû visszaemlékezést, amely a Korányi család és a
Korányi-iskola legjobb elemzô írása.
dr. Kapronczai Károly
fôigazgató,
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum,
Budapest
The Korányi Family
Friedrich J. (Joachim) Kornfeld (?–1826) was a Viennese
banker of Israelite faith, and his three sons, János, Viktor and
Sebald chose the medical profession. All of them obtained a surgeon-obstetrician diploma, and settled in Hungary where they
made a splendid career. Baron Frigyes Korányi (1827–1913),
the eldest son of Sebald Korányi studied at the Medical Faculty
of Pest from 1844, and later became a prominent figure of the
medical school of Pest which raised Hungarian medication on
a European level and established Hungarian medical training
on new foundations.
Sándor Korányi (18 June 1866–… 1944) who was born as
the fifth child of Frigyes Korányi and Malvin Bónis, is the
greatest personality of Hungarian internal medicine. The article commemorates this famous personality of the Korányi
Family and Korányi School.
1. Korányi Frigyes (1827–1913)
2. Korányi Frigyes munkatársai körében
3. Korányi Sándor (1866–1944)
4. Korányi Sándor a klinikán
5. Korányi Sándor (1866–1944)
A fotók a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum tulajdonában vannak.

Anniversarium
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Gyógyszerészettörténet

Neves magyar gyógyszerész-évfordulók
ANNO... 2006-ban
200 éve

• 1806. V. 30-án született TAMÁSSY KÁROLY (†1885) gyógyszerész, nemzetôr százados, a Debrecen-Biharmegyei Gyógyszerész-Egyesület elsô elnöke. Szülôhelyén, a Gömör megyei jolsvai gyógyszertárban volt gyakornok. Egyetemi tanulmányait a
pesti tudományegyetemen kezdte, de a zárószigorlatát a bécsi
egyetemen tette le. Gyógyszerészi oklevelet 1827-ben szerzett.
Pályáját a bécsi Szentháromság Gyógyszertárban kezdte. Hazatérve 1831-tôl a debreceni Fehér Hattyú Gyógyszertár (késôbb
Kossuth néven mûködött) tulajdonosa lett. Mint tekintélyes
ember, nemzetôr századosként sikerült megakadályoznia, hogy
az elfogott osztrák tiszteket a tömeg felkoncolja. A DebrecenBiharmegyei Gyógyszerész-Egyesület elsô elnökeként 1861-tôl,
majd a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület járási elnökeként
1874-tôl jelentôs szakmai közéleti munkát végzett. Megírta a
gyógyszerészet rövid történetét, mely elôször cikksorozatban,
majd pedig füzetformában is megjelent 1883-ban.

175 éve
• 1831. IX. 7-én halt meg SIGERUS PÉTER (*1759) gyógyszerész,
flórakutató. Brassóban született. Nagyszebenben volt gyakornok. Tanulmányait 1786-ban a Bécsi Egyetemen kezdte, majd
1788-ban a Pesti Tudományegyetemen gyógyszerészi oklevelet
szerzett. Alkalmazotti éveit követôen 1795-tôl a nagyszebeni
Oroszlán Gyógyszertárat bérelte, majd ennek tulajdonosa volt
haláláig. A botanikát intenzíven mûvelte, de érdeklôdött az ásványtan és a meteorológia iránt is. Így idôjárási megfigyeléseket
is végzett. Terjedelmes herbáriumát 1843 óta az egyik nagyszebeni gimnázium könyvtára ôrzi. Közleményei a Siebenbürgischen Provinzialblätterben jelentek meg. Kéziratban maradt
munkái: Herbarium vivum oder Sammlung in der Siebenbürgen vorkommenden offiziellen Pflanzen, Flora Transylvannica,
öt kötetben. Jobban meg kívánta ismertetni a gyógynövényeket
a szakmánkban és a lakosság körében, hogy import helyett a
helyben termô fajtákat használják fel a gyógyászatban.

125 éve
• 1881. X. 7-én született BALLA SÁNDOR (†1954) gyógyszerész,
gyárigazgató. A Kolozsvári Egyetemen 1904-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet. Hosszabb ideig Angliában, Franciaországban
és Németországban dolgozva tökéletesítette a tudását. Budapestre hazatérve, 1910-tôl átvette a Hunnia Gyógyszertár vezetését. Ebben az idôben a Moderne Therapie szaklapot is szerkesztette 1914-ig. Közben 1912-ben megalapította a pesti
Wander Gyógyszergyárat, melynek vezérigazgatója volt. A gyár
számos készítményét világsiker kísérte. Nagy szerepe volt a magyar gyógyszeripar fejlesztésében. A Vegyészeti Gyárosok Szövetsége igazgatósági tagjává választotta. Kormányfôtanácsossá
léptették elô 1928-ban. Költségére jelent meg 1931-ben A magyar gyógyszerészkultúra emlékei többnyelvû képes album.
Svájcba utazott üzleti tárgyalásra a feleségével 1945 decemberében, ahonnan már nem tért vissza. Egyik fia, BALLA IMRE vezette
a gyárat az 1948. évi államosításig. Fivérével, DR. BALLA GYÖRGY-

GYEL ô is elhagyta az országot és az egész család Argentínában te-

lepedett le. Ott folytatták a gyógyszeripari tevékenységet.

100 éve
• 1906. IX. 25-én született DR. NOVÁK ISTVÁN (†1978)
gyógyszerész, gyógyszerészdoktor, egyetemi tanár, gyógyszerészkari dékán. A szegedi Isteni Gondviselés Gyógyszertárban
volt gyakornok. A Szegedi Egyetemen 1927-ben gyógyszerészi,
majd 1930-ban gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett. Pályáját
a budapesti Richter Gedeon Gyógyszergyárban kezdte mint
analitikus. Késôbb már osztályvezetôként mûködött. Visszahívták 1937-ben a Szegedi Egyetemre, ahol kinevezték az Egyetemi
Gyógyszertár fôvegyészévé. Egyetemi magántanárrá habilitálták
1944-ben. Az egyetemi Gyógynövény és Drogismereti Intézet
docense volt 1950-tôl. Egyetemi tanárként 1953–1977 között
állt az intézete élén. A drogismereten kívül még a gyógyszerészeti propedeutika, a gyógyszerellenôrzés és a gyógyszerésztörténet-tárgykörökbôl tartott elôadásokat. Tudományos munkássága számos gyógynövény hatóanyagainak izolálására és vizsgálatára terjedt ki. Így új hatóanyagokat is leírt. Három ízben volt a
Gyógyszerész Kar dékánja. A könyvei közül a legjelentôsebb a
dr. Halmai Jánossal írt Farmakognózia címû munkája. Gazdag
tudományos felkészültségét bizonyítja a 146 közleménye.
Urnasírja a Szeged-Belvárosi temetôben van.

50 éve
• 1956. X. 9-én halt meg DR. VARSÁGH ZOLTÁN (1869) gyógyszerész, gyógyszerészdoktor, lapszerkesztô. Nagybátyja, VARSÁGH
BÉLA békéscsabai Sas Gyógyszertárában volt gyakornok. A Budapesti Tudományegyetemen 1892-ben gyógyszerészi, majd 1894ben gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett. A Gyógyszerészi Hetilap segédszerkesztôje lett 1894-tôl, majd 1904–1923 között a
folyóirat fôszerkesztôje volt. Gyógyszerészi Zsebnaptárt is szerkesztett. Gyógyszerészi Kamara létesítésére tervezetet nyújtott be
1898-ban. Egy ideig a Gyógyszerészi Értesítôt szerkesztette, majd
1927-ben megalapította a Magyar Gyógyszerész szaklapot. Budakeszin gyógyszertári jogosítványt nyert 1925-ben. Az aktuális
vezércikkeivel és tárcáival népszerûséget ért el. Több mint 600
cikket írt. Sírja a Pest megyei tahitótfalui temetôben van.

25 éve
• 1981. X. 21-én halt meg DEÉR ÖDÖN (*1895) gyógyszerész,
gépészmérnök, DR. DEÉR ENDRE senior fia. Aszódon született.
Elôbb gépészmérnöki oklevelet szerzett a budapesti Mûegyetemen. Amikor öccse, DR. DEÉR ENDRE junior 1933-ban egy tragikus balesetben elhunyt, apja kívánságára a Pázmány Péter Tudományegyetemen gyógyszerészi tanulmányokat folytatott.
Oklevelét 1936-ban szerezte meg és késôbb átvette apja országos hírû budapesti Jó Pásztor Gyógyszertára vezetését. Élete
utolsó 25 évében Svájcban élt. Amikor 1981 ôszén rokonlátogatásra hazatért, az utolsó heteit már kórházban töltötte. Hamvai a budapesti Fiumei úti temetô családi kriptájában vannak.
Szmodits László gyógyszerésztörténész
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Események – Kiállítások – Rendezvények
Mátyás király könyvtárának Encyclopaedia medica címû
kódexe (készült Giovannino dei Grossi mûhelyében,
Lombardia, 1400 elôtt) Budapesten egy idôben két helyszínen látható. A Rómában ôrzött eredeti példány a Mûvészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában címmel a
Szépmûvészeti Múzeumban nyílt tárlaton szerepel. A kiállításhoz 19 ország 126 intézményébôl 400 mûtárgyat
kölcsönöztek.
A Corvina nemes másolata pedig az Országos Széchényi Könyvtár Modern bibliofília (A hasonmás kiadványok mûvészete – kódexek és könyvritkaságok a modenai Il Bulino edizioni d’arte kiadásában) címmel nyílt kiállítás fô helyén
szerepel.
Egy kísérôtanulmányt tartalmazó kötet segíti a szövegolvasást és magyarázza az illusztrációkat.
Az Encyclopaedia medica ábécérendben tárgyalja gazdagon illusztrálva a növényeket, állatokat, ásványokat, valamint azok használatát az orvostudományban. Megkülönböztetett érdekesség, hogy a növények magyar nevét XV.
Szépmûvészeti Múzeum
1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Tel.: (1) 469-7100
Nyitva tartás: K–V: 10–18 óráig, Cs: 10–22 óráig, H: zárva.
A kiállítás megtekinthetô 2006. március 18.–június 18.

DR. VARANNAI GYULA születése
100. jubileumi évében tavaly
emlékezéseket tartottak. Az
Orvostörténeti Könyvtárban
az éremtan körében végzett
munkásságát idézték, miszerint többek között megalapította a Magyar Orvostörténelmi Társaság numizmatikai
szakosztályát. HUSZÁR LAJOSSAL, a legkiválóbb numizmatikussal együtt közreadták Medicina in nummis címmel az orvosi, gyógyszerészi és egészségügyi érmeket tárgyaló alapmûvet. VARANNAI mecénásként 400 darabos gyûjteményt adományozott az Orvostörténeti Múzeum éremtárának, megközelítôleg nyolcszáz érmét pedig az intézmény megvásárolt.
JAKÓ JÁNOS, a szakosztály elnöke VARANNAI GYULA hitvallását idézte: „Jó orvos csak jó ember lehet.” A halk, személyes hangú emlékezést kiegészítette SÜLE TAMÁS és SASSI
NAGY BÉLA. Elôadással tisztelgett PROF. VÍZKELETY TIBOR és
VÉRTES LÁSZLÓ is.
A második ünnepségen Budapest-Zugló Önkormányzatának dísztermében a kerület háborús évekbeli áldozatkész
egészségügyi szervezôjérôl, késôbbi körorvosáról szólott a
család nevében fia, DR. VARANNAI GYULA. Érmészeti munkásságát TORBÁGYI MELINDA, a Magyar Numizmatikai Társulat elnöke és a gyûjtôtársak közül BÓNA ENDRE, MÉSZÁROS
M. JÁNOS és VÍZKELETY TIBOR méltatta.

század végi kézírással lejegyezték a Corvinában. Az 1904.
évi kutatásból tudjuk, hogy a 80 növénynév két személytôl
származik. Illusztráció: címlap és a szôlôt tárgyaló oldal.
Országos Széchényi Könyvtár – Ars Librorum kiállítótér
Budavári Palota, F épület
Telefon: (1) 224-3700
Nyitva tartás: K–Szo: 10–18 óráig, V–H: zárva.
A kiállítás megtekinthetô: 2006. március 16.–június 10.

A Magyar Mezôgazdasági Múzeum „Hamvadó cigarettavég…” A dohányzás kultúrtörténete címû kiállítása tárgyi
emlékekben gazdag és változatos volt. Képei irodalmunk
dohánykedvelô jeleseit – hosszú a sor: CSOKONAI, KÖLCSEY… KARINTHY FRIGYES, DÉRI TIBOR, NAGY LÁSZLÓ – és a
XX. század elsô felének remek reklámjait egyként idézték.
„A dohányt Európában elôször – írja KORKES ZSUZSA, a
kiállítás rendezôje – kolostorkertekben termesztették mint
gyógynövényt.” Rendkívüli tulajdonságokat, gyógyerôt tulajdonítottak neki és a korabeli orvostudományban jelentôs gyógytényezôvé is vált. Az egyik legáltalánosabban elterjedt felfogás szerint a füst a test felesleges nedveit elhajtja és így „nem nátházik meg, aki dohányoz”. Különbözô
betegségek megelôzésére, de különösen a nagy pestis- és
kolerajárványok idején tartották hasznosnak a dohányzást. A dohány ditsérete címû XVIII. századi nyomtatványban olvasható: „Reggeli pipázás lehet orvosságul, / Mert
attól szorult has gyakorta meg-tágul / Pestises idôben pedig bátorságul, / Pipázással élnek, és nem mulatságul. / A’
rossz nedvességnek meg-emésztésére, / A’ bô vérnek, víznek jár végzésére, / Hasznos sûrû nyálnak ki-vettetésére, /
Füst jó a’ gyomorba férgek vesztésére.”
Úgy tartották, hogy a dohány serkenti az agymûködést,
erôsíti a szemet, enyhíti a fejfájást, oltja a szomjat, jó a
rossz levegô ellen, kihajtja a testbôl a káros elemeket, álmot hoz, de mégis a legfôbb jó tulajdonsága, hogy elfeledteti az idô múlását, összetartja a társaságot és elmélyíti a
barátságot. „Pipások közt mutat vidám nyájasságot, / Kedves beszédekkel folytat múlatságot, / Neveli, tiszteli a hív
pajtásságot.”
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Egyesületi hírek
Idei rendezvények
A 2006. évi elsô szakosztályülésünket március 13-án tartottuk. Fô témánk a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus
XIII. (V. 25–27.) szekcióüléseinek programja volt (l. alább).
A kongresszuson emlékezünk meg Kabay Jánosról és
Kazay Endrérôl, hírneves gyógyszerészeinkrôl, évfordulóik
kapcsán. Reméljük, hogy minél több érdeklôdô vesz részt
e nagyszabású kongresszuson (www.mgyt.hu).
Készülünk a szeptember 22-én Budapesten tartandó
szakmai napunkra, amelynek vezetô témája lesz: Hogyan
kutassunk? A gyógyszerészettörténet forrásai a helyi sajtóban és
levéltárban. Itt olyan elôadások fognak elhangzani, amelyek saját kutatás alapján, az egyes települések helyi vagy
megyei újságokban fellelhetô, gyógyszerészethez kapcso-

lódó cikkeit, hirdetéseit elemzi. A kutatással kapcsolatos
módszertani kérdések is megvitatásra kerülnek. A pontos
helyszínt és a részletes programot késôbb tesszük közzé.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Nagy örömünkre szolgál, hogy az MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya újra tagja lett a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaságnak (www.histpharm.org). Ezenkívül a szakosztály elnöke hivatalos meghívást kapott
Weimarba (IV. 28.–V. 1.), a Német Gyógyszerészettörténeti Társaság Pharmaziehistorische Biennaléjára, amelynek programjáról a késôbbiekben számol be.
Ferentzi Mónika
elnök,
MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztály

A Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIII.
két szekcióülésének programja
A gyógyszerészettörténet újabb eredményeibôl
A Gyógyszerészettörténeti Szakosztály önálló szekciója
2006. május 26., péntek 9–11 óra
– PROF. DR. BAYER ISTVÁN: Centenárium: 1906-ban írták
alá az elsô gyógyszerstandardizálásra vonatkozó nemzetközi egyezményt.
– DÁVID M. FERENC DR., HARTAI ISTVÁN DR.: Adatok a
gyógyszerész-szakfelügyelet analitikai tevékenységérôl. In
memoriam Kovács László dr.
– PROF. DR. KATA MIHÁLY: Gyógyszerészek továbbképzése 1930 és 1970 között.
– DR. SÁGI ERZSÉBET: A magyarországi gyógyszerészi
egyesületek.
– DR. PÉTER H. MÁRIA adjunktus: 1829–1841 közötti
gyógyszerészi értekezések a Teleki Téka állományában.
– VAJNA MÁRTON: A kémiai elemek neveinek kialakulása
és nyelvújításkori viszonyaik a gyógyszerészet fejlôdésének tükrében.

Kabay János és Kazay Endre,
a magyar gyógyszerészet nagyjai
Az Analitikai és a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály
közös szekciója
2005. május 26., péntek 14–16 óra
– FERENTZI MÓNIKA: Belsô parancsra cselekedtek. Kabay János (1896–1936) és Kazay Endre (1876–1923) emlékezete.
– DR. BURGETTI LÁSZLÓ, DR. LÁRENCZ LÁSZLÓ: Kazay Endre munkásságának jelentôsége a mai magyarországi gyógyszerészetben.
– KUTAS JENÔ, DR. LÁRENCZ LÁSZLÓ: Kedves Szüleim! –
Kazay Endre élete Budapesten, mint a Galenus Gyógy- és
Vegyszergyár mûszaki vezetôje.
– DR. RÉPÁSI JÁNOS: Aki megtalálta a szivárvány végét –
Kabay János, a tudós, az ember és a vállalkozó.
– SZABÓ MÁTYÁS: A morfingyártás analitikája egykor és ma.
– HÁZNAGYNÉ DR. RADNAI ERZSÉBET: A növényektôl a vegyületekig a Vinca minor példáján.

Támogatók

GÖNCZI BÉLA: Gönczi-Gebhardt Tibor grafikusmûvész
hagyatékából az Otalgan nevû érzéstelenítô készítmény
csomagolása (Säsch. Serumwerk A. G., Dresden/Medichemia).
ÁDÁM FERENC: Dombovári Gábor: Orvoslás a Rákosmentén. Rákosmenti Helytörténeti Füzetek 1. évfolyam
1. szám.
GÖBEL JÓZSEF: A Szent József Gyógyszertár cégjelzéses
szükségleti cikkei: kenôcstégely, papírzacskók.
DR. JAKÓ JÁNOS NY. FÔORVOS: 5 db reklám itatóspapír az
1930-as években Magyarországon forgalmazott Knoll és
Hoffman-La Roche készítményekrôl; Biogal Gyógyszergyár emlékplakett dobozban
DR. KOLOS EDE: 2 db porcelántégely, kötôbevágással,
egyik fémfedéllel, beégetett felirattal és emblémával:
Mittelman-féle arccrém (Magyar Korona Gyógyszertár)
Kaposvár.

A Galenus Gyûjtemény muzeális intézménnyé minôsítése
2003. januári datálással megtörtént. A gyûjtemény alapját
több száz tételbôl álló gyógyszerészi hagyaték képezi, de
számos támogató segítségével is gyarapodik a tárgyi és
írásos emlékek sora.
ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET KÖNYVTÁRA: Használt
szakkönyvek (131 kötet), köztük dr. Pandula Egon:
Gyógyszerészet; dr. Pandula Egon és Takács Géza: Ipari
gyógyszerészet, dr. Bayer István és szerzôtársai: Gyógyszerek és gyógyszergyártás, illetve Remington’s practice of
pharmacy, 1956.
DR. SÁGI ERZSÉBET: 12 db csomagolás: kül- és belföldi
gyógyszerkülönlegességek és galenusi gyógyszerek.

Kettôs kartusú, talpas pohár alakú fa patikaedények,
XVIII. század vége–XIX. század eleje.
Restaurált állapot.
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest.
Fotó: Vékás Magdolna

Porcelán patikaedények.
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest.
Fotó: Vékás Magdolna

