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Címlap: Üveg patikaedény (Magyarország, XIX. sz. eleje) Terr[a] Ponder[osa] Sal[ita] – báriumklorátum. 
(Galánta, Vörös Rák Gyógyszertár, alapítva: 1812)
Üveg patikaedény (Magyarország, Felvidék, XVIII. sz. vége) Magnes[ium] Nitri[cum] – magnézium-nitrát. 
(Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest) Fotó: Vékás Magdolna
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Jászberény, 1791–1929

Az 1947 és 1950 között, a vegyszerellenôrzéskor felvett
adatok alapján, Jászberény városában, mint a megye má-
sodik legnépesebb településén – a statisztikai adatok sze-
rint 1949-ben 27 526 fô volt a lakosság száma – hat gyógy-
szertár mûködött. 

Ajegyzôkönyvi adatok alapján, melyek nem mindig
voltak pontosak, sôt a dokumentumok hiányában,
több esetben bemondás alapján töltötték ki az ala-

pításra vonatkozó számadatot, a legrégebben alapított
gyógyszertár a Szentháromság. Alapíttatott 1791-ben, az
adatok felvételekor az Apponyi 22. szám alatt volt találha-
tó. 1943-tól tulajdonosai voltak; KÉKI ERVIN, KUBAY LAJOS-
NÉ és SASI NAGY LÁSZLÓ. Szakmai vezetôje KÉKI ERVIN volt,
aki 1932-ben szerzett diplomát.

A második a Szentlélek Patika, melyet 1820-ban alapí-
tottak. 1934. július 1-jétôl CSEFALVAY REZSô és WEIGL JÓ-
ZSEFNÉ tulajdonában volt az államosításig. A szakmai veze-
tô CSEFALVAY volt, aki diplomáját Szegeden szerezte 1931-
ben (Apponyi 11.).

A harmadik az Ôrangyal volt, amit
1883-ban alapítottak, és 1924-tôl
JÁMVÁRY ENDRE tulajdonlása alatt mû-
ködött. JÁMVÁRY Kolozsvárott szerezte
diplomáját 1918-ban. Két diplomás al-
kalmazottja is volt az adatfelvétel ide-
jén. KNEFÉLY NÁNDORNÉ (született
JÁMVÁRY LILI), aki diplomát Buda-
pesten 1942-ben szerzett, és
KNEFÉLY NÁNDOR, aki ugyan Szege-
den, de ugyancsak 1942-ben ka-
pott diplomát (Hold u. 2.)

A negyedik az Isteni Gondvi-
selés (1914, Szabadság tér 19.).
Az adatfelvétel elôtt TORNYOS

LAJOS, majd özvegyi jogon ÖZV. TORNYOS

LAJOSNÉ (született ÁCHEL MÁRIA) volt a tu-
lajdonos. A tulajdonosnak nem volt kép-
zettsége, ezért a gyógyszertár szakmai veze-
tôje a fiatal SIMON PÁL volt, aki diplomáját
1946. december 2-án szerezte.

Az ötödik a Megváltó Gyógyszertár (Kos-
suth 31.), amelyik 1922-ben nyitott.
1933 óta ÖZV. SZENTGYÖRGYI JÁNOS volt
a tulajdonosa, vezetôje KÁLMÁN SÁN-
DOR okleveles gyógyszerész.

És végül a hatodik a Szent István
Gyógyszertár. Nyitott 1929-ben. E
naptól kezdve SZERB JÓZSEF volt a tu-
lajdonosa, aki Budapesten, 1923-

ban szerzett gyógyszerészi diplomát. Gyakornoka HÁBEL

ISTVÁN volt.
Ennyit az államosítást közvetlen megelôzô jegyzôköny-

vek adatairól, melyek, ha szûkszavúan, száraz adataikkal
is, de valamelyest betekintést engednek a jászberényi
gyógyszertárak életébe. Ám mindenki tudja, hogy az igazi,
mozgalmas, életteli történések jóval ezelôtt zajlottak.
Minderrôl SUGÁRNÉ KONCSEK ARANKA adott számot a nem
is oly régmúltban. Köszönet érte.

Aztán, mint tudjuk, minden a történeti régmúltban,
MÁRIA TERÉZIA királynôvel kezdôdött. Az ô rendeleteivel,
kezdve az összeírással, mely a birodalom egészségügyi sze-
mélyzetére vonatkozott. Ekkor orvosok, patikusok, bábák
és patikák kerültek lajstromba. A felmérések alapján –
szem elôtt tartva a kor betegségeinek elôretörését és lehe-
tôségét arra, hogy bármikor felütheti a fejét – a királynô el-
rendelte, hogy minden vármegye területén legalább egy
patika felállíttassék. Így a Jász Kun Kerület területén, a XVIII.
század végére Jászberényben, Kunszentmártonban, Kiskun-
félegyházán, a Heves és Külsô Szolnok vármegye területén
Egerben, Gyöngyösön és Szolnokon mûködött patika.

Szentháromság Gyógy-
szertár, 1790–1950
Jászberényben az elsô gyógyszertár a
Szentháromság nevet kapta egy igencsak
kalandos, adminisztratív elôzmény
után. Nevezetes PETHES ANDRÁS kerületi

kapitány és BARTALY FERENC kerületi biztos prote-
zsálására, melyben HEIDENREICK LAJOS kerületi orvosra

hívták fel a tekintetes helyi tanács figyelmét,
a felállítandó gyógyszertár végett. A prote-
zsálásról szóló beadványt tüzetesen, apró
részletekre kiterjedôen megvizsgálták, sajnos
azonban a kérelmi beadványt elfelejtette a je-
lölt beadni. Hát ez malôr. Mindez 1785-ben
történt. 

Négy évre rá, 1789. július 25-én
egy PURHART ANDRÁS nevezetû pati-
kus kért bebocsátást a városba.
PURHART ráckevei lakos volt, de pati-
kusi képesítését nem gyakorolta a
jelzett településen. A leendô patikus
igencsak magasra tette a város taná-
csa elôtt a mércét, hisz kvártélyt,

mai szóval szolgálati lakást kért, valamint az
ideköltözését segítô két szekeret, de sem
ezt, sem azt nem tudta megadni a város
tisztelt tanácsa. 

Még ez évben, 1789. október 31-én egy
újabb patikusi kérvény került a hivatal
asztalára – mivel letelt az újabb pályázat-
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hoz szükséges idô –, melyet SCHECKENBACH JÓZSEF (kereszt-
levelének tanúsága szerint JOSEPHUS SCHEKENBACH) hatvani
patikus terjesztett be, miszerint szeretne a város lakosai
közé bevétetni és egy patika általa való felállítását engedé-
lyezni. Az engedély megadatott és mit ad isten, még kocsit
is kapott, hogy Hatvanból átköltözködjön, és állatait át-
hozhassa.

Így nyílt meg Jászberényben a Szentháromság Patika
1790-ben. Az intézmény a kereskedôsoron volt egy igen-
csak vizesnek tûnô épületben, amit hamarosan lecserélt
özv. IVÁNYI JÓZSEFNÉ házára. Sajnos már egyik épület sem
létezik. Kérelem kérelmet követett, hogy részére a tanács
patikaházat építtessen, de minden esetben visszautasítot-
ták. A késôbb, részére felajánlott kész házat maga a pati-
kus utasította vissza alkalmatlansága végett. Sok huzavona
után, 1794-ben felépült a patikaház elsô része. A gyógy-
szerész az épületet egy év múlva laboratóriumi szobával
bôvítette. A patika mind nagyobb forgalma arra késztette,
hogy újabb terjeszkedést hajtson végre, bôvítse patikáját
egy raktárral is. Aztán mire elkészült, 1799. június 6-án
SCHECKENBACH JÓZSEF elhunyt. 

Élete során kétszer nôsült. Egyik leánya DÉRYNÉ SZÉPPA-
TAKI RÓZA, a közkedvelt színésznô, másik leánya SZÉPPATA-
KI JOHANNA a méltán elismert KILÉNYI (KOCSIS) DÁVID szín-
igazgató felesége. Hogy pletykáljak is egy kicsit, KILÉNYI ar-
ról volt híres, hogy pontos jegyzôkönyvet vezetett az álta-
la irányított társulat ügyes-bajos dolgairól. Így maradha-
tott fenn a sokszor kitalációnak hitt, ám valóban megtör-
tént függöny mögötti esemény. SCHECKENBACH végakarata
az volt, hogy felesége gyakorolhassa a patikajogot, míg új-
ból férjhez nem megy. Felesége, ÖZV. SCHECKENBACH JÓ-
ZSEFNÉ (született RIEDL ANNA) 1803-ban, négy évvel férje
halála után a patika eladására kényszerült. A patikát szô-
röstôl-bôröstôl, házastól-orvosságostól együtt adta el a
budai illetôségû HOFFER FERENC patikusnak, 3550 forin-
tért. HOFFER nem vált jászberényi patikussá. 1804 végén
vagy 1805 elején szerzeményét egy újbányai születésû pa-
tikusnak adta el, nevezetesen HENTHALER KÁROLYNAK (ké-
sôbbi földbirtokos), akirôl az 1805-ös összeírás már pati-
katulajdonosként számolt be. Nagyon fontos tudni, hogy
1832-ig nemcsak a város, hanem a jászság egyetlen patiká-
ja volt. Az 1831-es esztendô már a város második patiká-
jával köszönt az 1832-es nagy kolerajárványra. A lakosság
nagy része hozomra vásárolt gyógyszert, beköszöntött a
második patika jelenléte, ami bevételkiesést hozott magá-
val, valamint a szegény betegek részére kiadott orvosságo-
kat is csak egy évben egyszer számlázhatta le a városnak és
a környezô helységeknek. Egyszóval 1836 szeptemberé-
ben gazdát cserélt a patika. 

Az új tulajdonos SOMLEITNER FERENC lett, aki a tanács ál-
tal a szabad lakosok sorába vétetett. Valójában a patikaház
nem került eladásra, csak a gyógyszerkészlet, a gyógyszer-
tári eszközök, valamint a patika mûködési joga. A helyisé-
get SOMLEITNER bérelte, ugyanúgy, mint lakhelyét. 1837-
ben patikusunk jobblétre szenderült hátrahagyva az
eladó, segítôje és a gyerekdolgozó felé meglévô tartozását. 

A tanács újra HENTHALER tulajdonába utalta a patikát,
aki 1838-ban ismét eladta, legalábbis eladta volna STÉGER

FERENC budai lakosnak, ám ô nem rendelkezett a vételár-

ral, ezért nem jött létre a jövedelmezônek tûnô üzlet, így
1839-ig egy kinevezett gondnok, PLATH LÁSZLÓ vezette az
intézményt. Ebben az évben az ugyancsak budai illetôsé-
gû UITZ IMRE gyógyszerész akarta magáénak tudni a patika
jogát, amit meg is kapott, a gyógyszerkészlettel és a felsze-
reléssel együtt. A házat és a telket nem. UITZ a régi épület-
tel szemben lévô épületet vette meg és rendezte be a
gyógyszertárat. Az 1809-ben született UITZ 56 éves korá-
ban elhunyt. A patika rövid idôn belül gazdát cserélt. 

Az új gyógyszerész TELKESY IVÁN lett, aki elôzôleg Szirá-
kon dolgozott. Sajnos nem maradt sokáig. Budán, az
1761-ben alapított reáljogú császári és királyi udvari
gyógyszertárat vette meg és mûködtette. A jászberényi
gyógyszertár nem maradt sokáig tulajdonos nélkül. Az új
tulajdonos TESCHLER EMIL lett. Az 1847-ben született fiatal
1870-ben szerzett diplomát. Nem okleveles gyógyszeré-
szeket alkalmazott, mint segédeket, akiket évente cserélt.
Követelményei között szerepelt a magyar-, a német- és a
tótnyelv-tudás. Az ambiciózus fiatalember rövid idôn be-
lül beilleszkedett a város életébe. Már városi képviselô
volt, amikor patikai gyakorlatát 1886-ban megszüntette.
Az adott év végéig tulajdonos híján, egy MURAKÖZI KÁROLY

nevezetû úriember vezette az üzletet. A következô patikus
HUBA LAJOS volt. Arad vármegyébôl érkezett Jászberénybe.
Ott Gyorokon az 1837-ben alapított gyógyszertárat adta el
1886-ban. Diplomáját Pesten szerezte 1870-ben. Ô is igen
ambiciózus ember volt. Már hallgató idejében tagja és vá-
lasztmányi elnöke volt a Gyógyszerész Hallgatók Segély-
egyletének és fôjegyzôje a gyógyszerészbál bizottmányá-
nak. Új életterének népszerû polgára. Ô is oklevél nélküli
segédet alkalmazott és tanulókat tartott. Jelentôs bevételei
révén virilis, földbirtokai jelentôsek. Leányának, HUBAI

MARGITNAK KISFALUDI RÉVÉSZ IMRE gyógyszerésszel kötött
házassága megalapozta a gyógyszertár létét, jövôjét. RÉ-
VÉSZ 1923-ig tulajdonostárs, majd HUBA halálát követôen
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örököse lett a Szentháromság Patikának. Tagja volt a váro-
si képviselô-testületnek, az Országos Gyógyszerészi Egye-
sület választmányának, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok
vármegye Gyógyszerész Egyesület alelnökének is megvá-
lasztották. Sajnos a gyógyszerészek korán halnak. Az
1931-ben hirtelen bekövetkezett tragikus eseményt köve-
tôen a patikát özvegyi jogon mûködtette özvegye és leá-
nya. A kezelô VARGA ZOLTÁN lett. Az üzlet vezetésébôl há-
zasság született 1934-ben. Feleségül vette az özvegyet, így
tulajdonostárs lett. Még ugyanennek az évnek a végén
NAGY LÁSZLÓ, aki nem volt gyógyszerész, örökáron meg-
vette a gyógyszertárat. Az új tulajdonos bérbe adta a pati-
kát KRÁNCZLY ERVIN gyógyszerésznek, aki hamarosan KÉKI-
RE változtatta a nevét. Elôször tulajdontárs, majd 1945-tôl
tulajdonosként mûködött. Mint már papírra vetettem,
1947 és ’50 között további tulajdonosként szerepelt KUBAY

LAJOSNÉ és SASI NAGY LÁSZLÓ is. A patika felelôs vezetôje
SASI NAGY LÁSZLÓ volt, alkalmazott a tulajdonos felesége.
Majd következett az államosítás és a végleges megszüntetés.

Szentlélek Gyógyszertár,
1831–195?
Szentlélek a kalandos gyógyszertár. Jászberény városának
másodikként nyitott gyógyszertára viselte e nevet. Az
1831-ben alapított patika életre keltése nem volt éppen
zökkenômentes. Tudvalevô, hogy a gyógyszertárak enge-
délyeztetése népességhez, lélekszámhoz volt kötve, így az
akkori 16 ezer fônyi népességhez képest – amit a korabeli
reklámok már egy kis túlzással 20 ezerre duzzasztottak –
az addig mûködô egy patika elégséges volt. Igen ám, de a
nagytiszteletû tanács nemcsak a várost nézte, hanem te-
kintettel volt a település sajátos földrajzi elhelyezkedésére
is, mivel a környék igencsak elmaradott volt a gyógyszer-
tári ellátásban. A tekintetes tanács tehát úgy döntött, hogy
egymás eredményét nem befolyásolja a két gyógyszertár

jelenléte. Sôt gyorsabb és olcsóbb lesz a kiszolgálás. Ter-
mészetesen a tanács megvizsgálta a kérelmezô patikus sze-
mélyét is. Ellene semminemû ellenvetés nem lévén, meg-
nyithatta volna kapuit Jászberény második patikája is.
BORDÁS JÁNOS gyógyszertártulajdonos aspiráns – aki miu-
tán több helyen is kérte a gyógyszertár felállítását és a dön-
tésig már el is kötelezte magát –, nem jelent meg a város-
ban. Helyette VEISZKOPF IGNÁCZ „Diplomatikus
Apothekárius” 1830. szeptember 11-én kérvényezett pati-
kafelállítását fogadta el a város, természetesen ugyanazok-
kal a feltételekkel. 

Hogy mennyire kapós volt ez irányban a település, mi
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy alig pár hónappal
késôbb DRASKÓCZI DÁNIEL, budai lakos is kérte, hogy
újabb gyógyszertárat állíthasson fel. Természetesen kérését
tárgyalták, de engedélyt nem kapott. A második patika a
legfelsôbb hatósági engedélyt megkapta, így indulhatott
„volna” a gyógyszertár felállítása. Igen, csak volna, de saj-
nos VEISZKOPFNAK nem volt úgymond tehetsége, azaz elég
anyagi fedezete, hogy patikát állíthasson fel. Városi segít-
ség nincs, azaz ha lett is volna, nem kaphatott, mivel – fel-
tételezhetôen – már megvolt az utód. Hát igen. Az utód, a
zalaegerszegi születésû PREISZGAUER KÁROLY volt. Bemutat-
va az összes okiratot, ellenôrizve személyét, majd egy hó-
nap múlva megérkezett a legfelsôbb engedély is, most már
tényleg elhárult minden akadály a második patika létre-
hozása elôtt. A gyógyszertár a Szentlélek nevet kapta. Do-
kumentumok, jegyzôkönyvek és ezt megelôzô kutatások
alapján tudható, hogy a gyógyszertárat egy ILITS ATANÁSZ

nevû görög kereskedô helyén nyitotta meg. PREISZGAUER

igencsak élelmes, jó kereskedônek bizonyult. Maga ter-
melte a tanácstól haszonbérbe vett földön a gyógynövé-
nyeket. A város kasszájából kapott pénzbôl olcsóbban lát-
ta el a szegényeket gyógyszerrel. Rövid idô alatt megbe-
csült polgára lett a városnak. Aztán egyszercsak, azaz
1845-ben gyógyszertárát haszonbérbe adta. Ô maga ta-
nácstagként dolgozott tovább a település javára. Nevét
ÁRAYRA magyarosította. Ekkor került képbe MARTINOVITS

JÓZSEF, a késôbb – mondhatni – kisemmizett patikus, aki
nem figyelt eléggé a haszonbérleti szerzôdés szövegére.
A két gyógyszerész tárgyalt a gyógyszertár majdani sorsá-
ról, az örökösátadásról. Amikor azonban öt év elteltével –
1850-ben – MARTINOVITS érvényesíteni akarta volna a vélt
jogokat, sajnos alul maradt. Sôt miután városi polgári jo-
gokkal nem rendelkezett, így javakat sem szerezhetett.
Gondolható, hogy mennyire el volt keseredve gyógyszeré-
szünk, de ezzel még nem volt vége kálváriájának. Nem ka-
pott gyógyszertár-vezetôi tevékenységérôl igazolást. Igaz,
erkölcsi bizonyítványt kapott, amivel késôbb Pásztón szer-
zett patikát. 

Annyi elégtétele azért volt, hogy a Szentlélek Gyógy-
szertárat nem ÁRAY KÁROLYNAK adták vissza, hanem MENT-
SE DÖME kapta, aki jó kereskedô lévén megelôzte a jövôbe-
ni bajt és már a kezdeti évben bebiztosította magát a szer-
zôdés szövegezésekor. Igaz, nem volt oklevele, de tanuló-
segédet alkalmazott. A jövôbeni katonaévre orvosi szerek
megrendelését kérte. Ezt követte 1851-ben, hogy magavi-
seletérôl kért bizonyítványt, és polgárjogokért folyamo-
dott, amit meg is kapott. Haszonbérlôbôl tulajdonossá
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vált. Késôbb földbirtokos, a közigazgatás tagja, városi kép-
viselô, tanácsnok, a közegészségügyi bizottság elnöke lett.

1868-ban eladta gyógyszertárát MERKL JÁNOS gyógysze-
résznek, aki Máramaros vármegyében, Bruszturán szüle-
tett 1840-ben. Bécsben szerzett diplomát 1864-ben. Igazi
korrekt úriember és kereskedô volt. Nem alkalmazott ok-
leveles segédet, hanem – miután a segédi munka végzése
a korabeli szakmai képzés szerves része volt – minden
esetben és évente hirdette azt meg. Árakat és árajánlatokat
beszélt meg a település másik patikusával. Együtt gondol-
kodtak és beszélték meg egy lehetséges harmadik gyógy-
szertár felállításáról szóló gondolataikat. Igen rövid idô
alatt elismert, megbecsült tagjává vált a közösségnek.
Földtulajdonos, virilis, a legtöbb adófizetôk listáján szere-
pelt, tehát tagja volt a képviselô-testületnek. Aztán teltek a
dolgos hétköznapok, évek, és egyre jobban háttérbe szo-
rult a gyógyszertár, az ottani munka. Ekkor – az 1890-es
évek legelején – jelent meg vágújhelyi HRABÉCZY IMRE neve
a helyi gyógyszerészet színes palettáján. Ôk forgalmazták
Jászberényben GUTORI FÖLDES

KELEMEN aradi gyógyszerész
„Margit Crémeje” nevû, höl-
gyek bôrét karbantartó krém-
jét, 1898-ban, ahogy a hirde-
tésben szerepel, csak HUBA

LAJOS és MERKL JÁNOS gyógy-
szertárában. A tulajdonos va-
lóban MERKL, de minden más
helyen, így jegyzôkönyvek-
ben, hirdetésekben HRABÉCZY

neve szerepelt, aki rövidesen
– 1900-ra – a képviselô-testü-
let tagja lett. 1907 októberé-
ben lett csak tulajdonosa a
Szentlélek Gyógyszertárnak.
Sajnos rövid ideig élvezhette
a birtoklás szépségét: 1907.
december 15-én, 58 éves korában elhagyta ezen árnyékvi-
lágot.

Ezt követôen – a törvények szerint – özvegyi jogon üze-
melt a patika. A vezetés fiára, az ugyancsak gyógyszerész-
diplomával rendelkezô HRABÉCZY OSZKÁRRA hárult. Az elsô
világégés, OSZKÁR katonai ideje alatt az özvegy gondnokot
volt kénytelen alkalmazni, mégpedig TOMORY ELEMÉR ok-
leveles gyógyszerész személyében. TOMORY 1917-ben, há-
zasságkötését követôen távozott a városból és Zsombo-
lyán lett egy gyógyszertár bérlôje, késôbb Kisújszálláson
gyógyszerész. A meghirdetett 400 koronás fizetés és a tel-
jes ellátás vonzóvá tette a megüresedett állást. A követke-
zô gondnok KORISÁNSZKY LÁSZLÓ volt, aki ugyancsak há-
zasságkötését követôen, 1922-ben távozott a posztról és
költözött Budapestre, ahol az Üllôi út 121. szám alatti
házban kapott gyógyszertár-felállítási jogot.

Aztán újra TOMORY tért vissza, aki ekkor már mint egy
jászberényi reáljogú gyógyszertár tulajdonosa volt jelen,
mivel 1921-ben örökáron megvette a Szentlélek Gyógy-
szertárat a HRABÉCZY örökösöktôl. TOMORY 1934-ig tulaj-
donosa, dolgozója, megszállottja volt a szakmának, a pa-
tikának, az embereknek. Az 1903-ban Jászberényben szü-

letett PESTI JÓZSEF gyógyszerész dolgozott itt, 1926 – Buda-
pesten megszerzett diplomáját követôen – és 1929 között
a Szentlélek Gyógyszertárban mûködött. 1929-tôl ÖZV.
TORNYOS LAJOSNÉ lett az Isteni Gondviselés Gyógyszertár
gondnoka. E tisztét még 1934-ben is betöltötte. Felesége
balatoni FARKAS VIKTÓRIA, fia JÓZSEF volt.

1934. július 1-jétôl azonban a tulajdonosok már IFJ.
CSEFALVAI REZSô és WEIGL JÓZSEFNÉ lettek. CSEFALVAI 1931-
ben szerzett diplomát Szegeden. Az államosítást követôen
még egy pár évig mûködött a Szentlélek Gyógyszertár,
majd szanálás áldozatává vált.

Ôrangyal Gyógyszertár, 
1883–
Az Ôrangyal a harmadik gyógyszertár a városban. KECSKÉSY

TIVADAR alapította 1883-ban. Több mint ötven év telt el az
elsô gyógyszertár alapítását követôen. Az akkori lélekszám

alig érte el a 16 ezret, az
Ôrangyal idején meghaladta
a 22 ezret. Igaz, hogy a ható-
ságok 1954-ben és attól
kezdve korlátozták az egyes
iparjogok kiadását annak
függvényében, hogy az adott
településnek az egyes ipar-
ban mire volt szüksége.
Idetartoztak a kéménysep-
rôk, a gyógyszerészek, a ká-
vésok, a borbélyok. Ettôl
függetlenül már 1874-ben
elkezdôdött a szervezés. Saj-
nos a Jász Kun Kerületek
megszûntével (1876), a me-
gyerendszer megjelenésével
újra kérvényezni kellett.

KECSKÉSY 1881-ben a magyar királyi belügyminisztérium-
hoz beküldött kérvényét elôször az alispán vette kézbe,
aki a helyi képviselô-testülethez irányította véleményezés-
re. A képviselô-testület a közegészségügyi bizottságtól kért
érdemleges nyilatkozatot. A nyilatkozat elutasítást nyert
azzal az indokkal, hogy Jászberényben elég a meglévô két
gyógyszertár, és a környezô településeken is van patika.
Aztán 1883-ban mégis megkapta KECSKÉSY az engedélye-
zési határozatot annak ellenére, hogy ez ellen a képviselô-
testület fellebbezett. A dolog pikantériája, hogy a belügy-
minisztérium nem határozta meg a helyet, azt a városi tes-
tületre bízta. Ôk kijelölték KECSKÉSY számára a Zagyván
túli területet, aki a régi posta épületét találta megfelelô
helynek. Több mint 15 évig üzemelt e helyen a gyógyszer-
tár. Városrendezési megfontolások folytán az épületet má-
ra már lebontották.

KECSKÉSY TIVADAR diplomáját 1873-ban szerezte Pesten.
Mielôtt Jászberénybe érkezett, gyógyszertár-tulajdonos
volt Jolsva, Putnok, Kaposvár, Szolnok településeken. Rö-
vid ideig szívta a város levegôjét. Két év elteltével az 1886-
os évszám mellett már új név díszeleg a tulajdonosi lapon;
BUSAY BÉLA gyógyszerészé. Három év telt el (1889) és már

4.



VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM8 Gyógyszerészettörténet  �
P

a
ti

k
a

tö
rt

é
n

e
t

megint más lett a tulajdonos;
HORVÁTH ISTVÁN gyógyszerész. 
Ô nem volt megelégedve a gyógy-
szertár forgalmával, ezért annak
áthelyezését kérelmezte a tanács-
nál. Úgy gondolta, neki nagyon
jó lenne a város piactere, ami vi-
szont a Zagyva másik oldalán
volt, tehát sértette a másik két,
már meglévô patika érdekeit. 
A döntés: a patika maradt a
Zagyván innen, de az adott kerü-
letekben oda mehetett, ahová
akart. HORVÁTH csak-csak fesze-
gette a határokat, mert az általa
megadott épület igencsak közel
lett volna a másik két patikához.
A döntés megint: nem volt! Azaz
a gyógyszertár nem volt áthe-
lyezhetô a másik két gyógyszer-
tár ellátási területét veszélyeztetô
közelségbe. A megyénél való fel-
lebbezés után viszont nyert.
Mielôtt azonban megvárta volna
a jászberényi polgármester dön-
tését – miután ô volt hivatott
dönteni – HORVÁTH a gyógyszertárát eladta BORDÁS JÁNOS

gyógyszerésznek, aki mint jogutód folytatta az áthelyezé-
si procedúrát. A polgármester nem változtatott a közgyûlés
határozatán, így a gyógyszertár újabb tíz évig maradt az
eredeti helyén. BORDÁS miután belenyugodott a döntésbe,
földet bérelt, majd földbirtokot vásárolt. A gyógyszertár
mellé szikvízgyárat alapított és mûködtetett. Nem is oly
sokára tagja lett a képviselô-testületnek. Mindamellett,
hogy birtokot vásárolt, anyagilag gyarapodott. A városren-
dezés folytán a gyógyszertárának, a szaporodó szikvízüze-
mek miatt szikvízgyárának a bevétele csökkent. Minden-
képpen át kellett helyeznie a patikát, ha forgalmat akart
produkálni. Az akkori polgármesterhez beadott kérelme
végre megértésre talált. TÖRÖK ALADÁR elvetette az elôzôleg
hozott határozatokat és engedélyezte, hogy BORDÁS a Zagy-
va másik oldalán oda helyezze patikáját, ahová akarja.
Gyógyszerészünk azonnal házat vett a Bartsik tér és az At-
tila utca szögletében és gyorsan el is kezdte annak gyógy-
szertárrá és lakássá való kialakítását. Természetesen a má-
sik két gyógyszertár tulajdonosa, HRABÉCZY IMRE és HUBA

LAJOS fellebbezett. Ekkor már forgalmazta BÁRDOS és HUBA

is az „Egger-féle” mellpasztillát. A mindkét oldalról össze-
gyûjtött iratok, dokumentumok, véleményezések alapján
1905-ben új helyre, a Kôhídhoz költözhetett az Ôrangyal
Gyógyszertár, ami már a Zagyva másik oldalán volt. BOR-
DÁS JÁNOS a helyi Jászberény és Vidéke lapban – 1906 no-
vemberében – a következô keretes hirdetést adta fel, mely-
bôl megtudható, hogy valójában mit is árult a patika.
„Gumiáruk és különlegességek. Óvószerek, kötôszerek.
Fogporok, fogkefék, szájvizek” – valamint minden más
gyógyászati termék mellett saját készítésû szereit – „Syrup
Orientalis” néven köhögés elleni szirupot is árult, továbbá
szamárköhögésre, asztmára, heveny és idült légúti problé-

mákra. Az „Irén Créme” névre ke-
resztelt, a nôi szépséget megóvó
krémhez tartozott az „Irén púder”
és az „Irén szappan”, ezeknek da-
rabonkénti ára 1 korona volt. Az
együttes arcra, kézre, az egész bôr-
felületre javallott volt, ahogy fo-
galmazott az írás: „bársony simá-
vá tesz”. Aztán ott volt a lábizza-
dás elleni „Subi” 2 koronáért,
mert a társasági életben való
részvétel lehetôségét meg kellett
fizetni. Gyomorbajok ellen kap-
ható volt a „Jászsági labdacs”,
ami rossz emésztés és székrekedés
ellen szolgált, potom 40 fillérért.
De gondolt a bajuszosokra is, a
„Jászsági bajuszpedrô” hasznossá-
gával, ami zsírmentes balzsamból
készült és így soha meg nem ava-
sodott. Aztán ott volt még a saját
készítésû hajszesz és hajkenôcs
erôsítônek és korpa ellen, nem is
beszélve a tyúkszemirtójáról.
Megtalálható volt nála a Dentol
fogcsepp is 1 koronáért.

A továbbiakban már nem volt különösebb ellentét 
a gyógyszerészek között, sôt hárman összefogva ellenezték
az újabb patika felállítását. Tulajdonosi jogát fenntartva
BORDÁS 1922-ben bérbe adta a patikát ALEXANDER ISTVÁN

gyógyszerésznek. A bérleti viszony BORDÁS 1923-ban
(1923. április 22-én, 61 éves korában) bekövetkezett halá-
lával megszûnt. Özvegye és három leánygyermeke lettek
az örökösök. Egyik leánya, BORDÁS IRÉN, férje JÁNVÁRY END-
RE okleveles gyógyszerész volt és Romhány községben
szerzett gyógyszertári jogot 1922-ben. Gyógyszerészi dip-
lomáját 1918-ban szerezte Kolozsvárott. A következô év-
ben kezelôje lett apósa gyógyszertárának, aminek haszon-
élvezeti jogáról anyósa 1924-ben JÁNVÁRY javára lemon-
dott. JÁNVÁRY igencsak méltó utódnak bizonyult. A gyógy-
szertár továbbra is jól mûködött, nem volt anyagi gond-
juk. Leánya, LILI ugyancsak a gyógyszerészpályát választot-
ta, 1942-ben szerzett diplomát Budapesten és alkalmazott
lett apja üzletében mint KNEFÉLY NÁNDORNÉ. Férje szintén
gyógyszerész volt, diplomáját Szegeden szerezte 1942-
ben. Hát így érte ôket az államosítás pillanata. Szerencsé-
re az Ôrangyal Gyógyszertárat az új hatalom nem szüntet-
te meg. Kôhíd Gyógyszertár néven ma is mûködik.

Isteni Gondviselés Gyógyszertár,
1914–19?
Az 1905-ben már meglévô három patika tulajdonosa
ugyan összefogott annak érdekében, hogy több gyógyszer-
tár ne alapíttassék, de a negyedik patika alapításának jo-
gáért már 1899-ben megindult a harc. Ekkor egyszerre pá-
lyázott PACHER JENô és SZILVÁSY LÁSZLÓ, helybeli okleveles
gyógyszerészek. Az elutasító indoklás egyszerû volt; az
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csakis a már meglévô gyógyszertárak
fennállását veszélyeztetné. Minderrôl
még a helyi Jászberényi Hírlap is beszá-
molt a Hírek rovatában. Aztán teltek
az évek, és 1908-ban egy újabb kére-
lem érkezett a hatósághoz, PETHES IST-
VÁN okleveles gyógyszerész tollából.
Az elutasítás egyértelmû volt a már is-
mert indokok alapján. Ezt tartalmazta
a belügyminisztériumi állásfoglalás is.
Aztán következett az 1910-es esztendô, amikor újabb két
gyógyszerész nyújtotta be kérelmét. TORNYOS LAJOS, a ké-
sôbbi Isteni Gondviselés Gyógyszertár alapítója és GARZÓ

GYULA voltak a kérelmezôk. Az érvek már ismertek voltak,
a döntés ugyanúgy. 1912-ben már három gyógyszerész ké-
relme feküdt a döntéshozók elôtt: TORNYOS LAJOSÉ, VARGA

PÁLÉ ÉS POPOVICS GÁBORÉ. Az elsô kettô a Kossuth utcában,
a harmadik a Szabadság tér közelében képzelte el a felállí-
tását gyógyszertáruknak. Hiába az észérvek, hiába a pon-
tos gazdasági kimutatás, 1913-ban a belügyminiszté-
rium TORNYOS LAJOSNAK (gyógyszerész mester) engedé-
lyezte a negyedik gyógyszertár felállítását a Kossuth utcá-
ban, ami ugye a BORDÁS-féle patikától vette el a bevétel egy
részét. Aztán még sem ott nyílt meg, hanem a Szabadság
téren. Mindez köszönhetô BORDÁS és TORNYOS megállapo-
dásának. A legfelsôbb hatóság döntött, maradt a Szabad-
ság tér. Így a két patikát száz méter választotta el egymás-
tól. A gyógyszertár 1927-ig mûködött TORNYOS vezetése
alatt, amelyet az ekkor bekövetkezett halála után felesége
özvegyi jogon vitt tovább. Kezelôt, kezelôket alkalmazott,
akik sorrendben SZERB JÓZSEF, KISS FERENC, PESTI JÓZSEF,
LASZLOVSZKY JÁNOS és SZABÓ MIHÁLY voltak. Az örökösök
közül TORNYOS LAJOS és TORNYOS MÁRIA lett gyógyszerész
és egyben felelôs vezetôk. Az államosítást közvetlen
megelôzô évben a tulajdonos, ÖZV. TORNYOS LAJOSNÉ (szü-
letett ÁCHEL MÁRIA) volt, az utolsó bejegyzett vezetô pedig
SIMON PÁL, aki Budapesten, 1946. december 2-án szerezte
meg gyógyszerészi oklevelét. Sajnos a fôtér rendezése so-
rán az épületet lebontották.

Megváltó Gyógyszertár
1922–195?
Az 1914-es képviselô-testületi ülésen elszabadultak az in-
dulatok. STUDÉLY KÁROLY gyógyszerész a város ötödik
gyógyszertára alapításának kérelmét tárgyalta. Ellene volt
a városi tisztiorvos, az egészségügyi bizottság, de ellene
voltak HUBA LAJOS, K. RÉVÉSZ IMRE és MERKL JÁNOS gyógy-
szerészek is. Az állandó bizottság viszont mellette. A mi-
nisztérium is az utóbbiak mellett voksolt. De egyelôre nem
lett Jászberényben egy újabb gyógyszertár. Aztán elkövet-
kezett az 1918-as esztendô, és ismételt alapítási kérelem
született, egyszerre két gyógyszerész, ELEK JENô és
SZENTGYÖRGYI JÁNOS részérôl. A kérelmek el lettek utasítva,
de ELEK megkapta a mezôtúri, örökös nélkül elhunyt PIKÓ

PÁL gyógyszertári jogát. SZENTGYÖRGYI három év múlva újra
pályázott. Az engedélyt megkapta, és 1922-ben, a Kossuth
út 33. szám alatt kinyílt a Megváltó Gyógyszertár ajtaja.

SZENTGYÖRGYI JÁNOS 1926-ban el-
hunyt, így özvegye, SZENTGYÖRGYI JÁ-
NOSNÉ (született ELEK MÁRIA) vitte to-
vább a patikát. Kezelôje SZAPPANOS

GÉZA volt, majd SÁRKÖZY MIHÁLY

gyógyszerészek. SÁRKÖZI Jászberény-
ben született 1904-ben. Oklevelét
1928-ban szerezte Szegeden. Megjegy-
zendô, hogy 1928-tól 1932-ig Német-
bólyban és Zalaegerszegen dolgozott.

1932-tôl a jászberényi Megváltó Gyógyszertár gondnoka,
késôbb bérlôje volt. Számos helyi társaság és egylet tagja
lett. Bérlô volt még DEBELKA JÓZSEF és KÁLMÁN SÁNDOR is.
Államosítás, megszüntetés. Ez várt a város ötödik gyógy-
szertárára is.

Szent István Gyógyszertár,
1929–19?
Az 1928-ban engedélyezett gyógyszertárat 1929-ben alapí-
tották. Ez volt a város immár hatodik gyógyszertára. Való-
jában csak azért lehetett pályázni rá, mert nem személy
tette, hanem a város. Eredetileg SZERB JÓZSEF és VÁRADY

LÁSZLÓ gyógyszerészek kezdeményezték a felállítását, a vá-
ros csak besegített. A hivatalos kérelemben azonban csak
SZERB JÓZSEF jászberényi lakos neve szerepelt mint ajánlott
leendô tulajdonos, gyakorló gyógyszerész mester, akit a
tisztelt döntéshozók figyelmébe ajánlott a város. Ha nem
is teljes egyetértéssel, de többségi szavazattal övé lett a pa-
tikajog. Címe Gyöngyösi út 20. Késôbb egy saroképület
adott otthont a patikának, majd a végsô helyét az Apponyi
tér 2. szám alatt nyerte el. Az államosítás SZERB JÓZSEFET ta-
lálta a tulajdonosi székben, ekkor gyakornoka HÁBEL IST-
VÁN volt. SZERB JÓZSEF Jászberényben született 1900-ban.
Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, diplomát
1922-ben szerzett ugyanitt. Végzés után a TORNYOS-féle Is-
teni Gondviselés Gyógyszertár gondnoka volt.

Aztán, ha hiszik, ha nem, de ezt a gyógyszertárat is meg-
szüntették. Bútorok, eszközök, tálak, tégelyek tûntek el ké-
zen-közön és véglegesen. Így lassan az emlékek is elfakul-
tak és a felszállni nem akaró köd homályába tûntek el.

Berta Ferenc
gyûjteménykezelô,

Damjanich János Múzeum, Szolnok

Papírkapszulák Jászberény gyógyszertáraiból. (Katona József
Múzeum, Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyûjtemény, Kecskemét)
Fotó: Patikaportál, Isteni Gondviselés Gyógyszertár. 
A felvételen ifj. Tornyos Lajos 1940 körül. 
(Fekésházyné Tornyos Kinga tulajdona, Budapest)
Fatégelyek. Szentháromság Gyógyszertár. (Az 1764-bôl származó
edényeket Révész Imre gyógyszerész 1914-ben ajándékozta 
a Jász Múzeumnak, Jászberény. Fotó: dr. H. Bathó Edit.)
Receptzacskó. (Révész Miklós gyûjteménye.)
Kiadvány; Sugárné Koncsek Aranka: Jászberény város gyógyszertárainak
története 1790-tôl 1950-ig. (Jászberény Város Önkormányzata, 1995.)
Receptzacskó
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A neves kaposvári gyógyszerész
120 éve született

Jeles elôdökre emlékezni kedves erkölcsi kötelem. A gyógy-
szerészet szép tudományának történelmében kitûnô egyéni-
ségek sorakoznak. Somogy vármegye, Somogy megye, „So-
mogyország” fôvárosában, Kaposvárott alkotott Piatsek
Gyula – ezúttal 120. születési évfordulóján tisztelgünk.
Személyét, mûködését a 100 évvel azelôtti születésnap al-
kalmából az egyik leszármazott, az ugyancsak kitûnô
Matolcsy Gusztáv fôgyógyszerész [1, 2], a végsô búcsú
után 50 évvel pedig e sorok orvos- és gyógyszerésztörté-
nésze [3] méltatta.

Életrajzi adatok

P IATSEK GYULA 1889. január 22-én született Vörcsö-
kön, Zala megyében. Édesapja, PIATSEK KÁROLY gaz-
datiszt, édesanyja UDVARDY ERZSÉBET. A „czimeres

nemes levelet” ôsei, PIATCSEK MIKLÓS és GYÖRGY 1694.
augusztus 20-án a királytól kapták. Elônevük a Krassó vár-
megyei Herésrôl és Oláhságról származik, mely helységek-
re királyi adományt nyertek.

Az ifjú a középiskolai tanulmányokat Nagykanizsán,
majd Veszprémben, a piarista gimnáziumban folytatta.
A gyógyszerészi pályát választotta. Nagyatádon volt gyakor-
nok a Turul Gyógyszertárban. Az egyetemen 1910. szep-
tembertôl 1911. januárig tanult, ekkor kapta oklevelét 

a budapesti tudományegyetemen. Ezután munkahelyei:
Veszprém, Arany Oroszlán Gyógyszertár, 1912. január 1-jé-
tôl Nagykároly, Szentháromság Gyógyszertár, 1912. októ-
ber–1913. szeptember: katonai szolgálat Komáromban.
1913. november 12-tôl gyógyszerészsegéd Hajdúböször-
ményben (Magyar Korona Gyógyszertár), 1914. január
27-tôl gyógyszerészgondnok, Baranyakomló, Segítô Mária
Gyógyszertár, 1914. május 14-tôl gyógyszerészsegéd Za-
laegerszeg, Szentlélek Gyógyszertár.

1915. április 16-tól behívták katonai szolgálatra – az
I. világháború alatt Kaposvárott katonagyógyszerészként
szolgált a Barakk Kórházban (1. kép).

A továbbiakban értékes könyvet [4] idézünk a kaposvá-
ri Igazság Gyógyszertárról:

„A kaposvári ötödik gyógyszertár megvalósításának gondola-
ta már 1913-ban felvetôdött, amikor is Czollner László gyógy-
szerész a cukorgyár környékén szándékozott azt felállítani. A me-
gyei tiszti fôorvos és az Egészségügyi Választmány azonban 
a kérést indokolatlannak tartották és elutasították. Még ugyan-
ebben az évben Beksich Gyula és Kiss István gyógyszerészek is
próbálkoztak. Ôk a Fô utca és az Anna utca torkolatánál, 
a Tallián Gyula utca és a kórház közötti részen tervezték a gyógy-
szertár felállítását. Ám mind a városi fôorvos (Dr. Weisz 
Albert), mind a megyei tiszti fôorvos (Dr. Szaplonczay Manó)
az alapítás ellen foglaltak állást, amelyet jelentéseikben a követ-
kezôképpen fejtettek ki: »Az utolsó népszámlálási adatok szerint
Kaposvár lakossága a katonasággal együtt 24 124, a fennálló
gyógyszertárak átlagban 6000 lakost látnak el, míg Budapesten
7869 lélek esik egy gyógyszertárra. Az ötödik gyógyszertár enge-
délyeztetése esetében 4245 lélek esne egy gyógyszertárra, tehát
fele sem, mint Budapesten. A kórház a meglevô gyógyszertárak-

Piatsek Gyula (1889–1953)Piatsek Gyula (1889–1953)

2.

1.
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tól felváltva szerzi be szükségleteit évenként változtatva, ami azt
jelenti, hogy ezután minden gyógyszertárra csak ötévenként ke-
rülne sor. Ezenfelül az alig ötszáz lépésnyire fekvô Arany Orosz-
lán Gyógyszertár létét is fenyegetné, amelynek a közelben nem-
régiben megnyitott drogéria is nagymértékben ártalmára van.«
1917-ben Lukács Gyula budapesti és Piatsek Gyula kaposvári
gyógyszerészek folyamodtak a vármegyéhez gyógyszertárnyitási
engedélyért, amelyet az utóbbi kapott meg. A hatóságok úgy ha-
tároztak, hogy a gyógyszertár a Fô utca keleti részén, a kórhá-
zon túl állíttassék fel, ily módon a 77. szám alatt nyert elhelye-

zést. A gyógyszertár 1919 decemberében kezdte meg mûködését.
1926-ban a hatóságok beleegyezésével Piatsek a Fô utca 46. szám
alá helyezte át, tehát közelebb a város központjához, mely való-
ban az Arany Oroszlán Gyógyszertár forgalmi körébe esett.
Piatsek Gyula az államosításig tulajdonosa és vezetôje volt 
a gyógyszertárnak, 1944–45-ben Véli József gyógyszerész volt
a vezetô. E gyógyszertár az államosítás után megszûnt.”

PIATSEK GYULA rendkívül széles körû, sokrétû szakmai,
gyakorlati munkát végzett, új készítményeket hozott létre,
az ismertetést, a tevékenységi köröket igazolják a doku-
mentumok (2., 3., 4., 5. ábra). „Gyógyszertárában sokrétû
magisztrális gyógyszerkészítés folyt, melyet többnyire ô maga
végzett, valamint bô, változatos a készítmények köre, melyeket
forgalmazott. Az általa készített »Heléna« készítmények a me-
gyehatáron túl is népszerûek voltak, a szépülni vágyó hölgyek-
nek messze távolra is küldött belôlük. A »PIABO« kozmetikai
készítmények akkoriban ismertek voltak Kaposváron, melyek ne-
ve a Piatsek-Aczél-Bokor nevek kezdôbetûibôl származott. Aczél
Dezsô a kaposvári »Hattyú« drogéria, Bokor Ferenc a kaposvár-
donneri »Kígyó« patika tulajdonosai voltak.”

A Kaposvár gyógyszertárainak történetét ismertetô anyag-
ból [5] idézünk:

„A negyedik gyógyszertár megnyitása után 11 év telt el, és
városunk újabb gyógyszertárral gazdagodott: 1919. december
23-án IGAZSÁG névvel, Fô u. 77. sz. alatt Piatsek Gyula okl.
gyógyszerész nyitotta meg személyes jogú patikáját, melynek fel-
állítására engedélyt 1918-ban kapott 163518/1918. B. M. sz.

alatt. Kaposvár lakosainak száma ez évben 29 610 fô volt. Piatsek
Gyula Vörcsökpusztán, 1889-ben született. Oklevelét Budapes-
ten szerezte 1911-ben. A Gyógyszerész Egyesület Somogy me-
gyei kerületének 1935-ig választmányi tagja, 1935-tôl mindvé-
gig elnöke volt. A Gyógyszerészi Szemle 1939. febr. 18-i száma
címlapon közölte fényképét a következô felirattal: »Piatsek Gyula
a Magyarországi Gyógyszerész egyesület somogyvidéki kerületé-
nek elnöke.« »Címképünkhöz« cím alatt többek között a követ-
kezôket írta: »Piatsek Gyula a gyógyszerészi közéletnek értékes
tagja, akit érdemeiül választottak meg a somogyvármegyei ke-

) életmûvérôl) életmûvérôl
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rület elnökévé. [6]« A Magyar Gyógyszerészet Történetében is
olvashatunk Piatsek Gyuláról – mint aki már 1925-ben indít-
ványozta a könyvtár megszervezését, majd késôbb az egyesület
és a testület könyvtárának egyesítését és Kazay-könyvtárnak ne-
vezését. »Piatsek szerint ezzel emelne a gyógyszerészi kar leg-
méltóbb emléket Kazay emlékének. Az eszme nagy tetszésre ta-
lált s talán valóra is fog válni.« A Fô u. 77. sz. alól miniszteri
engedéllyel 1926-ban a gyógyszertárat Fô u. 46. sz. alá helyez-
te. 1932-ben a gyógyszertár 1/2 részét megvette Csurgó László
okl. gyógyszerész és 1937-ig mint üzlettárs dolgozott, ekkor
Piatsek Gyula visszavásárolta a fél illetôséget és Csurgó László
Budapestre távozott. Piatsek Gyula édesapjának testvérérôl fes-
tette Rippl-Rónai József 1908-ban »Piatsek és a Papa« c. képét.
Ez a Piatsek Rippl-Rónai József testvérének az apósa volt.

Piatsek Gyula a gyógyszertárat 1950-ig vezette, Kaposváron
halt meg 1953-ban. Az államosítás után egy évvel: 1951-ben
a kaposvári gyógyszertárak közül egyedül ezt helyezték vidékre:
9/5 jelzéssel Somogyfajszra.”

A közéleti tevékenységre is kitérünk. Az Országos Gyógy-
szerész Egyesület Somogyvármegyei Kerületének elnökévé
választották (e minôségében használt levélborítéka: 6. áb-
ra). Az 1925. évi közgyûlésen kezdeményezte az egyesüle-
ti könyvtár megszervezését. További javaslatai voltak az
egyesület és a gyógyszerésztestület könyvtárának egyesíté-
se, két nagy olvasószoba biztosítása. KAZAY ENDRE emléké-
re a Kazay Könyvtár nevet indítványozta. A másik jelentôs
cselekedetérôl – 1939-ben kaposvári napilap cikke szól:
„Érdekes és értékes újabb családi letéttel gyarapodott Somogy
vármegye levéltára [7].” Íme:

„Piatsek Gyula kaposvári gyógyszertár-tulajdonos hosszú
ideig maga ôrizte az örökségképpen reá szállott azt az irattárat,
amely a somogynagybajomi közbirtokosság hajdani ügyvitelérôl
nem kevesebb, mint 210 darab iratot tartalmaz és amely irat-
tár részint anyai nagyatyjának, Udvardy Dávidnak, részint pe-
dig anyai dédnagyatyjának, Bezerédí Mihály nagybajomi föld-
birtokosnak a hagyatékából került hozzá. Most pedig letétbe
helyezte a megyei Levéltárban. Ez az irattár – Piatsek Gyula
gyógyszerész letétje – annyival inkább is érdekes és értékes gya-
rapodást jelent Somogy vármegye gondosan elrendezett és min-
taszerûen kezelt Levéltára számára, minthogy a 210 darab irat
tartalma egyszersmind kitûnô tájékoztatást nyújt a közbirtokos-
sági ügyekben felül azoknak a családoknak egyes tagjairól és
birtokviszonyaikról, amely családok a régebbi korokban jófor-
mán kizárólagos tulajdonosai voltak a mintegy 25.000 holdas
nagybajomi határ földjeinek. Ezek a családok a következôk: tol-
nai gróf Festetich-, Gothard-, Eördögh-, Puskás-, Bezerédy-,
Udvardy-, Stephaich-, Bogyay-, Sárközy-, Pataky-, Somssich- stb.
családok.”

Családi vonatkozások
PIATSEK GYULA DR. SZAPLONCZAY MANÓ (1856–1916) – a Mar-
cali Kórház alapító igazgató fôorvosának, majd Somogy
vármegye tiszti fôorvosának – IRÉN nevû leányával
(1896–1973) házasodott. Gyermekeik: IRÉN, GYULA, MÁRIA.

További életrajzi részletek
1939. február 10-én Pécsett kelt a kamarai levél a Helena
szóvédjegyének lajstromba iktatásáról (7–8. ábra).

1939. február 18-án jelent meg a Gyógyszerészi Szemle
egyik száma. A címlapon – „A magyar gyógyszerész közélet ve-
zetôi” címû sorozatban – PIATSEK GYULA fényképe (9. ábra),
a következô oldalon szöveges bemutatás: „Lapunk mai cím-
oldalán Piatsek Gyula, kaposvári gyógyszerésznek, a Magyar-
országi Gyógyszerész Egyesület somogyvármegyei kerületi elnöké-
nek, fényképét találja az olvasó. Piatsek Gyula 1889-ben született.
Középiskolai tanulmányait a nagykanizsai, majd a veszprémi
piarista gimnáziumban végezte. Ezt követôen a gyógyszerészi
pályára lépett és oklevelet szerzett a Budapesti Tudományegye-
temen. Önkéntesi évét Komáromban szolgálta le és a közben
kitört világháborúban mindvégig katonai szolgálatot teljesített.
A forradalmak után a nemzeti hadseregben szolgált és eközben
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nyert jogosítványt Kaposvárra. Patikáját felállítása óta maga ve-
zeti. Piatsek Gyula a gyógyszerészi közéletnek értékes tagja, akit
érdemeiül választottak meg a somogyvármegyei kerület elnöké-
vé. Nem politizál, hanem csendben dolgozik, elismerésre méltó
jóakarattal minden Kortársa iránt.”

1939. június 10.: kamarai levél a védjegy 10 éves jogvé-
delmérôl (10. ábra). Az 1940-es évekre készített levélpapír
fejléce a 11. ábrán látható.

A tragikus utolsó idôszak
A II. világháború kitörése után 1944 decemberében a ka-
posvári 533. számú Hadikórház gyógyszerészfôhad-
nagyaként a kórház kitelepítésekor családjával együtt Né-
metországba került. A kórház a bajorországi Landshutban
teljes egészében folytatta munkáját, ô volt ott is a hadikór-
ház gyógyszertárának vezetôje megközelítôleg egy évig,
1944 karácsonyától 1945. novemberig. A háború befejez-
tével családjával együtt hazatért Kaposvárra, ahol folytatta
Igazság Gyógyszertárának vezetését. Gyógyszertárát 1950.
július 28-án államosították. Ôt áthelyezték a kaposvári
volt Megváltó Gyógyszertár vezetôjének. Mindvégig becsü-
letesen, lelkiismeretesen dolgozott mint gyógyszertártulaj-
donos, késôbb mint gyógyszertárvezetô.

1952 tavaszán megbetegedett, majd a budapesti bel-
gyógyászati klinikán feküdt, közben 1952. június 24-én
családjával együtt kitelepítették Kaposvárról Kaposfôre.

1952 nyarán nehéz családi és anyagi körülmények kö-
zött már igen rossz egészségi állapotban még hazautazott
családjához Kaposfôre, de mint gyógyszerész soha többet
nem tudott dolgozni. Betegsége rosszabbra fordult és két
héttel 64. születésnapja elôtt, 1953. január 8-án meghalt a
kaposvári kórházban. Kaposvárott a Keleti temetôben csa-
ládi sírboltban helyezték örök nyugalomra (Mezô utca 2.,
IV. szegély 20. parcella).

Az eredeti Igazság Gyógyszertár az államosítás után
1952-ig mint gyógyszertár mûködött. A gyógyszertár meg-
szüntetésével PIATSEK GYULA gyógyszertára berendezését a
Somogy Megyei Tanács Gyógyszertári Központja a megye
különbözô gyógyszertáraiban (Somogyfajszon, Pusztako-
vácsiban, Nemesviden) helyezte el, így már emléke sincs
volt helyén az egykori patinás Igazság Gyógyszertárnak.

10.
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Néhány megjegyzés
PIATSEK GYULA egyetlen szenvedélye a vadászat volt – a he-
lyi vadásztársaság elnökévé is megválasztották. Korabeli
sajtókiadvány szerint „nem politizál, hanem csendben
dolgozik, elismerésre méltó jóakarattal”.

RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861–1927) világhírû festômû-
vész, Kaposvár szülötte, lakója. Gyógyszerészképesítést
szerzett, mûködött a város egyik gyógyszertárában. Több
képet festett PIACSEK (sic) családtagokról, így PIACSEK JÓZSEF-
RôL – a veszprémi püspök jószágkormányzója –, PIATSEK

GYULA nagybátyjáról; HORVÁTH JÁNOS kötetében [8] fény-
képen látható: Piatsek Margit képmása, Piacsek bácsi babák-
kal, Apám és Piacsek bácsi vörösbor mellett.

Szabadjon e helyen is javasolni állami, társadalmi,
szakmai, országos és helyi illetékeseknek emléktábla állí-
tását, emlékérem készíttetését.
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Piatsek Gyula katonakori fényképe 
Készítmények hirdetménye
Fejléces levélboríték 
Gyógyszertasak elôlapja
Receptboríték
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Aranykalász Gyógyszertár, 
Kunhegyes, 1930.

Az Aranykalász Gyógyszertár JÓZSA SÁNDOR tulajdo-
na volt. JÓZSA SÁNDOR 1902-ben Kunhegyesen szü-
letett, édesapja JÓZSA SÁNDOR, édesanyja ILOSVAI

VARGA ILONA volt. Gyógyszerészi oklevelét a Királyi Magyar
Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte 1925-ben.
Gyógyszertár nyitására 1929-ben kapott engedélyt.

Mivel a JÓZSA család az
1600-as évek óta szerepel
Kunhegyes történelmében,
érthetô, hogy itt kívánt pati-
kát létesíteni. Korának egyik
legkiválóbb belsô építészét,
ERHARDT ERNÔT bízta meg 

a gyógyszertár megtervezésével. A névválasztás, a bútor-
zat „aranykalász” motívumai a JÓZSÁK kunsági földjének
szeretetérôl is tanúskodnak, amihez a család évszázadok
óta kötôdött.

A patika 1930-ban nyílt meg. Ugyanebben az évben
vette feleségül JÓZSA SÁNDOR MAKLÁRY LENKÉT, aki a polgá-
ri iskola tanára volt és MAKLÁRY KÁROLY református lelkész
– késôbbi debreceni református püspök – leánya.

JÓZSA SÁNDOR 1950-ig, az államosításig vezette patikáját
nagy hozzáértéssel és szakmaszeretettel.

Államosítás után a Hortobágy mellé helyezték, majd
több közbensô állomás után a Pest Megyei Tanács Gyógy-
szertári Központjától ment nyugdíjba.

80 évet élt. Megérte még az aranydiplomája átvételét és
egész életében nagy szeretettel emlékezett meg szülôföld-
jérôl, amit elhagyni kényszerült, de lelkében mindig ide-
tartozónak érezte magát haláláig.

Gyûjteményes szoba
JÓZSA SÁNDOR patikájának gyö-
nyörû, eredeti bútorai szolgál-
nak tárlóként PÁRDI MIHÁLY

(1919–1999) helyi gyûjtô –
tengeri csigák, kagylók, koral-
lok mészvázai, ôsmaradványok,
ôskövületek – gyûjteményének
bemutatására.

A régi patika berendezése, a
tégelyek, valamint a kagylók is
a régi kor üzenetét hordozzák.

A gyönyörû faragott bútorokban az emberi kéz alko-
tásai csodálhatók meg, míg a fantasztikus formájú, szí-
nû csigák és kagylók a természet nagyszerû alkotásait
tárják a látogatók elé.

Forrás: Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala

Józsa PatikaJózsa Patika
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A neves magyar gyógyszerész
budapesti tevékenysége

K AZAY ENDRE (1876–1923), az elsô és máig egyetlen
magyar gyógyszerészeti lexikon írója 1903. VI. 15-
én szerzett gyógyszerészi oklevelet a budapesti tu-

dományegyetemen. A nagyszalatnai gyógyszertárát eladva
fogadta el 1910-ben a fôvárosi Galenus gyógy- és vegyszer-
gyár meghívását, ahol megközelítôleg öt évig igazgató fô-
vegyészként mûködött. Az üzem fontosabb készítményei
voltak: Aszpirin, Jód, Chinin, Cloroform, Aether, Novo-
cain, Bismuth-sók. KAZAY új gépeket tervezett és közremû-
ködött még azok beszerelésénél is. Így meghatározó szere-
pe volt a gyár jövôjét illetôen. Szakmai kapcsolatban volt
RICHTER GEDEONNAL, a róla elnevezett fôvárosi gyógyszergyár
alapító vezetôjével. Ma a Galenus Gyár Reanal Finom-
vegyszergyár néven mûködik. Emellett még jelentôs tudo-
mányos kutatásokat is végzett: különbözô fémfelületeket
szerves anyagokkal és szilikátokkal kezelt, hogy azok víz-
taszítók (antiadhézió) legyenek. Eredményeit akadémiai
pályamunkában összegezte. A Magyar Tudományos Aka-
démia 1914-ben 400 koronát folyósított neki a Szemiper-
meabilis szilikáthártyák címû témája további kidolgozásá-
hoz. A tudós gyógyszerész a fôvárosba érkezve a Gyógysze-
részi Hetilap fômunkatársa és szerkesztôje lett. A III. Magyar
Gyógyszerkönyv elemzô mûszerei címû 1913-ban megjelent
jegyzetét sokan forgatták abban az idôben a gyógyszerész-
és vegyészhallgatók. Közben három évig (1912–1915) a Fô-
városi Drogista Szakiskola tanára is volt DR. SZÁHLENDER

LAJOS igazgató irányításával. Az iskolában tanártársa volt
DR. WÉBER DEZSô gyógyszerész. A vegytan oktatása mellett
31 tanítványnak az osztályfônöke is volt. Nagyon jól fel-
készült elôadó tanárként ismerték, mert jól lekötötte a hall-
gatóság figyelmét. A nehezebb anyagrészeket is egyszerû
szavakkal adta elô. A Gyógyszerészhallgatók Egyesületé-
ben a legújabb gyógyszeralapanyagok kémiáját és vizsgá-
latát ismertette. A Gyógyszerészek Lapja 1913-ban hírt adott
a Fluid extractumok kémiája, kiemelve az Extractum Chinae
fluidumot címû sikeres elôadásáról. Késôbb a vaskóhi és
a vértesacsai gyógyszertár vezetése mellett is megtartotta
fôvárosi elôadásait. 

A budapesti barlangok létezésérôl a XX. század elején
még senki sem tudott. Felfedezésük a fôváros fejlôdésé-
nek eredménye volt. A legismertebb a Pálvölgyi-cseppkô-
barlang, mely a Hármashatár-hegy lábánál, a Szépvölgy és
a Rózsadomb között található. Kôfejtés közben fedezte fel
1904-ben SCHOLTZ PÁL KORNÉL és BAGYURA JÁNOS. Ôk elô-
ször csak a mai Színházteremig jutottak. A barlangot a
mélybôl feltörô hévizek alakították ki a tektonikai (föld-
szerkezettani) törésvonalak és a kôzetek repedése mentén.
Késôbb az egyes üregek formakincsét a felszínrôl leszivár-
gó csapadékvíz módosította. Így alakultak ki a cseppkô-
képzôdmények. A járatai vízszintesen és függôlegesen is

szerteágazók. A cseppkövek mellett sok helyütt láthatunk
a kôzetben ôsmaradványokat, így fésûskagylóhéjakat. 

KAZAY ENDRE 1911-ben elsôként térképezte fel a barlan-
got, melyrôl egy ma is jól használható vázlatot készített.
A Turisták Lapja 1911. évfolyamában részletesen ismertet-
te ezt a barlangot. Többek között megírta, hogy TÖDTER

GYULA vegysegéddel együtt háromszor járták be a barlan-
got és végezték el annak felmérését. Más magyarországi
barlangokhoz hasonlóan a Pálvölgyi-barlang is kiválóan
alkalmas a légzôszervi betegségek gyógyítására a balneote-
rápia keretében. Ugyancsak a Turisták Lapjában írta meg
1915-ben a Máriaremetei barlangvidék címû tanulmányát.
A Remete-szurdok a mai Máriaremete közelében, a fôvá-
ros határán kívül, az Ördögárok mentén található. Ezen
a vidéken több kisebb barlangot fedeztek fel. Ezek közül
a legismertebbek a Hét-lyuk és a Remete-barlang. Ez utób-
bit már a középkorban használták a remeték. De a XVIII.
században is élt még benne egy remete. Innen erednek 
a Remete-barlang és a közeli Remete-hegy elnevezések.
KAZAY mindkét barlangban tett látogatásáról beszámolt.
Megemlítette az egyetlen magyar, BOLDOG ÖZSÉB által
1250 körül alapított pálos rendet is. A szerzetesek barlan-
gokban éltek remeteéletet. Késôbb, a XV. században a buda-
szentlôrinci fômonostorban élt VÁRADI FUTÓ MIHÁLY any-
nyira kitûnt az orvostudományokban, hogy még a legta-
pasztaltabb orvos-gyógyszerészek is megcsodálták. 

Valamennyi magyarországi barlang ma természetvédel-
mi területként van nyilvántartva. A föld mélye még ma is
számos ismeretlen eredetû járatot és páratlan kincset rejt
elôlünk. KAZAY ENDRE ötéves budapesti tartózkodás után
1915 márciusában bérbe vette a Bihar megyei vaskóhi
Szentháromság Gyógyszertárat, majd 1918 szeptemberé-
ben a Fejér megyei vértesacsai gyógyszertár tulajdonosa
lett. Utolsó elôadását 1923. március 6-án tartotta. Ekkor már
a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület felkérésére a tab-
lettázás nehézségeirôl számolt be. Rámutatott a nagyobb
erejû préselés okozta kémiai változásokra. A Phenolphta-
lein tabletták megvörösödhetnek, a Kálium-jodid tablettá-
ból pedig elemi jód szabadulhat fel. 

A már régóta betegeskedô KAZAYT az utazás nagyon
megviselte. Legyengült szervezete megfázott és ágynak
dôlt. Még súlyos betegen is ellátta a hozzá forduló betege-
ket. Vértesacsán halt meg 1923. április 20-án. 

KAZAY ENDRE budapesti évei alatt nagyot alkotott. Itt vé-
gezte az egyetemet, több írást publikált, jegyzetet írt, üzem-
vezetôként mûködött, tudományos munkát végzett, dro-
gista szakiskolai tanár volt, sôt még szabad idejében bar-
langkutatással is foglalkozott. Személyében olyan kiváló-
ságról emlékezünk meg, aki a szakmai mûködése minden
percében a gyógyszerészet tudományos elôrehaladását
szolgálta. Az egyik kortársa, KARLOVSZKY GEYSA szállóigéjét
idézzük: 

„Életedet a tudományért,  a tudományt a hazáért!” 
Dr. Szmodits László

gyógyszerészettörténész

Kazay Endre (1876–1923)Kazay Endre (1876–1923)



VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM16 Gyógyszerészettörténet  �
P

a
ti

k
u

st
ö

rt
é

n
e

t

F UNK JÓZSEF gyógyszerészrôl és mûfordítóról emléke-
zünk meg. A Bács-Bodrog megyei Újvidéken szüle-
tett 1871. április 6-án. Apja, FUNK IGNÁC osztrák

származású borkereskedô, aki tagja volt a híres újvidéki
borkereskedelmi részvénytársaságnak, amely kézben tar-
totta még a szerémségi borforgalmazást is. 

JÓZSEF életútját egy gyermekkori élmény döntôen befo-
lyásolta. Egy szomszédos szlovák származású kereskedô
tágas udvarában minden tavasszal megjelentek a Túróc, 
a Zólyom és a Trencsén megyék-
bôl érkezett vándor árusok szeke-
rei. A gyolcsosok és az egykori
olejkárok tevékenysége tágra nyi-
totta a gyermek szemeit, hogyan
készítették ott a helyszínen a kü-
lönféle orvosságaikat és kenôcsö-
ket. A vándor gyógyítók a XVII.
századtól kezdve bejárták egész
Európát az olajos és gyógyfüves
készítményeikkel (Balsamum
Hungaricum és Oleum Carpati-
cum). JÓZSEF némelyik gyógyító-
val barátságot kötött, ôk pedig
bevezették a tudományukba az
elbûvölt gyermeket. 

Szülôvárosában végezte el az
elemi iskolát. A nagybecskereki
gimnáziumban tanult tovább.
Abban az idôben apja már anyagi
gondokkal küszködött, így ô a 6.
osztályt elvégezve 1897-ben belé-
pett a horvátországi péterváradi
Arany Sas Gyógyszertárba gyakor-
noknak. Itt jól kamatoztatta az
olejkáros tapasztalatait. Egyik el-
sô feladata volt a Kalium sulfura-
tum pro balneo (kénmáj) és az
Aqua amygdalarum amararum
készítése. Akkor még a gyógyszer-
tárak csak nagyon kevés gyógy-
szer-különlegességet forgalmaz-
tak, így a havi forgalom 75%-át 
a receptúrával érték el. Akkoriban
Horvátországban még az Osztrák
Gyógyszerkönyv VI. kiadása volt hi-
vatalos. Ennek latin szövegét jól
megtanulta. A péterváradi gyógy-
szertárban került a kezébe a Real-
encyclopädie der gesammten Phar-
mazie c. tízkötetes szakmunka.
Ennek olvasásával és fordításával
hamarosan jól elsajátította a né-
met nyelvet. A gyakornoki vizsgát

1890-ben Zágrábban kitûnô eredménnyel tette le. Béga-
szentgyörgyön, Pancsován, majd Nagybecskereken volt
segéd.

A budapesti tudományegyetemen 1893. VI. 5-én szer-
zett gyógyszerészi oklevelet. Még fiatalon tagja volt a To-
rontáli Atlétikai Klubnak. A budapesti évei alatt HAJÓS

ALFRÉD edzôje volt, aki késôbb, 1896-ban, az elsô olim-
pián aranyérmeket szerzett a 100 méteres és az 1200 mé-
teres gyorsúszásban. 

Funk József (1871–1964)Funk József (1871–1964)

1.
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Néhány éves pesti alkalmazotti munkája után, 1898-tól

a nagykôrösi Megváltó Gyógyszertárat bérelte. A török-
szentmiklósi Vöröskereszt Gyógyszertár tulajdonosa lett
1902-ben. Majd 1905-tôl az erzsébetfalvi (ma Pestszent-
erzsébet) Szent Erzsébet Gyógyszertár tulajdonosa volt.
A budapesti Thököly úti Szent Hermina Gyógyszertárat
1912-tôl bérelte. Ezt 1917-ben megvásárolta és 1941-ig
tulajdonosa volt. Ekkor a veje, NAGY IMRE lett a gyógyszer-
tár tulajdonosa.

Még fiatalon Budapesten kapcsolatba került DR. ZEMPLÉN

GYôZô egyetemi tanárral. A fizikus professzorral enzi-
mológiai kutatásokat végeztek. Ezek a közös munkálatok
a professzor külföldi tanulmányútjai idején átmenetileg
szüneteltek. Azonban a neves kutató egyetemi tanár 1916-
ban váratlanul elesett az olasz harctéren. Így sajnos végleg
elmaradtak a közös munkálatok. FUNK az I. világháború
idején a budapesti Keleti pályaudvar Bahnhof-kom-
mandójánál német tolmácsszolgálatot látott el. 

A gyógyszertárában forgalmazta a FUNK gyermektáp-
szert, melyet sikeresen szabadalmaztatott. Ezzel a hatásos
tápszerliszttel megelôzhetôk voltak a gyermekkori gyo-
mor- és bélfertôzések. A korabeli Nestlé liszthez hasonló
volt az összetétele, de a zsír- és szénhidráttartalma maga-
sabb volt. Ezt a forró vízben jól oldódó tápszert nagyon
kedvelték a korabeli gyermekorvosok és ezért szívesen
rendelték. 

FUNK JÓZSEF budapesti évei alatt hamar bekapcsolódott
a Budapesti Gyógyszerész Testület munkálataiba.

Hamarosan a tanügyi bizottság elnökévé választották
meg. Az 1920. évi XXV. törvény az egyetemi felvételek erô-
sen kirekesztô korlátozását rendelte el. Ez azt jelentette,
hogy a hallgatók 6%-a lehetett csak izraelita származású.
Sajnos így a kiváló tehetségû pályázók elôtt becsukódtak
az egyetemek kapui. Ezért évekig várhattak a bejutásra.
FUNK számos alkalommal sikeresen elintézte az egyeteme-
ken a hozzáfordult kollégák gyermekeinél a gyógyszerészi
tanulmányok megkezdését. 

Elôször PIATSEK GYULA gyógyszerész vetette fel a Magyar-
országi Gyógyszerész Egyesület Könyvtárának létrehozá-
sát. FUNK pedig a Budapesti Gyógyszerész Testület könyv-
tárosaként katalogizálta és rendezte a megnyílt könyvtár
állományát. A kötetek listája könyvalakban is megjelent
1930-ban. 

Szabad idejében mûfordítással is foglalkozott. PETôFI

SÁNDOR Nemzeti dalát, az Egy gondolat bánt engemet, ARANY

JÁNOS Toldiját és a Buda halálát, valamint ADY ENDRE több
versét fordította német nyelvre. ADY A Proletár fiú verse né-
met fordítását a nagyváradi Ady Múzeumban is kiállítot-
ták. Ez a Magyar Nemzetben 1943. XII. 16-án is megjelent.
R. HAMMERLING, J. W. GOETHE és F. SCHILLER számos költe-
ményét ültette át magyar nyelvre, köztük GOTHE Reineke
Fuchs címû mûvét. FUNK tagja volt a magyar Goethe Társa-
ságnak is.

A baloldali gondolkodású és a munkásszolidaritást is
magáénak valló FUNK 1945. január 25-i dátummal belé-
pett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. A párt bu-
dapesti XIV. kerületi szervezetében munkálkodott. 

A II. világháború befejezôdése után hamarosan újra
megnyitotta a Szent Hermina Gyógyszertárat. Tulajdonos-

ként mûködött 1946-ban. Majd idôs korára való tekintet-
tel átadta a gyógyszertárat a kisebbik lányának, NAGYNÉ

FUNK KLÁRÁNAK. FUNK 1947-tôl a nagyobbik lányával,
FUNK GIZELLÁVAL üzlettársként mûködött az államosításig.
NAGY GABRIELLA unokája pedig alkalmazottként dolgozott
a gyógyszertárban. FUNK a centenáriumi évben, 1948-ban
visszamenôleg elnyerte a Pázmány Péter Tudományegye-
temen az aranydiplomát, késôbb még a gyémánt és a vas-
okleveleket is. Az 1950. évi államosítás után nyugalomba
vonult. Hosszú tevékeny életpálya után, 1964. október 23-án
halt meg Budapesten. Urnája a budapesti Farkasréti teme-
tôben van. 

Fôbb munkái: 
1. Segéd-gyógyszerészek memoranduma a belügyminisz-

terhez. Gyógyszerészi Közlöny, 1896. 658. 
2. Szárított kivonatok eltartására szolgáló szekrény.

Gyógyszerészi Közlöny, 1905. 605. 
3. Egy gyógyszerész emlékiratai. Gyógyszerészi Értesítô,

1927. 88–90., 107–108., 127–128., 148–149., 188–189.
4. A kolloidok chemiája. Gyógyszerészi Hetilap, 1936. 89. 
5. Derûs esetek Winkler professzor életébôl. A Gyógysze-

rész, 1948. 369.
FUNK JÓZSEF kiváló gyógyszertár-tulajdonos és nagyon

jó szervezô volt. A szakmai feladatok ellátása mellett je-
lentôs mûfordító is volt. Nagyon jó tollú szakíróként mû-
ködött. Az 1927-ben megjelent emlékirataiban a gyakor-
noki, segédi mûködését és a pályán szerzett tapasztalatait
kitûnô stílusban, még egy kis humorral is fûszerezve rög-
zítette írásban. A betegek ellátása mellett a közszolgálat-
ban is eredményesen tevékenykedett.

Haladó gondolkodása révén még a helyi politika for-
málásában is részt vett. Mindig az emberek szolgálatában
tevékenykedett. A költô, ADY ENDRE egyik versrészletével
emlékezzünk FUNK JÓZSEFRE:

„Hôs harc az Élet és megélni szép…
Az élet is derûs iskola lesz…
Tápláltad tovább bennem az erôt,
Szeretni az embert és küzdeni.
S hûn állni meg Isten s ember elôtt.”

Dr. Szmodits László
gyógyszerészettörténész

Funk József1.

HORVÁTHNÉ SMUDLA MÁRIA dicséretes munkát vég-
zett nemcsak a jelenkor számára, hanem az utókor-
nak is.

Patikusok és patikák Tatabányán címmel kis köny-
vecskét jelentetett meg a város gyógyszerészeirôl,
pontosan taglalva a történelmi elôzményeket, egé-
szen Tatabánya kialakulásától kezdve.

Ô elôszavában szürke eminenciásoknak nevezi 
a város gyógyszerészeit, akiknek ezúton állít immá-
ron kitörölhetetlen emléket írásával.

A könyv Tatabánya gyógyszertáraiban kapható.
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A gyógyszerész ez idáig 
ismeretlen miniszterségérôl

Korábban már foglalkoztunk a schlaraff-gyógyszerészek-
kel (Gyógyszerészettörténet, V. évf. 1. sz. 2007. márc.),
most egy újabb, ez idáig ismeretlen asztaltársaságról, 
a „Bohémia Szabad Királyi Köztársaság”-ról és gyógysze-
rész-egészségügyi miniszterérôl közlünk adatokat. 

K ALÁN GYULÁNAK a két világháború között az Erzsé-
bet körúton volt igen jól menô gyógyszertára
(Hunnia, alap. 1890), amelyet „üzemtársával”, DR.

BALLÓ LAJOSSAL együtt vezetett. A KALÁN-család a világhá-
ború után költözött át Erdélybôl, jelesen Gyulafehérvárról
Magyarországra.

KALÁN valamikor a harmincas évek elején kapta kézhez
miniszteri kinevezését, s tisztét egészen Budapest ostro-
máig lelkiismeretesen ellátta. Mint a „Bohémia Szabad Ki-
rályi Köztársaság” egészségügyi minisztere havonta egy-
szer jelentkezett szolgálati helyén, a királyi köztársaság
nyári nagyfôhadiszállásán, a Hidegkúti út 29. sz. alatti Ve-
ronika-kert Nagyvendéglôjének különtermében. 

A „szigorúan zárt, aranyszékes trónterembe” természete-
sen csak a tárcabitorlók és az országnagyok (helyettes kirá-
lyok, fôrendek, úm. határôrgrófok stb.), vagyis csak és kizá-
rólag beavatottak juthattak be, de ôk is csak azután, hogy
megadták a titkos jelet a díszcsárdamester, vitéz baranya-
vári BARANYAI JÓZSEF nagyvendéglôs (hidegkúti határôrgróf,
a Bádika-rend lovagja, a csengôdi csikóbôrös csutora rend
vitéze) jelenlétében. Ehhez az illetônek jobb hüvelykujját
háromszor kellett megbiccentenie a díszcsárdamester elôtt.

A birodalom ekkoriban már közel két évtizedet tudha-
tott maga mögött. 1918. november 2-án alapította I. Dá-
niel király ôfelsége, Kacagónia és az Örömök Szigetének
fejedelme, alias GEGUS DÁNIEL nyugalmazott rendôrkapi-
tány-helyettes. Az alapító okirat szerint ebben a „mindent
leküzdô emberszeretet nagy, szent és örökös királyságában már
nincsenek pártok, csak nevetô magyar szívek vidám összeforrá-
sa”, ahol a „királyok (egy örökös és öt helyettes
király), írók, festôk, szobrászok, költôk, bûvé-
szek, kardnyelôk, békaevôk, kötéltáncosok és
egyéb fôurak” között teljes egyetértés és pél-
dátlan demokrácia uralkodik.

A demokratikus királyság a harmincas
években élte fénykorát. KALÁNT 1932-ben
avatták a szent dárdával, a rá következô évek-
ben pedig gyorsan haladt elôre a ranglétrán.
Egészségügyi miniszterré való kinevezésével
egyidejûleg, valószínûleg 1933-ban kapta ki-
tüntetô címeit: Hygienia hercegévé lett, to-
vábbá szenterzsébetkörúti határôrgróf, vala-
mint a nagy Hunnia-rend birtokosa.

Valamikor 1936 elején kapta meg elsô pávatollát. Ezzel
kapcsolatban a történelmi hûség kedvéért meg kell jegyez-
nünk, hogy a pávatollat – kimagasló érdemekért, továbbá
kifejezetten szerencsétlen kártyajárás esetén – ötévente egy
alkalommal ítélték oda. Egy fôrang regnálása során össze-
sen két pávatollat birtokolhatott (hogy aztán az összejöve-
telek alkalmával hol hordta, az személyes döntésének függ-
vénye volt), a három pávatoll egyedüli és kizárólagos bir-
tokosaként az alapító, I. DÁNIEL király ôfelsége szerepelt.

Nem érdektelen ugyanakkor felsorolni KALÁN legköze-
lebbi kollégáit, vagyis a demokratikus királyság többi bár-
cabitorló fôrangját sem:
hadügyminiszter: DR. SZENTGYÖRGYI ISTVÁN hadbíró-ezre-

des, a párduc-kacagány rend vitéze, 2 pávatollal,
pénzügyminiszter: abrudbányai HAAS MÓR, az Agria I.R.T.

vezérigazgatója, vatikáni nagykövet, toledói fôinkvizi-
tor, a jeruzsálemi szent sír vitéze,

külügyminiszter: GRÓF BERÉNYI JÁNOS, a Szent Irma-rend
vitéze, hétlófarkas török pasa, 2 pávatollal,

rendôrminiszter: vollárdi BOKELBERD EDE ny. rendôrfôpa-
rancsnok, birodalmi marsall, Góliátország nagyfejedel-
me,

közmûvelôdési miniszter: a) MÁRK LAJOS nagy festômûvész,
az Újvilág meghódítója, New York-i uralkodóherceg, 
b) ISTÓK JÁNOS nagy szobrászmûvész, babiloni torony-
ôrgróf, a Canova-rend vitéze,

közlekedési miniszter: RÖTHY KÁROLY ny. BESzKRT fôfel-
ügyelô, zugligeti nagyherceg, az összes potyajegyek kijá-
rója,

vallásügyi miniszter: MARCINKA IMRE köbölkúti róm. kath.
plébános, bíboros herceg, a Chevra Kadisa-rend tulaj-
donosa,

vallásügyi ellenminiszter: SIPOS ANDRÁS ref. lelkész, a Tor-
quemada-rend perjele, szentszéki fôinkvizitor,

rekontra vallásügyi miniszter: NAGY LAJOS, gyúrói ev. köl-
tô-lelkész, wittenbergi nagykövet, wormsi birodalmi ôr-
gróf, a pápai Kálvin-rend alapítója.

szubkontra vallásügyi miniszter: SCHWARTZ BENJAMIN rabbi,
sinai nagyherceg, pápai trónálló, a nagy buzogánnyal

hirskontra vallásügyi miniszter: DURIC HUSSZEIN HILMI

mohamedán lelkész, budai mufti, a disznóbôr kaca-
gány rend tulajdonosa.
Továbbá az összes országnagyok, vagyis a „Csikágóthai

almanach”-ba becikkelyezett háromszázkilencvenhét (ol-
vasd: összesen harminckilenc) fölavatott fôrend, dicsô

védangyal és csillagkeresztes (olvasd: felte-
hetôen háromkeresztes) palotahölgy.

Szóval, egészségügyi miniszterünk igazán
jó és fôrendileg is abszolúte demokratikus
társaságban munkálkodhatott a köz javára.
De fôleg kártyázott – és egyáltalán, igen jól
érezte magát. Egészen 1944 ôszéig.

Dr. Balázs Károly
szakíró

Kalán Gyula Kalán Gyula 

A pávatollas meghívó a „Birodalmi Nagygyûlésre”
(A szerzô tulajdona)
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Az idôk során számos törzsgárda, emlék- és reklámjel-
vény készült RG-monogrammal. Az alábbiakban a Richter
Gedeon Gyógyszergyár emlékérmeit mutatjuk be.

Az RG-monogram, illetve a Richter Gedeon Rész-
vénytársaság logója olyannyira közismert mind
gyógyszerészkörökben, mind pedig a szakmán kí-

vül, hogy nem szorul különösebb bemutatásra, amint-
hogy a gyáralapító RICHTER GEDEON (1872–1944) gyógy-
szerész, kémikus személye sem.

CSOMA MÁRIA két évtizedet felölelô, Medicina in
Nummis. Magyar orvosi érmek katalógusa 1974–1994 címû
munkájában négy tétellel szerepel a RICHTER GEDEON

(1438–1441. sz. alatt); ezek közül kettô jelvény, kettô
érem. Az éremgyûjtôk természetesen elsôsorban az érme-
ket és a plaketteket értékelik, mint a „komolyabb mûfaj-
hoz” tartozó numizmatikai tárgyakat. 

Cinkplakett
A gyáralapítás 40. évfordulójára készült, öntött, bronz-
bevonatú cink, illetve cink (58x83 mm) plakett tervezô-
je BERÁN LAJOS volt. Az egylapos plaketten az alapító
portréja kapott helyet, felirata a következô: „ALAPÍTÓJÁ-
NAK A RICHTER GEDEON GYÁR 1901–1942.” HUSZÁR-VARAN-
NAYNÁL az 572. kat. szám alatt található a leírása. Miután
a hadigazdálkodás bevezetése nem tette lehetôvé a bronz
használatát, az emlékbizottság – a tervezô tanácsát megfo-
gadva – hadifém helyett inkább a cink mellett döntött. 

Bronzérem
A gyáralapító születésének századik évfordulójára, 1972-
ben készített érmet a Magyar Gyógszerészeti Egyesület.
A nagyalakú (88 mm átm.) öntött bronz emlékérem elké-
szítésére MADARASSY WALTER kapott megbízást. Az érem ka-
talógusszáma HUSZÁR-VARANNAYNÁL 573 (variánsa 574. sz.
alatt szerepel).

Az elôlap RICHTER GEDEON port-
réját ábrázolja (bal oldali pro-
filból), idôsebb – már kor-
mányfôtanácsosi – korából
(kinevezését 1929-ben ve-
hette kézhez). Körirata 
a következô: „CONDITOR
INDUSTRIAE PHARMACEU-
TICAE HUNGARICAE MAG
PHARM GEDEON RICHTER
1872–1944.”

A hátlapon három me-
zôbe/keretbe rendezve a gyár
emblémája (RG monogram és
fecskendô), látképe és oktaéde-

rek láthatók. Felirata: „SOCIETAS PHARMACEUTICA HUN-
GARICA MCMLXXII.”

Bronz alkotói díj
Az ASSZONYI TAMÁS által 1988-ban készített alkotói díj
(1440. kat. sz.) igazán figyelemre méltó alkotás; a 90 mm át-
mérôjû, bronz öntvényen szárnyas nôi torzó látható lepellel.
Felirata: „ALKOTÓI DÍJ”. A hátlapon lombik RG monogram-
mal, alatta síkból kiemelkedô kartus a névbevésésre. 

Centenáriumi emlékérem
A cég alapításának centenáriumát nagyszabású ünnepsé-
gek keretében ülték meg. Készült film, jubileumi kiadvány
angol és orosz nyelven, monográfia (KAPRONCZAY KÁROLY

és MAGYAR LÁSZLÓ szerkesztésében), és
persze reprezentatív ajándékként üveg-

plasztika, valamint emlékérem. A cen-
tenáriumi emlékérmet KÓSA ISTVÁN

tervezte és a Magyar Pénzverô Rt. ké-
szítette. Összesen 27 000 példányt
vertek, ebbôl 5400-at orosz, 5000

darabot pedig angol nyelvû címkével. 
Elôlapján a centenáriumi logó, a híres

RG-monogram változata látható a követke-
zô felirat társaságában: „RICHTER GEDEON RT. 2001 Cente-
nárium”.

Hátlapján a tógás, klasszikus öltözetben
és pózban ASZKLÉPIOSZ látható attribútu-
maival, a bottal és a rátekerôdzô kígyó-
val, továbbá egy patikamérleg. Az alak
tekintélyt sugároz, ugyanakkor mégsem
statikus – mozgásban van; apró, meg-
fontolt lépésekkel halad elôre. A félmez-
telen, erôt és egészséget, testi-lelki egyen-
súlyt sugárzó férfitest diszkrét báját a szinte
jelzésszerûen elhelyezett (füge)falevél jól hangsúlyozza.
Egyszóval, klasszikus ábrázolás. Körirata a cég új szlogen-

je: „EGÉSZSÉGES FEJLÔDÉS A JÖVÔ NEMZEDÉKÉRT.” 

Dr. Balázs Károly
szakíró

IRODALOM
Az Érem. 1961. 16. sz., p. 23 (287).
Csoma Mária: Magyar orvosi érmek katalógusa
1974–1994. Semmelweis Orvostörténeti Mú-
zeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest, 2000.
Huszár Lajos–Varannai Gyula: Medicina in num-
mis. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv-
tár és Levéltár, Budapest, 1977.

„RG” emlékérmék„RG” emlékérmék

Bronzérem
Centenáriumi emlékérem elô- és hátoldala
(Az illusztrációk a szerzô tulajdonában vannak.)

1.
2–3.

1.

2.

3.
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Gyógyszertári szükségpénzek
A háborúhoz – amint azt Montecuccolli tábornok megmon-
dotta – tudvalevôleg három dolog kell: pénz, pénz és
megint csak pénz. A háborúkat menetrendszerûen követô
nagy inflációk idején viszont szükségpénz is kell az üzleti-
pénzügyi forgalom akadálymentes ellátásához. Ilyenkor
ugyanis a forgalomból teljesen eltûnik a fémpénz, elôször
persze az ezüst- és aranyérme, de aztán a fém aprópénz is,
ami logikus következménye annak az állapotnak, ha a pénz
fémértéke jóval meghaladja a névértékét.

Aprópénzre azonban rendszerint még sokáig, egé-
szen a pénzügyi stabilizációg – ami akár évekig is
eltarthat – szükség lenne, de nincs. Általában

ilyenkor jelenik meg a szükségpénz; mégpedig vagy a ko-
rábbinál jóval kisebb értékû fémpénz formájában, vagy –
és a XX. században már ez az általános gyakorlat – papír-
ra nyomva, természetesen meghatározott elfogadási és be-
váltási feltételek mellett.

A szükségpénz a gyógyszerészettörténészek legjobb tu-
domása szerint Angliában jelent meg elôször, mégpedig a
cromwelli polgárháború éveiben. Akkoriban vagy tucatnyi
angol gyógyszerész készíttetett magának „token”-t, vagyis
bárcát – pontosabban szükségpénzt. Hasonló patikusbár-
cák a század folyamán igen nagy számban láttak napvilá-
got Hollandiában, majd a franciáknál is.

Az elsô hazai gyógyszertári szükségpénzek az I. világhá-
ború alatt, illetve az azt követô koronainfláció éveiben ke-
rültek kibocsátásra. Ekkoriban egyébként a legkülönbö-
zôbb vállalatok, vállalkozások és intézmények (sôt – fô-
pincérek) nyomtattak a maguk használatára szükségpénzt,
akár betartva a hivatalos játékszabályokat, akár fittyet
hányva azokra, ráadásul a legkülönbözôbb nevek: bon,
szükség-bon, jegy, pénztárjegy, szelvény, utalvány stb.
alatt. Ilyen szükségpénzt bocsátott ki saját használatára
többek között a Scholtz-féle Lóvakaró, Fémáru és Zomán-
cozó Gyár a szepességi Mateócon, hogy csak egyetlen – és
még csak nem is extrém – példával éljünk.

A legelsô gyógyszerészkiadók között DAUBNER JÓZSE-
FET, a temes megyei Homokszil patikusát tisztelhetjük;
szükségpénze a nagy háború második évében jelent meg
10, 20, 50 fillér és 1 korona névértékben, kétnyelvû (ma-
gyar és német) felirattal, 1916. január 1-jéig tartó érvé-
nyességgel. DAUBNER szükségutalványára még akkurátu-
san rányomtatta a következô szöveget: „Kiadva a váltó-
pénz hiánya miatt.” Ugyancsak 1915-ben adta ki FREYLER

FERENC orsovai gyógyszerész kétnyelvû (német–magyar)
szükségpénzét, amelynek hátlapjára díszes gumibélyeg-
zôje került.

A Tanácsköztársaság alatt a fôvárosi Fehér Kereszt
Gyógyszertár „üzembiztosának”, FEHÉR RÓBERTNEK az

aláírásával jelent meg szerény nyomdai kiállítású, viszont
sorszámozott szükségpénz (1. ábra).

Már a kommün végnapjaiban jelent meg a Chinoin
Gyógyszergyár 1, 2, 5 és 10 koronás címletû szükségpén-
ze, amelyet a gyári kantinban, illetve élelmiszerboltban le-
hetett használni (2. ábra).

1920-ra általánossá vált az aprópénzhiány. Olyannyira,
hogy nyár közepén az Országos Központi Árvizsgáló Bi-
zottság külön rendelettel (1920. augusztus hó 28-án kelt,
126.20. számú rendeletével) tette lehetôvé a kereskedôk
számára, hogy saját használatukra – csak és kizárólag saját
üzletükben történô beváltásra – kis címletû, azaz filléres fi-
zetési jegyeket, vagyis szükségpénzt bocsássanak ki. Ezek a
fizetési jegyek hátlapjukon a névértékkel és a kibocsátó
adataival kerültek forgalomba, kezdetben azonos méretek-
ben és ugyanolyan grafikai, tipográfiai megjelenéssel, ha-
marosan azonban már eltérô kivitelben láttak napvilágot.

A gyógyszerészek közül a ceglédiek, jelesen HAUER LAJOS

(3. ábra), valamint SÁNDOR ILLÉS és DR. ZALAY KÁROLY éltek

Amikor a patikusnak sincs aprópénze…Amikor a patikusnak sincs aprópénze…
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is ezzel a lehetôséggel. Legalábbis a szakkatalógusok róluk
tudnak; nem kizárt azonban, hogy a jövôben további
ilyen patikuskiadások is felbukkannak.

A bánáti Kevevára (Temes
megye) Szentlélek Gyógyszer-
tára kétnyelvû feliratozással el-
látott szükségpénzeinek elsô
sorozata 1920-ban látott nap-
világot, a második sorozat a rá
következô év elején készült (4. ábra).

FRANKL ANTAL országosan ismert
szegedi gyógyszerész „aprópénz-he-
lyettesítô jegye” (10 és 20 filléres cím-
letben) 1920 körül készülhetett (5.
ábra). Mindenesetre 1921-ben még
használatban volt. Szegeden saját ki-

adású szükségpénzt használt FRANKLON kívül még SALGÓ

PÉTER és TÖRÖK MÁRTON.
A Szegedi Gyógyszerész Testület átlátván a szaktársak

sanyarú helyzetét, egységes formájú szükségpénz kibocsá-

tására szánta rá magát. A tetszetôs nyomdai kiállítású
aprópénz-helyettesítô jegyek üresen hagyott hátoldalára
került a felhasználó gumipecsétje. Ilyen egységes szükség-
pénzt (6. ábra) használtak a következô szegedi, illetve Sze-
ged környéki gyógyszerészek 1920–22 körül: FRANKÓ AN-
DOR, FRANKL ANTAL, GERLE FERENC, LEINZINGER GYULA, DR.
LÖBL IMRE, SALGÓ PÉTER, SZÉKESSY FERENC, SZITTNER JÁNOS,
SZITTNER és SZÛCS, valamint TÖRÖK MÁRTON.

Dr. Balázs Károly
szakíró

IRODALOM
Adamovszky István: Magyar szükségpénz katalógus 1723–1953.

Budapest, 2008.
Csoma Zsigmondné: Gyógyszerészet és numizmatika. In: Az Érem,

1997/2. sz., 38–49.

2.
1. A Fehér Kereszt Gyógyszertár szükségpénze, 1919.

A Chinoin gyár, 1919.
Hauer Lajos Rákóczi Gyógyszertára,1920.
Török Gyula gyógyszertára
Frankl Antal gyógyszertára
A Szegedi Gyógyszerész Testület
(Az illusztrációk forrása: 
Adamovszky István: Magyar szükségpénz katalógus 1723–1953.)

4.

6.

3.

5.

Szent Katalin, a gyógyító
Könyv és kiállítás állított emléket a Szent Katalin Gyógyszer-
tár Centenáriumán (Pataky Mûvelôdési Központ, 2009.
március 26–május 1.)

Kôbánya ma is mûködô legöregebb patikája, a Szent
Katalin Gyógyszertár (1909–) százéves. BUZÁS KÁLMÁN meg-
írta ennek történetét SCHEURINGNÉ VINCZE JUDIT kezdemé-
nyezése és emlékezései alapján.

Mesélô hangvétele, a levéltári adatokból való építkezé-
se és a javarészt eddig ismeretlen képanyaga miatt letehe-
tetlen a Szent Katalin, a gyógyító, avagy szemelvények a kôbá-
nyai gyógyszerészet múltjából címû könyv.

A könyv elöljáró-
ban a terepet, Kôbá-
nya 1870-es évekbeli
egészségügyi viszon-
tagságait (pl. kolera-
járvány) járja körül.
Az eredményes intéz-
kedéseket – víz- és csa-
tornahálózat kiépíté-

se, gyógyszertár létesítése, kiterjedt jogkörû orvosi felügye-
let – GERLÓCZY KÁROLY alpolgármesternek, RÁTH PÉTERNEK,
a Budapesti Gyógyszerész Testület elnökének és DR. MÜL-
LER EDE orvosnak köszönhetik a kortársak.

FÁCZÁNYI ÁRMIN, a Nyitra megyei illetôségû gyógysze-
részmester, gyógyszerészdinasztia-alapító Isteni Gondvise-
lés néven nyitotta meg a X. kerület elsô patikáját a Liget tér
3. alatt 1871. május 4-én, ami sajnos mára már megszûnt.

A régvolt patikuselôdöket számontartó, fogarasi szüle-
tésû, Kolozsvárott tanult majd doktorált PILDNER VIKTOR

1922 ôszén megvásárolta a Szent Katalin Gyógyszertárat.
A könyvben és a BUZÁS KÁLMÁN rendezte, meglepôen gaz-

dag anyagot felvonultató Szent Katalin, a gyógyító címû kiál-
lításon a FÁCZÁNYI, (steinburgi) PILDNER és a VINCZE család re-
likviái mellett helyet kaptak a kôbányai gyógyszergyárak is.

Támogatók
A Galenus Gyûjtemény 
gyarapodása
SCHEURING IMRÉNÉ – Kôbánya, Szent Katalin Patika: A Gyógy-
szerész továbbképzés (1954) kiskönyvtára 8. és 10. sorszámú
kötet: HUNFALVI GÉZA: A gyógyszerek eltartása és felhasznál-
hatóságuk határideje, illetve HORVÁTH DÉNES DR. és NIKOLICS

KÁROLY DR.: Mérés, oldás, szûrés.
JAKÓ JÁNOS – az Orvostörténeti Társaság Numizmatikai

Szakosztály elnöke: Fleming 1876–1955. Egyoldalas terra-
kotta plakett. Ø 170 mm. Körirata: Korszerû antimikrobás
terápia. II. Fiatalok Fóruma. Szentes, 1988.

BÚZÁS KÁLMÁN – a Pataky Mûvelôdési Központ igazgató-
helyettese: Tradíció & haladás címû képes falinaptár. Emlék
a magyar repüléstörténet úttörôirôl, köztük gyógyszerészek:
Prodam Guido (április), dr. Kutassy Ágoston (december).

6.

5.

4.
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Ezekkel a gondolatokkal kez-
dôdik PERLICZI JÁNOS DÁNIEL

(1705–1778) Budán, 1740-ben
kinyomtatott munkája (Testi békesség-
re vezérlô úti-társ. Az az: A’ sok féle nya-
valyákkal küszködô Testnek szükségére
alkalmasztatott Házi és Úti Patikátská-
nak Rövid és summás le-írása…). A kor
szokásának megfelelôen terjedelmes
címlap tudósította, hogy a szerzô kik-
nek és milyen célból adta közre írását:
„… kivált úton járóknak, hadi emberek-
nek, ugy a’ segítség nélkül való helyeken
lévôknek, fôképpen az ô beteges és gyenge
állapottyokban a’ magok egésségeknek s’
életeknek … meg-tartásokra, az Orvos-
nak távol létében is, csak egynehány ke-
vés orvosságokkal majd nem mindenféle
nyavalyáikban magokon segíteni…”  

PERLICZI úgy vélte, hogy az idôk so-
rán már annyiféle gyógyszert találtak
ki az orvosok és a patikusok, hogy ok-
vetlenül valamiféle szelekcióra van
szükség, vagyis a gyakorlatban legha-
tásosabbnak bizonyult orvosságokat
kell ajánlani, amelyek alapanyagukat
illetôen egyszerû összetételûek, ter-
mészetes eredetûek. A javasolt szerek
mennyisége nem volt sok, csupán
annyi, hogy „… az ember azokat elké-
szítetvén, egy ládátskában, vagy Patikáts-
kában, magának, gyermekeinek, és cselé-
dinek, házi és úti szükségire készen tart-
hassa…” Négy fejezetben csoportosí-
totta (kóros állapotra utaló tünetek
szerint) a gyógyszereket, különös
hangsúlyt helyezve az „elromlott ned-
vességek” által okozott panaszok ellen-
szereire, de számos roboráló, illetve
csillapító (sedando) is megtalálható
a porok, „tseppek”, „pogátsák”, golyó-
bisok, tinktúrák, pilulák, essentiák,

flastromok, kencék, fürdôk és „kenés-
sek” sorában. 

Második írás
A könyvecske másik írása a Medicina
pauperum Az az: Szegények számára va-
ló házi orvosságoknak Az köztük leg-
inkább és leg-gyakrabban uralkodni szo-
kott nyavalyák ellen való alkalmasztatás…
címû. Az elsô fejezetben – hasonlóan
a házi és úti patikához – a szervezet
nedveinek megromlott egyensúlyi ál-
lapotából eredô betegségekre ajánl
gyógyszereket a szerzô. A második
rész azonban sokkal hétköznapibb
módon – a köznép számára érthe-
tôbb formában – közelíti meg a „sze-
gény, együgyû, szûkölködô embereknek”
panaszait, ezért „az fônek nyavalyái-
ban” szenvedôkkel kezdi a tanács-
adást: vagyis „fô fájásban, fô szédelgés-
ben, gutta ütésben, nehéz nyavalyában,
bolond hagymázban”, valamint a szem-
nek, fülnek, toroknak, fogaknak fáj-
dalmaiban alkalmazandó fôzeteket,
porokat ismerteti, amelyben a gyógy-
növényi eredetû szer éppen úgy he-
lyet kapott, mint pl. a rák porrá tört
szeme. Ezután következnek a „mely-
nek (mellnek), tüdônek és szívnek nya-
valyái”, az emésztô rendszer szervei-
nek betegségei, a „forró hideglelések”, 
a nagy fájdalmakkal és vérzésekkel járó
kóros állapotok, de „az aszszonyi Nem-
nek és az apró gyermekeknek” is szolgál
tanácsokkal. A receptek alapanyaga ez
esetben is zömmel gyógynövény, de
„vérpökésben, száraz betegségben” a friss
levegôn való huzamos tartózkodást is
hasznosnak véli. Bizonyos külsô sérü-
lések esetében elegendônek tartja pl.

a lenmagolajos, vagy körömvirágot tar-
talmazó kencét, de súlyosabb esetek-
ben [tályogok, golyva, „antal tüze” (eb-
ben az esetben feltehetôen orbáncot
jelent)] már azt mondja, hogy ilyen-
kor „borbély kéz kívántatik”. A csonttö-
réseknél mindenekelôtt nyugodal-
mat, pihentetést ajánl „szoros és száraz
kötéssek mellett”, vagyis rögzítve a tö-
rött testrészt, majd utókezelésként
„utólyára házi fürdôk, vagy hévizek hasz-
nálni fognak”. Az olvasónak dedikált
„Bé-záró tanítás” megismétli, hogy a ta-
nácsokat kizárólag szorult helyzetben
lévô betegeknek, orvost nélkülözô he-
lyeken élôknek szedte össze a szerzô,
aki nem szeretné, hogy a laikus gyó-
gyító „ezen oktatásokból valamit kikap-
dosván, tanáts-adásokkal mindenütt
majmos-kodgyon, még ott-is, ahol az Úr
Isten rend szerint való hivatalból arra va-
ló embereket rendelt…” A házi szernek
nem minôsülô, csakis patikában be-
szerezhetô gyógyszerek vonatkozásá-
ban a lakóhelyéhez, mûködési terüle-
téhez közeli losonci patikát ajánlja,
amely egyébként a Felvidék legkoráb-
bi alapítású patikája volt. A Medicina
pauperum hasonmáskiadása néhány
éve megjelent (de a másik két írás
mellôzésével), a kísérô tanulmány-
ban GRABARITS ISTVÁN az összeállítás-
ban szereplô gyógyszereket a ma
gyógyszerészének tudásával elemezte.

Harmadik írás
A kötet még egy írást tartalmaz, amely
azonban a szerzônek nem önálló mun-
kája, ugyanis MOLLER KÁROLY OTTÓ

1710-ben németül megjelent mûvé-
nek magyar fordítása. Címe: Consi-
lium medicum. Az az orvosi oktatás, Mi-
képpen kellessék e’ mostani Pestisses És
egyébb mérges nyavalyáknak bé-rohaná-
sokban … kinek kinek magát… orvosol-
tatni. A mû célja – mint azt már a cím
is megfogalmazza – azonos az elô-
zôekben vázoltakéval. Aktualitását az
idôrôl idôre támadó pestis veszélye
adta, szükséges volt a megelôzés, illet-
ve a betegségbôl való lehetôség sze-

Perliczi János DánielPerliczi János Dániel
Testi békességre vezérlô úti-társ…, 1740., Buda
„Az uj és rendes dolgoknak fel-keresésének nincsen nagyobb Tanító Mestere,
mint a’ Szükség. Ugyan-is az elsô embereket a’ mezítelen szûkölködés tanítot-
ta az ruhák csinálására… az emberi nemzettel annyi meg-böcsülhetetlen jót, s’
vigasztalást tévô Medicina, szintén ugy a’ szükségtül származott… Ugyanazon
szükség vezérelte az orvossokat, és rész szerint a betegeket-is, hogy annyi sok
külömb külömbféle eszközökbül készíttetett orvosságokat felkeressenek:
mind föld fölött, mind föld szint  és föld alatt termett, temérdek sok milliomféle
állatokban s’ erôkben.”
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rinti kigyógyulás módjainak, eszkö-
zeinek megtalálása. Az eredeti mun-
kához képest változást jelentett, hogy
PERLICZI bôvítette a tartalmat az elmúlt
harminc év tapasztalataival, valamint
figyelt „a Magyar országi klímára, Ma-
gyarok természetekre, rendtartásokra, és
mind ezekbül származni szokott termé-
szetbéli nyavalyákra …” is. Az elôzô
mondat egyik megbúvó kifejezésére
hívnám fel a figyelmet, vagyis a „rend-
tartás”-ra, ami egyértelmûen a járvá-
nyok idején hozott helyi utasításokra,
rendelkezésekre utal. Bár az orvostól
távol megbetegedettek gyógyulását kí-
vánta mind a szerzô, mind a fordító
segíteni, mégis szükséges volt kihang-
súlyozni, hogy elôfordulnak olyan ese-
tek, amikor „jobban esik, ha egy jelen lé-
vô okos Orvosra bizattatik” a beteg. Eb-
ben a munkában is felbukkan a lakos-
ság félelmének és bizalmatlanságának
problémája a hatóságokkal és az orvo-
sokkal szemben, amely a pusztító jár-
ványok leküzdése során sok problé-
mát okozott. PERLICZI elmondta, hogy
a Vármegye által ingyen szétosztott
megelôzô szereket nem akarták beven-
ni az emberek, ezért úgy gondolja,
hogy észrevétlenül kell ételükbe-ita-

lukba belekeverni azokat: „… gondol-
nám leg-tanátsosabbnak lenni, kortsmák
által ô nékiek az orvosságokat mint egy
isméretlenül bé-adatni…”

A bemutatott könyvecske jellegze-
tes XVIII. századi munka, amelynek
célja a lakosság egészségügyi felvilá-
gosítása, eligazítás arra nézve, hogyan
találják meg a leggyakoribb betegsé-
geik idején közvetlen környezetükben
azokat az egyszerû (növényi, ásványi,
esetleg állati eredetû alapanyagú)
gyógyszereket, amelyeket orvos nél-
kül is alkalmazhatnak. A század elsô
felében megjelent mûvek – különö-
sen a járványokkal kapcsolatosak –
természetesen tartalmaznak tudo-
mánytalannak minôsíthetô elemeket,
mind a betegségek eredetét, okait ille-
tôen (a betegség Isten büntetése),
mind az alkalmazott terápiák vonat-
kozásában (hatástalan anyagok, ba-
bonás motívumok), de sok empiriku-
san bizonyított, hatásos szert, eljárást
is közreadtak. Fontos volt, hogy a la-
kosságnak szánt kiadványokat ma-
gyar nyelven jelentették meg.

A szerzô a XVIII. századi orvoslás
jeles magyarországi egyénisége volt.
Német, francia, holland egyetemeket

látogatott, elôször a bölcselet doktori
címet szerezte meg Wittenbergben,
1728-ban pedig az egyik legszínvona-
lasabb orvosi karon, az utrechtin
avatták orvosdoktorrá. Hazatérte után,
gyakorló orvosként hamarosan nagy
tekintélyre tett szert, 1731-ben Nógrád
megye fôorvosává nevezték ki. Több
külföldi tudós társaságnak lett a tagja,
munkássága elismeréseképpen MÁRIA

TERÉZIA nemesi rangra emelte. PERLICZI

nevéhez fûzôdik az egyik legkorábbi
tervezet a magyarországi orvosképzés
megteremtésére vonatkozóan. Idôs-
kori éveit a Losonchoz alig egy óra já-
rásra fekvô apátfalvai birtokán töltöt-
te, kizárólag a tudományoknak szen-
telve idejét. 

Dr. Kapronczay Katalin
fôkönyvtáros,

Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár,
Budapest

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.

A mû harmadik írása. (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest) 
Fotó: Vékás Magdolna

A mû címoldala. (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest) 
Fotó: Vékás Magdolna
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Acsonka Magyarország életrevalóságának nagyobb
bizonyítékát nem adhatta volna, minthogy egyete-
met létesített az ifjúságnak. „…mert ô tökéletesedésé-

ben, kultúrájának fejlesztésében látta a háború és revoluciók
után halálosan lesújtott ország a biztosítékát annak, hogy újra
naggyá lehet.” DR. VERZÁR FRIGYES, a debreceni egyetem
rektora, Debrecen, 1928. március 23. [1]

A debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem felállítá-
sát az 1912. évi XXXVI. Tc. biztosította, midôn az 1. §-a ki-
mondta, hogy „…Debrecenben fokozatos fejlesztés mellett,
tanszabadsággal felruházott Magyar Királyi Tudományegyetem
állíttatik fel.” Az egyetem azok közé a kiváltságos magyar
tudományos intézmények közé tartozik, amelyeket évszá-
zados megszentelt hagyományok lengenek körül, s mely-

nek életet adó gyökerei a debreceni református fôiskola ré-
vén több százéves tudományos talajban ágaznak szét.

A debreceni református kollégium alapítási éve 1550-re
tehetô, amikor enyingi TÖRÖK JÁNOS földesúr a korábbi Fe-
renc-rendi zárdai iskolát átadta az akkor megalakult refor-
mált egyháznak. (Természetesen a mai gimnáziumoknak
megfelelô osztályok még nem léteztek.) 1571-ben meg-
alakult az elsô tanszék, melyet a rektor igazgatott az admi-
nisztrálás mellett. 1558-tól a wittenbergi egyetem törvé-
nyei nyomán az iskola akadémiává fejlôdött és a tanítást
a rektor mellett a kollaborátorok és a szeniorok segítették.
A második rendes tanszéket I. RÁKÓCZI GYÖRGY létesítette
1636-ban. A nagyváradi iskola a török dúlás elôl Debre-
cenbe menekült, így hozták létre 1660-ban a harmadik

1.

A Tisza István TudomA Tisza István Tudom
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tanszéket. Ekkor vette fel a fôiskola a kollégium nevet. 
A negyedik tanszéket a város 1704-ben állította fel. A fenn-
álló négy tanszékbôl kettô teológia volt (dogmatika, újtes-
tamentum). A kollégiumban az elemi oktatástól kezdve
minden akkori iskolatípus képviseltette magát. (A legré-
gibb iskola, a „schola oppidi” a városé volt. Azután a fel-
ügyelet a debreceni egyház kezébe ment át,
1795-tôl pedig a tiszántúli egyházkerület püs-
pökei és fôgondnokai buzgólkodtak a kollé-
gium fejlôdésén.) A város 1798-ban filozófiai
tanszéket létesített, majd 1800-ban a hatodik
tanszéket is sikerült felállítani, a tanszékek szá-
ma lassan 12-re szaporodott. Az egységes vezetés mellett
megindult a háromirányú akadémiai szak fejlôdése (hit-
tudományi, jogi, filozófiai). 1853-ban megnyílt a nyolc-
osztályos gimnázium és 1911-ben a kollégium épületé-
bôl új külön épületbe költözött. 1873-tól fogva tanító-
képzôje is volt.

A PÁZMÁNY PÉTER által 1635-ben alapított nagyszombati
egyetem MÁRIA TERÉZIA parancsára Budára költözött 1777-
ben, majd 1784-ben II. JÓZSEF az egyetemet Pestre helyez-
tette át. 1872-ben létesült egyetem Kolozsvárott. A két
egyetem felállítását követô években nyilvánvalóvá vált,
hogy ezek magukban a magyar szellemi mûvelôdés szük-
ségleteit nem tudják kielégíteni. Ezért az akkori kormány
újabb egyetemek alapítására tett lépéseket, melyért több
város is versenyre kelt. Ezt a versenyt az 1912. évi XXXVI.
törvénycikkel úgy döntötték el, hogy egy idôben két egye-
temet állítottak fel, Debrecenben és Pozsonyban. Debrecen
mellett szólt egyrészt a földrajzi fekvése (a magyar Alföld
keleti gócpontja), színtiszta magyar népének kulturális
szükséglete és a református kollégium nemzetközi híre.
Már 1847-ben felvetôdött egy protestáns egyetem létesítésé-
nek eszméje, melyre adományokat is gyûjtöttek. 1906-ban
a város vezetése megalakította a városi egyetemi bizottsá-

got, mely a fent írt versenyben küzdött az országban fel-
állítandó harmadik egyetemért. Az egyetem felállításáért 
a legnagyobb áldozatot egyfelôl a Debrecen szabad királyi
város közönsége, másfelôl a Tiszántúli Református Egy-
házkerület hozta. Az adományok mellett a város a Nagy-
erdôn 105 holdnyi területet adott a felállítandó egyetem
javára, és a már meglévô bábaképzô intézetét. A Tiszán-

túli Református Egyházkerület mint a kollé-
gium fôhatósága az egyetem felállítása érde-
kében megszüntette három akadémiai tan-
szakát s egyben a hittudományi kar kiadá-
sainak anyagi fedezetét vállalta. Továbbá
mindaddig, míg az egyetemi épületek el nem
készültek, gondoskodott az egyetem három
fakultásának a kollégiumban történô elhelye-
zésérôl. Így kapcsolódott bele a debreceni tu-
dományegyetem egy több százados múltba
visszatekintô ôsi kálvinista intézménybe.
1914-ben, a háborús akadályok következté-
ben a tervezett öt fakultásból csak három kar-
ral indult útjára, nevezetesen: a református hit-
tudományi, a jog- és államtudományi, vala-
mint a bölcsészet-, nyelv- és történettudomá-
nyi kar. 1918 szeptemberében indult meg az

orvostudományi kar, négy tanárral. 1918. október 23-án
IV. KÁROLY és ZITA királyné a félig-meddig kész klinikai fel-
vételi központi épületben jelentek meg a hivatalos meg-
nyitón, melyrôl akkor senki sem gondolta volna, hogy ezen
esemény lesz az uralkodó pár utolsó hivatalos funkciója.
A megnyitón sub auspiciis Regis doktoravatást is tartottak.

A revolúciós évek alatt az építkezések na-
gyon lassan haladtak. Az orvosi fakultás a
városi kórházban (Auguszta szanatórium,
DEMKE) kezdte meg mûködését, és az egész
orvosi telep 1926-ra készült el. Zárókövét vi-
téz nagybányai HORTHY MIKLÓS kormányzó

1926. október 17-én tette le. Ugyanakkor leplezték le gróf
Tisza István szobrát, amelyet gróf KLEBELSBERG KUNÓ vallás-
és közoktatásügyi magyar királyi miniszter ajándékozott 
a debreceni egyetemnek. Az egyetem 1921-ben vette fel a
Tisza István nevet. 1926-ban nyitotta meg kapuját az orszá-
gos M. kir. középiskolai tanárképzô intézet. Az 1925/26-os
tanévtôl az egyetemen matematikai és természettudomá-
nyi tárgyakat is tanítottak, részben a meglévô orvoskari,
részben külön intézetekben. [1, 2, 3] 

Dr. Szabó Attila
szakgyógyszerész

IRODALOM
A debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem elhelyezése. Budapest,

1917.
Dr. Kun Béla: A debreceni magyar királyi tudományegyetem létesíté-

sének történetérôl. Debrecen szab. kir. város, 1917.
Tanulmányi és diákjóléti tájékoztató a debreceni magyar királyi Tisza

István Tudományegyetem hallgatói számára. Debrecen, 1928.
7–12.

A debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem eredeti terve
Korabeli képeslap, Debrecen
Papírkapszula, Egyetemi Gyógyszertár, Debrecen. (Katona József Múzeum,
Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyûjtemény, Kecskemét)
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Avagy: „...áldás vagy méreg,
amivel az ember szembe mér
menni...”

Diákkoromban, a nyári szünidôben dolgoztam földeken
nagy bajuszú kaszás mellett, késôbb gyárban egy svájci-
sapkás szaki irányításával, de segédkeztem már kútmes-
ternek vizet fakasztani, gyárban cukrot „csinálni”. Ahogy
szoktam volt mondani: – Megértem már egy-két nyarat és
egyet-mást. Emlékszem a nagy fa árnyékában ülve az új-
ságpapírba sodort kapadohány csípôs füstjére, vagy a
Mátrára, az elôre gyártott „csikkre”. Kossuth, Munkás, de
ott volt még a hosszú – nem éppen dicsô nevû – Sport ci-
garetta, az illatosított Tulipán – nem kimondottan virágil-
lattal – és a megannyi pipadohány. Szóval mindenki do-
hányzott. A nagy bajuszú kaszás, a svájcisapkás szaki, 
a kútmester, a gyári munkás, a fôiskolai tanár, de még 
a sarki patikus is. Dohányoztak a presszóban, a kertmozi-
ban, a filmvásznon, a színpadon. Egyszóval mindenhol
füstölt a nép.

Pedig hogy tiltották ôseim – pöfékelve a rövidke Mátrát
–, de ugyanúgy tiltotta a körzeti orvos is – mondanom sem
kell, hogy ô is szívta.

Még most is bennem van a szorongó érzés a szü-
lôi szigortól, amikor elôször, a nyitott ablakú
konyhában kocabagósként szívtam a végén pa-

rázsló fehér rudacskát. Biztos nem vesznek észre, nem ér-
zik meg, gondoltam enyhén szédelegve, csak én nem vet-
tem észre, hogy az ablakból meg dôlt a füst az utcára. Sikk

volt. Mert hát a Casablancában is milyen teátrálisan férfias
volt, mikor lassan, komótosan, sokat sejtetôen rágyújtott
a fôhôs. Hát ettôl is lettünk tagjai valami elképesztôen
naiv csoportnak, mert:

„az ember még a’ méreggel is szembe mér menni, és azt a’
hozzá szokás által nem tsak eltûrheti, hanem még gyönyörûsé-
get is találhat benne”.

Azután teltek az évek, évtizedek, és cigarettával a szám
szegletében arról írok, hogyan került kezünkbe ez a bûzös,
füstölgô rudacska, hogyan vált szokásunkká, és persze a
kárt okozó hatása mellett miként vélték használni a rég-
múltban a dohányt gyógyításra.

Nagyon sokan azt hiszik, hogy Európa a dohány, azaz
a hagyományos pipázás szokásával Amerika felfedezése
óta ismerkedett meg. Régésztanulmányok világosítottak
fel, hogy valójában egyes népek már a vaskorban ismerték
a pipát. A kelták települési területein nagy számban talál-
tak apró agyag- és értékesebb – gazdagabbakra valló –
bronzpipákat, ilyen vagy olyan kivitelben, amit még évez-
redek múltán is használtak. Aztán igencsak gyorsan átvet-
ték e nem éppen nemes szokást a rómaiak is – ami kora-
beli leiratok és ugyancsak a régészet bizonyítéka. Az, hogy
dohány volt-e abban az ôsi alkalmatosságban, nem tudni,
de valamilyen szárított fûfélét szívtak rajtuk keresztül. Hát
az egyik ilyen „valamilyen” fûféle a levendula levele volt,
ami elûzte az álmot. Illatos volt, bódító, és több esetben
hasznos is. Az igazi dohány azonban valóban Amerika
ajándéka az öreg kontinens számára mindamellett, hogy
Amerika felfedezése elôtt állítólag már Kína ismerte a do-
hányzás titkát. De mit nem ismert volna már akkor Kína?

Mindenesetre annyi minden történt már azóta, hogy
feltehetôleg Guanahani – azaz San Salvador – egyik szige-
tén a bennszülöttek a kukoricalevélbe csavart dohány füst-
jét élvezték. A maya papok a dohány füstje által önmagu-
kat bódulatba ejtve hirdettek igét, de állítólag a mexikói

napisten is élt e szenvedéllyel. Summa sum-
marum, a legkorábbi, részletes leírást e nö-
vényrôl, mármint a dohányról és annak hasz-
nálatáról 1525-ben olvashattak DON GONZALES

HERNANDEZ DE OVIDEO Y VALDES, a szent-do-
mingói kormányzó tollából, aki elôször ne-
vezte tabagosnak e növényt.

Korabeli használata
Mindezen emlékezetek, korabeli tudósítások
az európai szellem és kultúra elôtt csodála-
tosnak látszó mûveletrôl, szinte a szertartás-
ról vezették vissza a célszerûségre a dohány-
zást, azaz; moszkitók csípése vagy más be-
tegségek elleni védekezésre. Erre a célra a
„tabac” nevû görbített nádat használták elô-
szeretettel. Ebbôl adódóan a dohányt gyógy-

A dohánynak a’ betseA dohánynak a’ betse
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növénynek tekintették és úgy is alkalmazták. Szúnyogok
elleni bennszülött gyógymód füstöléssel, amirôl már
PAULUS ROMANUS, a spanyol illetôségû pap is beszámolt
1496-ban. A dohány és alkalmazási szokása elôször Spa-
nyolországban jelent meg, és innen egyenes útja volt Por-
tugálián és Franciaországon keresztül Európa majd min-
den zugába. Kis hazánk – mivel távol esett a tengerektôl –
egy kissé megkésve tapasztalhatta meg e növény átkos és
áldásos hatását. Akkor viszont majdnem egyugyanazon
idôben, a spanyol, a török és a német hon felôl egyaránt
támadt füstjével.

Hazánkba is eljutott
Hazánkban a legkiváltságosabbak már közvetlen a mohá-
csi vészt követôen, a XVI. század harmadik évtizedében a
görög kereskedôk révén megismerkedhettek a dohánnyal.
Állítólag GRITTI országkormányzónak egy görög nagyke-
reskedô a sok kelendô áru és drága holmi mellett egy zacs-
kó dohányt mint a leghódítóbb ajándékot nyújtotta át.
Annak hallatán, hogy e növény az Újvilágból érkezett, a
magyar urak már elaléltak. A fáma szerint a következô sza-
vakkal nyújtotta át a görög a zacskót: – „Aki ennek füstjét
beszívja, eléfelejti minden búját-bánatát. Akit álmatlanság gyö-
tör, elalszik és szépet álmodik.”

Ritka, ismeretlen csemege volt hazánk számára, meg az-
tán nem is igen tudták, hogyan is kell vele élni. A folyama-
tos, szakadatlan háborúskodás azonban ezen is segített.
Az utánpótlás spanyol segélycsapatok – melyek Temesvárt
is védték 1552-ben – megmutatták, hogyan kell használ-
ni. Elôször a magyar katonák között, de hamarosan a nép

körében is meghonosodott e szokás, a dohányzás szokása.
Erdélybe maga BORNEMISSZA PÁL püspök, királyi helytartó
vitte 1568-ban az elsô dohánypalántát. És hogy teljes le-
gyen a kép, a történet: 1576-ban a török követ személye-
sen ajándékozta meg BÁTHORI KRISTÓF erdélyi fejedelmet
egy pipával és szárított dohánnyal. Na tessék. Ezért is nem
véletlen, hogy a XVI. század végén már az egész magyar
hon ismerte e szenvedélyt, melyet eleinte mindenhol gyó-
gyításra használtak. Mint már jeleztem, legfôképpen a ka-
tonák és a köznép vált rabjává. Így a létszámhoz mérten
Európa nagy piaccá fejlôdött. Az 1600-as évek elején óriá-
si dohányültetvények létesültek az Újvilágban. Aztán ha-
marosan pénzhelyettesítô eszközzé vált a szárított levél.
(Értéke kevésbé romlott, mint a pénzé. Ezt a jó tulajdon-
ságát a XVIII. század végéig megtartotta.) Egyszóval egyre
többen és több helyen szívták a pipa tüzes parazsán át a
füstöt, vagy orron keresztül finom porát, de rágták össze-
göngyölt levelét, nagyokat sercintve az utca kövére.

Mindig is a középpontban volt, akár egyedül gondolko-
dott a világ dolgairól valaki, akár baráti vagy kocsmai tár-
saságban múlatta az idôt. A növekvô tömegek hajlamával
nem bírt egyetlen egy szigor sem. Pedig az eltelt századok
alatt volt belôlük elég. Már a XVII. században tiltotta az
egyház, mert az indiánok a dohányt szent fûnek, a do-
hányzást pedig a napnak és a nagyszellemnek ajánlott ál-
dozatnak tekintették. A másik oldal, a világi hatalom is til-
totta, mert a közbiztonság mellett az erkölcsiséget is veszé-
lyeztetô fényûzési, azaz luxuscikknek tekintette. Érdekes,
hogy a dohányzás megjelenésével szinte azonnal megje-
lentek a tiltó, büntetést magával hozó rendeletek. Rómá-
ban például a dohányzást halálbüntetéssel honorálták.
Angliában büntetésként a számûzetést választották.
Oroszországban egyenesen levágták az illetô orrát, vagy
kettéhasították, hogy ne ereszthessen át rajta többet füstöt.
A legdrasztikusabb büntetést Perzsiában szenvedte el egy
utazó, aki dohányt vitt be az országba. A szerencsétlent
egyszerûen beletekerték az árujába és megégették. ORBÁN

pápa egyházi átokkal sújtotta a dohányzót, de száz év
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múlva azt visszavonták. Mindezen büntetések, átkok, szi-
dalmak hatástalanok maradtak, de enyhült is a hatósági
szigor, mivel a dohányra kivetett adó az adott város, tele-
pülés egyre növekvô jövedelmének bizonyult. A XVIII. szá-
zadot a dohányzás aranykorának is szokták nevezni. E szá-
zadban még az is megtörtént, hogy a magas haszonért rá
is szoktatták az embereket a dohányzásra. Franciaország-
ban a katonáknak például ingyen adták a dohányt, hogy
rászokván, és visszatérvén lakóhelyükre, terjesszék azt, ter-
mészetesen az állam hasznára. 

A szakirodalom
Az 1913-ban DIÓSZEGI SÁMUEL tollából megjelent Orvosi fü-
vészkönyv részletesen beszámol a dohányról mint növényrôl
és annak ártó-gyógyító hatásairól. A dohány mérges termé-
szetû, szédítô, gyomorháborító és egyben álomhozó nö-
vény. Mindezt az tapasztalja, aki még nem szokott rá és aki-
nek nem vált a szenvedélyévé. De tapasztalja az is, aki nem
él ugyan vele, de olyan közegben tartózkodik, ahol – ahogy
mondani szokás – vágni lehet a füstöt. Ám a szerzô hozzá-
teszi; tapasztalásból tudott, hogy a „nyálkás és taknyos megre-
kedt nedvességeket, a’ füsti a’ szájban, ’s a’ pora az orrban felol-
vasztja és kitisztítja”. Tehát hasznos, csak a mértéket kell be-
tartani. Véd a pestis ellen is, mert mint mondják; „a’ dohányt
áruló házakban pestis nem tapasztaltatott”.

A dohány kifacsart levével vagy fôtt
vizével, netán teájával, ha belsôleg hasz-
nálták, erôs purgálást értek el, feloldva a
legmakacsabb szorulást. (Gondoljunk
csak reggeli kávénk és cigarettánk közös
hatására.) De segített a „görts-kólikában,
vízbe és gôztôl fultaknak felélesztésében”.
Sôt külsôleg a lefôzött dohány leve jó
volt a rüh ellen embernél, állatnál
egyaránt. De használták – és még ma is
alkalmazzák – hamuférgek, levéltetvek
eltávolítására, akár száraz vagy lé formá-
jában. Gondoljunk csak a rózsa hálás vi-
rágzására, ha megszabadítottuk levéltet-
veitôl.

Egyszóval se vele, 
se nélküle
Az emberi leleményesség mindenre ké-
pes. A nagy ipari forradalom a dohány-
zást sem kerülte el. JAMES A. BONSACK

1884-ben cigarettagyártó gépet szaba-
dalmaztatott, ami egy nap alatt 120 ezer
szál cigarettát volt képes produkálni. Rá
nyolc évre, 1892-ben hordozható ciga-
rettatöltôt hoztak forgalomba, és így
már semmi akadálya nem volt annak,
hogy ott és akkor gyújtson rá valaki,
amikor akar. A gyújtásról jut eszembe.
A legtöbb esetben, amikor tiltó rendel-
kezések láttak napvilágot, a létrehozóju-
kat nem az emberi szervezetre ártalmas

hatása vezérelte, hanem az, hogy rengeteg tûzesetet oko-
zott az égô pipa parazsa.

Mindemellett már az 1600-as években az egészségre ká-
ros hatására figyelmeztetett FANG YIZHI kínai filozófus,
hogy „… az évekig tartó dohányzás megperzseli a tüdôt…”.

Aztán 1701-ben N. A. BOISEREGARD kijelentette, hogy ha
a fiatalok túl sokat dohányoznak, akkor reszketô, bizony-
talan lesz a kezük, tántorgó a járásuk és idézem: „elham-
vadnak nemes testrészeik”.

Az elsô világégés idején óriási mértékben növekedett
a dohányzók száma. Az amerikai hadsereg és – megdöb-
benésemre – a Vöröskereszt ingyen osztogatta a cigarettát.
Még azoknak is, akik korábban nem éltek vele. Végered-
ményben olyan fontos kellékévé vált a háborúnak, mint
a fegyverbe a lôszer, a polgári életben pedig a kártyaszo-
bák licitjeinél számított elengedhetetlen szereplônek.

Aztán az 1920-as években sajnos teret hódított a nôk kö-
rében is. Hiába volt dr. Tóth Tihamér Levelek diákjaimhoz
trilógiájának második kötete Dohányzól? címmel (megje-
lent 1919-ben, majd késôbb még vagy hét kiadásban). Hiá-
ba prédikált írásban és a szószékrôl a valláspedagógiai iro-
dalom legnépszerûbb mûvelôje, egyre több középiskolás,
sôt gyermek pöfékelt a városszéltôl a belvárosig.

Mert mit láttak otthon, az utcán, a filléres mozikban.
A családfô vacsora után rágyújt és jóllakottan, gyönyörtel-
jesen eregeti a füstöt, a konflisban elégedettséggel telve
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gyújt rá egy vastag szivarra a város elôkelôsége, a megbe-
csült gyógyszerészsegéd ebédidôben a patika lépcsôjén
pöfékel, de ha már JÁVOR PÁL is a cigaretta füstjébôl pro-
dukál karikákat, sôt KARÁDY KATALIN is errôl énekel, és lát-
ható is volt a filmvásznon – ô miért ne szívná és tartozna
e nemes társasághoz.

GOETHE írta e témáról:
„A dohányzás ostobává tesz és képtelenné a gondolkozásra és

költôi munkára. Csak lustáknak való és olyanoknak, akik sokat
unatkoznak, akik életük egyharmadát átalusszák, a másik har-
madát evéssel, ivással és más – részben szükséges, részben fölös-
leges – dolgokkal töltik, és akkor aztán nem tudják, mit kezd-
jenek a harmadik harmaddal, bár mindig hangoztatják: »Vita
brevis.« Az ilyen lusta törököknek persze szellemes szórakozás
a pipa és a füstfelhô kényelmes szemlélete, amit ôk a levegôbe
eresztgetnek, mert átsegíti ôket az unalmas órákon…”

Aztán jött a második nagy háború, és a dohányzás ug-
rásszerûen megnôtt. „Nagy volt a feszültség” – mondta apám,
aki az aknamezô másik oldaláról szerezte be a mindenna-
pi betevôt. – „Megnyugtatott, lekötötte a gondolataimat és
nem voltam annyira éhes” – fejezte be rövid, a dohányzás-
ról szóló gyerekkori emlékeit. És a mi emlékeink? Jele-
nünk? Sikk volt és sikk ma is. Nagylányos és nagyfiús, és
errôl generációk nem akarnak lemondani. Ma már tapa-
szok, tabletták, rágógumik, a frekvencia áll sorba akarat-
erônk mellé, hogy leszoktasson bennünket a dohányzás-
ról – ha akarunk. Akarunk? Kérdezem negyven éve pöfé-
kelve, a többszöri leszokás lehetôségét kihasználva. Aztán
jönnek az elvonási tünetek, enyhe szívritmuszavar, vagy
mi. Hôhullámok, az alvás igényének lecsökkenése … és
egy egészséges, tartalmasabb élet.

Hogy valójában miért is dohányzunk, azt Tolsztoj fo-
galmazta meg a legfrappánsabban:

„Sok embernek csak azért van szüksége a dohányra, hogy ne
hallja lelkiismerete figyelmeztetését.”

Berta Ferenc
gyûjteménykezelô

Damjanich János Múzeum,
Szolnok

1.

2.

3.
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Betegek kezelése füsttel. (Megjelent az Americae Partes c. munkában, 
1590-ben.) Részlet 
A palenque-i templomban egy dombormû, ami egy dohányzó 
maya papot ábrázol. Részlet
„Levelek diákjaimhoz II. Dohányzol?”. Írta: dr. Tóth Tihamér 6. 
és 7. kiadás 1919. 15. p. Kiad.: „Élet” Irodalmi és Nyomda Rt. Bp.
Metszet Stuart korából, egy angol épület belsejérôl. Részlet

Nem tárgyakat, gondolatokat állítunk ki. Maradéktala-
nul igaz ez a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum és a Hadtörténeti Múzeum szoros együttmû-
ködésével megvalósult Mindenütt hódít… Reklám a Nagy
Háborúban (1914–1918) címû, a hazai reklámkultúra
máig meghaladhatatlan remekeit (Bér Dezsô, Bíró Mi-
hály, Bortnyik Sándor plakátjai) felvonultató tárlatra is.

Az óriási munkával létrejött tárlat: megrázó látlelet az
emberi természetrôl. Az áldozathozatalról. Hogy Lyso-
form reklámarc lett II. Vilmos császár, Hötzendorf és Ti-
sza István? Túléljük. Elvitték ágyúnak, ágyúgolyónak, lö-
vedéknek a nagyi kuglófsütôjét, a bejárati ajtó kilincsét, a
patikai rézmozsarakat, a harangokat. Még ezt is.

De…
a zenemû borítóján írják és látjuk is, hogy a behava-

zott bakára „mintha piros rózsaesô hullana az égbôl”,
továbbá a színes plakáton látható rohamozó gyalogo-
sokra és az attakírozó huszárokra a Hôsök sörével em-
lékezik a hálás nemzet ezzel a szöveggel: »Idénysörünk
elsô megjelenése összeesik a világháború idejével,
melynek történetébe lángoló betûkkel írták be a magyar
nevet a mi hôs katonáink.

Nincs elég tölgy a magyar erdôk rengetegeiben, hogy
leveleikbôl koszorút fonhatnánk minden hôs homlo-
kára, akinek vitézsége és önfeláldozása soha el nem
múló dicsôség fényével vonta be a magyar nemzet hír-
nevét.

Vitéz katonáinkra gondoltunk mi is, amikor ezen
gyártmányunknak ezt a nevet adtuk „HÔSÖK SÖRE”.«

A kiállításon más országos múzeumok mellett a Gale-
nus Gyûjtemény tárgyai is helyet kaptak.

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1051 Budapest, Szent István tér 15.
A kiállítás megtekinthetô 2009. február 27.–szeptember 30.
Nyitva tartás: Kedd kivételével minden nap 11.00–19.00 óráig
www.mkvm.hu
Telefon: (1) 375-6249

Felhívás
Megalakult a Magyar Mûvészetterápiás Társaság, elnö-
ke, DR. VÉRTES LÁSZLÓ lapunk szerzôje, a Magyar Gyógy-
szerésztudományi Társaság tagja, a Magyar Gyógysze-
résztörténeti Társaság tagja. A társaság célja: a mûvészet-
terápia terület és tudományág szélesebb körû elismerte-
tése, színvonalának emelése, tagjai részére a szakmai,
tudományos ismeretek bôvítése, érdekeik képviselete,
védelme. A magyar mûvészetterápia eredményeinek a
nemzetközi szakmai közvéleménnyel való megismerte-
tése. A társaság feladatának tartja azt is, hogy emlékez-
zen azon gyógyszerészekre, akik valamilyen mûvészeti
ágban lettek elismertek. A társaság elnöksége kéri és vár-
ja a szíves csatlakozást.

Események, kiállítások,
rendezvények
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MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztály
X. Magyar Gyógyszerésztörténeti 
Konferencia
A konferenciát (2008. szeptember 18–20.) budapesti és
soproni helyszíneken rendezték.

A konferencia elsô napján, Budapesten 40 éves az
MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya címmel tudomá-
nyos elôadás-sorozatot tartottak. 

Prof. dr. Kéry Ágnes, dr. Marczal Gabriella: A farma-
kognóziától a gyógyszerészettörténetig Halmai János pro-
fesszor munkásságában

Dr. Szmodits László: Emlékeim a szakosztály hôskorából
Dr. Ferentzi Mónika: A Gyógyszerésztörténeti Szakosztály

negyven éve
Dr. Budaházy István: Néhány forrásanyag Nagyvárad

gyógyszerészettörténetéhez
Prof. dr. Kata Mihály, Ferentzi Mónika: Gyógyszerészet-

történet a szaklapok tükrében 1968–2008
Dr. Fodor András: Gyógyszerészettörténeti munkák Haj-

dú-Bihar megyében 1968–2008
Prof. dr. Bayer István: A Via Pharmaceutica néhány ka-

nyargós szakasza
A gyógyszerészettörténet nem önmagában való disz-

ciplína, napjaink ügyeihez is kapcsolódó ismereteket ad;
így felkért hozzászólóként 

Dr. Simon Lajos A magyar gyógyszerészképzés alakulása
az 1960-as évektôl

Hankó Zoltán Politika – társadalom – gyógyszerészet tár-
gyában értekezett.

Felolvasták dr. Horváth Dénes üzenetét, majd dr. Sági
Erzsébet laudációjával Szmodits László vette át az Ernyey
József-emlékérmet. 

Sopronban, a második napon 40 éves a Soproni Patika-
múzeum címmel emlékeztek.

Dr. Domonkos Ottó: Az ország elsô patikamúzeuma Sop-
ronban

Dr. Grabarits István: A kecskeméti gyógyszerészettörténeti
gyûjtemény. (A szerzô betegsége miatt az elôadást Mühl
Nándorné Horváth Margit prezentálta.)

Dr. Haffner Zsoltné: A gyôri Széchenyi Múzeumpatika
Révész József: XVII-XVIII. századi patikák Kôszegen.

(Akadályoztatás miatt dr. Küttel Istvánné Baudics Ildikó
mutatta be az elôadást.)

Krizsány Anna: Pillanatképek egy patikamúzeum életébôl
(Székesfehérvár)

Szintén Sopronban, a harmadik napon a Fiatal Gyógy-
szerészek I. Országos Konferenciája résztvevôi tudományos
elôadásokkal szerepeltek. 

A résztvevôk megkoszorúzták dr. Nikolics Károly em-
léktábláját.

(K. J.)

Egyesületi hírek

Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság
Ernyei József életmûve
Gyógyszerészi monográfiáink (Ilosvay, Kabay, Kazay,
Rozsnyay, Than) kellôképpen igazolják Ilosvay Lajos száz
évvel ezelôtti szavait: „A szellemi munkások kimagasló alakjai-
nak élettörténete mindig tanulságos.” Tegyük hozzá: valamely
életpálya megörökítésének folyamata is példaértékû.

Ezekre világított rá a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társa-
ság Ernyey József életmûvére emlékezô elôadóülése (Semmel-
weis Orvostörténeti Könyvtár, 2008. november 27.).

Dr. Grabarits István a társaság és egyben az ülés elnöke
köszöntôjében örömmel üdvözölte azt a kezdeményezést,
amely a teljesség igényével összegyûjtötte és közreadja az
Ernyeyrôl szóló legértékesebb írásokat, továbbá mûveinek
bibliográfiáját, valamint a tôle származó tanulmányok jó
részét.

A napirend szerint elhangzott elôadások:
Dr. Kapronczay Károly: Az Ernyey Gyógyszerésztörténeti

Gyûjteményrôl
Dr. Grabarits István: Ernyey néhány gyógyszerésztörténeti

kutatásáról
Dr. Gazda István: Az új Ernyey kötet bemutatása
Az elôadás és a hozzáfûzött kiegészítések kiterjedt után-

járásról szóltak; az egykori (Hegedûs  Lajos) és a mai kuta-
tó (Perjámosi Sándor) eredménye is beépült a mûbe. 

A kötet bibliográfiai adatai: Ernyey József életmûve. 
A forráskutatást vezette  és a kiadványt összeállította: V.
Molnár László. Az elôszót írta: Dr. Grabarits István. Sajtó alá
rendezte: Dr. Gazda István.

Magyar Tudománytörténeti Intézet/Ernyey József Gyógy-
szerészettörténeti Könyvtár/Magyar Gyógyszerésztörténeti
Társaság/Johan Béla Alapítvány/ Budapest, 2008.

Közgyûlés
A 2009. évi rendes közgyûlésen, április 23-án, dr. Grabarits
István elnök vezetésével elfogadták a társaság tavalyi tevé-
kenységének beszámolóját.

Az idei munkaterv fô célkitûzése a Kecskeméten sorra ke-
rülô VI. Nyári Egyetem.

Készül a társaság honlapja: www.gyogyszereszet-
tortenet.hu, melyet kezdnek feltölteni szakmai anyagokkal.
Észrevételt, szakanyagot, fényképet  stb. szívesen fogadnak.

Dr. Dobson Szabolcs laudációjával dr. Kapronczay Ká-
roly átvette a Szigetváry Ferenc Emlékérmet.

Majd – szünet után – elôadóülés következett az alábbi
programmal:

Dr. Kapronczai Károly: Az orvoslás a gazdasági világválság
idején a magyar szaksajtó tükrében

Dr. Dobson Szabolcs: A gyógyszerészet a gazdasági világvál-
ság idején a magyar szaksajtó tükrében

Dr. Grabarits István: Dr. Felletár Emil (1834–1917) emlé-
kezete. (K. J.)



Levél, 1948. Galenus Gyûjtemény, Budapest



Tejüveg patikaedény fedôvel
(Magyarország, XVIII. sz. vége)
Roob Ribium – ribizlilekvár (Pest, Kígyó patika, alap.: 1784)
Tejüveg patikaedény fedôvel
(Magyarország, XVIII. sz. vége)
Roob Dauci Rad[icis] – murokszirup (Pest, Kígyó patika, alap.: 1784)
(Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest)
Fotó: Vékás Magdolna


