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Közgyûjtemények
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Gyógyszerészettörténet

Kanizsai Dorottya Múzeum
Mohács, 1923

A

mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumot mint „II.
Lajos Múzeum-egylet”-et 1923-ban alapították, de
a jogszabályok kidolgozása és az engedélyeztetés
csak 1925-ben történt meg. A gyûjtemény alapját ÁDÁM
IMRE kölkedi református lelkész, valamint BRAND EDE isko-

1.

laigazgató és tanár magángyûjteménye képezte. A kezdeti
szerény gyûjtemény hamarosan kinôtte magát és többszöri
költözés után, 1943-ban került saját épületbe. Az államosítást követôen újabb költözések következtek, majd 1990ben került a mai helyére (Városház u. 1.). 1975 óta országos gyûjtôkörrel rendelkezô bázismúzeum, a magyarországi horvátok, szerbek és szlovénok néprajzi anyagának

2.
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felgyûjtô, ôrzô és kiállí- 5.
tó intézménye. A mintegy 13 ezer tárgyból
álló néprajzi gyûjtemény mellett kb. 5 ezer
tételes helytörténeti
gyûjteménnyel is rendelkezik. Legkiemelkedôbb gyûjteményegyüttesei a hatalmas
textilanyagon túl a
mohácsi kerámia anyaga, plakátgyûjteménye
(országosan a 2. legnagyobb) és festett,
illetve ácsolt ládái.
A helytörténeti anyagban számos gyógyszerészeti emlékkel is
rendelkezik. Ilyenek
pl. a különbözô gyógyszertárak receptjei,
gyógyszeres dobozai,
üvegei és zacskói. Különösen értékes kincsnek számítanak a valamikori „II. Lajos Királyhoz címzett” patika faragott ajtóbélletei
és külsô fémtáblái.
Ezeken kívül könyvtárában „egészséggel” kapcsolatos könyvek is fellelhetôk, illetve a hatalmas fotótárban korabeli gyógyszerészek portréi és gyógyszertárak képei is megtalálhatók.
Ferkov Jakab
igazgató,
Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács
Dorottya Kanizsai Museum
Mohács, 1923
The Dorottya Kanizsai Museum of Mohács was founded in 1923.
The private collection of reformed priest Imre Ádám and headmaster Ede Brand formed the basis of its collection. The base museum is
a collector, keeper and exhibitor of the ethnographical material of the
Croatians, Serbs and Slovenes living in Hungary. The material of
local history includes several pharmaceutical relics as well.
1. Utcai reklámtábla; Gyógyszertár II. Lajos királyhoz. 1848, Mohács.
Apotheka – Aescolap
2. Utcai reklámtábla; Gyógyszertár II. Lajos királyhoz. 1848, Mohács.
Gyógyszertár – Hygaea
3. Gyógyszertári tasak
4. Receptzacskók
5. Recept
Fotók: Kanizsai Dorottya Múzeum

Kanizsai Dorottya Múzeum
7700 Mohács, Városház u. 1.
Tel.: (69) 311-536, (69) 322-490
Nyitva tartás: K–P: 10.00–15.00 óráig.
Hétfôn, szombaton és vasárnap zárva.
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Gyógyszerészettörténet

A mohácsi gyógyszertárak
M

ohács leginkább a gyászos végû 1526-os csata és
a busójárás színhelyeként közismert. A település elsô írásos említése 1093-ból való, 1323-ban
a pécsi püspökség birtokába került és 1408-tól már „civitas Mohach”, vagyis városként szerepel, illetve késôbb a
szabadalmas városok „oppidum” rangsorába jutott.
Az oszmán uralom alóli felszabadulás után, mint dunai
átkelôhellyel és kikötôvel rendelkezô településnek, egyre
nagyobb lett a vonzáskörzete. Erôsen fejlôdô mezôgazdasága és Pécs után a megyében második legnagyobb ipara
révén lakóinak száma is hatalmasan megnôtt. Ebben szerepet játszott a különbözô nemzetiségek beköltözése is.
Elôször a horvát nemzetiséghez tartozó sokácokat, velük
nagyjából párhuzamosan a szerbeket és az 1760-as évek
közepe táján a németeket költöztették a megritkult lakosú
püspöki városba. Valamivel késôbb költöztek a város alá a
cigányok és a beköltözést a XIX. század közepén a zsidók
fejezték be, de ekkor már egyre polgárosultabb a város lakossága. A dinamikusan fejlôdô várost mint víz melletti
települést gyakran tizedelték meg a különbözô járványok.
Ezért viszonylag korán megjelent az egészségügy is, az
1790-es években már fogadta a betegeket egy kórház.
Nagyjából ezzel párhuzamosan patika is nyílt Mohácson. Az elsô hivatalos kérelem azonban csak 1801-ben

1.

kelt, amikor is MANIKA JÁNOS kért engedélyt a vármegyétôl
egy mohácsi patika megnyitására. Ez lett a Szentháromság
Patika és a Koronaherceg utca 271. sz. alatt kapott helyet.
Meddig vezette a kérelmezô, nem tudni, de az 1820-as
években már SCHRÔDER VINCENZ tulajdonában találjuk.
1897. augusztus 1-jén viszont már SZENDREY JENÔ tulajdonából került BARONYI GYULA gyógyszerész birtokába.
Mohács második gyógyszertárát, a „II. Lajos királyhoz”
címzett intézményt 1848-ban, egyes adatok szerint BERECZ

ISTVÁN gyógyszerész, más adatok szerint viszont MUCZINA
GYÖRGY nyitotta meg a II. Lajos utca sarkán. Mindenesetre
a patika bútorait BERECZ ISTVÁN atyja – jó nevû mohácsi
asztalosmester – készítette. A gyógyszertár késôbb LUISZER
VIKTOR okl. gyógyszerészhez került, majd ô adta tovább
1891-ben AUBER VILMOS gyógyszerésznek.
A két intézmény mûködési színvonaláról jó képet ad a
Mohács és Vidéke címû helyi lap 1896. augusztus 9-i számának egy rövid híre: „Mendl Lajos dr. vm. fôorvos, Serli
Sándor dr. járásorvossal megvizsgálta a két mohácsi patikát s nem talált kifogásolni valót”.
Ami a város harmadik gyógyszertárának megnyitását illeti, ez már sokkal bonyolultabb volt, mint az elôzô kettô.
Az elsô kísérletet ANTALÓCZY KÁZMÉR máramarosszigeti
okl. gyógyszerész tette 1896-ban. Ezt a belügyminiszter
ekkor még elutasította.
A következô kísérlet – mely már sikeres lett – 1901-ben
történt. Ekkor KOCSUBA EMIL nyújtotta be patikanyitási
kérelmét. Már a kérelem benyújtása is heves tiltakozásokat váltott ki, fôleg a helyi gyógyszertár-tulajdonosok –
BARONYI GYULA és AUBER VILMOS gyógyszerészek – részérôl, de a város képviselôinek többsége is feleslegesnek tartotta egy harmadik gyógyszertár megnyitását. Hogy milyen légkörben kapta meg mégis az engedélyt, arról a Mohács és Vidéke 1901. június 7-i tudósítása nyújt
jó képet.
„…A miniszter a vármegye közgyûlésének a véleménye alapján a harmadik gyógyszertárt engedélyezi, helyéül a Király-utcának a Szent-Háromság-tér
felé esô táját (!!!) jelöli ki a jogot Kocsuba Emil budapesti okleveles gyógyszerésznek adományozza…
…a belvárosban levô Baronyi-féle reáljogú gyógyszertár egy vonalba esik az új gyógyszertár számára
kijelölt hellyel és ettôl csak néhány száz méternyire
van.
…bizonyos, hogy a jó pénzen vásárolt reáljogú
Baronyi-féle gyógyszertár léte nem csak veszélyeztetve van, de tönkrejutása kétségtelen. Az új gyógyszertár helyéül vagy a gör. kel. szerb templom táját vagy
a király utcától délre esô városrész valamely központját kellett volna kijelölni.”
Az engedélyeztetést követôen november 28-án
nyílt meg „a Szentháromság-utcában épült Abonyi(azelôtt Jancsics)-féle házban elhelyezett, a legújabb
kor igényeinek megfelelôen, mintaszerûen, fényesen, mondhatni nagy fényûzéssel berendezett gyógyszertár” – továbbá – „az
új gyógyszerész a vizsgálóbizottság tiszteletére bankettet adott,
melyen a bizottság tagjain kívül több, jobbára a közigazgatás és
orvosi kar körébôl meghívott vendégek vettek részt…” áll a már
korábban is idézett helyi lap december 1-jei számában. Az
új gyógyszertár az Angyal nevet vette föl, de megnyitása
után néhány évvel már gazdát is cserélt. Elôször BÖHM
GYULA bihartordai gyógyszerész, majd tôle BÁLINT LAJOS
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król 1801-tôl
vette meg, az 1930-as évek utolsó harmadában pedig már
SCHWEISSGUTH PÁL tulajdonába került.
Idôközben a Szentháromság Patika is gazdát cserélt.
BARONYI GYULÁTÓL 1903-ban OSVALD KÁLMÁN gyógyszerész
vette meg, majd 1904 januárjában már tovább is adta
SCHMIDT KÁROLYNAK a vezetést. Az új tulajdonos még az év
nyarán Mohács legrégibb gyógyszertárát átköltöztette az
571-es sz. Blau-féle házból a Széchenyi téren álló 696-os
sz. Báder-házba, ahol a mai napig is mûködik.
1913-ban egy újabb patikanyitási kísérlet történt. Sorrendben a negyedik gyógyszertár megnyitásáért DR.
STADOTNI DEZSÔ gyógyszerész folyamodott a belügyminiszterhez, de engedélyt nem kapott. Az új patika csak az
1930-as évek második felében nyílt meg, mégpedig Szent
Ferenc Gyógyszertár néven és RÓMER LAJOS tulajdona volt.
Hamarosan ez a patika is gazdát cserélt, RÓMERT 1938-ban
VIDA LÁSZLÓ váltotta le. Az új intézmény a már említett
szerb templom mellett helyezkedett el.
2.
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3.

A gyógyszertárak mellett mindenképpen meg kell említeni a mohácsi dobozgyárat is. Már csak annak okán is,
mert megalapítói helyi gyógyszerészek voltak. A kezdeményezôk, AUBER VILMOS, SCHMIDT KÁROLY és BÁLINT LAJOS
1909. június 2-án egy szûkebb körû értekezletet tartottak
és ezen elhatározták a Mohácsi Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Doboz- és Papírárugyár Rt. megalapítását. A létjogosultságot fôleg az indokolta, hogy hazánkban a patikadobozok 60%-át importálni kellett. Az elhatározást tett
követte és 1909 októberében 40 részvényessel megalakult
a cég. A dobozgyár olyan sikeres volt, hogy az addigi három, Pécsen mûködô hasonló gyár megszûnt, és 1911ben már egy berlini vegyészeti gyártól is kaptak jelentôs
megrendelést. Fôleg zacskókat, nyakbetéteket és hajlított
dobozokat gyártottak. Az áruk díszítését az akkor még hazánkban csak Mohácson használt dombornyomó és
aranynyomó géppel végezték. A helyi gyógyszertárak csomagolóigényeinek kielégítésén túl egyben jó reklámot is
jelentettek az elôállított termékek. A gyár 1935 szeptemberéig termelt, utána azonban átköltöztették Pécsre, de
eredeti nevét egészen 1942-ig megtartotta.
Ferkov Jakab
igazgató,
Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács
Pharmacies of Mohács from 1801
In 1801, János Manika applied for a licence from the county to
open a pharmacy. It became the Holy Trinity Pharmacy. The second pharmacy of Mohács, named To King Louis II, was opened in
1848. The Angel Pharmacy opened in 1901while the Saint
Francis Pharmacy in 1930. In addition to the pharmacies, the
cardboard-box factory of Mohács is also worth mentioning.

1. Szentháromság Patika (1801), Mohács, a Király és Vörösmarty u. sarkán
2. Szendrey Jenô gyógyszerész
3. Hirdetés a Mohács és Vidéke 1901. decemberi számából
Fotók: Kanizsai Dorottya Múzeum
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Gyógyszerészettörténet

Angyal Patika

2.

Budapest 1847

A

pesti Kecskeméti kaputól délre terült el a Szentfalva külváros. E település lakói I. FERENC magyar király nevét kívánták felvenni a XVIII. század végén.
Ez a kérés meghallgatásra talált és ez a terület 1792-ben elnyerte a Ferencváros elnevezést. Abban az idôben az egykori kerti és majorsági területekbôl már számos házhelyet
alakítottak ki. A helyi lakosság száma fokozatosan növekedett a következô évtizedekben.
Év
1792
1806
1814
1824
1838
1848

Lakosság száma
1800
1864
2800
4166
5654
több mint 9000

A lakosság egy része kézmûves-foglalkozást ûzött. Ezt a
városrészt 1838. március 14-én egy szomorú természeti
csapás érte. A Duna kilépett a medrébôl és a zöldár következtében víz alá került a terület nagyobb része. Egyes korabeli utcákon 260 cm magas volt a jeges víz. A pusztítás
katasztrofális volt. A lakóházak zöme újjáépítésre szorult,
mely több évig tartott. Ekkor megoldatlan volt itt az egészségügyi és a gyógyszerellátás. A korabeli rendeletek alapján már egy ilyen lakosságszámú területen felállítható volt
egy gyógyszertár. Egy 38 éves gyógyszerész, IVANOVITS ALAJOS 1847 elején pályázatot nyújtott be a Ferencvárosban az
elsô gyógyszertár létesítésére. IVANOVITS a Pesti Tudományegyetemen 1833-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet. Az
egykori helytartótanácsi rendelet külön kiemelte a gyógyszertár személyre szóló jogosítványát és felkérte még a
pesti tanácsot a legmegfelelôbb hely kijelölésére. A tanács
a mai Üllôi út, az egykori Tehén u. (ma Kinizsi u.) és a
Malom u. (ma Ferenc körút) közötti területre engedélyezte
a gyógyszertár felállítását. Az Angyal Patika 1847. V. 25-én
nyílt meg a mai Üllôi út 39. szám alatt. Ez a hely változatlan maradt 1956-ig. A budai helytartóság 11275-1860.
számú rendeletével ismerte el a gyógyszertár reáljogúságát. Ez azt jelentette, hogy szabadon eladható és átruház-

1.

ható volt, míg a személyjogú gyógyszertárak tulajdonlása
a tulajdonos gyógyszerész személyéhez volt kötve. A patika biedermeier stílusban cseresznyefából készült az
1840–45. közötti években. Az eredeti bútorzatot topolyagyökér intarziával díszítették.
IVANOVITS visszavonulása után 1867-tôl BAYER ARNOLD
(1831–1907) lett az új tulajdonos. A Pesti Tudományegyetemen 1861-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet. Rokona volt BAYER ANTAL senior (1860–1948) neves magyar
gyógyszerésznek. Több mint 4 évtizedig állt a gyógyszertár
élén. Nemcsak a környék betegeit látta el, hanem a XIX.
század végétôl több egyetemi klinikát, köztük DR. KORÁNYI
FRIGYES orvos professzor I. Belklinikáját is. BAYER ARNOLD
mellett dolgozott a fia, BAYER KRUCSAY DEZSÔ (1847–
1944) gyógyszerész is, aki 1896-ban gyógyszerészi, majd
1 évvel késôbb gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett a budapesti tudományegyetemen. Apja halála után ô lett az új
tulajdonos. Apja emlékére egy díszsírhelyet állíttatott fel a
Fiumei úti temetô bal oldali árkádsorán. A gyógyszertár
fenntartására egy alapítványt hozott létre. Bayer és Társa
néven gyógyszervegyészeti üzemet alapított 1901-ben. Ezt
oly naggyá tette, hogy a készítményeit, így a fenolftaleintartalmú Purgo-tablettáját világszerte ismerték. Már olyan
nagy hírneve volt külföldön, hogy a svéd külügyminiszter
1910-ben budapesti svéd konzullá, majd 1922-ben fôkonzullá nevezte ki. Tevékenységével nagyban hozzájárult
a svéd–magyar kapcsolatok fejlesztéséhez. A budapesti Váci
utca 43. számú ház falára egy emléktáblát emelt II. KÁROLY
svéd király emlékére, aki 1714 novemberében Pestet is
érintette, amikor lóháton 14 nap alatt tette meg az utat
Törökországból a svédországi Stralsundig.
Közben DR. BAYER DEZSÔ 1910-ben eladta a gyógyszertárát KOSCH KÁROLY TEOFILNEK. Ô a Kolozsvári Egyetemen
szerzett gyógyszerészi oklevelet. Jelentôs üzleti érzéke volt,
mert a Máramaros megyei Szinyérváralján könyvet adott
ki 1906-ban Kereskedôk szava a közönséghez címmel. A gyógyszertár élén ôt követte 1922-tôl a sátoraljaújhelyi születésû REICHARD JENÔ, aki 1900-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet a Budapesti Tudományegyetemen. Ô csak a gyógyszertárának élt, mert semmilyen egyéb tevékenység nem
maradt fenn róla.
Mellette mûködött társtulajdonosként LÔCHERER TAMÁS
(1895–1960) gyógyszerész, akinek apja, LÖCHERER GYULA
a soroksári Segítô Mária Gyógyszertár tulajdonosaként a
Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Budapest-vidéki
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kerületének vezetôségi tagja volt. A bártfai születésû TAMÁS
elôbb az eperjesi jogakadémián tanult. A Budapesti Tudományegyetemen 1921-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet. Pályáját apja soroksári gyógyszertárában kezdte, majd
1922-tôl a ferencvárosi Angyal Gyógyszertárba került
REICHARD JENÔ mellé. A gyógyszertárat 1928-ban megvásárolta és elnyerte annak a tulajdonosi jogát. Igazgatótanácsi tagja lett a Certa Laboratórium Rt.-nek, mellyel hozzájárult az injekciógyártás fejlesztéséhez. A Magyarországi
Gyógyszerész Egyesület alelnöke, majd késôbb a Budapesti Gyógyszerész Testület társelnöke volt. Részt vett 1932ben a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) stockholmi kongresszusán. Az úti élményeirôl és a svédországi tapasztalatairól Egy utazás emlékei címmel könyvet írt. A Gyógyszerészi Közlöny szaklap társszerkesztôje volt 1938–1944
között. Sokat foglalkozott a publikációiban a gyógyszerészet közgazdasági kérdéseivel, így az adózási szabályokkal,
a gyógyszertári alkalmazottak jogviszonyaival és a gyógyszertári könyvvezetéssel. Hosszabb tanulmányt írt még a
gyógyszertárak 1945 utáni helyzetérôl. MARGITTAY SÁNDORRAL és SZEDERKÉNYI MIKLÓSSAL együtt szerkesztette a Budapesti Gyógyszerész Testület 1945–1948. évi Évkönyvét.
Nem volna teljes a róla történô megemlékezésünk, ha elhallgatnánk a bélyeggyûjtô hobbiját. Így még filatéliai tárgyú könyveket is írt. A gyógyszertárat 1950. július 28-án
államosították. LÖCHERER TAMÁS nyugdíjasként még néhány évet a gyógyszertárában dolgozhatott.
3.

Az 1956-os forradalom idején az egyik legnagyobb
fôvárosi tûzfészek a Corvin köz és a Kilián laktanya volt.
A kaszárnyával szemben lévô páros oldalon, a patikaház
közeli épületek közül a Ferenc körút 46. ház megsemmisült, csupán a külsô homlokzat egyes részei maradtak
meg. Bombatalálat érte a Hôgyes Endre u. 17. házat, az
Üllôi út–Hôgyes Endre utca sarok a gyógyszertárral csak
kisebb sérüléseket szenvedett. A patikai officina restaurálása nem okozott nehézséget. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum vezetôi tárgyalásokat folytattak a régi értékes
officinabútor méltó elhelyezésérôl. Jóval késôbb, 1977ben a Szabolcs-Szatmár megyei nagykállói Korányi Frigyes
Emlékházba helyezték el a régi officinát és a megmaradt
állványedényeket. A megnyitón DR. SZÁLLÁSI ÁRPÁD fôorvos, orvostörténész, Korányi-kutató méltatta a neves professzor életútját és tevékenységét. A jeles egyetemi tanár
sokat köszönhetett a klinikáját ellátó Angyal Gyógyszer-

Gyógyszerészettörténet
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tárnak, melyet Nagykállóban járva a hétköznap délelôtti
órákban bárki megtekinthet.
A IX. kerületi tanács közremûködésével a romos épületeket lebontották és felépítették a helyén a modern lottóházat. Elôtte egy szépen kialakított virágos zöldpark is létesült. Az új házba már 1961-ben beköltözhettek a lakók.
Az épület földszintjén egy OTP-fiók mellett egy korszerû
modern gyógyszertárat is alapítottak. Ennek megnyitásakor egy belsô márványtáblát is lelepleztek visszaemlékezve az egykori Angyal Gyógyszertárra. A privatizációig
(1996) 910. számú gyógyszertárként két mûszakban mûködött. Még az 1990-es évek elsô éveiben egy új magángyógyszertár nyílt a közeli Kinizsi utcában, mely ismét az
angyal nevet vette fel. Így maradt fenn az 1847. évi elsô ferencvárosi alapítás jogfolytonossága. Az Üllôi úti gyógyszertár pedig DR. HÔGYES ENDRE orvosprofesszor nevén tovább mûködik a gyógyszerellátás szolgálatában.
Szmodits László
gyógyszerészettörténész
Angel Pharmacy
Budapest, 1847
In 1847, Lajos Ivanovics sent an application to establish the first
pharmacy in the Ferencváros district of the capital and opened it
under the name of Angel Pharmacy. Later, it was run by Arnold
Bayer for four decades. He supplied with medicines not only the
sick people of the district but – from the end of the 19th century
– also several university medical clinics, including the Hospital
for Internal Diseases of Prof. Dr. Frigyes Korányi. The Angel
Pharmacy was later run by other famous pharmacists. The
officine was finally restored, and the management of the
Semmelweis Museum of Medical History tried to find an appropriate place to exhibit the old and valuable officinal furniture.
Much later, in 1977, the old officine and the remains of the
pharmacy dishes were taken to the Frigyes Korányi Memorial
House in Nagykálló, Szabolcs-Szatmár county.
1. Képes levelezôlap: patikaportál és az Iparmûvészeti Múzeum
(Semmelweis Orvostörténeti Múzeum)
2. Receptzacskó (Galenus)
3. Patikabútor (Korányi Frigyes Emlékház, Nagykálló)
4. Porcelántégely (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum)

Patikamúzeum
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Alapítóink emlékezete
A Katona József Múzeum Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyûjteményének 20. éves évfordulójára ünnepi kiállítást rendeztek Kecskeméten Alapítóink emlékezete címmel.

2.

A

LÓRÁND NÁNDOR gyógyszerész (1915–1995) és
RÉTHY ALADÁR (1905–1985) orvos munkássága
elôtt tisztelgô kiállításon a rendezôk az alapítók
iránt érzett tiszteletüket személyes tárgyaik, dokumentumaik, fotóik bemutatásán túl a kecskeméti patikák szakrális
emlékeivel és szimbólumaival próbálták igazán ünnepivé és
emelkedetté varázsolni. Erre az alkalomra igazi különlegességet is tartogattak látogatóiknak, hiszen a Megváltó
Patika (Kecskemét, 1904) falát díszítô Krisztus-dombormûvet titkos szent rejtekébôl elôkerülve 30 év után ismét
láthatja a kecskeméti közönség a kiállításon.
A 90 éve született LÓRÁND NÁNDOR 1966-ban kezdte
gyûjteni Kecskeméten a gyógyszerészszakma múltját idézô
tárgyakat, dokumentumokat, s Patikamúzeum néven a
Batthyány u. 7. szám alatt, a hajdani Szentlélek Gyógyszertár helyiségeiben rendezett kiállításán be is mutatta
gazdag gyûjteményét, amelyet számos népszerûsítô
elôadáson, de tudományos munkák formájában is feldol1.

gozott. Íróasztala, levelei, régi kiállításairól készült fotók
és fotóalbumok próbálnak utalni kivételes személyiségére,
amelyet a szenvedélyes múlttisztelet és a szakmaszeretet
jellemzett.
DR. RÉTHY ALADÁR 100. születésnapját is nemrég ünnepelhettük. Ô a kórház laboratóriumi fôorvosaként 1970tôl kezdve gyûjtötte Bács-Kiskun megyében a már
használaton kívüli orvosi mûszereket, plaketteket, dokumentumokat. Kedvenc tárgycsoportjai a plakettek és a
mikroszkópok voltak, amelyekbôl néhányat egy század
eleji orvosi szekrényben meg is tekinthetnek a tárlat látogatói.
A kecskeméti patikák közül a Szentháromság (1746), a
Szentlélek (1847), az Isteni Gondviselés (1887), a Megváltó
(1904), a Szent Erzsébet (1911), a Szent István (1922), a
Magyarok Nagyasszonya (1927) és a Szent László (1927)
szent szimbólumai, szignatúrái, gyógyszeres dobozai és
fotói is láthatók a kamarakiállításon.
Mészáros Ágnes
néprajzos-muzeológus,
Katona József Múzeum, Kecskemét

Gyógyszerészettörténet
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Meghívó
a Kazay Endre születésének
130. évfordulója alkalmából
szervezett tisztelgô látogatásra.

The Memory of Our Founders
On the occasion of the 20th anniversary of the József Katona
Museum Collection of the History of Medicine and
Pharmacy, a commemorative exhibition entitled The Memory
of our Founders was organized in Kecskemét. The exhibition
paid tribute to the oeuvre of the two founders, pharmacist
Nándor Lóránd (1915–1995) and physician Aladár Réthy
(1905–1985). The organizers intended to make it a real festive occasion and presented not only the founders’ personal
belongings, documents and photos but also the sacred relics
and symbols of the pharmacies located earlier in the town of
Kecskemét.
1. Lóránd Nándor gyógyszerésztörténeti elôadása 1969-ben
2. Dr. Réthy Aladár munka közben
3. Dombormû. Megváltó Patika, Kecskemét, 1904. A szent család

Katona József Múzeum
Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Kiállítóhelye
6000 Kecskemét, Kölcsey Ferenc u. 3.
Tel.: (76) 329-964, (76) 481-350
Nyitva tartás: Hétfô kivételével naponta 10.00–14.00 óráig.
A kiállítások május 15.–október 31-ig látogathatók.

Szeptember 22-én, pénteken délután 4 órától koszorúzás
lesz Vértesacsán Kazay sírjánál.
Egyben néhány fiatal – gyógyszertárban dolgozó –
gyógyszerésznek, a hétköznapi munkánál kicsit többet teljesítô személyeknek szerény pénzügyi támogatás átadására is sor kerül.
Szeptember 23–25. között Látogatás Erdélybe – egy körút Kazay nyomában címmel indul a különleges program.
Szervezi: a Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány.
(Az elôkészület – az erdélyi gyógyszerészek egyeztetéseivel – az MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának
és a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság egyetértésével
bonyolódik.)
Minden érdeklôdôt tisztelettel és szeretettel hív az alapítvány az emléktúrára.
Kazay életútja nyomán a látogatás fôbb állomásai: Nagybánya, Szilágysomlyó, Kolozsvár, Marosludas, Vaskóh,
Gyanta.
Természetesen az idô függvényében az útvonalon és
környékén található természeti, történelmi, mûvészeti és
néprajzi értékeket is megtekintjük.
A körülmények és az utazás feltételeinek biztosítása folyamatban van.
A részvételi díj a jelentkezôk számának ismeretében válik véglegessé.
Indulás Budapestrôl szeptember 23-án, szombaton reggel 6 órakor. Visszaérkezés 25-én, hétfôn az esti órákban.
További részleteket az érdeklôdôknek közvetlenül küldünk, illetve a (22) 353-143-as tel./fax-számon adunk.
(Részvételi szándékát legkésôbb szeptember 1-jéig szíveskedjék jelezni.)
dr. Burgetti László,
a kuratórium elnöke

✂
RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE
a Látogatás Erdélybe – egy körút Kazay nyomában címen,
szeptember 23-án induló úthoz:
kérek további tájékoztatást az alábbi címre
részvételi szándékomat bejelentem ........ fôre vonatkozólag, és várom a további részleteket.
.............................

Név

................................

Gyógyszertár és cím

Feladható szeptember 1-jéig a (22) 353-143 faxszámra, vagy postán a Kazay Gyógyszertár címére: 8089 Vértesacsa, József A. u. 58.

Kuriózumok
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Könyvritkaság
Siegemundin, Justine: Ein höchst nöthiger Unterricht
von schweren und unrecht-stehenden Geburthen,
in einem Gespräch vorgestellet… mit einem Anhange heilsamer
Arzney-Mittel… Berlin, Voss, 1750.

A

régi korokban használt gyógyszerek leírásait a legkülönfélébb kézírásos vagy nyomtatott forrásokban megtaláljuk. Az ún.
házipatika titkait – tapasztalati alapon – ismerte és alkalmazta a lakosság, különösen a falun élôk voltak tájékozottak az erdô-mezô növényeiben és a természet egyéb kincsében
rejtezô jótékony hatás felôl. Az akkori idôk képzett orvosainak terápiája is

Címlap

erôteljesen támaszkodott a gyógynövénykincsre, így tehát semmi meglepô nincs abban, hogy a sebészek és a
bábák is hasonló alapanyagokat használtak szereik készítéséhez.
A bemutatni kívánt könyv sok
szempontból számít különlegességnek. Ritka volt a XVII. században a tanult, könyvet író nô, hát még az olyan
tudós bába, mint a német JUSTINE
SIEGEMUNDIN, a könyv szerzôje.

JUSTINE SIEGEMUNDIN (1648–1705)
egy kis sziléziai település protestáns
lelkészének lányaként született. Egy
adóhivatali tisztviselô feleségeként,
21 évesen kezdte el tanulni a bábamesterséget, részben a gyakorlatban,
részben szakkönyvek olvasása által.
25 éves korától 12 éven át a szegények bábája volt, de ügyessége olyan
hírnevet szerzett neki, amelynek eredményeként 1683-ban Liegnitz városi
bábája lett, 1688-ban pedig FRIGYES
VILMOS választófejedelem kérte fel
berlini udvari bábának. A következô
évben készült el azzal a bábakönyvvel, amelyben sokéves tapasztalatait
foglalta össze a nehéz szülések levezetésével kapcsolatban. A munkát az
Odera menti Frankfurt orvos fakultásának szakmai cenzúrája elé terjesztették, amely kedvezô véleménnyel
támogatta a kinyomtatást, így 1690ben Kölnben megjelenhetett a nevezetes könyv. A szakmai siker bizonyítékaként ezt még számos németországi kiadás követte, sôt 1691-ben
CORNELIUS SOLINGEN holland nyelvû
fordításában a németalföldi bábák és
szülészek is kézbe vehették. A siker
nem volt felhôtlen, mivel 1692-ben a
lipcsei egyetem professzora, ANDREAS
PETERMANN (1649–1703) éles hangú
kritikával támadta meg a szerzôt és
könyvét. A frankfurti orvosi fakultás
azonban szakmai tekintélyével támogatóan állt JUSTINE mögé. A polémia
teljes szövegét a késôbbi kiadásokban
közreadták.
A könyv elôadásmódjának az abban a korban szokásos kérdés-felelet
formát választotta a szerzônô: a bábanövendék CHRISTINA teszi fel a kérdéseket és JUSTINE válaszol. A könyv különös értéke, hogy nem az addig kiadványról kiadványra megismétlôdô
közismert metszeteket közölte le
(EUCHARIUS ROESSLIN és JACOB RUEFF

Gyógyszerészettörténet
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Belív; a szerzô arcképe

szülészeti munkáiból vett illusztrációkat találjuk csaknem mindenütt), hanem teljesen újakat készíttettek. Bár
voltak, akik didaktikusnak minôsítették ezeket, a tény azonban mégis az,
hogy az oktatáshoz éppen az ilyen világosan magyarázó ábrákra volt szükség. A rendellenes fekvésû magzat
megfordításának, világra segítésének
gyakorlati menetét, a bába kezének,
mozdulatainak, esetleges – a bábák
számára engedélyezett – segédeszközök használatát bemutató képek mindenképpen segítséget jelentettek.
JUSTINE SIEGEMUNDIN nevét mai napig
ôrzi az ô gyakorlata és könyve által ismertté vált ún. „kettôs fogás” technika, amelyet a harántfekvésû magzat
megfordításakor alkalmaznak.
A könyv egyik fejezete a gyógyító
szerekkel foglalkozik. A bábák és a sebészek tevékenysége szigorú szabályok közé volt szorítva, és nemcsak a
gyakorlati ténykedést illetôen. Tilos
volt orvos javallata vagy utasítása nélkül bármiféle belsôleg alkalmazott
gyógyszer beadása. A leközölt receptek azonban javarészt olyan alapanya-
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gokból álltak, amelyek vidéken a ház
körül megtalálhatók, amelyeket a bába baj nélkül ajánlhat, és a tapasztalatlan anya is minden káros következmény nélkül orvosolhatja velük saját
magát és gyermekét egyaránt. Szorulás, szájszárazság, fejfájás, nyugtalanság, gyomorpanaszok, köhögés és sápadtság ellen a várandósoknak és a
gyermekágyasoknak, a kis gyermekeknek pedig köhögés és sápadtság, nehézlégzés, sôt kövérség ellen is találunk orvosságot. Elsôsorban a különféle gyógynövényekbôl készített fôzetekrôl, olajokról, porokról van szó, de
persze elôfordul a korall, a szarvasagancspor és más ásványi, állati eredetû, netán ma már értéktelennek minôsített, de akkoriban népszerû, „mágikus erejû” alapanyag is. Sok esetben
egyértelmû a külsôleg való alkalmazás, de a cseppeket és egyéb adagolású fôzeteket nyilvánvalóan belsôleg is
alkalmazták.
A kötet megírása és kinyomtatása
nagy tett volt. A tollat is kiválóan forgató asszony alakja nyilvánvalóan sokak érdeklôdését – tiszteletét és ellen-

szenvét is – kiváltotta, mint minden
szokatlan, mivel különösképpen a bábák oktatásában az egyik legfôbb akadályt a tanultság hiánya, a növendékek nagymértékû analfabétizmusa jelentette.
dr. Kapronczay Katalin
fôkönyvtáros,
Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár,
Budapest
Book Rarity
Siegemundin, Justine: Ein höchst
nöthiger Unterricht von schweren
und unrecht-stehenden Geburthen,
in einem Gespräch vorgestellet…
mit einem Anhange heilsamer
Arzney-Mittel… Berlin, Voss, 1750.
The famous ‘midwife book’ of writer and
midwife Justine Siegemundin was first
published in Cologne, in 1690.
Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár
1023 Budapest, Török u. 12.
Tel.: (1) 212-5368, (1) 212-5421
Fax: (1) 212-5438
Nyitva tartás: H–Cs: 9.00–19.00 óráig,
K–Sz: 9.00–17.00 óráig, P: 9.00–16.30 óráig

Régi idôk patikája
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A Cera lanae történetébôl
A

z állati eredetü drogunk, a gyapjúviasz, a Cera lanae
nagyon régi eredetû. Az ókorban CAIUS PLINIUS
SECUNDUS (62–113) természettudós és DIOSKORIDÉSZ (20–80) neves görög orvos Oesypusnak, nedves izsópnak nevezték. Még a vízmentes lanolin, a birkazsír és a
gyapjúzsír elnevezéseket is ismerjük. A tulajdonságait is figyelembe véve ma már inkább a gyapjúviasz név a helyes.
Hosszú ideig még a latin Adeps lanae néven használták.
PLINIUS még szemgyulladásokra és a szempillákon lévô
keményedések ellen ajánlotta. DHYA ED-DIN ABU MOHAMED
ABDULLAH BEN AHMAN kairói arab orvos zufarat néven említette Az egyszerû gyógyszerek története címû, 1230-ben megjelent könyvében.
Az európai gyógyszerészi gyakorlatban elôször a 1568.
évi Kölni Dispensatorium tette hivatalossá: „Az egészséges és
nem rühes juhok nyakáról és combjairól vett izzadt, lágy gyapjú forró vízben áztatandó és addig mosandó, míg minden izzadmánytól megszabadítva, tisztán kivehetô. A mosóvizet fabottal
keményen verjük, vagy magas sugárban egy edénybôl a másikba öntjük. Így dús felül úszó hab képzôdik. A vizes folyadékon
úszó zsírt leszedjük. Ezt addig kell ismételni, míg minden zsír
kivonódott és már nem képzôdik hab. Az így összegyûjtött zsírt
addig keverjük és vízzel locsolgatjuk, a napon kézzel átgyúrjuk,
míg fehér nem lesz és a vizet nem festi meg. Jól égetett sûrû
agyagedénybe helyezzük és hûvös helyre tesszük.” A fenti leírást elemezve megállapíthatjuk: az elkülönített zsírt vízben való gyúrás által tisztították. Az így kapott anyag pedig a ma is ismert lanolin volt, mely legalább 25% vizet
tartalmazott. De az osztrák, német, svájci és angol gyógyszerkönyvekben 33% vízmennyiség volt feltüntetve.
JOHANN SCHRÖDER a Pharmacopoeia Medico Chymica címen
1641-ben megjelent könyvében azt írta még róla: az összegyûlt zsír leszedését, keverését, gyúrását napfényen kell végezni. De az sem volt teljesen közömbös, hogy ez kellemetlen bakszagot árasztott. Az 1694-ben kiadott Pharmacopoeia Augustana renovata már azt is megemlítette, hogy
ezt a borjúcsontok velôjével hamisították. A gyógyszerkönyv kiemelte azt is: milyen sok nehézséget okoz a gyógyszerészeknek az Oesypus tisztítása. Ebben az idôben jó
eredménnyel alkalmazták ecettel vagy rózsaolajjal keverve
a fej, a gyomor és más testrészek fájdalmaiban. Elhamvasztva pedig jó hatással volt a sebekre, mert elôsegítette a forradásképzôdést.
Nagyon különös, hogy csak a XVII. század végéig használták. Legközelebb csak a XIX. század második felében
fedezték fel újra. CHEVREUL francia kémikus, egyetemi tanár 1815-ben különítette el a koleszterint az epekövekbôl.
A szteránvázas vegyületek összetételérôl pedig 1856-ban
írt egy közleményt.
BERTHELOT francia gyógyszerész és kémikus pedig 1856ban arról értekezett, hogy a koleszterinbôl különféle savakkal való melegítéskor észterek képzôdnek. Ezekbôl elszappanosítással a koleszterin újra regenerálható. OSCAR
LIEBREICH német kémikus 1886-ban vezette be újra a gyó-

gyászatba a gyapjúviaszt. Az I. és II. Magyar Gyógyszerkönyvbôl még kimaradt. RÁCZ KÁROLY a Gyógyszerészi Reálenciklopédiájának (1891) függelékébe már felvette. Nálunk elôször a II. Magyar Gyógyszerkönyv Addendumában (1896) lett
hivatalos gyógyszer. Attól kezdve valamennyi gyógyszerkönyvünkben megtalálhatjuk. A VII. Magyar Gyógyszerkönyv
pedig a külföldi példára vette fel a Cera lanae nevet. KAZAY
ENDRE is megemlítette Lanolinum néven a Gyógyszerészi Lexikon címû könyvében a benne lévô koleszterin kimutatásával.
DR. VONDRASEK JÓZSEF leírta a nyers gyapjúviasz tisztítását: nátrium-karbonátos oldatban emulgeálták, majd ebbôl a zsírt kicentrifugálták. A benne lévô szabad zsírsavakat pedig kalcium-kloriddal oldhatatlan kalciumsókká
alakították át. Ezt még égetett mésszel víztelenítették. Ezt
a vízmentes anyagot acetonnal kivonták. Az oldószer ledesztillálása után vízmentes anyag képzôdött. De még ebbôl is iszapoló módszerrel különbözô olvadáspontú rétegeket lehetett elkülöníteni. Ez az anyag már mindenben
megfelelt a gyógyszerkönyvi követelményeknek.
A lanolin sárga színû, semleges kémhatású és kissé
gyapjúszagú, zsíros készítmény. Elônyös tulajdonsága,
hogy a levegôn nem változik és a bôr pórusain keresztül
is könnyen felszívódik. Olvadási hômérséklete 40o. V/O
típusú emulgens. Nagyon jó a vízfelvevô képessége, ma
is követelmény, hogy legalább kétszeres mennyiségû vizet vegyen fel. Elôsegíti a víz felvételét a vaselinum album+víz, vagy a vazelin+olaj+víz-összetételû kenôcsökben. A lanolintej a lanolinos szappan és hajvíz alkotórésze. Kozmetikai szempontból is jelentôs. Az emberi bôr
különbözô típusú lehet. Az 1970-es évektôl kezdve egyre több allergia fejlôdött ki a lanolin használatával.
Megállapították, hogy egyes alkoholos tartalmi anyagai
váltják ki a kellemetlen bôrreakciókat. Többnyire a lábszáron és a felkaron léphetnek fel az ilyen ekcémák. Ezek
elsôsorban Közép-Európában és Észak-Amerikában fordultak elô. Ezeket ki lehet védeni a mesterségesen elôállított Lanalcolum alkalmazásával.
Tartalmi anyagai a bonyolult összetételû észterkeverék,
melyben az alábbi zsírsavak fordulnak elô: palmitinsav,
cerotinsav, kapronsav, olajsav, lanocerinsav, mirisztinsav,
lanopalmitinsav; az alkohol-alkotórész pedig koleszterin,
lanoszterin és agnoszterin.
Így 20%-ban telített, telítetlen alifás alkoholokat (C18C26-n-alkoholok, C16-C26-i-alkoholok, C18-n-alkandiol,
C18-C24-alkan-1,2-diol), 30%-ban kolesztánféléket (koleszterin, 7-keto-koleszterin és kolesztán-3,5,6-triol) és
27%-ban lanosztánokat (szterinek, lanoszterin, dihydrolanoszterin, agnoszterin és dihydro-agnoszterin), valamint szabad zsírsavakat tartalmaz.
Az Oesypus és a Cera lanae történetére visszapillantva
beigazolódik a régi közmondás: „Semmi sincs új a nap
alatt.”
Szmodits László
gyógyszerészettörténész

Gyógyszerészettörténet
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Az általános országos gyógyszerészeti
gyülekezet elsô közgyûlése
Budapest, 1867. augusztus 26.
A Gyógyszerészi Hetilapban a közgyûlés indítványáról és az
összejövetel végérôl a következô híranyag jelent meg.
„Ezután Sztupa György inditványba hozza, miszerint eme
korszakot alkotó esemény megörökitéseül magunkat Borsos és

Ennek megtörténtével az egész gyülekezet a budapesti gyógyszerész-testület meghivására kiszekerezett a budai zúgligetbe a
disznófô-vendéglôbe, hol a helybeli ügytársak valódi magyar
vendégszeretettel fogadták és látták el a vidékrôl összegyülteket.
E társlakoma folyama alatt a fölköszöntések hosszu sorát
Ráth Péter kezdé meg, ki is a Fölséges uralkodó párra, a miniszteriumra s ezután a hazáért emelt poharat, mig a többi fölköszöntések tudományos szellemben és vidorságban nyilvánultak
mind egész végig. Kiemeljük t. szaktársunkat, Roth Pál déési
gyógyszerészt, ki mindenhol kitünt, mert nemcsak a gyülésekben és küldetéseiben jellegzé kitünô szakavatottságát, hanem itt
is mint szónok méltó elismerést vivott ki.
Ugyan-e társlakoma alkalmával emlité föl Jármay ügyfelünk
a gyógyszerész-növendék segély-egyletének ügyfeleink általi nagyobb mérvü gyámolitását, s szivreható fölhivásának volt is
eredménye, mert a segély-egylet javára csakhamar 105 ft gyült
össze. Thallmayer Béla úr pedig azt évenkénti 100 fttal igéré
gyarapitani, s a Kubányi-Lacay-féle ösztöndijhoz ezután évenként 20 fttal járul. Veteran ügytársunk Anisits Dániel zalaegerszegi gyógyszerész pedig 100 kötetbôl álló vegytani munkákkal gazdagitá a segély-egylet könyvtárát. – Adakozók és segélyezôk e nemes tettükkel századokra örökiték meg neveiket
szaktörténetünkben, s minden utódunk hálásan emlékezend
meg majdan oly egyénekrôl, kik akkoron, midôn csirájában volt
a gyógyszerész-növendékek segély-egylete, ily hatalmas pártfogásukkal támogatták!…
A társaság esti 7 órakor oszlott el, hogy másnap közgyüléseinket folytatva, ügyünk rendezésére szentelhessék vidéki ügyfeleink azon megszámitott nehány órákat, melyeket körünkben
tölteni, otthoni foglalatosságuk még megengedett.”
(Az eseményrôl készült fénykép a 16–17. oldalon látható.)
The First General Assembly
of the National Association of Pharmacists
Budapest, 26th August 1867
The scientific review of the period reports on the First General
Assembly of the National Association of Pharmacists (26 August
1867) and the social habit of taking photographs.

Doctor uraknál lefényképeztessük, s a képet, valamint a sajátkezü aláirásokat is lekônyomatozva mindnyájan szerezzük meg.
Közhelyesléssel fogadtatik, minek kivitelével Sztupa György
jegyzô bizatott meg.
Elnök a gyülést bezárván, a jelen volt szaktársak Borsos és
Doctor fényirdájában gyültek össze, s magukat lefényképeztették.
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A gyógyszerészet nagyjai

Gyógyszerészôsfotó 1867
2.

9.

7.

3.
4.

6.
5.

8.

1
10.

1.

19.

21.

20.

24.
22.
23.

18.

36.

37.

38.
40.

41.

42.

35.
39.

54.
55.

58.
56.
57.

A

z 1848-as szabadságharc leverése után a hazai
gyógyszerészek számtalan kísérletet tettek arra,
hogy országos összejövetelen egymás között megtárgyalhassák égetô szakmai problémáikat és azokat a fontos kérdéseket, melyek fennmaradásukat, fejlôdésüket biztosítják. A Bach-korszakban a gyülekezési szabadságot
majd minden társaságtól megvonták, így nem csoda, hogy
amikor 1867. május 29-én a Magyar Képviselôház megszavazta a Kiegyezési Törvényt, majd július 28-án azt a
frissen koronázott magyar király, FERENC JÓZSEF szentesítette, a gyógyszerészek már startra készen várták, hogy a

Pesti Gyógyszerész Testület elnöke, FAUSER ANTAL „a haza
gyógyszerészeit Pesten tartandó közös tanácskozmányra”
összehívja.
Az Országos Gyógyszerészeti Gyülekezet 1867. augusztus 26-tól 5 napon át ülésezett mintegy 100 hazai gyógyszerész részvételével (86 személyesen és többen képviseleti megbízással) a pesti Deák-kör helyiségeiben. SCHÉDY
SÁNDOR lapja, a Gyógyszerészi Hetilap akkori kiadványai
pontosan beszámolnak „a magyar királyság alatt élô gyógyszerészeknek emez elsô összejövetelérôl” és részletesen ismertetik a közgyûlés témáját.

59.

7-bôl
17.
16.
13.

12.

14.

15.

1.

31.

30.

34.

28.

33.

32.
29.

25.

27.

26.

52.

49.

53.

48.
50.
47.
44.
45.

51.

46.

43.
64.
63.

62.
60.

61.

RÁTH PÉTERT választották elnöknek (a budapesti Gyógyszerész Testület alapító elnöke, a pesti Szentháromság Patika tulajdonosa), alelnök ROTH PÁL erdélyi (Deés) gyógyszerész, a két jegyzô: SZTUPA GYÖRGY, (a Kálvin téri Magyar
Korona Patika tulajdonosa) és KATONA ZSIGMOND (a kecskeméti Szentlélek Gyógyszertárból).
A 2. napi gyûlés utáni eseményekrôl így számol be a
Gyógyszerészi Hetilap:
„…Ezután Sztupa György indítványba hozza, miszerint
eme korszakot alkotó esemény megörökítéseül magunkat Borsos és Doctor uraknál lefényképeztessük, s a képet, valamint

a sajátkezü aláirásokat is lekônyomatozva mindnyájan szerezzük meg.
Közhelyesléssel fogadtatik, minek kivitelével Sztupa György
jegyzô bizatott meg.
Elnök a gyülést bezárván, a jelen volt szaktársak Borsos és
Doctor fényirdájában gyültek össze, s magukat lefényképeztették. Ennek megtörténtével az egész gyülekezet a budapesti
gyógyszerész-testület meghivására kiszekerezett a budai zúgligetbe a disznófô-vendéglôbe, hol a helybeli ügytársak valódi
magyar vendégszeretettel fogadták és látták el a vidékrôl összegyûlteket. …”
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Gyógyszerészettörténet

2.

4.

3.

5.

Az említett ôsfényképbôl ezek szerint több másolat készült, de tudomásunk szerint ez ideig nem bukkant fel
egyik kópia sem. DR. GRABARITS ISTVÁN, a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság elnöke felhívására a Gyógyszerészdinasztiák találkozójára készülve dédapám, SZKALLA
ANTAL iratai között találtam az itt mellékelt 45×30 cm-es
fotót (egy 53×37 cm-es kartonra kasírozva), hátoldalán
ceruzás felirat édesanyámtól: „Józsefvárosi Kör”. Nem sokkal késôbb elôkerült egy erôsen gyûrött, szakadt aláírásív
is, pontos dátummal és eseménymegjelöléssel, melybôl
egyértelmûen kiderült, hogy
– az aláírások a kérdéses fényképhez tartoznak és
– azon nem a Józsefvárosi Kör, hanem a gyógyszerészközgyûlés résztvevôi láthatók.

Mivel a kônyomatos aláíráslista – gyógyszerészi precizitással – a képen lévô személyek elhelyezkedési sorrendjében készült és a Gyógyszerészi Hetilap is közli a jelenlévôk
névsorát, pontosan azonosíthatók a személyek. A csoportképen 64-en vannak, a kísérô listát 64+19 gyógyszerész írta alá.
Úgy érzem, a XIX. századi gyógyszerészettörténetünk
megismeréséhez kiegészítô forrásként jól használható
majd ez a dokumentum.
Köszönettel tartozom dr. Grabarits Istvánnak a vonatkozó Gyógyszerészi Hetilapok rendelkezésre bocsátásáért.
Gôbel József
szakgyógyszerész

Gyógyszerészettörténet
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Aláíráslista az 1867. augusztus 26-i
Általános Országos Gyógyszerészeti Gyülekezet résztvevôirôl
1. sor (felsô) 17 fô
1. Orbán Ignácz
2. Ekker János
3. Kiss Ferencz (1816–1892)
4. Ferenczy Károly (1835–1911)
5. Prohaszka Gyula
6. Pillich Ferencz (sen. 1833–1902)
7. Schmidt Károly
8. Orondy Antal
9. Szkalla Antal (1821–1896)
10. Jármay Gusztáv (1816–1896)
11. ifj. Dr. Wágner Dániel
12. Kronetter Ferencz
13. Formágyi Ferenc
14. Jezovits Mihály
15. Trajánovits Ágoston (1828–1892)
16. Rudolf Alajos
17. Dr. Scholtz Gusztáv
2. sor 17 fô
18. Schwachhoffer Lajos
(jelenleg magánzó)
19. Kovács Mihály
20. Fényhalmy Antal
21. Hartmann József
22. Valkó János
23. Scholcz János
24. Roth Pál
25. Ráth Péter (1812–1873)
26. (id.) Dr. Wagner Dániel
(1800–1890)
27. Isoó Ferencz
28. Katona Zsigmond (1828–1902)
29. Anisits Dániel
30. Schédy Sándor (1831–1902)
31. Szarka János
32. Stauroczky László
33. Szerényi Vincze
34. Loóg Imre
3. sor 19 fô
35. Hulinyi Péter
36. Mericzay Antal
37. Lukáts Gyula
38. Beszédes János
39. Kociánovich József
40. Cs. Kiss Károly
(Csávássi-, 1820–1898)
41. Telendy Antal
42. Nyiri György
43. Sztupa György (1812–1884)
44. Mittermaier Alajos
45. Bozsek József
46. Egressy Rezsô
47. Muraközy Károly
48. Boleman Ede

Balatonfüred
Adony
Szeghalom
Békés megye
Veszprém
Marton Vásár
Szombathely
Vas megye
Eperjes
Pétervására
Pest-Józsefváros
Pest
Pest
Lugos
Pest
Pest
Sarkad
Szombathely
Pest
Pest
Nagy-Szölös
Halmi
Csepregh

Sopron megyében
… képviselô

Nádudvar
Pest
Deés (Erdély)
Pest
Pest
Zalaegerszeg
Kecskemét
Zalaegerszeg
Pest
Arad
Orosháza
Újpest
Gödöllô
Esztergom
Lengyeltóti
Csákvár
Esztergom
Gyöngyös
Pest
Ungvár
Nagyvárad
Pest / Kálvin tér
Párkány
Baja
Pest
Debrecen
Léva

49. Schwartzmayer János
50. Wass Illés
51. Horváth Károly
52. Kern József
53. Köllner Lôrincz
4. sor 11 fô
54. Szeth Antal
55. Haas Ferencz
56. Karácsonyi József
57. Varságh János
58. Csomós Áron
59. Kosztyik János
60. Grossinger Károly (1829–1891)
61. Valarich Elek
62. Sperlágh József
63. Vlassek Ede
64. Schmidthauer Antal
Fénykép nélküli aláírások
65. Major Endre
66. Gutwill Gida
67. Ludwig Károly
68. Tanács Mihály
69. Reichenhaller Lajos
70. Kubányi Simon
71. Pichler Gyôzô
72. Fauser Antal (1810–1883)
73. Tordy József
74. Pollerman Bertalan
75. Handtel Károly (1815–1888)
76. Scheich Károly
77. Vadona János
78. Thomka Imre
79. Diebálla György
80. Bauer József
81. Milhoffer János
82. Nagy Adolf
83–84. Gyuricza Sándor
85. Urbánn József

Buda
Irgalmas rendi/Budán
Pest
Gyöngyös
Eger
Tata
Pinkafeld (Pinkafô)
Miskolc
Békéscsaba
Mátészalka
Ó-Kanizsa
Bácsban
Újvidék
Óbecse
Aszód
Buda/Krisztinaváros
Komárom
Jász Árokszállás
Irgalmas rendi, Váczon
Újvidék
Somorja
Vácz
Dunaföldvár
Pest
Pest
(Pilis)Vörösvár Buda mellett
Baja
Kecskemét
Pest (Buda?)
Keszthely
Tisza füred
Ercsi
Arany Almás
Kecskemét
Makó
Makó
Pest

Nincs aláírásuk a listán, de a Gyógyszerész Hetilap 35. számában szerepel nevük a résztvevôk között:
Somogy megye

Kovács József
Stamborszky László

Csorna
Sümeg

Ancient Photo about Pharmacists in 1867
The ancient photograph shows the first meeting of the pharmacists of the Hungarian monarchy, furnished with several famous
pharmacists’ related signatures.

1. Ôsfotó, 1867 (Gôbel J.)
2.–5. Aláírásív négy oldala (Gôbel J.)

A gyógyszerészet nagyjai
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Gyógyszerészettörténet

Felletár Emil (1834–1917)
A hivatás nem pusztán
megélhetést nyújtó tevékenység

2.

Az igazi gyógyszerész, orvos az emberekkel való törôdést is vállalja. A sikertelenség, a sorsfordító események után is kezdd újra! – vallotta a Felletár család
szinte minden tagja. A köz és az egyes ember szolgálatába állítható stúdiumok széles köre rajzolódik ki
pályaválasztásukból: jogtudor, ügyvéd, tanár, okleveles gazdász, s többen választottak egészségüggyel kapcsolatos hivatást.

F

ELLETÁR EMIL a gyógyszerészettudomány doktora
(1834, Tapolca–1917, Budapest), a magyar tudományos törvényszéki vegyészet megalapítója. Az elsô
magyar gyógyszerészeti szakkönyv 1867-ben Pesten jelent
meg: KÁTAI GÁBOR–FELLETÁR EMIL: A gyógyszerészeti tudományok alapvonalai, melynek harmadik kötetét, a gyógyszerészeti vegytant FELLETÁR írta.
1834. június l-jén született Tapolcán. Édesapja,
FELLETÁR JÓZSEF 1829-ben végzett a magyar királyi tudo-

1.

mányegyetem orvosi
karán. A tiszti névtár tanúsága szerint
1838-tól hat évig, korai haláláig volt Zala megye
másodfôorvosa Sümegen. Itt kezdte iskolai tanulmányait
FELLETÁR EMIL. Egy fegyvertöltény szilánkjai megvakították
bal szemét, minden bizonnyal ezért vizsgázott magántanulóként 1844-ben a keszthelyi gimnáziumban. Az édesapa halála után Veszprémbe költöztek, ahol a család orvosa, HAISZLER KÁROLY támogatta, segítette ôket, s egyben
iránymutatást adott a pályaválasztáshoz. A Gyógyászat
1912. évi számában így emlékezik fiatalkoráról:
„…és mert hajlamom a vegyészet felé vonzott, azért nem értem be azzal a tudománnyal, melyet gyógyszertárakban sajátítottam el, hanem az egyetemen kiegészítettem tudásomat… és
midôn késôbb különösen a törvényszéki vegytant kedveltem
meg, nem értem be azzal a tudással sem, melyet a vegytan nyújtott, hanem az orvosi stúdiumot is elvégeztem, és mindezt amaz
erôs szuggesztió hatása alatt, melyet én gyermekkori orvosom
buzdítása gyakorolt, hogy mindenben iparkodjam a legtökéletesebb lenni”.
A sorokat olvasva önkéntelen az összehasonlítás nagy
kortárs elôdjével, LIEBIGGEL (1803–1873), aki az elsô irányítást a drogerista apától kapta, fiatal korában a gyógyszerészi pályán mûködött, utóbb mint tanár oktatta
ôket, bevezette a laboratóriumi oktatás rendszerét, szaklapokat szerkesztett, s a XIX. század egyik legnagyobb kémikusa lett. A Magyar Tudományos Akadémia 1858-ban
választotta külsô tagjává.
FELLETÁR EMIL a kémia kísérleti alapon való mûvelését
meghonosító WERTHEIM TIVADAR professzor mellé került
1857-ben a pesti egyetem kémiai intézetébe, „a homályos
barlangba”. 1860-tól THAN KÁROLY gyógyszerész-vegyész
lett WERTHEIM professzor utóda, s a 28 éves fiatal gyógyszerész doktort „kitûnôen képesnek találta a törvényszéki vegytan
tanítására bemutatott szakismerete és folyékony elôadási készségénél fogva”, s az egyetem magántanárává fogadta. Az államorvostan keretében egy újabb kémiai ágazat kifejlesztôje lett, mert tudta, hogy az orvos a vegyelemzések gya-
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korlatában nem tud kellôen elmélyedni, a gyógyszerész
„összevegyített porokat vegyoszt”, s nekik mint felülvéleményezô hatóságnak az igazságszolgáltatás felelôsségével
„hullából kell kicsalnunk a mérget”.
Újabb eredményeirôl a Gyógyszerészi Hetilapban, a Gyógyászatban adott folyamatosan tájékoztatást. Felismerte a
folyóiratok szerepét a szakmai tájékoztatásban, s 1863ban mint szerkesztô tulajdonos NÉKÁM SÁNDORRAL együtt
megindította a Vegyészet és Gyógyszerészet c. hetilapot,
melybôl csak 16 füzet jelent meg. Nem csüggedt, kitartóan
szorgalmazta az általános egészségügy felett ôrködô
feladattal felruházott körzeti vegyészeti intézetek felállítását az ital- és élelmiszerhamisítás lehetôsége ellen, a mérgek eladására vonatkozó rendeletek betartatására, a gyógyszertárak és a gyógyszerkészítmények ellenôrzésére stb.
Fordulópontot az 1868. év hozott, ekkor egy bírósági
döntés felülvizsgálójaként a ptomaint, vagy hullabázist,
hullamérget mutatta ki egy tudatos megmérgezés áldozatának vélt fiatalasszonyban és magzatában. Bebizonyította, hogy a fehérjék lebomlása közben képzôdô termékek
sok tekintetben az alkaloidákhoz hasonlók, s a növényi
alkaloidákkal együtt jelentkeznek, így súlyos tévedések
forrásai lehetnek. A gyilkossággal vádolt szentesi polgármestert és a Csongrád megyei tiszti fôorvost felmentették.
Nem maradt következmény nélkül a nagy port kavart ügy.
1871 áprilisában országos bírósági mûvegyésszé nevezték ki, s THAN KÁROLY vegytani intézetében kapott helyet,
mígnem 1883-ban önálló épülethez jutott, s az I. ker.
Gyôzô u. 11-ben elkezdte mûködését az Országos Mûvegyészeti Intézet, majd 1897-tôl az Országos Bírósági Ve-

gyészeti Intézet, mely FELLETÁR EMIL vezetésével európai
hírnévre tett szert. Kipróbált módszereit és tapasztalatait
1897-ben adta közre tanítványával, JAHN JÓZSEFFEL közösen írt A törvényszéki chémia elemei címû könyvében. Intézkedésre szólított a metilalkohol, faszesz mérgezô hatása
miatt, ennek következtében 1910-ben megtiltották a faszesszel kevert italok, gyógyszerek, illatszerek készítését és
forgalmazását. A szakirodalom megemlíti bor- és gyógyvízelemzéseit is.
Sokoldalúságát, a korra oly jellemzô törekvését a természettudományi ismeretek elterjesztésére bizonyítja irodalmi stílusú kísérlete, az 1868-ban indult Fürdôi Lapok,
melynek felelôs szerkesztôje volt. A Tárca rovatban értekezéseket, „igénytelen füzérkéket” írt a „hölgyek számára”,
bemutatva a szépséges természetet. Sok orvos kortársához
híven ô is rajongó hevületû, szemléletes képekkel, nyelvi
elemekkel dúsan díszített, sokszor andalító tárcákat írt,
nevezetesen a természet apró szépségei iránti figyelemfelkeltés, gondolkodásra, oknyomozásra késztetés céljával,
hogy a titkok megfejtôi lehessünk.
Negyvenéves mûködését udvari tanácsosi címmel ismerték el, több ízben részesült kormánykitüntetésben, s
megkapta 1896-ban a Ferenc József-rend lovagkeresztjét.
Az MTA Kézirattárában található az az autográf levél,
melyet 1906. március 28-án írt THAN KÁROLYNAK. „Méltóságos Uram! Fogadja legmélyebb és legôszintébb köszönetemet
azon kitüntetésemért, melyben nagybecsû munkája II. kötetének megküldése által részesíteni kegyeskedett. Nem találok szavakat, hogy csak némiképp is kifejezhessem azt a fascináló hatást, melyet ennek a tudomány szempontjából megbecsülhetet-

A gyógyszerészet nagyjai

22



Gyógyszerészettörténet

len colossalis alkotásnak csak futólag áttekintésénél is éreztem,
mely alkalommal szédületes kábulat fogott el csak láttára is annak a rengeteg kincshalmaznak, melyet csakis a bölcsnek lángeszével szövetkezett csodás munkaerô teremthetett meg és csoportosíthatott a legmélyebb alapossággal…. Egykori tanítványa…”
Intézete vezetését 1913-ban adta át munkatársának,
JAHN JÓZSEFNEK.
Kívánságára Sümegen, szülei sírja mellett helyezték örök
nyugalomra 1917. február 17-én. Nagyjaink méltó megörökítésére követendô példaként említjük, hogy egy évvel
halála után intézetének falára emléktáblát helyeztek, majd
1968-ban a ptomainok felfedezésének 100. évfordulóján
a Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága ünnepi közgyûlést tartott FELLETÁR EMIL emlékezetére, s egy új emléktáblát avattak. A család részérôl EMIL nevû unokaöccse (1886,
Vinga–1978, Budapest), MÁV-fôtanácsos vett részt az ünnepségen. A szülôváros, Tapolca a tó melletti sétányon
márványtáblával ôrzi a tudós emlékét.
4.

FELLETÁR EMIL nem házasodott meg, gyermeke sem volt,
Vingán élô unokatestvéri ágával szoros kapcsolatot tartott,
ezt bizonyítandó megemlítem az MTA Kézirattárában fellelhetô levelezôlapot, amit vingai tartózkodásáról írt
SZINNYEI JÓZSEFNEK.
FELLETÁR BÉLA (1842, Vinga– 1910, Vinga) gyógyszerész.
A szakma zsebnaptárai, évkönyvei és a statisztikák segítségével kideríthetô, hogy Arad (Csanád) vármegye több
mint 5000 lakost számláló településén, Új Szent Annán
gyógyszerészként mûködtette a személyi jogú, 1836-os alapítású Szent Háromság Patikát, a fellelhetô adatok szerint
1873 és 1891 között. A Magyarországi Gyógyszerész Egylet
erdélyi, Csanád megyei 16. járásának igazgatója, ROZSNYAY
MÁTYÁS mellett, aligazgatóként tevékenykedett 1892-ben.
Testvéröccse F. NÁNDOR (1851, Vinga–1930, Vinga)
ügyvéd, az Aradtól kb. 20 km-re fekvô vegyes népességû
Vinga utolsó magyar polgármestere volt. Öt gyermeke közül a jogász, ügyvédjelölt F. BÉLA (1889. Vinga–1914.
Barvinek) hôsi halottként elesett Galíciában. Már említettük F. EMIL jogászt, MÁV-fôtanácsost, F. LÓRÁNT
(1890, Vinga–1965, Vinga) szolgabírót, banktisztviselôt. A legfiatalabb fiú,
FELLETÁR JÓZSEF (1893, Vinga–1972,
Hódmezôvásárhely) orvos, kórházi
fôorvos volt Makón és Hódmezôvásárhelyen.
FELLETÁR EMIL Budapestrôl rendszeres csomagküldéssel támogatta a
nagy családot, s különös szeretettel,
nevelô szándékkal foglalkozott
FELLETÁR JÓZSEFFEL, aki örököse is
lett.
NÁNDOR unokabátyjához így ír a
fiúról: „örömtôl sugárzó aczczal (sic!)
jött az este hozzám, direkt a rigorosumról, hol a chemiából nagy dícsérettel, kitûnô eredménnyel tette le szigorlatát
Winkler professzornál”.
Az orvosi diploma megszerzése
után, 1919 szeptemberétôl a budapesti II. sz. szülészeti és nôgyógyászati klinikán gyakornok, 1923-tól
tanársegéd. Szorgalma és operatív rátermettsége folytán számos nehéz
mûtétet végzett, több tudományos
dolgozata jelent meg az Orvosi Hetilapban. 1927-ben pályázat útján került a 35 000 lakosú, erôsen polgárosult, 8 patikával bíró Makóra, a Szent
István Közkórházba osztályvezetô
fôorvosnak, ahol 48 ágyas szülészeti
osztályt hozott létre. 1944-ben már
mint kórházigazgató a vezetést átadta a belgyógyász fôorvosnak, DR.
DIÓSSZILÁGYI SÁMUELNEK, s „az orosz
front közeledtével nyugat felé menekült,
elfogták és besorozták a magyar hadseregbe. Néhány hónappal késôbb fogság-
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ba esett és Németországba deportálták, ahol a fogolytáborban
is gyakorolhatta hivatását. Csaknem három évig fogságban
volt, ám amint hazatért, letartóztatták és háborús-népellenes
bûnökért börtönbe zárták, ahonnan bûncselekmény hiányában – hónapok múltán – hazaengedték. Soha többé nem térhetett vissza a makói kórházba”. (Délvilág, 2003. szept. 17.
I. SZ) Utódja be sem engedte, házát elkobozták, eladták,
ma is az ott mûködô makói Kossuth Tsz. tartja rendben.
A rokonok támogatásából, magánpraxisból élt 1951-ig,
majd egy jóakarója Hódmezôvásárhelyre hívta a szakrendelô intézetbe nôgyógyásznak. 1962-ben csekély összeggel nyugdíjazták, méltánytalanul mellôzték. Makói sírjánál születésének 110. évfordulóján a Diósszilágyi Sámuel
Rendelôintézet és Kórház vezetôsége tisztelete jeléül koszorút helyezett el. Ezt a család rehabilitációként értékelte.
Két fia közül FELLETÁR BÉLA (1932, Szeged–1998, Hódmezôvásárhely) tanári pályán mûködött, több helytörténeti munkája jelent meg. FELLETÁR LÁSZLÓT (szül.: 1935,
Szeged) származása miatt nem vették fel az egyetemre,
földmérô, földhivatalvezetô lett, az ô segítségével pontosítottam a család adatait, s ezért neki köszönetemet fejezem ki.
A FELLETÁR nevet viselô utódok pályaválasztásában
érezhetô az ôsök ösztönzô hatása, az intellektualitás, az
az igény, hogy munkájukban elvárható többletet mutassanak fel.
A vázlatosan áttekintett családtörténet tükrözi két évszázad háborús pusztításait, a hivatásbeli megtorpanást, a
Trianon miatt elszakadt vingai birtokon maradt emlékek
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elvesztését, fogyatkozását, a vagyonelkobzást, a családi kapcsolatok sérülését.
De ma is számon tartják gyökereiket és egymást, kutatják az apai és az anyai elôdöket, ôrzik a megmaradt emlékeket, él bennük az ôsök összetartó ereje.
Mohos Márta
mûvelôdéstörténész
Emil Felletár (1834–1917)
The real pharmacist or physician can also take care of the people. After failures and fateful events of life, start it again! –
was the slogan of almost all the members of the Felletár family. Their choice of career covers a wide range of studies which
can serve public and private welfare alike. Doctor of law,
lawyer, teacher, graduated economist was among them, and
several members of the family were committed to the work in
public health.
Emil Felletár, Doctor of Pharmacy (Tapolca, 1834 –
Budapest, 1917) was the founder of Hungarian scientific
chemistry of the law court. The author outlines the scientist’s
career and also refers to some other members of the family.

1. Dr. Felletár Emil (1834–1917)
2. Emléktábla Tapolcán
3. Dr. Felletár József (1893–1972), az utolsó hagyományos
fôispáni beiktatáson Makón, 1939. április 22-én, a meghívó kérésére
díszmagyarban
4. A Felletár család vázlatos családfája
5. Fotó. Felletár Emil saját kezû aláírásával
6. Felletár Emil levele Than Károlynak, Budapest, 1906. március 28.

Kuriózumok
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A magyar királyné vize
ERZSÉBET királyné kedvenc növényérôl szól ez az írás, igen
ám, de melyikérôl? Merthogy ERZSÉBET királyné nem egy,
nem kettô, de öt is volt ékes magyar történelmünk során.
Sokáig botanikakutatóink sem tudták biztosan, hogy a
XVII. században „magyar királyné vize” néven ismert és
igencsak kedvelt rozmaringvíz melyik magyar királynét
idézi.

É

lt egyszer egy orvostanár, bizonyos JOANNES PRAEVOTIUS, Padovában. Értekezései 1666-ban jelentek
meg, csaknem egy idôben a mi híres kertészünkével, a pozsonyi érseki kert leírójával, LIPPAI JÁNOSSAL.
PRAEVOTIUS azt írta, hogy egy receptet talált egy régi imakönyvben, egy receptet, ami a rozmaringszesz két rész rozmaringból és három rész alkoholból álló elegyérôl szólt.
Eddig nem is lenne semmi különös a dologban, ha a recepthez egy jegyzet nem tartozott volna. Ez a jegyzet arról
tanúskodik, hogy a receptet ERZSÉBET magyar királyné saját
kezûleg írta az imakönyvbe. „Sancta Elisabetha, Hungariae
olim Regina” a következôt vetette papírra: „Én Erzsébet, a
magyarok királynéja, midôn 72 éves koromban kínos köszvényben fetrengék és ezzel az alább megírt orvossággal esztendôkig
éldegélnék, amelyre engem egy remete tanított volt, akit sem
elôbb sem utóbb soha többé nem láttam, csakhamar javulásomat éreztem, annyira, hogy minden tetemeimben megvidultam, s mintegy egészen megifjodtam, arcomban megszépültem,
úgyhogy még a lengyel király is megkéretett feleségül, midôn
mindketten özvegységben élnénk; de ezt cselekednem az én
uram Jézus Krisztushoz való buzgó szeretetem nem engedte,
akinek angyalától, úgy hiszem, kaptam ezt az orvosságot.”
WESZPRÉMI ISTVÁN debreceni orvos állapította meg 1795ben, hogy KÁROLY RÓBERT negyedik felesége, NAGY LAJOS
anyja lehetett a híres gyógyszer névadója, mert egyedül ô
élt meg ilyen hosszú életkort. Késôbbi botanikusaink erôs
kétkedéssel fogadják még ezt is. Szerintük PRAEVOTIUS egyszerûen reklámot akart csapni a rozmaringvíznek, s ehhez
a Franciaországtól elég távoli Magyarország, s annak királynéja megfelelôen „egzotikusnak” bizonyult.
Valóban, a kortárs LIPPAINAK fogalma sem volt a nevezetes gyógyvízrôl, illetve arról, hogy ennek királynénkhoz
köze lenne. Hogyan is állíthattunk volna elô nagy
mennyiségben rozmaringvizet, mikor az nálunk a hideg
telet nem bírja! A „magyar királyné vizé”-t bizony Franciaországban lepárolt rozmaringból készítették, ahol tömegesen terem, nem pedig cserépben dédelgetik, mint nálunk: „Mikor kikeletkor kiviszik is a pincébôl, nem kell mindjárt a földbe tenni itt kinn, hogy ha félô a hidegtôl, mindjárt árnyékba vagy oltalom alá vihessék. Némelyek azt ítélik, hogy
gyümölcsoltó Boldogasszony nap után meg nem fagy a rozmaring, nem is kell azért félteni s azért be se fedni, mindazonáltal alkalmaztassa a kertész az idôhöz magát... A pincében vagy
a narancsházban ôtet deszkára tegyék. Noha jobban megma-

radna, ha olyan helyen tartanák, ahová néha meleget bocsáthatnának be, akár szobába, kit néha kevéssé befûthetnének,
akár boltba, mert a pince rekkenô és hamar megfûl benne. Mivel a rozmaring az eget és szellôt igen szereti, de nem az igen
hideget, se igen meleget, azért amennyire lehet, ha odaki melegecske van, megnyissák a táblát és ablakot, de a napfényt reá
ne bocsássák, mert az igen árt neki” – tanácsolta LIPPAI. Hát
még szerencse, hogy ezek után akadt, aki rászánta magát a
rozmaringgal való „bajmolódásra”. Így vagy úgy, a rozmaring azért bevonult a híres magyar gyógynövények táborába. A néphagyomány szerint a rozmaring a boldogságnak
és a szüzességnek a jelképe, ezért tölt be fontos szerepet a
menyasszonyi koszorúkötésben, a lakodalomban és a keresztelôn. Ételeinket szívesen fûszerezzük vele, betegségünkben gyakran hívjuk segítségül fejfájás ellen, nyugtatószerként, vagy éppen szívgyógyító rozmaringos borként.
Kedves PRAEVOTIUS mester! Ha igazat írt, köszönet a hírverésért! Ám, ha nem, akkor is!
Wohlné dr. Nagy Ágota
muzeológus,
Magyar Mezôgazdasági Múzeum,
Budapest

ERZSÉBET magyar királyné (1300 k.–1380)
LOKIETEK ULÁSZLÓ lengyel király és HEDVIG hercegnô
leánya volt, 1320-ban lett KÁROLY RÓBERT negyedik
felesége. NAGY LAJOS király anyja. Fiának uralkodása
idején jelentôs politikai befolyásra tett szert, a királynak szinte társuralkodójaként tevékenykedett. Túlbuzgó katolikus volt. Bátyja, III. KÁZMÉR halála után
LAJOS nevében Lengyelországot kormányozta 1370–
1376-ig. Ezután egy ideig Dalmáciában, Horvátországban, majd újra Lengyelországban uralkodott.
1377-ben végleg visszavonult a politikától. Hazatérte után visszavonultan élt.

The Water of the Hungarian Queen Consort
For a long time, even the researchers of botany were not convinced that the very popular rosemary water of the 17th century,
known as The Water of the Hungarian Queen Consort, referred
to the person of Hungarian Queen Elizabeth (a. 1300–1380).

Illusztráció: Rosmarinus officinalis L.
G. Pabst: Köhler’s Medicinal-Pﬂanzen Bd. I., Gera-Untermhaus, 1887
(Ernyei József Orvostörténeti Könyvtár, Budapest)

Megemlékezés

26



Gyógyszerészettörténet

Emléktábla-avatás
Dr. Harsányi János (1920–2000)
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) –
együttmûködve a Magyar Tudományos Akadémiával
(MTA) – emléktáblát avatott 2006. május 24-én Harsányi
János gyógyszerész, közgazdasági Nobel-díjas, az MTA
tiszteletbeli tagja emlékére a hajdani családi Ôrangyal
Gyógyszertáruk épületének falán, Budapesten (Róna Patika, XIV., Bosnyák u. 1/A).

A

z ünnepséget az MGYT nevében DR. BOTZ LAJOS
alelnök nyitotta meg. Elmesélte azt az esetet, mely
HARSÁNYIRA élete végéig oly jellemzô volt. A Nobeldíj-átadás után másfél évvel HARSÁNYI csendben belépett
az MTA üléstermébe, és az utolsó sorok egyikében leült.
Ô ilyen szerény volt élete végéig. PROF. DR. VINCZE ZOLTÁN,
az MGYT tiszteletbeli elnöke az ünnepség kapcsán elmondta a társaság elhatározását, hogy mindenkinek, aki
1.

valamilyen komoly dolgot tett a gyógyszerészet érdekében, emléktábla fogja hirdetni munkásságát.
RÁTONYI GÁBOR, Zugló polgármestere a szellemileg magasra szárnyaló, de emberileg a közelségben maradó tudóst értékelte.
GAÁL EMESE, a volt családi patika mai személyi jogos
gyógyszerésze a kötelességének, de egyben csodálatos örökségnek is érzi a nagy magyar tudós gyógyszerész emlékének
ápolását, ôrzését, s szellemiségének továbbvitelét. Büszkék
arra, hogy gyógyszertáruk a HARSÁNYI család tulajdona volt.
HARSÁNYI KÁROLY, az édesapa szerette volna, ha fia, HARSÁNYI
JÁNOS ezen a pályán marad. Aki viszont a matematika és a
filozófiai tudományok területén tevékenykedett, de a nehezebb idôkben, a háborús években mindig menedékhely,
egy biztos támaszpont volt életében a zuglói patika.
A gyógyszertár dolgozói szeretnék, ha a betegeknek is
ma pont ilyen nyugodt hely, menedékhely, biztos támasz
szerepét töltené be az elôzô gyógyszerész Nobel-díjas volt
patikája.
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Az avatást Budapest-Zugló polgármestere, RÁTONYI
GÁBOR emlékbeszéde zárta.
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mi itt ma ennél a zuglói háznál egy olyan emberre emlékezünk, akit az élet nagyon távol vitt ettôl a helytôl.
Egy zseniális emberre s egyszersmind egy zseniális elméjû
tudósra emlékezünk, aki távol került ettôl a háztól úgy térben, mint életprogramot tekintve.
Tisztelt Emlékezô Barátaim!
A Nobel-díjas Harsányi János Zuglótól Berkeley-ig jutott
el; a gyógyszerészettôl a játékelméletig.
De a távolságokat bemérni és az életpálya állomásait rögzíteni most nem az én dolgom: amit én tehetek, az, hogy a
közelségekrôl beszélek.
Mert van valami, ami eltávolíthatatlan, elidegeníthetetlen; ami nem függ földrajzi paraméterektôl és tudományágak
sajátos törvényszerûségeitôl.
Egy makacsul ôrzött emberi és tudósi habitus: a legtöbbre
és a legteljesebbre való törekvés. Ami ugyanaz volt itt Zuglóban, és ugyanaz ott, az óceánon túl. Nem a felfele törekvés
önzése és gátlástalansága, nem »elszállás«, hanem repülni
tudás. A szellem szabadsága, a gondolkodó függetlensége, az
irányváltoztatás nem mindennapi képessége.
Harsányi János tudott egy titkot: éspedig azt, hogy ebben
a szárnyalásban miként lehet nem elszakadni a földtôl.
Hogy a felfedezések mámorában miként lehet megôrizni
az alázatot, a szerénységet, a mások iránti tiszteletet és ôszinteséget.
Csendes és segítôkész fiú volt itt egykoron az Ôrangyal
Gyógyszertár ügyeleteseként, és az maradt késôbb a közgazdaság professzoraként is.
Finom és elôkelô jelenség volt fiatalkorában és ugyanaz a
megkapó és bizalomébresztô jelenség maradt késôbb az elismertségben, sikereinek csúcsán is…
Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
Harsányi János nem szédült bele a magasságokba!
Harsányi János nem akart túlharsogni, túlbeszélni mindenkit, pedig óriási tudása feljogosította volna erre.
Harsányi tudott figyelni; a legutóbbi idôkig fiatalkora érdeklôdésével szemlélte a világot. Derûvel, olykor iróniával;
azzal az iróniával, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az
ember alkotó viszonyban maradjon a környezetével.
Harsányi János mindvégig ôrizte egykori zuglói önmagát:
ez az önmagához való hûség, ez a tartás és kitartás, ez a következetesség tették, hogy végül felülemelkedhetett a személyes és történelmi kényszerûségeken.
Hölgyeim és Uraim,
ez a tábla itt a legyôzött távolság. A szellemi, térbeli és
idôbeli közelség mementója.
Kívánom, hogy ez a tábla ôrangyalként vigyázhassa egy
közülünk való, nagyszerû embernek és tudósnak az emlékét!
És végül egy friss és egyben örömteli hír a jelenlévôknek:
A Herminamezei Polgári Kör javaslatára a tegnapi képviselô-testületi ülésen határoztunk: a fôvároshoz benyújtott kérelem alapján utcát kívánunk elnevezni Zugló eddigi, egyetlen Nobel-díjas tudósáról, Harsányi Jánosról.”
Sz. J.

Dr. Harsányi János
1920. május 29. Budapest –
2000. augusztus 8. Berkeley (USA)
A budapesti Ôrangyal Gyógyszertár (XIV. ker. Bosnyák
utca 1.) tulajdonosának, HARSÁNYI KÁROLYNAK fia. A Fasori Evangélikus Gimnáziumban érettségizett, 1942-ben a
Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte meg
gyógyszerészi oklevelét. SZABÓ ZOLTÁN professzor Növényrendszertani Intézetébe került mint doktorandus jelölt, s közben édesapja gyógyszertárában is dolgozott.
Disszertációját a háborús események miatt nem tudta befejezni. 1946-ban újra beiratkozott az egyetem bölcsészettudományi karára, ahol 1947-ben filozófiából és szociológiából doktori diplomát kaptt. 1948-tól ismét apja
gyógyszertárában dolgozott, sôt a nevére írták át a gyógyszertárat, s ott mûködött mint gyógyszertár-tulajdonos.
A gyógyszertárak államosítása elôtt 1950 áprilisában
feleségével együtt elhagyta az országot. Ausztráliában
telepedett le, ahol az egyetemen szociológiát tanult.
Ösztöndíjjal az Amerikai Egyesült Államokba távozott,
ahol a Stenfordi Egyetemen 1958-ban közgazdasági
doktorátust szerzett, s a Berkeley Egyetem professzora
lett. Itt a játékelmélettel foglalkozott, modelleket dolgozott ki gazdasági-szociológiai problémák megoldására.
Ezzel elnyerte a megosztott Nobel-díjat. 80 éves korában halt meg. A Magyar Tudományos Akadémia taggá
fogadta, a Közgazdasági Egyetem H.C. doktorrá avatta.
Prof. dr. Zalai Károly: A magyar gyógyszerészet nagyjai,
Galenus Kiadó, 2001
Dedication of Memorial Plaque
Dedication ceremony of the memorial plaque of pharmacist and
Economic Nobel Prize-winner for game theory, Dr. János Harsányi
(1920–2000) in Budapest, on the wall of the old family pharmacy which is still operated.
1. Emléktábla-avatás 2006. május 24. A személyek balról jobbra:
prof. dr. Vincze Zoltán, az MGYT tiszteletbeli elnöke,
Gaál Emese gyógyszertár-tulajdonos,
prof. dr. Glatz Ferenc, az MTA Történettudományi Intézetének igazgatója és
Rátonyi Gábor polgármester
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Neves magyar gyógyszerész-évfordulók
ANNO... 2006-ban
200 éve

125 éve

• 1806. VIII. 28-án született RÓTSCHNEK KÁROLY (†1873)
gyógyszerész, a debreceni Arany Egyszarvú Gyógyszertár
tulajdonosa. Nagybátyja, SCHLIESSL GYÖRGY balázsfalvi
Megváltó Gyógyszertárában volt gyakornok. Több erdélyi gyógyszertárban volt segéd. A Pesti Tudományegyetemen 1828-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet. Temesvárott, Nagyváradon, Kassán és végül Debrecenben volt
alkalmazott gyógyszerész. Gyógyszertári jogosítványt
nyert 1836-ban a Szabolcs megyei Újfehértón. A gyógyszertárát 1 évvel késôbb Magyar Korona néven nyitotta
meg, melynek 10 évig volt tulajdonosa. Debrecenben
1846-ban megvásárolta KAFFKA KÁROLY Arany Egyszarvú
Patikáját. Ezt 1852-ben áthelyezte ugyanazon utca másik
oldalára. Az eredeti officinát pedig megvásárolta a Déry
Múzeum. Ô pedig új bútorzattal a legnagyobb hozzáértéssel mûködtette a gyógyszertárat 1866-ig, amikor azt
RÓTSCHNEK V. EMIL (1842–1906) fiának adta át. Részt
vett a Debreceni Gyógyszerész Testület 1861. évi alakuló
közgyûlésén, majd 1866-ban a Biharmegyei Gyógyszerész-Egyesülettel való egyesüléskor tartott ülésen mint
korelnök. De a szakmai közéletben már nem vállalt újabb
tisztséget.

• 1881. III. 24-én született és 50 éve, 1956. XI. 4-én halt
meg VARRÓ ALADÁR BÉLA gyógyszerész, gyógynövény-kereskedô, szakíró. Szülôvárosában, Nagykikindán volt gyakornok. A Budapesti Tudományegyetemen 1906-ban szerzett
gyógyszerészi oklevelet. Külföldi patikákban dolgozva tovább tökéletesítette a tudását. Az I. világháborúban az
eredményes harctéri szolgálataiért fôhadnagyi címet és
számos kitüntetést kapott. Mint a vadontermô- és ipari
gyógynövénytermesztés egyik vezéregyénisége a budapesti
Fô utcában gyógynövénykereskedést nyitott. Majd 1930ban Vissza a természethez címen szaklapot alapított, melybôl csak 1 szám jelenhetett meg a gazdasági világválság
idején. Kiváló szakíró volt. Több könyve és számos cikke
jelent meg a szaklapokban. Legismertebb a Gyógynövények
gyógyhatásai címû kötete. A makói Szent István Gyógyszertárat vezette 1945-tôl az államosításig. A Szegedi Egyetemen fitoterápiai tárgykörû elôadásokat tartott a gyógyszerészhallgatóknak. Sírja a szegedi Belvárosi temetô izraelita
parcellájában van.

175 éve
• 1831. X. 4-én született DR. KÁTAI GÁBOR (†1878) gyógyszerész, orvosdoktor, szakíró. Szülôvárosában, Karcagon
HOLLAY JÓZSEF Magyar Korona Gyógyszertárában volt gyakornok. Szorgalmasan tanult és itt kezdte vásárolni a
könyveit. Így teremtette meg késôbb a tízezer kötetes
könyvtárának alapjait. A Pesti Tudományegyetemen
kezdte a tanulmányait, majd 1852-ben a Bécsi Egyetemen
szerzett gyógyszerészi oklevelet. Hazatérve elôbb Karcagon HOLLAY özvegyénél, majd Törökszentmiklóson, Szolnokon, Tiszafüreden és Szentesen volt alkalmazott. Pestre költözött 1856-ban, hogy újabb ismeretekkel bôvítse a
tudását. Rövid ideig MATTA LÁSZLÓ pesti Szent István
Gyógyszertárában mûködött és beiratkozott az orvosi
karra. Elsô cikke 1857-ben jelent meg az Orvosi Hetilapban. Felismerte az orvos- és a gyógyszerészképzés közötti
nagy különbséget. Orvosdoktori diplomát szerzett 1861ben. Ebben az idôben az Orvosi Hetilap fômunkatársaként
a gyógyszerészképzést szolgáló magyar nyelvû szakkönyvek megjelentetése érdekében emelt szót. A Budapesti
Gyógyszerész Testület 1862-ben ôt bízta meg DR. FELLETÁR
EMILLEL a Gyógyszerészet alapvonalai címû munka megírásával, mely 1862–1866 között jelent meg. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat tagja volt 1859-tôl,
majd 1865-tôl pedig elsô titkára. A Nagykun kerület fôorvosává választották 1868-ban, ettôl kezdve az orvosi hivatásának élt. Továbbra is támogatta a gyógyszerészet tudományos és gyakorlati elôrehaladását. Öt könyve és számos szakdolgozata jelent meg hazai és külföldi szaklapokban.

100 éve
• 1906. XII. 23-án született és 25 éve, 1981-ben halt meg
SZKALLA LÁSZLÓ junior gyógyszerész, a Budapesti Gyógyszerész Testület és a Magyarországi Gyógyszerész Testület
választmányi tagja. Apja, SZKALLA LÁSZLÓ senior (1871–
1933) budapesti Szent József Gyógyszertárában volt gyakornok. A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1928-ban
gyógyszerészi oklevelet szerzett. Apja halála után a családi
gyógyszertár tulajdonosa lett. Jelentôs közéleti munkát
végzett a Budapesti Gyógyszerész Testület és a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület választmányi tagjaként. Szoros barátságban volt ÖRKÉNY ISTVÁN gyógyszerész íróval.
Ebbôl az ismeretségbôl származott a „Macskajáték” c. mûvében a Szkalla-lányok névválasztása. A II. világháború végén Londonban telepedett le és ott is halt meg 1981-ben.
A hamvait a végakarata szerint a budapesti Fiumei úti temetô családi kriptájába helyezték.

75 éve
• 1931. V. 19-én halt meg TÖRÖK SÁNDOR (1855) gyógyszerész, gyógyszertár-tulajdonos, üzemvezetô. Apja, TÖRÖK
JÓZSEF budapesti Szentlélek Gyógyszertárában volt gyakornok. A budapesti tudományegyetemen 1877-ben gyógyszerészi oklevelet szerzett. Több európai országban tanulmányozta a gyógyszerészetet. Hazatérve elôbb a családi
gyógyszertárban mûködött. Gyógyszertári jogosítványt
szerzett 1887-ben Budapesten. Az Andrássy úti Opera
Gyógyszertár 1888-ban nyílt meg, melynek haláláig volt a
tulajdonosa. Apósával, SEITZ FERENCCEL 1904-ben alapította meg a Galenus gyárat. Ez az üzem Reanal vegyszergyárként ma is mûködik. Mindkét vállalkozását mintaszerûen
irányította. Itt volt fôvegyész 1910–1915 között KAZAY
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ENDRE. TÖRÖK SÁNDOR a Király utcai Thallmayer–Seitznagykereskedést 1915-ben Török Labor néven részvénytársasággá alakította át. Majd ennek részvényfeleslegét jól
eladva, a német Bayer I. G. cég vette bérbe. Sírja a budapesti Fiumei úti temetôben van.

25 éve
• 1981. VII. 24-én halt meg FÄLLER JÁNOS (1912) gyógyszerész, kórházi gyógyszertárvezetô, alezredes, DR. FÄLLER KÁROLY bátyja. A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1934ben gyógyszerészi oklevelet szerzett. Alkalmazotti idejét
letöltve néhány évig a hajdúszoboszlói Justitita Gyógy-
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szertár tulajdonosa volt. A Debreceni Tudományegyetemen
DR. SOÓ REZSÔ egyetemi tanár irányításával 1943-ban kidolgozta a „Növényeink a népies gyógyászatban, a kuruzslásban és a babonában” címû doktori értekezését. Sajnos ezt a
háborús körülmények miatt már nem tudta megvédeni.
Azonban nyomtatásban kiadta és néhány magyarországi
könyvtárnak megküldte. A debreceni honvéd kórházban
mûködött 1945 után. A budapesti Róbert Károly körúti
honvéd kórház gyógyszertárát vezette 1957–1972 között.
Alezredesi rangban ment nyugdíjba. Sírja a budapesti
Óbudai temetôben van.
Szmodits László gyógyszerészettörténész

Események – Kiállítások – Rendezvények
A magyar alkalmazott grafika a XX. század elsô felében
máig meg nem haladott szintre jutott. E közkeletû vélekedést igazolta a mûvelôinek legfelsô lépcsôjét képviselô
GÖNCZI GEBHARDT TIBOR (1902–1994) életmû-kiállítása.
A „gondolatot képpé gyúró” (KONECSNI GYÖRGY) grafikusoknak sokat köszönhet a gyógyszerészet, de kiváltképp
a hazai gyógyszergyártás. Az emlékeztetô levelezôlapok,
plakátok és egyéb reklámok alkotóinak névsorát a szóban
forgó kiállításhoz kapcsolódva érdemes, ha másért nem is,
csupán történeti adatként együtt fölemlíteni. LENGYEL LAJOS, KÁLDOR GYÖRGY a Richter, LÔRINCZ GYULA, BÁNHIDI ANDOR, MACSKÁSSY JÁNOS a Dr. Wander gyógyszereinek, GÖNCZI GEBHARDT TIBOR pedig a Chinoin medicináinak és árucikkeinek (növényvédô szer, mûtrágya) adott remek,
összetéveszthetetlen látványosságot, reklámanyagot.
A budai kiállítóteremben rövid ideig tartó tárlat bezárult, ám az ez alkalomra készült színes katalógus – amely
a mûvek összességébôl ragyogó válogatást ad közre – még
megvásárolható.
Ponton Galéria
1015 Budapest, Batthyány u. 65.
Tel.: (1) 489-0780, fax: (1) 489-0781
E-mail: galeria@mome.hu
Nyitva tartás: K–Szo: 12.00–18.00 óráig, V–H: zárva.

HUSZÁR LAJOS a XX. századi magyar numizmatika külföldön
is elismert legnagyobb alakja. Születésének 100. évfordulóján
a Magyar Nemzeti Múzeum, a Hanns Seidel-Stiftung és a Magyar Numizmatikai Társulat által rendezett emlékülés –
2006. január 27. – méltatta munkásságát.
A Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében tartott megemlékezésen bemutatták az In memoriam Ludovici Huszár címû
kötetet (Argumentum Kiadó, Magyar Numizmatikai Társulat,
Budapest, 2006.). Ebben negyven szerzônek, köztük az ünnepi megemlékezés elôadóinak tanulmánya jelent meg.
HUSZÁR LAJOS professzor 39 éven át dolgozott öt éven keresztül fôigazgatóként a Magyar Nemzeti Múzeum kötelékében.
1968-tól haláláig (1987) a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum szaktanácsadója volt, ahol orvosi–gyógyszerészi érmek feldolgozásával, közzétételével és publikálásával alkotott maradandót.

A Magyar Orvostörténelmi Társaság Orvosi Numizmatikai Szakosztálya alapításának 30. évfordulóját a legújabb magyar orvosi,
gyógyszerészi és egészségügyi érmekbôl válogatott kiállítással ünnepli. A szakosztály, túlzás nélkül, numizmatikai tudományos
mûhelyként mûködik, ismereteivel, olykor adományaival segíti a
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár gazdag, nemzetközi hírû érememlék-gyûjteményét. A Gyûjtôk és gyûjtemények címû, tizenegy egyéni gyûjtô, valamint a Kresz Géza Mentômúzeum, a Chinoin Rt., a szegedi Móra Ferenc Múzeum és a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum anyagából álló tárlat fogadni tudja a 40. Nemzetközi Orvostörténelmi Kongresszus (2006. augusztus
26–30.) látogatóit is.
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
1013 Budapest, Apród u. 1–3.
Tel.: (1) 375-3533, (1) 201-1577, fax: (1) 375-3936
Hétfô kivételével 10.30–17.30 óráig.
A kiállítás megtekinthetô: 2006. május 17.–augusztus 31.

Az Iparmûvészeti Múzeum üveg- és kerámiagyûjteménye a világ iparmûvészeti múzeumainak birtokában lévô effajta kollekciók legszûkebben számított élvonalához tartozik.
Igazi ritkaságok rejlenek benne, köztük számtalan csodálatos patikaedény-remekkel. Ebbôl is és egyéb gyûjteményeibôl
(textil, ékszer, bútor stb.) ad pompázatos válogatást a „Gyûjtôk és kincsek” címû kiállítás, mely egyben utal a múzeum történetére is, a korabeli Vasárnapi Újság láttatja az új épületet,
s mellette az Angyal Patikát az angyalszobor cégérrel, és bemutatja a különféle gyûjteményeinek (textil, ékszer, bútor)
legigézôbb tárgyait.
Iparmûvészeti Múzeum
1091 Budapest, Üllôi út 33–37. • Telefon (1) 456-5100
Nyitva tartás: Hétfô kivételével 10.00–18.00 óráig. A kiállítás megtekinthetô 2006. március 13-tól. Tartós idôszaki kiállítás.
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Egyesületi hírek

MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztály Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság
EXTRACTUM I.
Gyógyszerészettörténeti szakmai nap
2006. szeptember 22. Székesfehérvár
Extractum – ezt a címet adtuk szakmai napunknak, mivel
e rövid napon csak egy kivonatot kapunk a gyógyszerészettörténet szerteágazó kutatási területébôl és témáiból.
Terveink szerint minden második évben konferenciát tartunk (legközelebb 2007 ôszén) és a közbeesô években
egynapos szakmai napokat.
Hogyan kutassunk a levéltárban? A gyógyszerészettörténet
forrásai a helyi sajtóban és levéltárban – a rendezvényen elhangzó elôadások mindegyike ezt a témát járja körül másmás tartalommal. Az elôadók nemcsak kutatásaik eredményeit mutatják be, hanem e sajátos kutatómunka közben
gyûjtött tapasztalataikat is megosztják a hallgatósággal.
Helyszín: A Magyar Gyógyszerész Kamara Fejér megyei szervezetének
székhelye, 8000 Székesfehérvár, Kígyó u. 10. fszt.1.
Tudományos program:
BUDAHÁZY ISTVÁN, Nagyvárad: A helyi sajtó szerepe
a gyógyszerészettörténeti kutatásokban
DR. CZIGLE SZILVIA, Pozsony: Szemelvények Pozsony gyógyszertárainak
történetébôl
DR. FÁBIÁN FERENC, Budapest: Ázsiai (gyógy)szerek Magyarországon
régen és most
NEMESKÉRY EDVIN, Esztergom: Az esztergomi gyógyszertárak története
DR. SÁGI ERZSÉBET, Budapest: A Gyógyszerészek
Országos Jóléti Alapjának (GYOJA) története
A program 10.00-tól 15.15 óráig tart.
15.30-kor indulunk Vértesacsára,
16.00 órakor Kazay Endre sírját koszorúzzuk meg a vértesacsai temetôben (közös rendezvény a Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvánnyal). Kazay Endre 130 éve született; ebbôl az alkalomból tisztelgünk
emléke elôtt.
A rendezvény regisztrációs díja 1500 Ft, melyet a helyszínen kérünk ﬁzetni.
Jelentkezési határidô: 2006. szeptember 10. A jelentkezéseket kérjük
Lippai Józsefné megyei MGYT-elnöknek elküldeni legkésôbb szeptember
10-ig. Cím: 8000 Székesfehérvár, Kígyó u. 10. fszt. 1. Tel/fax: (22) 317-678
E-mail: fmkamara@mail.pharmanet.hu

Minker Emil professzor köszöntése
Az Ernyey József Emlékérem idei kitüntetettje Minker Emil
professzor, aki egyetemi „aktív” munkássága után 1996-tól
kezdôdôen egy még aktívabb és igen eredményes orvos- és
gyógyszerészettörténeti munkásságot tudhat már maga
mögött. Ennek kimagasló eredménye a kolozsvári és a szegedi egyetem valós történetének felkutatása és az ezzel kapcsolatos könyvek. A Professzor úr tiszteletére rendezett ünnepet Szegeden tartjuk november folyamán; az emlékérem
átadása is ekkor történik. A pontos idôpontot, helyszínt és
a programot a késôbbiekben tesszük közzé a szaklapokban.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk rendezvényeinken!
Ferentzi Mónika
elnök

Jobbról balra: dr. Lárencz László, Szmodits László, dr. Dobson Szabolcs,
dr. Grabarits István, Tamás László, ifj. Csupor Dezsô, dr. Magyar László

A társaság éves közgyûlést tartott 2006. március 30-án a
Semmelweis Könyvtár olvasótermében.
Elôzetesen megküldött beszámoló részletezte a tavalyi
mûködést. Néhány eleme: elkészült a társaság Szigetváry
Ferenc emlékérme (személyek és intézmények voltak az
elsô jutalmazottai), megjelent DÖRNYEI SÁNDOR vezetôségi
tag Magyar Gyógyszerésztörténeti Irodalom címû korszakos jelentôségû kötete, megvalósult a III. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem Kôszegen, gyógyszerkincstörténet
tárgyú elôadóülés volt (DR. GRABARITS ISTVÁN, FEHÉRNÉ
BARTÓK ADRIENN), valamint a Hungaropharma Rt.-vel közösen reprint kiadásban közreadták – forráskiadványként
– a magyar korona országainak gyógyszertári térképét.
DR. GRABARITS ISTVÁN elnök szóbeli kiegészítésében a
korábbi évek megvalósult programjainak hatását méltatta:
nagy létszámban sikerült megszólítani a huszonéves
gyógyszerészgenerációt. Az idei célkitûzések közül kiemelte a gyógyszerészdinasztiák találkozója iránt mutatkozó,
minden elôzetes várakozást meghaladó érdeklôdést (történettudományi, szellemi és erkölcsi hozadéka felbecsülhetetlen), további jelentôs programok: TSCHIRSCH, ALEXANDER (1856–1939) évfordulós megemlékezés, IV. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem Debrecenben, ERNYEY JÓZSEF monográfia, forráskiadványok, gyógyszerészettörténeti adatbázis elindítása.
Minden résztvevô szívében is ünnepelte DR. LÁRENCZ
LÁSZLÓT, a Szigetváry Ferenc Emlékérem 2006. évi díjazottját. Kazay kutatásai és más eredményei segítség és biztatás
diszciplinánk mûvelôinek.
DR. DOBSON SZABOLCS, a Magyar Gyógyszerésztörténeti
Társaság titkára a Varságh-féle gyógyszerészeti anekdotagyûjteményt kiegészítésekkel kiadta (Dictum Kiadó,
2005). Ez alkalommal szemelvényekkel mulattatta a közgyûlés résztvevôit.
(K. J.)
Dr. Grabarits István
elnök

Kerámiaedények

Asztali naptár

• A feliratozás ingyenes.
• A felirat színe tetszôleges lehet.
• Arany vagy ezüst színû
feliratozást csak 50 db felett tudunk
biztosítani.

1390
Ft
+áfa*

KERÁMIAEDÉNYEK 2007

4 cm

16 cm

28 lap +háttámla +ikerspirál

A feliratoz s helye
33 cm

10,5 cm

Kártyanaptár
6,7 cm

12+áfa*Ft

Kerámiaedény

Krokusz

Tárnics

Kamilla

Gyöngyvirág

Szirupkancsó

• Augusztus 31-ig leadott – fajtánként
minimum 3000 db-os – rendeléseknél
ingyenes feliratozás.
• Egyéb feliratozási tudnivalók és árak
a megrendelôlapon.
* Plusz csomagolás és postaköltség.

MEGRENDELHETÔ A GALENUS KIADÓTÓL:
H-1146 BUDAPEST, DÓZSA GYÖRGY ÚT 19.

✉ 1385 BP. 62. PF. 275. TEL.: (1) 467-8060. FAX: (1) 363-9223

Kancsó, Itália, Pesaro, XVIII. század vége. Majolika
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest.
Fotó: Vékás Magdolna

