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Adatok Pest Vármegye gyógyszertár
A XVIII. század felvilágosult abszolutista uralkodóinak legfontosabb feladata a felülrôl hozott intézkedésekkel nemcsak az államigazgatást, az iskolaügyeket, az állampolgárok adóztatásának mértékét átszervezni a polgárosodás
igényeinek megfelelôen, de az államigazgatás bástyái közé emelték a közegészségügyet, mint az adózó polgárok
egészségének védelmezô rendszerét.

A

feladat jelentôs volt, hiszen a törvény erejével kellett kialakítani igazgatási, ellátási formákat, megteremteni azt a rendszert, amelyet egymásra épült
törvények mozgatják. Az elôkészület is hosszú folyamat
volt, majd három évtizeden át országos felmérésekkel tárták fel a valóságot, ellenôrizték az addig hozott intézkedések hatékonyságát. A folyamat az 1770-ben hozott
Generale Normativum in Sanitatis címet viselô alaprendeletbe csúcsosodott, amely hazai egészségügyünk elsô alaptörvénye lett. Ez kiterjedt a gyógyszerészetre, a gyógyszertárakra és gyógyszerészekre is.
A XVIII. században Pest vármegye – pontosabban PestPilis-Solt vármegye – a váci, a kecskeméti, a solti, a pilisi
járásokból állt, a megye székhelye Pest városában volt. A
vármegye több szempontból – például iskola-, közegészség-, ipar- és kereskedelemügy stb. – a legjobb „helyen”
állt a vármegyék között, a legkülönfélébb kezdeményezések legelöször itt honosodtak meg. Buda-Pest-Óbuda városszerkezet már a fôváros szerepét kívánta elérni, Vác és
környéke a váci püspökség megléte miatt volt fontos, a
kecskeméti járás gazdag parasztsága miatt volt jelentôs.
Igaz, késôbb kiszakadt a vármegyébôl, új megye székhelye
lett. A XVIII. században megvalósított közegészségügyi reform Pest vármegye részeként érintette a kecskeméti járást,
ekkor keletkezett tények Pest vármegyei iratanyagaiban találhatók meg.
Az elsô felmérést 1747-ben rendelték el, így ekkor Pest
vármegye jelentette, hogy a kecskeméti járásban, magában
Kecskeméten van egy gyógyszertár, amelyet 1746-ban
VÁGHI (WÁGHI) GYÖRGY gyôri születésû orvos alapított
Szentháromság néven, de kezelését FALT ANTAL iglói születésû gyógyszerész kezelésébe adta. Az iratok szerint VÁGHI
is rendelkezett gyógyszerészi oklevéllel, de orvosi munkája miatt a gyógyszertár gyakorlati vezetését nem tudta ellátni. A váci járásban, Vác püspöki székhelyen egy gyógyszertár mûködött alkalmazott patikussal, amelyet MIGAZZI
püspök alapított 1744-ben.
1754-ben Pest vármegye területén mûködött VÁGHI
GYÖRGY gyôri születésû orvosdoktor, a kecskeméti gyógyszertár tulajdonosa. A jelentés szerint oklevelét Wittenbergben 1741. november 28-án szerezte, református egyház szolgálatában állt: Cegléden, Kecskeméten, Nagykôrösön orvosként mûködött. VÁGHI lakhelye Kecskeméten
volt 1749-tôl, elôtte Pesten élt, csak ellátta a kecskeméti já-

rásban levô orvosi feladatait. Feltehetôen a gyógyszertár és
a három református kollégium és iskola miatt költözött
Kecskemétre. Ebben a jelentésben, valamint a Kecskemét
város magisztrátusának jegyzôkönyvébôl kitûnik, hogy
1749-ben BOROS ISTVÁN orvosdoktor és gyógyszerészmester Kecskeméten megalapította – Szentlélek néven – saját
gyógyszertárát, amelynek mûködése folyamatos és 1771ben PAUMGARTNER FERENC gyógyszerész vásárolta meg. BOROS nem végzett orvosi munkát, ezért késôbb több peres
ügye volt a várossal. 1778-ban bírósághoz fordult, hogy a
város nem térítette meg a városi orvos által megrendelt és
a szegényeknek kiadott gyógyszerek árát, amelynek kifizetését a bíróság elrendelte. 1781-ben ugyancsak peres útra
vitte, hogy a város – útszélesítés címén – a házát övezô telkébôl egy jelentôsnek tûnô részt kisajátított és az ellenérték kifizetését halogatta. PAUMGARTNER és a város viszonya
több alkalommal feszült volt, talán ennek köszönhetô,
hogy vele szemben a városnak soha nem volt tartozása.
Pest vármegye az 1763. évi állapotokról írott jelentésében közölte, hogy Pest városában két, a vármegyében hat
patika van. Ennyi elegendô – mondja a jelentés –, mert
ezek egymásnak is konkurensei, inkább más helyeken kellene gyógyszertárakat nyitni, akkor nem kellene annyit
szekerezni gyógyszerért.
Pest vármegye jelentette 1765-ben, hogy a vármegye területén három patika mûködik: Vácott, Óbudán és Kecskeméten. A pilisi járáshoz tartozó Óbuda városában FRIDRICH
JÓZSEF gyógyszertára a vizsgálatok szerint minden szempontból jó állapotban volt. Egy másik gyógyszertár tulajdonosa beteg öregember volt. Itt javasolták, hogy vagy adja el,
vagy vegyen maga mellé egészséges fiatal patikust. Az adatok szerint FRIDRICH JÓZSEF megvásárolta és egyesítette azt
a saját gyógyszertárával. Budakeszin egy takács nyolc éve
gyógyszereket készített és árult, azt állítva, hogy azokat
gyógyszerkönyv alapján készíti el. Ellene eljárást indítottak.
A kecskeméti járásban hasonló volt a helyzet: Soroksáron egy „medikus” csak gyógynövényekbôl készített szerekkel gyógyított, Kecskeméten két felszerelt patika volt,
az egyik tulajdonosa FALT ANTAL, a másik BOROS ISTVÁN orvos és gyógyszerész tulajdonában állt. VÁGHI GYÖRGY ekkorra már eladta FALT ANTALNAK a patikáját.
A solti járásban Kalocsán a patikát CSÁKY MIKLÓS érsek
alapította 1750-ben FISCHER FERENCEN keresztül, majd
ugyancsak az érsek költségén PLEHL MÁTYÁS patikus újra
felszerelte. 1763-ban FISCHER NORBERT volt benne a patikus, de annak halála után a patikát hosszú ideig bezárták.
Az ott maradt orvosságok tönkrementek, majd BOTTYÁN
JÓZSEF patikus a gyógyszertárat átadta a piaristáknak.
1766-ban a gyógyszertárat már KOPSIVA JÓZSEF vezette. Idekapcsolódik GREGORI JÁNOS hradeki születésû kalocsai
gyógyszerész ügye, akit az Egészségügyi Bizottság arra kötelezett, hogy a prágai egyetemen folytatott gyógyszerészi
tanulmányait fejezze be és szerezzen képesítést, mert
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ainak XVIII. századi történetéhez
enélkül nem vezetheti a patikát. Ekkor, 1769-ben gróf
BATTHYÁNY JÓZSEF kalocsai érsek (nem sokkal késôbb esztergomi érsek), levélben fordult a prágai egyetem orvosi
karához, hogy GREGORI JÁNOSNAK adják ki az orvosi oklevelét, mert az iratok szerint azt elvégezte, csupán a disszertáció megvédése hiányzott. Az érsek indokul azt hozta fel,
hogy GREGORI már három éve a környezetében él és mûködik, s kiválóan gyógyította Kalocsa és a környék betegeit. Válaszról nincs tudomás, de GREGORI még vagy másfél évtizedig mûködött BATTHYÁNY JÓZSEF esztergomi érsek
környezetében, viselve a doktori címet.
Az irgalmasok váci patikájáról gyakran esik szó, mert
egyetlen gyógyszertárként a környék lakossága is itt szerezte be gyógyszereit. A gyógyszertár 1764-ben nyílt meg,
nem sokkal késôbb, ahogy MÁRIA TERÉZIA kérésére MIGAZZI
érsek letelepítette a rendet Vácon. Egyben kiváltságos helyzetükkel tönkretették KMECH JÁNOS brünni származású,
Bécsben oklevelet szerzett gyógyszerész törekvését, aki saját költségén akart gyógyszertárat nyitni. Vácon a polgári
gyógyszertár ügye nem zárult le: 1788-ban KISVÁRDAY FERENC orvosdoktor hivatalba lépése után szorgalmazta a
második gyógyszertár megnyitását, ami csak a XIX. század
legelején (1805) valósult meg. KISVÁRDAY FERENC 1794ben az egyházi és városi hatóságoknál, valamint a Helytartótanács egészségügyi osztályánál bepanaszolta az irgalmasokat, elsôsorban ÁGOSTON és ELIGIUS gyógyszerésztestvéreket, akik „kipofozták” a patikából. KISVÁRDAY gyógyszerért betért az irgalmas patikába és hosszas várakozás
után megsürgette a két gyógyszerésztestvért. Azok gyalázkodó szavak kíséretében kilökdösték és a fején „tenyérrel”
ütlegelték. A bejelentésében a városi orvos elmondta,
hogy az irgalmasok azért gyûlölik, mert hivatalba lépése
óta sürget egy másik, nem a papok kezére bízandó gyógyszertár felállítását.

Pest-Pilis-Solt vármegye gyógyszerészeti rendtartása (1771)
Az elsô országos orvos- és közegészségüggyel foglalkozó
alaprendelet megjelenése után a vármegyéket is – ez olvasható a Generale Normativum szövegében – alapszabályzatot kellett megalkotni. Ez Pest-Pilis-Solt vármegye esetében 1771. január 11-én született meg és felterjesztették a
Helytartótanácshoz. Szövege teljes egészében megmaradt.
A szöveg nyelve a patikusok, orvosok, sebészmesterek esetében latin, és magyarul fogalmazták meg a bábáknak.
„Utasítások patikusok részére
Patika tartása senki másnak nem engedélyezhetô, csakis annak, aki országaink és tartományaink
valamely egyetemén, amelyen orvosi kar is mûködik,

1.

a szokásos vizsgának alávetette magát, és annak tanúsága szerint alkalmasnak találtatott.
A patikusnak az legyen a legfôbb gondja, hogy hivatásuk valamennyi feladata kapcsán, hûséggel és szakszerûséggel viseltessenek.
Amint a hivatalos gyógyszerkönyv elôírja, amelynek kiadásáról a Bécsi Orvosi Fakultás rövidesen gondoskodni fog, úgy kell
az abban feltüntetett orvosságokat kiadni, és azokért fizetséget
megállapítani. A fenti rendelkezéseknek ellenszegülôk súlyos
büntetésekkel kénytelenek szembenézni.
Ahol orvost lehet hívatni, a patikus nem adhat ki orvosságot
a saját döntése alapján.
Szabályosan elkészített orvosságokból mindig elegendô
mennyiség álljon rendelkezésre.
A házicselédeket, akik a patikába az orvosságokért jönnek,
barátságosan kell fogadni, és részükre a szert késedelem nélkül
kell kiadni.
Mind az egynemû, mind az összetett orvosságok, midôn
romlás elsô jeleit mutatják, azonnal eltávolítandók a mûhelybôl, hasonlóképpen azokhoz, amelyek saját természetük folytán
egyébként is erejüket veszítették az idô múlásával, így ezekrôl
minden évben frissen és elegendô mennyiségben kell gondoskodni.
Kémiai szereket tartalmazó orvosságok készítésénél a gyógyszerkönyvben elôírt törvényes szakmai szabályokat kell betartani, amennyiben azonban kétségek merülnének fel az adott kémiai eljárásokkal kapcsolatban, ha ez lehetséges, az orvos tanácsait kell kikérdezni.
Az edények, tégelyek és mozsarak tisztán tartandók.
Amennyiben a patikus mûhelyében az orvos által felírt egyik
vagy másik összetevô anyag nem található, az orvos döntse el,
hogy az mi mással helyettesíthetô. Olyan veszélyes anyagok,
mint az ópium, a higany-szublimát és más maró, mérgezô szereket csak az orvos elôírása és elbírálása alapján lehet kiadni,
ha elôfordulna, hogy az említett mérgeket vagy veszélyes anyagokat, kiváltképpen pedig azokat az orvosságokat, amelyek
magzatûzésre is alkalmasak, ismeretlen emberek, vagy gyanús
nôszemélyek akarják megvásárolni, errôl a patikusok és más kereskedôk tegyenek feljelentést az illetô személyére való tekintet
nélkül. Olyan orvosságok, amelyek magzatelhajtó hatással is
bírnak, még a bábák részére sem adhatók ki, kivéve, ha a kereskedôt erre meggondolt orvosi döntés utasította.
Járványos idôszakban nappal és éjszaka is a patikus valamely
segédje a patikában tartózkodjék, hogy az orvosságok minden
idôben hozzáférhetôk legyenek.
Arzénes szerekre ajánlott eljárás
Tilos a patikában arzént árusítani, azt a jogos mennyiséget viszont, amelye a mûhelynek feltétlenül szüksége van, külön kulccsal
elzárva kell ôrizni.
Annak árusítása csakis a nagy városokban, és csak a helybéli magisztrátus által arra
méltónak tartott és kijelölt egyetlen kereskedô részére engedé-
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Szent István
avagy: két név, két cím,
egy patika

B

2.

lyezhetô, az alábbi óvintézkedésekkel: a kijelölt személy egy erre a célra kijelölt könyvet vezet, amelybe bejegyzi az arzént vásároló személynek a nevét, a vásárolt mennyiséget, és a vásárlás
napját.
Ha ismeretlen személy térne be vásárolni, a kereskedô által
ismert két tanúról kell gondoskodnia, akik saját nevük bejegyzésével a vásárlóért jótállva, kellôképpen megfontolt bizonyságot
tesznek. Feltéve, hogy a vásárló magisztrátusi személy által
adott engedéllyel érkeznék, amely lehetôvé tenné az arzénes szer
vásárlását, ez esetben is be kell jegyezni a könyvbe a vásárló nevét, és meg kell ôrizni a magisztrátusi személy pecséttel ellátott
engedélyét.”
A Pest megyei gyógyszertárakról a legtöbbet a királyi kancelláriának megküldött jelentésekbôl tudunk, a helyi iratok – így például Kecskemét város magisztrátusának jegyzôkönyvei – csak általánosságokban szólnak a helyi
gyógyszertárakról, csak akkor jegyzôkönyveznek tényeket,
amikor tulajdonosváltás vagy valami szóra érdemes dolog
(például PAUMGARTNER peres ügyei) történt. 1747-ben még
FALT ANTALT orvosdoktornak mondja, pedig a tulajdonos
(VÁGHI GYÖRGY) volt okleveles orvos. 1749-ben említik,
hogy FALT ANTAL Besztercebányán volt gyógyszerész, mielôtt Kecskemétre jött. 1754-ben viszont megjegyezték,
hogy VÁGHI GYÖRGY vizsgálta meg BOROS ISTVÁN patikáját,
BOROS viszont VÁGHI gyógyszertárát. Legtöbbször a bábák,
sebészek ügyeivel, orvosok alkalmazásával foglalkoztak, a
gyógyszertár „szilárd” ügynek számított, amivel nem volt
gond, a tulajdonosok évtizedekig mûködtek a városban
stb.
A jelentések talán a legtöbbet a váci irgalmasok patikájának ügyével foglalkozott, akik féltékenyen ôrizték gyógyszertáruk kivételezettségét, semmi körülmények között
nem akartak „konkurenciát” egy polgári városi gyógyszertár megjelenésével. A nevezetes 1794-ben történt eset után
maga az Irgalmasrend teremtett rendet, elhelyezte a „verekedôs” barátokat és 1805-ben nem gördített akadályt a városi gyógyszertár megszervezése elôtt.
Dr. Kapronczay Károly
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár
és Levéltár címzetes fôigazgató, történész
Papírkapszula; Gyógyszertár a Szt. Háromsághoz Katona József Múzeum,
Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyûjtemény, Kecskemét
Korabeli képeslap (Farkas Pál, Cegléd)

PÁL gyógyszerész neve a szolnoki gyógyszerésztörténet palettáján nem ismeretlen. 1911 és
1919 között a valamikori Vörös Kereszt, majdani
Fehér Kereszt Gyógyszertárnak volt a bérlôje. 1923-ban,
egy újabb gyógyszertár létrehozatalánál bukkan fel ismét a
neve. Mielôtt rátérnék az újabb patikára, tekintsünk körbe
Szolnok városában. Az említett évben – alig lévén túl a
Trianon okozta nemzeti traumán – a városban már mûködött a Megváltó (Baross u. 1.), a Fehér Kereszt (Baross u.
23.), a Magyar Korona (Fô tér), a Kígyó (Tomory u. 53.),
és az Isteni Gondviselés (Városház utca) gyógyszertár. Hol
legyen a következô engedélyezett gyógyszertár? Hisz a felsoroltakból négy a város gerincét képezô fô közlekedési
útvonalon volt, kivéve a negyediket, a Tomory útit, ami a
teherpályaudvar közelében helyezkedett el. Az engedély
végül is a Templom utca elsô szakaszán lévô épületek egyikére esett. Szemben a zsidó templommal, a Szapáry utca
torkolatától számítva a második ház adott otthont a késôbb zaklatott idôszakokat átélô patikának. Az elsô épület
– melyben a helyét kijelölték – valóban szemben volt
a zsidó templommal, az épület még ma is áll. Ebben kezdte meg mûködését a Szent István Királyhoz címzett gyógyszertár 1923-ban, a 19.470/923. számú ügyirat engedélye
alapján. Bérlôje BÁRÁNY PÁL gyógyszerész volt.
Alig telt el egy esztendô és máris gyógyszertár-átruházásról adott hírt a helyi sajtó 1924. augusztus 28-án.
„Gyógyszertár átruházás. A szolnoki Szt. István Király
gyógyszertár személyes üzleti jogosítványát a Népjóléti Minisztérium Bárány Pál gyógyszerésztôl Sándor (Schwartz) Illés
gyógyszerészre ruházta át.” (1924. augusztus 28.)
SÁNDOR ILLÉS sem sokáig koptatta a patika padlózatát.
Egy keretes hirdetése még megjelent 1926-ban:
„Láb,- kéz,- hónaljizzadás ellen biztos szer a »Metaform«
hintôpor vagy kenôcs. Készíti: a Sándor-féle gyógyszertár Szolnokon (zsidó templommal szemben), kapható mindenütt.”
Gyógyszerdobozkáinak szinte mindegyike azonos díszítéssel volt ellátva, valamint minden oldalát kihasználta
reklám céljára. Innen tudható, hogy „A gyógyszertár a MÁV
tényleges és nyugdíjas alkalmazottaknak munkásbiztosító, Országos tisztviselô alap és az összes betegsegélyezô pénztárak
gyógyszerszállítója”. Sürgôs esetekben a helyi, 194-es telefonszámon volt elérhetô. A dobozka egyik oldaláról tudható az is, hogy a drogériai cikkek teljes skáláját is forgalmazta, drogériai áron. De innen ismert az is, hogy „Kül és
belföldi gyógyszerkülönlegességek, kötszerek, gumiáruk ásványvizek nagyraktára”.
Az 1926-os esztendôben SÁNDOR ILLÉS átadja a bérleti
jogot uzoni KOVÁCS ZOLTÁN gyógyszerésznek. Ugyanebben
az évben áthelyezték a gyógyszertárat két házzal arrébb, a
ÁRÁNY
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vagy Mátyás Király
4.

1.

Szapáry út és a Templom út sarkán lévô épületbe, a Szapáry út 27. szám alá. Az áthelyezés – nem tudni miért, de
– névváltoztatással is járt. KOVÁCS Mátyás Királyra keresztelte bérleményét.
Uzoni KOVÁCS ZOLTÁNRÓL sajnos csak annyit tudunk,
hogy nemesi család leszármazottja. Elônevüket az egykori
Nagy-Magyarország legdélkeletibb csücskében lévô
Uzonról, Háromszékvár megye egyik településérôl kapták.
Régi magyar személynév, de az ótörök ’hosszú’ szóból is
származhat. KOVÁCS ZOLTÁN 1932–34-ben már a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kerület titkáraként tevékenykedett.
2.

3.

A szolnoki külterületek gyér gyógyszerellátására tekintettel – a Szandai Nagydob (Szandai Szôlôk) területén
1934. augusztus 11-én – „uzoni Kovács Zoltán fiók nyári-patikát nyit a Bírák-dûlôjén és a már eddig is jónevû Kovách-féle
»Margit krémet« Marik Pál ôshenye receptje szerint iszappal
keverve fogja forgalomba hozni.”
A visszaemlékezések szerint a ház tetôterében, azaz a
padláson volt kialakítva a gyógyszertár laboratóriuma, alul
pedig az officina. A Mátyás Király patikát 1942-ig bérelte.
Ebben az évben SOLYMOSSY JÁNOS teljes jogú gyógyszerész,
a Szapáry u. 27. szám alatti bérleményt átvette és újra Szent
István Király néven mûködtette.
Ha hinni lehet, és miért is ne
lehetne a fel-felbukkanó iratoknak, SOLYMOSSY JÁNOS gyógyszerész Székelyudvarhelyrôl származó gyógyszerészcsalád (feltehetôen) másodgenerációs
gyógyszerész tagja. Diplomá-

ját minden bizonnyal Kolozsvárott szerezte. A család
1879-ben megvette a valamikori – a város kápolnájának
közelében lévô Sóskerti nevezetû sósvizû fürdôt. A tudományosan is értékelhetô gyógyvíz gyógyító hatását kihasználva megteremtette a szervezett fürdôélet alapjait. 1899ben nyitotta meg a fürdôt, amelyet 1909-ben meleg fürdôvel bôvített ki. Sajnos 1909-ben egy tûz következtében az
épületek többsége elpusztult, újraépítése eredménytelen
volt. A fáma szerint 1916 környékén 300 ezer koronáért
eladta a fürdôt. Az ország határainak megnyirbálását követôen érkezett a család
Magyarországra, majd
1942-ben átvette a Szt.
István Király gyógyszertárat.
SOLYMOSSY 1950-ig,
az államosításig vezette
a bérleményét. Ekkor az,
mint gyógyszertár megszûnt. Az épületben a
5.
Gyógyszertár Vállalat és
az Aranyraktár kapott helyet, de 1958-ban a vállalat azt át
kellett adja lakások céljaira. Röviddel ezután lebontották a
sarki házat és egy, a kornak megfelelô kockaépületet építettek a helyére.
A gyógyszertár tulajdonosai:
Bárány Pál, 1920–1924
Sándor (Schwartz) Illés, 1924–1926
uzoni Kovács Zoltán, 1926–1942
Solymossy János, 1942–1950
Hogy valójában miért lett elsônek Szent István Király a
neve, és miért kellett költözni? Miért nem tetszett KOVÁCSNAK az eredeti név, és miért pont Mátyás Király lett? Aztán
miért lett újra Szt. István? Sajnos nem tudni. Ám, ha hinni lehet a gyéren fellelhetô dokumentumoknak, tárgyaknak, nyomtatásban megjelenô hirdetéseknek, akkor hinnünk kell tehát, hogy e rövid idôszak alatt (1923–1950)
két név és két cím alatt egyugyanazon patika mûködött
Szolnokon.
Berta Ferenc
gyûjteménykezelô
Damjanich János Múzeum, Szolnok

1. A Szt. István Király Gyógyszertár eredeti épülete
2. Gyógyszeres doboz oldala, 1925
3. Papírtasak, 1924
4. Gyógyszeres doboz reklámfelirattal, 1925
5. Gyógyszeres doboz teteje, 1925
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Gyógyszerészettörténet

VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Tisztelgés a debreceni Magyar
A

ki Debrecent jött megnézni, biztos nem hagyta ki,
hogy a város nevezetességei közül a Líciumfát
meglátogassa, mely botanikai ritkaság. Ez a növény országszerte nô; sem fû, sem fa. A helyi hagyomány
szerint a reformáció apostola, BÁLINT pap vitázott itt
AMBROSIUS katolikus pappal. A vita hevében a katolikus
pap letört egy líciumgallyat és kacagva leszúrta a földbe,
mondva: „Akkor lesz ebbôl a vallásból valami, mikor ez fává
nô!” És csodák csodája, csoda történt, mert csakugyan fa
lett belôle, s a református vallás is Debrecenben lett a legvirágzóbb hazánkban. A növényt magyarul ördögcérnabokornak hívjuk. Elsô leírását az 1807-ben megjelent
Diószegi–Fazekas: Magyar Fûvész Könyvében olvashatjuk el.
Az emberiség egészségügyével kapcsolatos írásos emlékek között nagyon sok foglalkozik a növények gyógyító
hatásaival. Magyarországon ilyen írásos emlékek elôbb
a kódexekben, majd különálló könyvekben jelentek meg.
A növényeket nem magukért, hanem különbözô betegségeket gyógyító hasznukért tárgyalták. Ezek kivétel nélkül
orvosi segédkönyvek voltak. Legrégibb ilyen könyveink a
XVI. századból valók. Részben külföldi orvosok, fizikusok
(CAROLUS CLUSIUS, FRIDERICUS MONAVIUS, CAROLUS
RAYGER), részben hazai papok, tudósok, többnyire azonban szintén orvosok (PÉTSI LUKÁCS, BEYTHE ANDRÁS, LIPPAI
JÁNOS, DUKÁNY KRISTÓF, SPILENBERGER PÁL, MELIUS JUHÁSZ
PÉTER), a XVIII. században: PÁPAI PÁRIZ ANDRÁS, KRÁMER
GYÖRGY, CSAPÓ JÓZSEF, HAZSLINSZKY FRIGYES, ZAY ANNA stb.)
mûvei.
Debrecené a dicsôség, hogy az elôször magyar nyelven írt
úgynevezett Herbárium debreceni ember munkája. A debreceni kálvinista egyház elsô püspökének, MELIUS JUHÁSZ
PÉTERNEK alkotása, mely Kolozsváron 1578-ban HELTAI

1.

2.

GÁSPÁRNÉ mûhelyében látott napvilágot. Ezt BEYTHE ANDRÁS 1595-ben Német-Ujváron és CSAPÓ JÓZSEF 1775-ben
Pozsonyban megjelent mûvei követték.
Ezen mûvek mindegyikére jellemzô a rendszertelenség a
növények felsorolásában, hiányosságok a leírásukban, teljes zûrzavar az elnevezésükben, szóval a tudományos
szempontok teljes hiánya. Ugyanis csak akkor forgathatták
sikerrel ezeket a könyveket olvasóik, ha már ismerték, sôt
azon a néven ismerték az illetô növényt, amirôl szó volt,
amellyel az adott könyv megjelölte. Aki nem azon a néven
ismerte, vagy egyáltalán nem ismerte az illetô növényt,
dobhatta a sutba könyvét, mert nem tudta használni.
Debrecené a dicsôség (mondhatjuk megint), mert hazánk elsô tudományos növényhatározóját két debreceni
természettudós alkotta meg: DIÓSZEGI SÁMUEL és FAZEKAS
MIHÁLY. Mûvük a Magyar Fûvész Könyv, „melynek egyenes és
egyedülvaló tzélja az, hogy a fáknak és virágoknak esmerésére
vezessen” (Elôljáró Beszéd IV.). Ez a könyv nemcsak gyógyszerészeti szempontból, hanem irodalomtörténeti és természettudományi szempontból is csodálatos. Már FÖLDI
JÁNOS rámutatott, hogy „a növények elnevezésében oly nagy a
zûrzavar, egy növényt annyiféleképpen s egy névvel annyiféle
növényt neveznek, hogy alapos rendszerezés, fôleg pedig tudományos szempontok szerint készült nomenklatura nélkül a magyarhoni növények pontos ismeretéhez el nem juthatunk”. Ezt
a nagy feladatot oldották meg DIÓSZEGIÉK. Munkájukat
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r Fûvész Könyv és alkotói elôtt
igazában 1803-ban kezdhették el, mikor DIÓSZEGI Debrecenbe került és FAZEKAS társaságában lehetett. Akkor Európa-szerte elfogadott tudományos rendszer alapján, melyet
a svéd LINNÉ alkotott, FÖLDI JÁNOS útmutatásai segítségével megteremtették a magyar növénytani nómenklatúrát.
A könyv bevezetését tevô elméleti fejtegetések, a növényrészek leírása és megkülönböztetése, rendeltetésük kifejtése,
a növények beosztása a bibék és porzók szerint elkülönített seregekbe és rendekbe, teljesen LINNÉ „alkotmánya”
szerint történt. Ám nem mentek vakon LINNÉ után. Ahol
józan eszük ellentmondott, meg tudtak állni a maguk lábán is. Így tettek pl. az ajakos virágúakkal. A Magyar Fûvész
Könyv teljesen az akkori tudomány színvonalán állott.
LINNÉ rendszere mára elveszítette domináló tekintélyét és
a mesterségesen alkotott rendszert felváltotta a természetes. A könyvnek ám van egy másik nagy érdeme, ez a nyelvi része, a növények elnevezése. DIÓSZEGI és FAZEKAS úttörô munkássága, hogy könyvükben az egész növénytani
mûnyelvet megalkották. Az egyes növények elnevezése
sok idôt és fejtörést okozott számukra. A növények teljes
pontossággal történô leírása végett a debreceni vásárra
bejövô embereket kérték meg, hogy hozzanak magukkal
a környékükön élô különbözô fajú növényekbôl a következô vásárra. Az így szerzett növény nevét is megtudakolták. („Hogy hívják kendtek ezt a füvet?” „Bizony, kérem,
nem tudom, hogy volna-e valami neve, csak úgy szádorog
ez nálunk.” „Pompás – mondta Fazekas – legyen hát a neve szádorfû.”) Sokszor a konyháról behívott DIÓSZEGINÉ,
FAZEKAS nôvére találta ki a legjobbat. Csakis ilyen óvatossággal érhették el, hogy a nagyközönség legtöbb szavukat
elfogadta. (Általuk alkotott elnevezések pl.: bojtvirág, csilla, csillagfürt, gólyahír, lángvirág, nolána, nôszirom, zuzmó, csombor és sok más. JÓKAIT is a Magyar Fûvész Könyv
tanította meg a természet szépségeinek megismerésére.)
A szorgos munkálkodás közepette fogant meg elméjükben
a debreceni füvészkert eszméje is. A füvészkert részére
KAZINCZY segítségével CSEREY sárospataki gazda palántákat
ajánlott fel. A debreceni magisztrátus a kollégium mellett
lévô Paptava nevû mocsaras területet jelölte ki a füvészkert
részére, mely KAZINCZYNAK nem tetszett, mert ô inkább a
Nagyerdôben képzelte el a botanikus kertet. Kinek a hibájából, nem tudni, de a füvészkert megvalósítása elôszörre
megbukott. A megvalósulást csak FAZEKAS élte meg és lett
az elsô igazgatója. Azonban ô sem gyönyörködhetett a kert
virágaiban, sírjára kerültek a kertnek szánt legszebb virágok, melyeket a botanikus kert elsô kertésze, VASS PÁL ültetett. A füvészkönyv 1807. július 16-án jelent meg, s nem
hozta meg a várva várt sikert. FAZEKAS egy, a Consistoriumhoz intézett késôbbi jelentésébôl tudjuk, hogy könyvüket 3000 példányban nyomtatták ki Debrecenben. A példányok pedig ott nyirkosodtak DIÓSZEGI papi lakásának
alsó kamrájában, amiket fôképpen az ifjúságnak szántak
tankönyvül. DIÓSZEGI a füvészkönyv második, „praktika”
részét 1813. május havában, halála elôtt két hónappal fe-

3.

jezte be. Ezzel az Orvosi Fûvész Könyvvel eltalálta a közönség ízlését, így sokkal kelendôbb volt, mint a Fûvész Könyv,
ez valóságos családi könyv lett. Ennek sikerét már nem
tudta élvezni alkotója, mert ötvennégy évesen tüdôbajban
meghalt. Az Orvosi Fûvész Könyv a növények gyakorlati
használhatóságát, orvosi utasításokat tartalmaz, ennek köszönhette népszerûségét. Elsô könyvét tankönyvnek szánta, de ekkor „a Természet Históriájának kivált ez a Része, magyarul és Tudomány formában sehol sem tanítódik a két Hazában” – írta DIÓSZEGI elkeseredetten az Orvosi Fûvész Könyv
Elôlj. Besz. III. 1. részében. A külföldi akadémiákról hazatért KEREKES FERENC („Botanices Professor”) kapta meg azt
a katedrát a Consistoriumtól, melyen elkezdhette a botanika oktatását a fôiskolán. Tankönyvül a DIÓSZEGI–FAZEKAS Magyar Fûvész Könyvét használta, ezért szükségesnek
látszott egy újbóli kiadás. Az átdolgozással KOVÁCS JÁNOS
fôiskolai tanárt bízták meg. A Fûvész Könyv azonban nem
a szerencse csillagzatában született. A dolog elaludt, többé
elô sem került az egyházkerületi gyûléseken.
Dr. Szabó Attila
szakgyógyszerész

1. Szobor. Diószegi Sámuel (1760–1813), Fazekas Mihály (1766–1828)
a debreceni füvészkönyv szerzôi. Debreceni Egyetem
Tudományegyetemi Karok Botanikus Kert
2. Líceumfa Debrecenben, a Fûvészkert utcában
3. Líceumfa ismertetôje
Fotók: Kocsis János

Rokon szakmákról
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A Magyar Fûvész Könyv alk
Diószegi Sámuel (1760?–1813)
DIÓSZEGI SÁMUEL nemesi családból származott, apja
DIÓSZEGI F. PÁL tanító volt. Édesanyja SZAPPANOS ERZSÉBET,
kirôl egyebet nem tudni. Szülôi háza a Kis-Csapó utcán
volt (ma Rákóczi utca), melyet a református egyház 1777ben megvásárolt iskolahelyiségül. Államosításig az épület
a református leányiskolának adott helyet. DIÓSZEGI születésének napját pontosan megállapítani nem lehet. Az biztos, hogy 1761. január 5-én keresztelték meg. Tekintetbe
véve a debreceni polgárok ekkor divatban lévô szokását,
miszerint az újszülöttet nyolcadnapra keresztelték, így
születése dátumául 1760. december 29-re vagy 30-ra eshet
a választás. A Református Kollégium bejáró tanulója volt
és a fôiskola ez idôben híres négy tanára (HATVANI ISTVÁN,
P. SZATHMÁRY ISTVÁN, SINAY MIKLÓS és VARJAS JÁNOS) tanította. A debrecceni fôiskolának köszönheti szónoki képességének kifejlesztését, melynek késôbbi pályáján látta sok
hasznát. 1783. szeptember 15-én vizsgáit sikerrel letette,
így diáktisztviselô, primárius lett, s mint ilyen, szavazó
tagja a diákok törvényszékének. Primáriustársai közt ott
volt SZILÁGYI GÁBOR is, aki tizenkét év múlva CSOKONAI
kollégiumi pörében nevezetes szerepet játszott. 1781-ben
édesapja meghalt. 1784-ben Hajdúböszörménybe ment,
ahol három évig tanította a gyermekeket írásra, olvasásra
és számolásra. 1787-ben fél évre Kecskemétre került interimalis (kisegítô) professzornak, majd elutazott a göttingai
egyetemre. E német egyetemnek ekkoriban kiválóan erôs
természettudományi fakultása volt. A természettudomá-

nyokat nagynevû tudós tanárok: KASSTNER, LICHTENBERG,
BECKMANN adták elô. Az orvosi tudományok elôadója
(GMELIN FRIGYES volt, aki megismertette DIÓSZEGIVEL a botanikát is. GMELIN lelkes híve volt a nagy svéd tudós, LINNÉ
rendszerének. LINNÉ Systema Vegetabilium címû mûve
1774-ben Göttingában jelent meg. A külföldi tanulmányút végeztével DIÓSZEGI, BUDAI FERENCCEL együtt jött haza
és a PAKSI K. ANDRÁS szovátai lelkész megüresedett helyét
közösen töltötték be. A superintendemtiale Consistorium
1789. május 14-én kelt rendelkezése alapján a hajdúnánási híveknek engedve a község prédikátora lett. 1789
decemberében feleségül vette FAZEKAS MÁRIÁT (FAZEKAS
MIHÁLY nôvérét), kiben gondos, gyöngéd, szeretô társra talált. Négy évig volt a nánásiak papja, ekkor a böszörményiek hívták meg parókiájukra egykori kedves tanítójukat. A hívek 1793 áprilisában iktatták be hivatalába, melyet tíz évig hûségesen ellátott. Itt halt meg édesanyja
1793. november 19-én. 1803 márciusában elköszönt Böszörménytôl és Debrecenbe ment lelkésznek. 1809-ben
esperes, 1809. április 22-tôl (generalis notarius) egyházkerületi fôjegyzô lett. Mint természettudós és mint szónok
egyaránt kimagaslott kortársai közül. Szónoklatait a közvetlenség tette lenyûgözô hatásúvá. Most, hogy sógorával
egy városba került, és a kollégium tanáraival mindennap
érintkezhetett, ez a tudományos munkálkodására is serkentôleg hatott. 1807 júliusában KAZINCZYVAL személyesen
is megismerkedhetett, aki ekkor már a magyar irodalmi
élet elismert vezére volt. Ki róla mindenkor, halála után is
az ôszinte megbecsülés hangján emlékezett meg. Sajnos a
debreceni fôiskola csak a Magyar Fûvész Könyv megjelenése után ajánlott fel DIÓSZEGINEK egy teológiai tanszéket,
melyet az idôs tudós már nem fogadott el. A FAZEKAS MIHÁLLYAL 1807-ben közösen kiadott füvészkönyvet 1813ban követte az Orvosi Fûvész Könyv, mely egyedül DIÓSZEGI
munkája, csupán a lajstromokat és a korrektúrát végezte
FAZEKAS. 1813. augusztus 2-án, életének ötvennegyedik,
debreceni papságának tizedik esztendejében halt meg tüdôvészben. Utolsó útjára Debrecen egész lakossága elkísérte a Német utcai paplaktól a Nagytemplomig, ahol NÉMETI ISTVÁN szoboszlai pap prédikált, onnan a Cegléd utcai
(ma Kossuth utca) temetôbe, hol TATAY SÁNDOR professzor
tartott beszédet. Epitaphiumát BUDAI ÉZSAIÁS készítette.
Özvegyét és négy gyermekét hagyta maga után. Gyermekei
születésük sorrendjében: JÚLIA, SÁMUEL, ZSUZSÁNNA, ERZSÉBET. SÁMUEL fia kereskedô lett és Bécsbe került, ahol annyira megszerették, hogy a polgármesteri széket is felajánlották részére.

Fazekas Mihály (1765–1828)
1.

FAZEKAS MIHÁLY 1765. december utolsó napjainak valamelyikén született Debrecenben. Édesapja jómódú gyógykovács volt. A debreceni kollégium bejáró tanulója volt
1781. április 20-ig, amikortól is tógás diák lett. A követke-
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kotóinak rövid életrajza
zô év áprilisában otthagyta a kollégiumot és felcsapott katonának. 1782–96 között, azaz tizennégy éven át katona
volt. Moldván egy szép oláh leány gyúlasztotta szerelemre. E kalandnak költôi emléke a RUSZÁNDÁRÓL írott versek.
1790-ben mint hadnagy hazatért, hogy testvéreivel megosztozzon az idôközben meg- 2.
halt szüleinek örökségén. Csapatához
visszatérve részt vett a francia háborúban.
Ekkoriban szövôdhetett második szerelmi
idillje, melynek emlékeit az AMELIHEZ intézett dalok ôrzik. E hadjárat alatt ismerkedett meg a francia irodalom legújabb termékeivel, melyek a könnyûvérû katonatisztbôl emberszeretô filozófust, a harci
dicsôségbôl kiábrándult komoly férfit alkottak. 1796 végén nyugalmazott fôhadnagyként végleg búcsút mondott a kalandos katonaéletnek és hazatért Debrecenbe,
ahol házat, szôlôt vett és hivatalt vállalt. Részt vett a város
közgyûlésein. Világlátottsága, elismert tudós és poétai híre súlyt adtak szavának. Piacz utcai házában CSOKONAI, KIS
IMRE, SZENTGYÖRGYI, DOMONKOS LAJOS és sógora DIÓSZEGI
mindig szívesen látott vendégek voltak. CSOKONAI halála
után ô lett a debreceni irodalmi élet irányítója. KAZINCZYVAL eladdig szíves baráti viszonyban állott, míg a CSOKONAI sírjánál emelt emlékoszlop jelmondatán össze nem
vesztek és pör lett belôle. KAZINCZY ajánlott jelmondata:
„Arkádiában éltem én is”, melyet FAZEKAS sértésnek vélt.
Ezen sértés alapját KAZINCZY és a debreceni polgárok közti
viszonyából érhetjük meg. (KAZINCZY leveleibôl ismert,
hogy a debreceniekrôl lekicsinylô véleménnyel volt.
A debreceniség nála egy volt a maradisággal, sôt az ostobaság fogalmával, amiben nagy része lehetett annak az elfogultságnak, melyet KAZINCZY a nyelvújítás túlzásait erélyesen visszautasító, a világpolgárias szellemnek sem szívesen
hódoló tôsgyökeres magyar debreceni közvéleménnyel
szemben táplált.) A per ellenére FAZEKAS a füvészkönyv egy
példányát elküldte KAZINCZYNAK. Viszonzásul KAZINCZY az
1811-ben összegyûjtött munkáinak egy példányát, sôt
1812-es bécsi útjáról a bécsi botanikus kertbôl kapott ritka magvakat juttatta el FAZEKASNAK. Debrecenben több
tûzvész is pusztított. 1802-ben a kollégium könyvtárát is
menteni kellett. 1811-ben FAZEKAS Piacz utcai házát sem
kerülte el a tûz. Mint világot látott embert az eklézsia megbízta FAZEKAS MIHÁLYT, hogy a készülôben lévô nagytemplom építkezési ügyeiben eljárjon. 1809-tôl pedig
a fôiskola pénztárosaként vállalt feladatot. 1825-ben, hivatkozva, hogy testvérei mind elhaltak mellôle, s egymaga
maradt, végleg lemondott hivataláról. Még 1804-ben elkészült, de csak 1815-ben jelent meg névtelenül a Lúdas Matyi, mely mint költôi munka friss komikai hangjával váltotta ki kortársai közül. 1819-ben megindította a nagy
népszerûségre szert tett Debreceni Kalendáriumot, melyet

egészen haláláig nagy kedvvel szerkesztett. Mint jó kálvinista ô szerzette a 127. dicséretet („Oh mely nagy az oly ember boldogsága, kinek igazán gyûlt minden jószága…”) Mint
agglegény halt meg 1828. február 22-én hatvankét éves
korában. Sírja felett BUDAI ÉZSAIÁS püspök parentált.

Földi János
(1755–1801)
Meg kell említeni annak az embernek a személyét is, aki közvetlenül nem volt a mû alkotója, de közvetetten mégis hozzájárult
a mû megszületéséhez.
FÖLDI JÁNOS a hajdúkerület fôorvosa
volt. A magyar nyelv mostoha sorsa bántotta hazaszeretô lelkét, ezért sürgette, hogy
a természettudományok minél elôbb a magyar nyelv köntösében jelenjenek meg az
irodalmunkban. Annyi elfoglaltsága mellett nekifogott
Linné szisztémája szerint a Természeti História Elsô Tsomó.
Az állatok országa címû munkának, mely halála évében,
1801-ben jelent meg Pozsonyban. Elôszavában írta:
„Nemzetem! taníttasd és tanítsd valahára avagy tsak ezt az
eggyetlen eggy Tudományt Nemzeti nyelven!” A „Második
Tsomó” A növények országa lett volna, melyre nem maradt
életébôl ideje, hogy saját kezûleg megalkossa. A magyar
füvésztudomány alapelveit, annak irányát és a módszerét
egy 59 oldalas kiskönyvben lerakta. Ez a csillag vezette
DIÓSZEGIT és FAZEKAST mûvük elkészítése során. A növények magyar elnevezésében FÖLDI rendet akart teremteni,
mint tette LINNÉ a latin nómenklatúrában. Az idôpont alkalmas volt, mert még nem létezett tudományos magyar
füvészkönyv. FÖLDI utasításai: „A néptôl át kell venni a jót,
de egyebekben fenn kell tartani az elnevezés jogát a hozzáértôknek.” Végül ábécérendbe szedve egybeállította mindazon
növényeket, melyeket részben a régibb füvészkönyvekbôl,
részben a köznéptôl egybeszedett s jónak ítélt, egyszersmind fölkérte mindazokat, akik valami jó elnevezést tudnak, jegyzéke pótlásául küldjék el hozzá vagy a kiadóhoz
„a magyar fûvésztudománynak tesznek vele szolgálatot”. Nagy
érdeme, hogy az akkori tudomány által leghelyesebbnek
ítélt LINNÉ rendszerét nálunk is meg akarta honosítani és
még nagyobb, hogy oly elvet jelölt ki, melyekkel igazodva
a magyar nyelv természetéhez, e meghonosítás nyelvünk
legcsekélyebb kárával történhetett.
Dr. Szabó Attila
szakgyógyszerész

1. Diószegi (Diószeghy) Sámuel sírját ezzel az emlékoszloppal
1863-ban jelölték meg az utókor számára, mellé temették
Erzsébet leányát 1863-ban.
2. Fazekas Mihály emléktáblája a Debreceni Református Kollégium falán
Fotók: Dr. Szabó Attila
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Orvosi témájú karikatúrákat
tartalmazó album
A humor és a nevetés megkönnyíti az ember problémákkal terhes idôszakait.
Ha a közhelyként hangzó kijelentés pszichológiai hátterét átgondoljuk, számos
személyes élménnyel, átélt helyzettel tudjuk az állítás valóságtartalmát alátámasztani. Az élet mindennapos nehézségei közé tartozik a betegség, a testi fájdalom, amelyet ugyan ki-ki alaptermészetének megfelelôen vagy fegyelemmel,
vagy kevesebb türelemmel visel el, az azonban bizonyos, hogy mindenki szorongással, félelemmel gondol rá. Ilyen lelkiállapotban is segíthet a humor, a felszabadító nevetés, vagy akár a röpke, gondûzô mosoly.

N

em lehet véletlen, hogy a régi
korok óta ismert különféle
betegségeket, betegeket ábrázoló képzômûvészeti alkotások (szobrok, rajzok, festmények) között milyen nagy arányban találkozunk groteszk ábrázolásokkal, karikatúrákkal.

A mûvészi megfogalmazás lehet egészen szélsôségesen túlzó, vagy a „bárkivel megeshet” alapon elnézô, ám
mégis a jellemzô emberi gyarlóságokat, gyengeségeket kiemelô karikatúra.
Rendkívül gazdag az angol és francia mûvészek által készített orvosi ka-

Címoldal (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest) Fotó: Vékás Magdolna

rikatúraanyag, pellengérre állítva nem
csupán a különösen viselkedô beteget, hanem a szatíra vitriolos eszközeivel magát az orvost is. Visszatérô
témaként találkozunk a látványos
külsôségekkel megörökíthetô kóros
állapotokkal, betegségekkel, a helyzetkomikum adta hatásokra alapozott esetekkel, ezért igen gyakori a
fogfájás, a kólika, a gyomorrontás kínos tüneteinek ábrázolása csakúgy,
mint a külsô jegyeket ugyan nem mutató, ám annál több „ceremóniával”
ápolt migrén, vagy a képzelt beteg bemutatása.
Párizsban, 1823-ban jelent meg a
Pathologie pittoresque címû, 20 orvosi

Gyógyszerészettörténet
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Belív (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest) Fotó: Vékás Magdolna

karikatúrát tartalmazó album. A XIX.
század elsô felében alkotó legnevesebb francia mûvészek készítették a
rajzokat, a kiadás a neves rézmetszô,
AMBROISE TARDIEU (1788–1841) érdeme. A TARDIEU család tagjai a XVII.
századtól voltak ismertek a francia
mûvészetben, festôként, grafikusként,
metszôként öregbítették a család hírnevét, gazdagították a képzômûvészetet. AMBROISE TARDIEU munkásságának
fontos részét képezte a nagy szakértelmet és különleges adottságokat megkívánó térképkészítés, valamint a
portréfestés és rajzolás. Rendkívül finom technikával (ún. pontozásos rézmetszet) készült, JOSEPH PRIESTLEY
portréját ôrzi a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum.
Ismerkedjünk meg az album karikatúráinak többi alkotójával is.
ANTOINE CHAZAL (1793–1854) festô és metszô. Leghíresebbek állat- és
növényábrázolásai, légies könnyedsé-

gû botanikai rajzait féltett kincsként
ôrzik a galériák. Kedvelt portréfestôként ismerték kortársai.
HIPPOLYTE BELLANGÉ (1800–1866)
festô, rajzoló, metszô és litográfus. Csataképei hozták meg számára a sikert,
kiváltképp a napóleoni háborúk idején
készült megrázó festményei és rajzai.
EDME – JEAN PIGAL (1794–1872)
festô, karikaturista. Munkásságát jelentôsen befolyásolta a karikatúra
mûfaj iránti elkötelezettsége. Méltatói
kiemelik szatirikus politikai rajzait,
amelyek a korabeli francia társadalom fonákságait, ellentmondásait
mutatják be, stílusában a maró gúny
mellett figyelmet érdemel az elesettekkel vállalt szolidaritása. Az orvosi
témák iránti érdeklôdését nemcsak a
bemutatott album számára készített
rajzai bizonyítják, hanem legfontosabb mûvei között tartják számon a
Kolera-járvány c. festményét (Musée
des Beaux – Arts de Valenciennes) is.

Végül LOUIS FRANCOIS AUBRY (1767–
1851) miniatûrfestô, a rézmetszet készítésénél is fontos apró részletek kidolgozásának mestere, aki éles szemmel meglátta, megértô humorral és
tetszetôs formában állította karikatúrái középpontjába a nap mint nap
elôforduló egészségügyi problémákat.
AUBRYT azért hagytuk a bemutatás végére, mert ô a két kiválasztott rajz alkotója. Az elsô kép címe: Gyomorrontás. A kép középpontjában a fôszereplô idôs úr, hasgörcstôl gyötörten, rogyadozó térddel vánszorog a szomszéd szobába, ahol újabb szenvedések
várnak rá egy hatalmas beöntô
klistéllyal „felfegyverzett” öregasszony személyében. Nyilván ez lehet az utolsó lehetôség, hogy megszabaduljon kínjaitól, hiszen a háttérben
látható a párolgó gyógytea, mindenféle gyógyszeres üvegcsével. A család
többi tagjának – felesége és annak
szoknyája mögé bújó gyermek, a férfi
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Belív (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest) Fotó: Vékás Magdolna

lába körül ólálkodó kutya – arcáról a
tökéletes együttérzés sugárzik. A rajzhoz mellékelt szöveg a kulináris örömökrôl, és azok „szomorú” következményeirôl szóló tanulságos kis történeteket, aforizmákat és népszerû tréfákat tartalmaz.
A második kép témája és elôadásmódja szinte kortalan, készülhetett
volna kétszáz évvel korábban, vagy
ötven–száz évvel késôbb is. Mozgalmas vásári jelenetet látunk, fôszereplô a vándor foghúzó, aki állandó
résztvevôje volt a vásároknak. Egy
sámlin kuporog a szerencsétlen páciens, az elôtte térdeplô borbély-foghúzó éppen bedagadt ajkait igyekszik
szétfeszíteni, hogy minél elôbb megszabadíthassa a kínokat okozó „bûnös” fogtól. Hátuk mögött a kikiáltó,
egyik kezében magasra emel egy már
korábban kihúzott fogat, sôt a nagyobb meggyôzés érdekében, a „mes-

ter” nagy tapasztalatát bizonyítandó,
több tucat kihúzott fogból álló, fonálra fûzött nyakláncot visel. A háttérben
álló asztalkán és a felnyitott ládikában a borbély-foghúzó rémisztô „mûszerkészlete” látható. Mindez azonban nem rettenti el a fogfájósokat, hiszen kíváncsisággal vegyes szörnyülködéssel állnak sorban a bedagadt arcukat tapogató, szenvedô arckifejezésû férfiak és asszonyságok.
Az album további rajzai migrénes
beteget, elmeháborodottat, gutaütöttet, vitustáncot járókat, hadi sebesültet, az unokáitól megfertôzött bárányhimlôs nagypapát stb. mutatnak be.
Minden rajz után egy-két oldal terjedelemben a témához illô humoros kísérôszöveg található. A bemutatott
két rajzra nemcsak azért esett a választás, mert a mai humorérzékünknek is
jobban megfelel, mint a többi, hanem azért is, mert többnyire nem ta-

láljuk a mûvész aláírását, monogramját, így nem azonosítható az alkotó. E
két rajzról azonban kétségtelenül
mondhatjuk, hogy LOUIS FRANCOISE
AUBRY karikatúrái.
(A kötet adatai: Pathologie pittoresque. Recueil de vingt caricatures
medicales. Par Aubry, Chazal, Colin,
Bellangé et Pigal. Paris, Chez Ambroise Tardieu, Editeur: Roue du Battoire, N.12. 1823.)
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.



15

Fodor Kálmán elsô Magyar
Gyógyszerészeti Dobozgyára
A patikaszerek iránti bizalmat és hatásukban való hitet a
gyógyszertári környezet mellett a gyógyszerek megjelenése, „adjusztálása” nagymértékben befolyásolta, különösen azokban az idôkben, amikor a gyógyszerek zöme még
a patikában készült. A csomagolóanyagok gyártói, termékük árával (ﬁzetési kedvezményekkel), azok jó minôségével és tetszetôs megjelenéssel nyerték el a gyógyszerészek bizalmát. A legmegfelelôbb külsôt, mely egyben a
gyógyszerek reklámozását is biztosította, a megrendelô a
gyártók kínálatából választotta ki.

A

Kiegyezés utáni gazdasági fellendülés lehetôségeit
kihasználva FODOR KÁLMÁN éppen ezt a szakmai területet választva lett a XIX. századvégi Magyarországon a gyógyszerészeti csomagolóanyagok gyártásában
az egyik legsikeresebb vállalkozó.
Az 1870-ben Pest belvárosában alapított (majd késôbb
a Rózsa utcába átköltözött) dobozgyára 1949-ig, a cég felszámolásáig biztosította Magyarország – és számos szomszédos ország – gyógyszertárainak igényes csomagolóanyag-szükségletét.

1.

FODOR KÁLMÁN MÁTYÁS 1841. december 19-én született
Kassán. Édesapja erdész volt a DESSEWFFYEK fintai uradalmában. Iskolái után könyvkötô mesterséget tanult, majd
Debrecenben segédeskedett DÁVIDHÁZY IMRE könyvkötônél. A Vándorkönyvében dokumentált vándoréveket követôen 1867-ben már Pesten a terézvárosi Kismezô u. 34ben (most Klauzál u.) a névrokon FODOR ISTVÁNNÁL lakott
és az ô „dobaszgyárában” dolgozott [1]. Nála szerezte meg
azokat az alapismereteket, melyek aztán három év elteltével a saját vállalkozása alapításához elvezették.
Rendszeresen részt vett mint ún. „banderialista” a TISZA
KÁLMÁN vezette Balközép Párt országgyûlési képviselôjelöltjeként fellépô JÓKAI MÓR korteskörútjain. Ennek emlékéül JÓKAITÓL dedikált fényképet kapott.
2.

1869-ben feleségül vette MIKE ANNÁT, öt fiuk és egy leányuk született. A fiúk fiatalon – az akkor gyakori – tüdôvészben meghaltak, csak MARGIT leányuk
házasodott meg (férje ID. DR. GôBEL
JÓZSEF tisztiorvos; két fiuk született, számos leszármazottjuk él.)
FODOR KÁLMÁN 1870ben alapította – felesége
családjának anyagi támogatásával – Pest belvárosában, ténylegesen az
V. ker., Váczi körút 4-ben
dobozgyárát (ma a BajcsyZsilinszky út 4. sz. lenne, de
ezt a háztömböt lebontották,
most mélyparkoló van a terüle3.
ten.)

A gyógyszertárak háttere
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nek, ti. unokáik – DR. GôBEL JÓZSEF és SZKALLA ÉVA, szüleim – 1939-ben összeházasodtak.
1907-ben a megfáradt FODOR KÁLMÁN visszavonult. Két
felnôtt fia, SÁNDOR (34) és MIKLÓS (32), akik már korábban bekapcsolódtak a céggel kapcsolatos tevékenységekbe, önálló cégvezetôi jogosítványuk birtokában átvették a
családi vállalkozás vezetését.

6.

4.

A belvárosi üzemi területet lassan kinôtték, ezért 1881ben megvette a VII. ker., Rózsa u. 25. sz. alatti földszintes
házas telket. Kezdetben csak a lakásuk volt itt, de évrôl évre fejlesztett, bôvített és épített, mígnem 1894-ig a dobozgyártást is fokozatosan áttelepítette a Rózsa utcába.
Az 1885. évi Budapesti Országos Általános Kiállítás katalógusa FODOR KÁLMÁNT így mutatja be: „Fodor Kálmán doboz-díszmûgyáros 40 munkással dolgozik, segédgépeket használ, kivitele van keletre, kitüntetései vannak, valamint gyógyszerészeti- és díszdobozokat gyárt” [3]. 1896-ra megduplázódott munkásainak száma [4].
Állandó megrendelôi közé tartozott SZKALLA ANTAL
gyógyszerész is (Gyógyszertár a Szt. Józsefhez, Bp. VIII.,
Mária Terézia tér 11.), aki a Beszállítói vásárlások naplója
szerint 1878-tól rendszeresen vásárolt tôle kartonárut. Akkor még nem sejthették, hogy évek múlva rokonok lesz-

A gyártás bôvítése és modernizálása érdekében ismét
nagy építkezésbe kezdtek a Rózsa utcai telek udvari részén.
1908 végén meghalt a fiatalabb cégvezetô FODOR MIKLÓS, majd 1909. március 18-án az alapító FODOR KÁLMÁN is.
FODOR SÁNDOR befejezve az átalakításokat, az 1910. évi
Termék Árjegyzékében a modernizált üzemrészeket is bemutatta.

5.
7.

1913-ban, alig 40 évesen elhunyt FODOR SÁNDOR is.
A sikeres családi vállalkozást folytatni kellett. Vezetését
ekkor átvette a most már egyedül maradt testvérhúg, FODOR MARGIT (ID. DR. GôBEL JÓZSEFNÉ), kiváltotta iparigazolványát is, de az akkor még a „gyengébb nem” számára
igencsak szokatlan feladatot, részben családi kötelezettségei (fiai 7 és 4 évesek voltak), a világháború okozta gondok stb. miatt nem tudta tartósan vállalni. Ezért a közben
Közkereseti Társasággá alakított céget társával, édesanyjá-
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val 1916. május 26-án eladták az egyik korábbi versenytársnak a szintén jó hírû „Dávid Károly és fia dobozáru és
falemezgyár Rt.”-nek.
Megállapodtak, hogy a már jól bevezetett „Fodor Kálmán” cégnevet a termékek értékesítésénél az új tulajdonos
tovább használja, hiszen a széles körû ismertséget célszerû
volt megôrizni. Az alapító FODOR család tulajdonlása tehát
megszûnt, de a gyógyszerész vevôkör ezután is zavartalanul megkapta megrendeléseit. 1949. augusztus 11-ig a cég
felszámolásáig a csomagolóanyag-gyártást részben a Rózsa
utcai bérelt üzemrészekben, illetve a Dávid Károly cég Bp.
I. ker., Mészáros u. 58. sz. alatti gyárában végezték [2].
FODOR KÁLMÁN a gyógyszerész vevôkörét Termékkatalógusok/Árjegyzékek, kiállítások révén, illetve hirdetéseken keresztül tájékoztatta.
Az Árjegyzékeket minden gyógyszertárnak megküldték.
Papíráruin (tasakok, receptborítékok, faltkartonok,
gyógyszeres dobozok stb.) rendszerint az alsó szélén szerepelt – különféle formában – a gyártó felirata. (Pl. „Fodor
Kálmán Budapest”, vagy „Fodor K. Dobozgyár Budapest”
stb.) A gyár eladása (1916) után már csak „F.K.B.” jelzést
alkalmaztak a termékeken.
9.

8.

A gyógyszertárak háttere
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VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Gyógyszertári csomagolóanyagokon kívül kalapés keménygallértartókat,
illatszer és pipereáru díszdobozokat is gyártott a
cég. Az 1896. évi Millenniumi Kiállításról szóló
nyolckötetes kiadványban [4] a következô méltató sorok olvashatók:
„De leghivatottabb
képviselôje kiállításunkban a díszdoboz készítésnek a Fodor Kálmán
czég, mely 26 évvel ezelôtt
talán egyedül állott hazánkban a doboz gyártás terén.
A kezdetben szerényebb körben mûködô vállalat, mely
egykor a gyógyszertárak papíros-czikkeivel foglalkozott
csak, ma már a fényûzési és
illatszerészeti dobozok gyártására is nagy súlyt látszik
fektetni, …”
Hirdetései 1891-tôl
rendszeresen megtalálhatók különféle évenként
megjelenô
gyógyszerészeti kiadványokban – általában a Gyógyszerészek Zsebnaptárában, de a Budapesti
czim- és lakásjegyzékben is hirdetett.

10.

11.

12.

Jelentôsebb kiállításai és az azokon szerzett elismerések:
1. 1876. Országos Ipar-, Termény- és Állatkiállítás Szegeden
2. 1878. [3] Párizsi Világkiállítás
3. 1879. Székesfehérvári Országos Kiállítás
4. 1885. Budapesti Országos Általános Kiállítás
5. 1896. Budapesti ezredéves Kiállítás
6. 1900. [5] Párizsi Világkiállítás

13.

Ifj. dr. Gôbel József
szakgyógyszerész

érdemérem
érdemérem
aranyérem
érdemérem és arany érdemkereszt
érdemérem
arany érdemkereszt

Gyógyszerészettörténet
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IRODALOM

Utóirat:
Tudatosan választottam a gyógyszerészpályát, bár anyai
(Szkalla) gyógyszerész felmenôim példája befolyásolt
ebben. Az már a véletlen mûve volt, hogy 12 év gyógyszerészi (gyógyszertári és gyógyszergyári) tevékenység
után a BOSCH cég gyógyszeripari csomagológép-gyártóinak képviseletét elvállalva (kimondottan gyógyszerészt kerestek!) 30 éven keresztül a gyógyszerek csomagolásával, így tulajdonképpen Fodor Kálmán apai dédapám szakmájával foglalkoztam. Azzal, hogy családunk
számtalan régi fényképet, dokumentumot megôrzött,
kötelességemnek érzem a szakmatörténeti vonatkozásokat összegyûjteni és kutatással kiegészítve közkinccsé
tenni. Remélem Fodor Kálmán munkásságának – vázlatos – bemutatásával hozzájárulhattam gyógyszerészettörténetünk gazdagításához, színesebbé tételéhez.
Ifj. dr. Gôbel József
szakgyógyszerész

1. Gyógyszerészi Hetilap, VI. évf. 42. sz. Pesth. 1867. okt.
17. (Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtár)
2. Budapest Fôváros Levéltára. Cégiratok, Közjegyzôi
Okiratok. Fodor Kálmán Cg. 4460.
3. Az 1885. évi Budapesti Országos Általános Kiállítás Katalógusa. Szerk.: Mudrony Soma. II. r. XIV. csop. 2. p. Papíripar/papíráruk. 209. o. (Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár)
4. Matlekovits Sándor: Magyarország Közgazdasági és Közmûvelôdési állapota ezeréves fennállásakor. Bp. 1898. II. r.
367. o. (Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár)
5. Fodor Kálmán 1904. évi Árjegyzéke. Gyógyszerészek Zsebnaptárai. (Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtár)

13.

1. Fodor Kálmán (1841–1909) (Kép a családi fényképalbumból)
2. A Fodor család 1905-ben. Balról: Fodor Kálmánné, F. Miklós, F. Kálmán, F.
Margit, id. dr. Gôbel József és F. Sándor. (Kép a családi archívumból)
3. A 25 éves évfordulóra készített ajándék a munkatársaktól: Babérkoszorús
rézkeretben a Fodor házaspár képe. A szalagdísz felirata: „Nagyságos Fodor
Kálmán úrnak. Szeretett Fônökünk! Gyárának 25 éves öröm ünnepén szeretô
munkásai és munkásnôitôl 1895. augusztus 24-én.” (Saját felvétel a családi
archívumi képrôl)
4. Iparjegy „Egyéni vállalkozói igazolványát”, mely önálló dobozkészítési tevékenységre vonatkozott, közeli lakáscímére („Székhely”): Lipótváros, Erzsébet
tér 5. állította ki Pest szabad királyi város tanácsa [2]
5. A dobozgyár ábrázolása az 1904. évi termékkatalógusban [5]
(A képen látható Rózsa utcai házat 2004-ben bontották le, a bontáskor a „Fodor Kálmán” felirat hiányosan, de még látható volt a homlokzaton!)
6. A dobozgyár 1908. évi építkezése a Rózsa utcában (A kép közepén, az akkor már súlyos beteg Fodor Miklós áll botra támaszkodva. A bal oldalon a korábbi üzemi ablakok, a háttérben pedig az Erzsébet Leányárvaház Rottenbiller utcai (ma az Állatorvosi Kar Intézetei) impozáns épületének hátsó frontja

látszik. Fodor Sándor felvétele a családi archívumból. Háromdimenziós –
sztereo – üvegdiáról készült reprodukció)
7. „Dobozgyártás… Gyógyszerészeti dobozok készítése…” A kép bal oldalán látható a cégvezetô Fodor Sándor, amint a kartonvágógép karját fogja.
(Kép a családi archívumban az Árjegyzékbôl)
8. A családi iratok között megôrzött 1910. évi egyik Árjegyzék tartalomjegyzéke és a gyógyszerészeket megszólító bevezetô
9. Katalógusképek az 1904. [5] és az 1910. évekbôl
10. Gyógyszeres dobozok és papírtasakok a gyár korábbi termékeibôl (Saját felvétel, saját gyûjteménybôl)
11. Adományozó levél. Az 1885. évi kiállítás után Ferenc Józseftôl, a Tisza Kálmán kormány földmûvelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztere, Széchenyi Pál közvetítésével arany érdemkeresztet kapott. (Saját felvétel a családi
archívumból)
12. Fodor Kálmán kitüntetései (elôlap és hátoldal) (Saját felvétel a családi archívumból)
13. Hirdetések az 1891., 1910. és az 1926. évi „Gyógyszerészek Zsebnaptára”-iból [5]
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Párhuzam
Az „Égetô Eszter”
gyógyszerészi vonatkozásai
Kristó Nagy István (1921) gyógyszerész és irodalmár,
gyógyszerész családból származik. Hódmezôvásárhelyen
laktak. Édesanyja is elkezdett gyógyszerészetet tanulni,
hogy – édesapja külföldre távozása miatt – megmentse
a családi gyógyszertárat. Abban az idôben Németh László,
az író, az ottani gimnáziumban tanított, és történetesen náluk, a kertben lévô különálló kis házban lakott. Az édesanya lett az író „modellje”, Égetô Eszter.
Párhuzamot vonva a regényben leírtakkal és a család
történetével, betekintést kaphatunk a teljes kortörténetbe,
társadalmi ismeretekbe.

VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

„Alakot kerestem, akin át a szívemben hordott éden megcsúfolását elmondhatom. Nyúlhattam volna Csokonai után. Mindig
az volt az érzésem, hogy magyar világunknak ô a legjellemzôbb
hôse: a magyar Faust-ot s tán épp egy drámai költeményben;
ôróla kéne megírni… De most nem drámát, hanem regényt
akartam írni, s nem is csak a magyar élet regényét, hanem azon
túl: az egész emberi életrôl szólót. Így villant föl bennem annak
a nônek az alakja, akinek négy-öt éve éltem a fedele alatt. Nem
lettem volna persze író, ha eszembe nem jut, hogy róla, a különös patikuscsaládról regényt is lehetne írni. Az idegen élet s a magam panaszának az összevillanása azonban most történt meg.
Ha volt valaki, akinek az életét ilyen csendesen szövôdô édenszigetek pusztulásaként is föl lehetett fogni, hát ô volt az. S az esztelenség is ott volt körülötte: különc, fantazmahajtó rokonaiban.”
(Németh László: Író és modelljei)

„Égetô Eszter a világirodalom pompásan megalkotott nôalakja. Utánozhatatlanul drámai asszonysorsa a maga nemes egyszerûségében és csendes nagyságában a görög istenszobrok harmóniájára emlékeztet. Ellentétben azokkal a belsô feszültségekkel, amelyek Németh László másik két hôsnôjét marcangolják, Égetô Eszter egyénisége kiegyensúlyozott
az ôt környezô zavaros világ ellenére… Ha az ember Reymond
Nobel-díjas paraszteposzára gondol, önkéntelenül is felötlik
a gondolat, hogy Németh László legmagasabb etikájú, formában és nyelvben egyaránt bámulatra méltó mûvei, amelyben a magyar falu és kisvárosok valamennyi emberi problémája tükrözôdik, végre egyszer már nemzetközi elismerésre
ajánltassanak.”
Neue Züricher Zeitung
(1963. dec. 5.)

Kristó Nagy Istvánné Kenéz Kató, Németh László Égetô Eszter-modellje
(Hódmezôvásárhely, 1899. december 19.–Budapest, 1967. június 19.)
(Kristó Nagy István)

„Regényem ötven esztendô magyar történetét mondja el, egy aszszony életén keresztül. Égetô Eszter a század elején, a koalíció
éveiben mint elemista kislány bukkan fel elôttünk, s 1948-ban
mint családjafosztott nagymamától búcsúzunk el tôle.
A regény három részre oszlik: a világháború végéig terjedô
részben az ügyvéd apa: a restauráció éveiben, a patikus férj:
a népi mozgalom, a második világháború, a »négy párt« idején a politikusnak készülô fiú, az, akit Eszter szôlôként, ingadozó lelkével befut.
Eszter legszembetûnôbb tulajdonsága, hogy a körötte támadt
életfolton valami édenkertfélét próbál teremteni. Akárhová ve-
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tôdik, elhagyott faluban, csillogó megyei városba, a maga elmaradt szülôhelyére, rokonok vagy véletlen köré vetôdött emberek
közé, ô, mint a pók, rögtön veti a belátás, a segítség, a szorgalom szálait, hogy az élet törvényeit követô szép kis közösséget
alakítson belôlük. A regény kilenc fejezet, kilenc ilyen meghiúsult kísérlet: a férfiak belátástalan, tetszetôs eszmékbe öltözô,
vakon rohanó akarata újra és újra lesodorja hálóit. A kísérlet
egyetlen eredménye: Eszter lelkének beérése…”
(Németh László írása. Részlet a fülszövegbôl)

Máté Józsi alias Kristó Nagy István (az apa) kézikönyve a sándorfalvi patikában (Galenus Gyûjtemény)
Németh László. Bérci László felvétele (Kristó Nagy István)

„Csillag ember volt, századunk magyar irodalmának egyik
legnagyobb hatású alkotója; jelentôsége kezdettôl túlnôtt az
irodalom határain. Álmodta, tervezte, építette a magyar mûvelôdés templomát. Olyan célokat keresett, amelyek a személyes életnek értelmet, a nemzeti közösségnek méltóságot adhatnak. A »Hogyan kell hát élni« tolsztoji kérdésre a maga
életének és mûvészetének a példájával felelt.”
(Czine Mihály: A templomépítô író)

De másnap egész nap az árjegyzékeit s a régi gyógyszerészkönyveit forgatta. Még az apja könyvei is lekerültek a padlásról.
Harmadnap kidoboltatta.
Akkor egy pár hétig gyógynövénylázban égett a falu. Beléndeklevelet, ökörfarkkórót szedettek.”

„Csakugyan az apja munkája, ezzel ölte az idôt. Volt esztergapadja is, lombfûrésze. – Érdekes, hogy ilyesmikkel foglalkozott
– nézte Eszter a tárgyait gyöngéden. – Szívbajos ember volt –
mondta Józsi –, azért csináltak gyógyszerészt belôle. Ha életrevaló, gazda vagy jogász lesz. Így azt mondták, jó lesz gyógyszerésznek. Ezért kell nekem is gyógyszerésznek lennem – tette
hozzá keserûen.”

A szentesi ház (Iskola u. 1.) teraszán.
Ülôsor jobbról balra: Kenéz Sándor, Kristó Nagy Istvánné Kenéz Katalin,
Vas János, Kristó Nagy Kata, három ismeretlen személy.
Áll: Kenéz Lilla (Kassa), Kristó Nagy István (Kristó Nagy István)

„A gyógynövényeknek nincs jövôjük – mondta Józsi. – Ma már
mindent szintetikusan állítunk elô. Kamilla? Gyûszûvirág? …

„…Eszter elôrehajolt a kocsishoz: – Itt megállunk. Mire az ismerôs fiákeres odafordult a nagytér egyik sarkára. – Ahá, tehát
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itt van a híres Máté – patika – mondta Amál, ahogy a mellékutca torkolatánál egy saroküzlet fölött nevük hatalmas négy betûjét a levegôben megpillantotta. Eszter örömmel ismerte föl
tréfás meglepetéseiben azt a kis büszkeséget, amelyet az anyjuk
nevelt Józsiért a Máté-lányokba. – Ez aztán patikának való hely
– mondta Károly is. S mert akkorra már Józsi is jött a patikából, neki is megismételte. – Épp mondom a feleségednek, hogy
ennél jobb helyen kevés patika van az országban. – De majd a
házamat nézd meg – dicsekedett Józsi, a csókokból kibontakozva. Látszott, sehogy sem akarta átengedni, hogy az új házat
Eszter mutassa be a sógorának.”

A polgármester ükapa nevét viselô utcatábla Szentesen
(Kristó Nagy István)

VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

A folyosó egyik oldaláról egy kis világtalan, inspekciós szobácska nyílt (itt végezte Eszter az írásbeli munkát); a másikról,
ajtó nélkül a patika.”

A Kristó gyógyszertár reklámja (Galenus Gyûjtemény)

„Józsi azonban megunta Szeghátot. Az ô fénykora az elsô szegháti évek voltak: akkor volt rajta az egész város szeme. Az emberek kíváncsiak voltak: na, a polgármestersarj, a Máté unoka.
Az elhanyagolt kis gyógyszertárból, amely a Városház terét piszkította (hozzátéve a szomszéd üzletet), fényes sarokpatikát csinált; az ô háza volt a háború után az elsô nagy magánépítkezés, autóbusza járt, mozgásba hozta a strand fürdôügyét.”

Hódmezôvásárhelyi Kristó Patika
A díszmeggyfák takarásában Gyógyszertár felirat. A járda szegélyénél
kerékpárállvány, táblával: Kristó Patika
(Németh László Városi Könyvtár, Hódmezôvásárhely)

„A patika a város legszebb házában volt. A kapualjjal szemben
a kristályajtókon át egy bank hivatalnokainak és ügyfeleinek
a mozgása látszott; az emeletre a bankigazgató lakásába rézrudakkal leszorított kókuszszônyeg vitt. A patikába is nyílt innen
a kapualjból egy kis hátsóajtó, a személyzet s a családtagok ezen
mentek be. Eszter halk kopogtatására rendesen a laboráns szôkített haja jelent meg – egy örvendezést tettetô mosoly s egy kíváncsi pillantás – az ajtórésben. A kisajtón túl egy kis keresztfolyosó következett. Ablaka nem volt, a laboráns a patikából beesô világosság vagy a falilámpa fényénél itt készítette a krémeket, kenôcsöket. A folyosó fala tele volt üvegekkel; itt tartották a nagy
masszában fogyó anyagokat; egy kis szekrényben a munkaasztal
fölött beégetett feliratú üvegekben álltak a kémszerek.

Kristó Nagy István a hódmezôvásárhelyi „kisház” képével. Németh László
vásárhelyi lakása (Kristó Nagy István) Fotó: Kocsis János

„Eszter, ha a verandára kilépett egy másik kis verandát látott a
széles parasztház elôtt.
Két oszlop, rajta az elôreugró tetô.”
„Eszter megnyugtatásul a régi módszerét vette elô; a ház végében ott van üresen a kisház, mihelyt ráér egy kicsit, kitakarítja neki.
Az megfizethetetlen jótétemény, ha ô azt a házat, amíg a tanító házaspár visszajön Nyugatról, elfoglalja.”
„Az érettségi kilátásairól beszélgettek. Eszter azt monda: Ô beéri az érettségivel is. Az egyetem már sok az ô fejének. Elég, ha
beiratkozik, akkor már dolgozhat a patikában mint gyakornok.
Méhes azt mondta: – De csak tessék elvégezni. Eszter elértette:
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Kristó Nagy Istvánné leckekönyve a szegedi egyetemrôl, 1946–47.
(Kristó Nagy István)

Méhes úgy látja, hogy öregkorának az lesz egyetlen mentsége,
ha addigra, ameddigre Józsefék kezén a patika elolvad, az ô kezében ott van a diploma.”

Családi kép két évtized múltán Amerikában; 1960-as évek (balról jobbra).
1. Kristó Nagy Tamás „Máté Lôrinc”, 2. Kristó Nagy István „Máté Józsi”,
3. Kristó Nagy István „Máté József”, 4. Kristó Nagy Katalin „Máté Eszter”,
5. Kristó Nagy Istvánné Kenéz Katalin „Égetô Eszter” (Kristó Nagy István)

„A verandán épp ötre kellett teríteni, mint amikor vasárnaponként az egész család együtt ebédelt; azok közül azonban csak Eszter, maga a kínáló volt a tavalyi. Még József sem volt otthon…
…Józsiékról májusban hozták az elsô üzenetet a Nyugatról
hazatérôk. Egy kis bajor városkában voltak, még mindig a kórházzal; azzal is fognak hazatérni. Késôbb Józsitól is jött levél;
Ô azonban nem írt a hazajövetelrôl. Ehelyett megírta, hogy a kórház egész készletét megmentette, s most épp egy angol-magyar
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szótárat készül a menekültek számára kiadni. A következô levélben egy cipész szövetkezet összefogásáról beszélt. Most már
Eszter is láthatja, írta, milyen helyes volt eljönni. Rettenetes hírei vannak hazulról. A legjobb lenne, ha adandó alkalommal
József és Eszter is kijönnének. Lôrinctôl augusztus végén jött az
elsô levél. Most Rómában van; különféle szerelômunkákat végez, s ôsztôl a mûegyetemre fog járni…
… A menekült patikusok lassan visszatértek ugyan, de a Máté
gyógyszertár azzal, hogy ô ottmaradt (a központban ez volt az
egyetlen gyógyszertár) forgalomban és készletben nagy elônyre
tett szert, amit nem volt nehéz ritka élelmiszerekre változtatni.
…Lôrinc kiment Venezuelába.
…Józsi úgy érezte, hogy az események az ô elôrelátását igazolták: »Látja, Eszterke, milyen okos volt (írta a tanítói modorában, melyet távolság és diadal még gyöngéddé is tett), hogy
nem hallgattam az anyai szív rövid látására, s kis Esztit akkor
magammal vittem. Tegyük föl, hogy amint maga kívánta, a hazatérôkkel visszaengedem. Most eggyel többükért kellene szoronganom. Ha József az ô fiatalos önhittségében engem holmi
fantasztának nem tart, az Egyesült Államok valamelyik nagy
gyógyszertárában dolgozik azóta. Magának még mindig ajánlom, tegye túl magát a vidékies hitén, hogy Gorzsán véget ér
a világ; adja el a patikát s jöjjön ki utánunk.«”
„El kell hát kezdenem: grafomán énje
a példa, a hozzá
való hûség követeli
meg a kifejezést:
megírni, ami fáj, ezáltal megkönnyebbedni, ugyanakkor
fájdalmunkat, szenvedésünket, szenvedélyünket a munka
szenvedélye, s köte- Kristó Nagy István gyógyszerész,
lessége által mûvé irodalomtörténész
változtatva: beletenni valamit a világba. Ez Németh Lászlónak mindig sikerült, de vajha sikerülhet-e méltatlan tanítványnak? Engem egy idôben legjobb tanítványának tartottak, Ô maga is, de nem teljesítettem, amit vártak tôlem.
Németh László tanítványának nem lehetett lenni, mert ô saját területén felülmúlhatatlan volt, legföljebb egy nála is nagyobb tehetség vihette volna többre az ô nyomdokain, csakhogy
a hozzá hasonló tehetség is fölöttébb ritka, hát még a nagyobb!
S a tehetséghez hol van még az erkölcs, a szerencse, a szívósság,
a mûveltség – neki mindez megvolt –, hogy lehetne ezt emberségben, mûvészetben fölülmúlni?”
(Kristó Nagy István: Emlékek Németh Lászlóról)
„Ha azt kérdi tôlem valaki, mondd meg nekem, hogyan éljek,
nem tudok okosabbat mondani, mint: olvasd el az Ôrülteket…*”
Németh László: Homályból homályba
(Magvetô és Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977.)
* Az Égetô Eszter c. regény elsôként tervezett címe

Válogatta: Kocsis János

Régi idôk patikája

24



Gyógyszerészettörténet

VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Pödörd, magyar!
Adalék a bajuszpedrô
történetéhez
A bajuszpedrô valamikor, nem is olyan régen, mondhatni
egészen az 1910-es évek végéig kelendô cikknek számított
a gyógyszertárakban és a drogériákban. Dédatyáink óriási
mennyiségben használták férﬁdíszük, férﬁbüszkeségük
ápolására. Bajuszpedrôhöz persze bajuszkötô is kellett éjszakára, hogy a bajusz reggelre kackiásan álljon*. A bajuszpedrônek mára persze csupán az emléke él; s még a legöregebb patikusok, drogisták is csak elbeszélésekbôl, illetve a szakirodalomból ismerhetik.

J

elen írásunkkal e jeles termék elôtt kívánunk tisztelegni, amely ugyan igaz, nem nevezhetô hungarikumnak, de miután a „magyar” jelzô a bajuszpedrôt használó férfiak számára – és akkoriban ôk voltak többségben – minôségre, mégpedig kiváló minôségre utalt, ez
a korai férfikozmetikum mindenképpen rászolgál kitüntetô figyelmünkre.
A pomádé alap-, pontosabban töltôanyaga a saját nedvében párolt alma volt. Ehhez kevertek aztán szegfûszeg,
fahéj, uborka, eper stb. eszenciát. Ugyanúgy kenhették
hajra, mint bajuszra, ráadásul a bajusznövesztô pomádétól legalábbis a gyártó szerint – szép bajusz és erôteljes
szakáll kialakulását lehetett várni. Várni valóban lehetett,
de nem biztos, hogy eredménnyel, jóllehet pl. DR. HEUFFEL
szere (gyártója Vértes és Társa Kozmetikai Gyára Lugoson)
a reklám szerint (Budapesti Hírlap, 1900. február) „a legrövidebb idô alatt még 16 éves ifjak” számára is gyönyörû bajuszt és dús szakállt biztosított.
A svájci DR. FALRCH FELIX hajelixírje bajusznövesztésre
is kiválóan bevált – szintén a gyártó szerint. FALRCH csodaszerét egyébként TÖRÖK JÓZSEF budapesti gyógyszerésznél és NERUDA NÁNDOR Kossuth Lajos utcai drogériájában
lehetett beszerezni kifejezetten jutányos áron (1 doboz 1 frt
20 kr), ráadásul, ha elmaradt a várt hatás, a pénzt visszaadták.
A magyar gyártmányú bajuszpedrô sokkal jobb tartást
adott a férfiékességnek, s jóval „határozottabb” szernek bizonyult, mint a hasonló külföldi kozmetikumok. Különleges receptúra szerint készült – hogy pontosan hogyan és
mibôl, az természetesen gyártási titoknak számított. A külföldi cégek ugyan megpróbálták leutánozni, lekoppintani
a magyar bajuszpedrôt, de ez a piacvezetô németeknek és
* Jellemzô, hogy a bajuszkötô forgalmazását késôbb betiltották
a gyógyszertárak számára, mint olyan cikkét, amely a patikákban egyáltalán nem árusítható.
260.570-1934. Sz. BM-rendelet, idézi Sztankai István dr.: A gyógyszerészetre és a budapesti gyógyszertárakra vonatkozó adatok, Budapest 1935, 117.

az osztrákoknak sem sikerült.
Ettôl függetlenül a külföldi cégek gyártmányaikat következete1.
sen „magyar bajuszpedrôként” hirdették.
A magyar bajuszpedrô az ugocsa vármegyei Tiszaújlakról indult világhódító útjára. Feltalálója nemes berzenczei
ROYKÓ SÁMUEL gyógyszerész, a Magyar Patikához címzett
patika tulajdonosa, KOSSUTH LAJOS kortársa és barátja
volt. Az 1860-as években számos híresség, többek között
III. NAPÓLEON császár használt újlaki bajuszpedrôt. Egy
svájci írónô, GRETE VON URBANITZKY Nagy álom c. magyar
tárgyú regényében állított többek között emléket a feltalálónak és világhírû találmányának.
MENNER OTTÓ diósgyôr-vasgyári gyógyszerész bajuszpedrôjét „acélosként” ismerték a századfordulón – a jelzô
ellen természetesen MENNER nem tiltakozott, miért is tette
volna, hiszen kiváló reklámot jelentett cikkének.

Az összetétel
Ekkoriban közel száz hasonló készítmény volt forgalomban, gyártmányonként akár több színben is. Gyakorlatilag
minden valamirevaló gyógyszerész rendelkezett saját készítésû bajuszpedrôvel: a folyékony, illetve krém vagy rúd
formájában készített termék általában különbözô gyanták
és olajok elegyébôl készült; egyik legfontosabb alkotóeleme pedig a bajusz megfelelô állagát, tartós formáját biztosító gumiarábikum volt.
A legelterjedtebb – vagyis publikus – receptek közül hármat közlünk a XIX–XX. század fordulójáról: ebbôl kettô
krém [a) és b)], a harmadik [c)] pedig a szilárd, vagyis rúd
formájú bajuszpedrô alkotóelemeit tartalmazza.
a) fehér méhviasz
szappanpor
gumiarábikum
rózsavíz
b) víz
glicerin
gumiarábikum
fehér méhviasz
olívaolaj
kálilúgoldat 40 °B
c) sárga méhviasz
velencei terpentin
elemi gyanta
disznózsír
benzoé gyantával keverve

220 g
110 g
110 g

2000 g
400 g
600 g
1000 g
1200 g
600 g
500 g
150 g
50 g
350 g

A Magyar Nemzeti Bajuszkenôcs, avagy az Ungarische
Bartwicxhse gyártója és forgalmazója a párizsi és bécsi köz-
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ponttal mûködô nagy kozmetikai cég, a Mecnarovski & Co.
volt. A cég nagykereskedelmi hálózata a Parfumerie du
Soleil név alatt mûködött, illetve védjegyén is ezt a nevet
szerepeltette.
Bajuszpedrôiket tégelyben, üvegben, sôt tubusban is lehetett kapni. A negyed kilós (ebben a kategóriában a legkisebb kiszerelésû) tégelyes bajuszpedrô 1 koronába, a tubusos tucatja 1,32–1,80 koronába került. A gyógyszertárak, drogériák természetesen erre rakták rá a maguk árrését, ami akkoriban általában 20–30%-ot jelentett.

A konkurencia
Érdekes módon a védjegyoltalom alatt álló bajuszpedrôkkel kapcsolatban számos konfliktus – nevezzük talán nevén a dolgokat – per adódott. A siker mindig irigységet (is)
szül, különösen, ha anyagi sikerrôl van szó. A koppintók,
illetve követôk (értsd: a konkurencia) pedig mindent elkövetett, hogy hírbe hozzon egy-egy sikeres terméket, s ha lehet, elérje a védjegyoltalom visszavonását. Ennek érdekében nem kíméltek sem költséget, sem fáradtságot.
A Debrecenben 114.
sz. alatt lajstromozott
Hajdupedrô gyártójának
például a névválasztással nem volt szerencséje,
amit persze honnan is
sejthetett volna gyártmánya bejegyeztetésekor. Miután a konkurencia megtámadta védjegyét, hiába védekezett
azzal, hogy az elnevezést azért választotta,
mert „a hajduknak általánossan ismert tulajdonsága, sôt különlegessége a fényesen és hosszura kifent
2.
bajusz”, a hatóság ezt
nem méltányolta, s arra hivatkozva, hogy földrajzi és területi nevek nem használhatók a fenti célra, megvonta tôle
a védjegyoltalmat (K. M. szept. 16. 888/1907. sz. rend.).
Ugyanerre a sorsra jutott az Ausztriában 17581. sz. alatt
bejegyzett, s nálunk is forgalmazott Chic bajuszformáló
folyadék, azzal az indoklással, hogy az áru minôségére és
rendeltetésére utaló adatot tartalmaz, s ez jogszabályba ütközik (K. M. 1909. április 30. 540/1909. sz. rend.). Ez
a döntés azonban osztatlan örömöt okozott – a hazai gyártók körében.
A Hajdupedrô és a Chic persze a védjegyoltalom megvonását követôen is forgalomban maradt, csak most már
ezeket a termékeket – ha nem is szabadon, de jóval
könnyebben – hamisíthatták a versenytársak.
Márpedig a versenytársak meglehetôsen nagy számban
mozogtak a biztos és magas nyereséget ígérô bajuszpedrôpiacon, s ezért aztán kés-, pontosabban bajuszhegyre menô küzdelmet folytattak egymással.
A két világháború között a Czaich cég készítménye, az
Ámor volt a piacvezetô, bár meg kell jegyeznünk, ekkor
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már jócskán lecsökkent a bajuszpedrô iránti kereslet. A terméket CZAICH ZSIGMOND KORNÉL gyógyszerész, egyáltalán
nem mellesleg a Magyar Gyógyszerész felelôs szerkesztôje jegyezte. Az általa lajstromoztatott Ámor védjegy egyébként
egy teljes kozmetikai termék3.
családot takart: vállalkozása
ezen a néven forgalmazott többek között bôrápoló- és bébikrémet, púdert és szappant is.
Manapság, ha valaki mindenképpen bajuszt akar pödörni, akkor azt hazai termék használata nélkül kell tennie; legalábbis bajuszpedrôt nem fog kapni a kereskedelemben. Hasonló férfikozmetikumot akár többet is. De az
már nem az „igazi”.
A XIX–XX. sz. fordulóján forgalomban levô,
ismertebb bajuszpedrômárkák
(Török katalógusa alapján; zárójelben a gyártó neve)
Elnevezés
Rácz-féle balzsam
Bányai-féle bajuszpedrô
Bohus-féle
Calderara-Bankmann
u. a.
u. a.
Cs. Kiss-féle
Huszár-féle
Jászberényi bajuszpedrô (Huba)
Kamfett (Abt)
Kaukázusi (Ries)
Kielhauser-féle
Korona (Czollner)
Ladányi-féle
Lengyel-féle
Magyar nemzeti b. (Savoly)
Munkácsi (Müller)
Nemzeti
Pommade Hongroise (Pinaud)
Pommade Mousquetaire
Roykó-féle
Treu Nuglisch
Zalai (Persay)

Csomagolás
doboz
doboz
doboz
bádogdoboz
üveg
tubus
doboz
doboz
doboz
üveg
üveg (folyékony)
tubus
doboz
doboz
óntubus
doboz
doboz
bádogszelence
üveg
üveg
doboz
doboz
doboz

Bolti ára
(korona)
0,50
0,70
0,70
0,20
0,30
0,40
0,70
0,70
0,40
0,50
1,50
0,30
0,40
0,30
0,60
0,30
0,50
0,30
1,80
0,70
0,70
0,50
0,50

IRODALOM

Acsády Károly: A nagy álom avagy a tiszaújlaki bajuszpedrô az irodalomban. In: Török József, Budapest. Különlegességek és
pipereczikkek nagybani raktára. Árjegyzék. Budapest, 1902.
Posner.

Dr. Balázs Károly
szakíró
1. Bajuszpedrô doboz. Steinbuch képes fôárjegyzék.
1923 (Galenus gyûjtemény)
2. Fodor Kálmán árjegyzéke az összes gyógyszerészeti doboz,
címkék és papírárukról.
1904 (Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtár)
3. Készítmény doboz (Galenus Gyûjtemény)
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A szappan regénye
Gondolatok
egy (képes)könyv kapcsán

A

merikába szakadt hazánkfia, SPITZ LAJOS mérnökként, illetve konzultánsként négy évtizedet töltött
el a szappaniparban, és immáron 30 éve foglalkozik a szakmai érdeklôdése körébe tartozó tárgyak gyûjtésével, illetve történetével. Vagyis mindent, de legalábbis
majdnem mindent tud a szappanról. „A tisztaság evolúciója” címmel 2005-ben kiadott, színes albuma teljes áttekintést ad a szappanok és a tisztítószerek történetérôl – jelesen a saját, vagyishogy a világ legnagyobb ilyen gyûjteménye – alapján1.
A szappannal kapcsolatos legrégibb feljegyzést egy
sumér agyagtábla ôrzi i. e. 2500-ból, egy háromszáz évvel
késôbbi táblán pedig még a receptúra is szerepel: a sumér
szappan vízbôl, alkáliból és cassia-olajból készült.
A római legenda szerint a szappant Szapo szent hegyén
fedezték fel, ahol nagy áldozati oltár állt. Nagyobb esôk
után az oltárról lefolyó állati zsíradék – hamuval keveredve – bemosódott a Tiberisbe, mégpedig pontosan azon
a helyen, ahol a környékbeli asszonyok tógákat sulykoltak
szorgalmasan. Nem kellett hozzá sok idô, hogy a kíváncsi
nôk kiderítsék, mitôl lesz tisztább az ezen a helyen és
ilyenkor mosott ruha. Így született meg a szapo-szappan –
legalább is, ha hihetünk a legendának.
Plinius, a római természettudós nem hitt neki. Szerinte ugyanis a szappan gallus, vagy éppen germán találmány, s a rómaiak tôlük tanulták el a készítését. Mindenesetre Pompei romjai közül egy szappanosbolt is
elôkerült.
A sötét középkor sem volt annyira sötét, hogy ne ismerte volna a szappan tisztító hatását. A IX. században már
a Földközi-tenger egész medencéjében nagyban fôzték
a szappant, ötszáz évvel késôbb pedig az öreg kontinens
majd minden országa részesült jótékony hatásából. Persze
csupán a gazdagok, mert a szappan még sokáig luxuscikk
maradt.
Magyarországon a XIV. század második felében már
egyes városainkban gyártottak szappant; az egyik legkorábbi adat Sopronból származik, ahol a város
1379-ben felvett telekkönyvében egy szappanos is
szerepel.
A modern, ipari keretek között folyó szappangyártás
alapjait egy francia vegyész, NICHOLAS LEBLANC vetette meg
a XVIII. század végén. Ô dolgozta ki 1787-ben az
amóniák-szóda konyhasóból történô elôállításának technológiáját, amely elengedhetetlennek bizonyult az ipari
szappangyártás beindításában.
Egy évszázaddal késôbb a mosó- és a mosdószappan-,
általában a szappanfogyasztás világszerte az egyes orszá-

gok civilizációs fejlettségének egyik legfontosabb mutatójaként szerepel a statisztikákban.
A patikákban természetesen nem csupán gyógy-, hanem pipere- és mindenféle más szappanokat is árultak, tekintettel arra, hogy a minisztérium csupán a szappantartók gyógyszertári árusítását tilalmazta. Sôt, egyes patikusok még saját készítésû – persze nem túl bonyolult gyártási technológiát igénylô – szappant is kínáltak. Vagyis tényleg értettek a szappanhoz (is). Hogy pedig ez az ismeret,
illetve tudás még a két világháború között is élô maradt,
bizonyítja, hogy PÁLFFY LÁSZLÓ csabrendeki (Zala m.)
gyógyszerész a Gyógyszerészi Közlöny hasábjain 1936-ban
nagyobb terjedelmû cikkben ismertette a mosdószappangyártás eljárásait, illetve termékkategóriáit2. Ezek szerint
négyféle technológiáról beszélhetünk, úm.:
1. a hidegutas eljárásról. Az imígyen elôállított szappanoknak a gyártása a legegyszerûbb, s egyben a legolcsóbb. E szappanok közé tartoznak mindenekelôtt
a kókuszszappanok;
2. a pilirozott, vagyis hengerelt eljárással kiváló pipereés gyógyszappanok készíthetôk. Ezek elôállításához viszont már komoly felszereltség szükséges;
3. a glycerin- vagy transzparens szappanok különleges technológiával, alkohol és glycerin hozzáadásával készült
egyedi termékek, ezen belül is fertôtlenítô hatású
gyógyszappanok, amelyek egykoron nagyon népszerûek voltak, viszont a két világháború között jobbára
már kimentek a divatból;
4. a folyékony szappanok leginkább kézmosásra szolgáltak.
Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban a két
világháború között már általánosan használták a háztartásokban, nálunk viszont elsôsorban a vasúti kocsik és nagyobb hivatalok, vállalatok mosdóiban találkozhatott velük az ember3.
Hideg eljárással készültek a zsíros arcbôr ápolására szolgáló ún. borax gyógyszappanok – ezek általában 2%, forró
vízben feloldott boraxot tartalmaztak.
A hidegúton elôállított szappanokat könnyû volt hamisítani – hamisították is majd mindegyik ismertebb márkát. A szakmában ezt a hamisítást, vagyis minôségrontást
gyengéd eufémizmussal csupán „töltésnek” hívták. A töltött
szappan esetében a hamisító egységnyi alapanyagból akár
öt-hatszoros kihozatalt is produkált, példának okáért egy
20 kg kókuszolajból 100 kg-os szappantömböt készített.
Töltôanyagként általában vízüveget vagy konyhasóoldatot
használtak.
A bonyolult eljárással készült pipereszappanok hamisítása már nehezebb, de egyáltalán nem lehetetlen feladatnak bizonyult az elszánt nyerészkedôk számára. Itt csupán
kisebb – mintegy 10%-ig terjedô, talcummal végrehajtott
– töltésre nyílt lehetôség, ezért aztán inkább a márkanevet
hamisították. Ez a fajta hamisítás különösen a két világháború közti években dívott. A harmincas évek közepén például a fôvárost elárasztották a „Bon Amie Paris”, francia
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1.

kozmetikumként reklámozott pipereszappanok. Egy nagyobb Bon Amie-tételt rendelô, magát (méltán) becsapottnak érzô drogista feljelentést tett. Hamarosan kiderült, hogy Párizsban nincs is ilyen nevû cég, a gyártás itthon, egy angyalföldi pincemûhelyben folyt4. A legszebb
az egész történetben, hogy – a kötött devizagazdálkodásnak megfelelôen – ekkoriban külföldi pipereszappan behozatalát a hatóságok nem is engedélyezték.
Teljesen legális volt viszont az itthon készült kozmetikumok hangzatos francia fantázianévvel történô forgalmazása – amennyiben a gyártás helyét a cso2.
magoláson feltüntették. Ezt az élelmes hazai gyártó meg is tette – persze a lehetô
legapróbb betûkkel, továbbá a legkevésbé feltûnô helyen és módon. Ilyen sikeres magyar-francia termékcsaládhoz tartozott például a „Roger & Gallet Paris”
„Fleuers d’Amour” pipereszappanja is5.
Kétségtelen, hogy a pipereszappanok és
szappankülönlegességek aranykora az I. világháborút megelôzô két-három évtized volt. Csak egyetlen nagyobb gyártó, az 1870-ben alapított Müller-féle kozmetikai gyár katalógusában6 szemezgetve a következô,
„franczia módon készített” és illatosított pipereszappanféleségeket találjuk:

Buquet Royal
Ibolya
Ess-Bouquet
Orgonavirág
Liliomtej
Heliotrope
Gyöngyvirág
Akáczia
Rezeda
Moschus
Patchouli

3.

4.

Ezeknek az illatosított
luxusszappanoknak darabja 1–1,2 koronába
került, a közönséges
mosdószappanok árának háromszorosábanégyszeresébe.
A cég egyik különlegessége az 1875 óta
gyártott tojásolajszappan volt. Ez természetesen „tyúktojásból készült és az meglepôen olcsónak
bizonyult – az 1900-as évek elején 30 fillérért adták. Ehhez képest a „világ legjobb arc- és kézfinomító szappana,
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IRODALOM
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Spitz, Fortuna & Luis: The Evolution
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8.

5.

a Müller-féle, DR. GEBHARDT egyetemi tanár által javított
zamatos növényi (sic!) növényszappan több mint
kétszer annyiba került (0,70 Koronába). Azt,
hogy ez a termék a maga kategóriájában
tényleg a világon a legjobb, senki sem
vonhatta kétségbe; hiszen maga DR.
GEBHARDT LAJOS7 igazolta.
MÜLLERÉK másik sikeres termékének, a „carbol-glycerin” szappan jótékonyan fertôtlenítô hatását ugyanakkor nem kisebb szaktekintély, mint
DR. LENHOSSÉK JÓZSEF, a híres anatómus professzor tanúsította.
Mindezek a pipere és gyógy csodaszappanok igen hamar eltûntek a piacról a háború kirobbanását követôen, amelynek harmadik évében már a mosószappant is
6.
jegyre adták.
Nagyjából ugyanez történt a második világháborúban is, csak kicsit
másképp. A harmincas évek végén, a háborús feszültség növekedésével elôbb a pipereszappanok ára ment fel, miután a
nagy konzervgyárak Európaszerte felvásárolták a húskészleteket, még a rosszabb minôségû húsárut is, majd 1943-ra
a szappan is a kötött készletgazdálkodásban szereplô áruk
listájára került.
Népi demokráciánkban – a kozmetikai gyárak és üzemek államosítását
követôen – valóban minôségi szappangyár7.
tásról jó ideig nem lehetett szó. A hatvanas-hetvenes években a hazai piacot a Caola8 dominálta. Mára viszont egykor jelentôs volumenû szappangyártó iparunk szó szerint
romjaiban hever, melynek kapcsán persze számosan mossák kezeiket vagy mosdatják a szerecsent. Csak épp hazai
szappan nélkül. De ez már egy egészen másik történet…
Dr. Balázs Károly
szakíró

LÁBJEGYZET
1. A kötet az amerikai Szappan- és Tisztítószergyártók Szövetsége 2006-ban esedékes 80. évfordulójára látott napvilágot a szövetség kiadásában. A bibliográfiai adatokat lásd az irodalomjegyzékben!
2. A modern pipereszappan-gyártás.
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3. Ez persze nem jelentette azt, hogy
különlegességként – persze borsos
áron – korábban ne szerepelt volna
a hazai kozmetikai cégek kínálatában. A századforduló táján, amikor
a legdrágább pipereszappanok ára
egy korona körül alakult – ennek
felelt meg egy üveg „folyékony
glycerin-szappan” ára is.
4. GySz II. 1937. 6. sz., 111.
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6. A gyár a Rottenbiller u. 36. sz. alatt, raktára és irodája a
Koronaherczeg u. 3. sz. alatt mûködött. Évente kétszer,
tavasszal és karácsony elôtt jelentette meg katalógusát.
7. Dr. Gebhardt Lajos egyetemi tanár, Budapest
tiszti fôorvosa. Múlhatatlan érdemeket szerzett
a fôváros közegészségügye terén; mintegy másodállásban a Müller cég részére „fejlesztett ki”
különbözô pipere- és gyógyszappanokat. Nevéhez fûzôdik többek között a „dr. Gebhardt
tanár-féle családi szappan” és a „gyógytani kátrány-szappan” elôállítása.
8. A Caola eredetileg márkanév volt; a Baeder gyár
újpesti üzemében gyártott pipereszappan fantázianeveként szerepelt. Sperbes László szíves közlése.

1. 5. Müller J. L. Illatszer és Pipereszappangyár árjegyzék belív (1911)
2. Árucímke
3. 4. 8. Reklámbélyeg
6. Címketerv (kb. 1935)
7. Pipereszappan címke
Mindegyik a szerzô gyûjteményébôl.
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Spiritus vini Gallicus
avagy a sósborszesz
A sósborszesz valamikor minden valamirevaló háztartásban megtalálható volt. Elsôsorban persze dédapáink éltek
vele, de szükség esetén bármelyik családtag rendelkezésére állt.

E

me férfias jellegû, gyógyhatású folyadék mintegy
70%-os arányban tartalmazott alkoholt, pontosabban konyakot, még pontosabban borpárlatot.
A 70%-nyi alkoholon kívül persze még sok minden mást
is, um. acidum aceticumot, aether 1.
aceticust, spiritus aetheris nitrosust, tinctura aromaticát és nem
utolsó sóban, bocsánat, sorban
natrium chloratumot.
A sósborszeszt a gyártók és a terjesztôk (ekkoriban még jobbára
ugyanazon személyek) a legkülönbözôbb nyavalyákra ajánlották.
Többek között biztos hatást ígértek
reumatikus bántalmak, úgymint
köszvény, csúz, továbbá izomfájdalmak, valamint torokfájás, hurutos
megbetegedések esetében: az elôbbieknél gargalizálva, az utóbbiaknál bedörzsöléssel
kellett a jeles tinktúrát alkalmazni.
Egyszóval e csodaszer 2.
külsôleg és
belsôleg egyaránt
alkalmazható volt.
Belsôleg persze
mindenekelôtt
orálisan. E sorok
írója például igen
jól emlékszik rá,
hogy serdülô ifjú
korában napi rendszerességgel vett
magához – nagyobb mennyiségben – munkakezdés
és a sarki közért elôtt
a Budapesti Szeszipari Vállalat által egyedi
csomagolásban (értsd:
papírba göngyölt dianás cukorka formájában) gyártott sósborszeszt – talán mondani

sem kell, korántsem bedörzsölés céljából. De így is sikerült mindenkor feldobnia közérzetét és megelôznie a monoton, megerôltetô munkával járó izomfájdalmakat.
A sós vízzel kevert borszesz, vagyis a sós vízzel hígított
konyak egyébként francia találmány; ott a XVIII. századtól
ismert. Hazai bevezetôje, BRÁZAY KÁLMÁN gyógyszerész
(1865–1948) is ott ismerkedett meg vele. BRÁZAY a francia
népies gyógyászat eme hagyományos szerét néhány adalékkal dúsította, úgymint önantélerrel, kapronsavas és
kaprilsavas amiléterrel, amilalkohol és éter-aldehid frakciójával.
Az imígyen elôállított Brázay-féle sósborszesz a századforduló táján néhány röpke év alatt szédületes karriert futott be. Hamarosan követôi, versenytársai is akadtak; fôleg persze patikusok, hiszen ekkoriban a gyártók
között túlnyomórészt jó üzleti érzékkel megáldott
gyógyszerészek szerepeltek. Jóllehet a Sáros megyei patikust, CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADART kortársai nem elsôsorban sikeres üzleti vállalkozásairól ismerték, de azért
neki is volt saját gyártmányú sósborszesze. Amint ISPÁN
JENÔ hódmezôvásárhelyi gyógyszerésznek is, aki Pohó
elnevezésû termékét japán kámforral javította fel.
3.
Mindenesetre üzleti téren a legsikeresebbnek
egy fôvárosi gyógyszerész, bizonyos
ERÉNYI BÉLA (1872–1935) bizonyult,
mégpedig olyannyira sikeresnek, hogy
hamarosan átvette a piac vezetését Diana
névre hallgató termékével. Látványos sikerének titka mindenekelôtt két dologban
rejlett: az ezen a téren ez idáig szokatlan,
amerikai stílusú reklámkampányban és egy
ügyes újításban – termékét némi mentolkristályok hozzáadásával varázsolta
el. A Diana márka további történetéhez tartozik, s egyáltalán nem mellesleg, hogy ERÉNYI 1910-ben boltját és
termékét a külön erre a célra Diana
Ipari és Kereskedelmi Rt. néven alakult vállalkozásnak adta el. Természetesen kizárólagos joggal, mondhatni tokkal és dugóval.
A Diana sósborszesszel kapcsolatban kiváló TÖMÖRKÉNY-anekdota is
rendelkezésünkre áll. A történet szerint az
4.
író, akinek a Nemzeti Színházban éppen a Barlanglakók
címû darabját mutatták be, az elôadás után a színészekkel egy közeli kocsmába ült be egy áldomásra. A szomszéd asztalnál egy meglehetôsen kapatos társaság gajdolta a végtelenségig a következô kétsorost:
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Pándon búcsú volt, Pécelen meg nem,
Szeret engem a babám, de én ôtet nem.
TÖMÖRKÉNY egy ideig hallgatta ôket, de
aztán nem bírta tovább, és átszólt hozzájuk:
– Ne ezt énekeljétek! Sok benne a történés, mög az értelöm. Hanem inkább ezt:
A Brázay sósborszesz a legjobb,
A nagy üveg két korona, a kicsi meg egy.
A kórus a továbbiakban a Brázay-féle csodaszer dicséretét zengte.
A sósborszesz ekkoriban egyébként a legkülönbözôbb márkaneveken hódított. A több tucatnyi termék teljes körû felsorolására nincs érkezésünk, ezért az alábbiakban csupán az ismertebb
márkákat említjük.
Terméknév
Adria
Baros-féle
Brázay-féle
Borolin
Csontváry-féle
Diadal
Diana
Fábián-féle
Fedák
Fedol
Fenyô
Hedin
Góliát
Inda
Moll
Oroszlán
Roykó-féle
Szanatórium
Szimon-féle
Vértes-féle
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5.

Gyártó/gyártás helye
Récsey Zoltán
Baros Gábor
Brázay Kálmán
Borovszky testvérek
Csontváry Kosztka Tivadar
Fekete Andor
Erényi Béla
Fábián Lajos, Gyula*
(?)
(?)
Detrich Ede
Fekete Andor
Zoltán Béla
Balázsovich Sándor
(?)
(?)
Roykó Viktor
Fábián
Szimon István
Vértes Lajos

A listánkon szereplô gyártók között szép
számmal akad gyógyszerész, pontosan nyolc:
hárman a fôvárosból (BRÁZAY, CSONTVÁRY,
ERÉNYI, ZOLTÁN) és öt vidéki patikus, jelesen
D ETRICH Gyapjúról, R ÉCSEY Törökszentmiklósról, ROYKÓ Tiszaújlakról és VÉRTES
Lugosról.
A fôvárosban a világháború elôtti években három nagy sósborszeszgyártó üzem6.
rôl, illetve raktárról beszélhetünk: kettô a
pesti oldalon (BRÁZAY, VIII., Baross u. 43. és FEKETE
ANDOR, IX., Ferenc körút 22.), valamint Budán a BOROVSZKY
testvérek, II., Fô u. 77.).
Mint minden sikeres terméket, természetesen a sósborszeszt is szorgalmasan hamisították. Lelkiismeretlen vál* Érdekességként megjegyeznénk, hogy FÁBIÁN LAJOS gyulai fûszerés csemegekereskedô sósborszeszcímkéit saját kiadású szükségpénzeihez használta fel az I. világháborút követô inflációs években, a hátlapon gumipecséttel és kézírásos értékjelzéssel, valamint dátummal, illetve aláírásával ellátva. L. Adamovszky István:
Magyar Szükségpénz Katalógus 1723–1959, Budapest, 2008, 156.

lalkozók a borszeszt burgonyából
vagy kukoricából készített alkohollal
helyettesítették, persze etil-acetát
vagy más illatos anyag – és persze
kellô mennyiségû sós víz – hozzáadásával. A közönség ezért (is) ragaszkodott a jól bevált márkanevekhez. Mindig akadt azonban
megfelelô új és még újabb, hangzatos névre keresztelt, s persze
megfelelôen hangos reklámmal
megtámogatott olcsó sósborszesz, amelyrôl aztán persze
hamarosan kiderült, hogy csak
a só benne az igazi. E túlhígított termékek gyártói ugyanakkor óvva intették a közönséget az utánzatoktól, uram,
bocsá!, hamisítványoktól.

7.

Manapság a sósborszesz
mint roborálószer és kozmetikum
meglepô módon reneszánszát éli –
vagy tucatnyi cég foglalkozik vele, s
úgy tûnik, növekvô sikerrel. Talán még
azt is megérjük, hogy a gyógyszertárak árukínálatába is
visszakerül.
Dr. Balázs Károly
szakíró
1. 3. 4. Reklámbélyeg
2. 5. 6. 7. Számolócédula, a versón Kafka Emil

Fortuna Drogéria gumibélyegzôjének lenyomatával
A szerzô gyûjteményébôl.
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Méret: 164×235 mm
Terjedelem: 604 oldal
kemény fedeles, cérnafûzött,
jelzôszalaggal,
védôborítóval ellátott,
színes illusztrált könyv.

Ára: 5900 Ft*

DR. CZEIZEL ENDRE:

A MAGYAR FESTÔMÛVÉSZ-GÉNIUSZOK SORSA
A festômûvészek kórrajzának értékelésekor számos érdekes kérdés merült fel. Miért élt 56
évig Munkácsy és csak 33 évig Paál László, pedig hasonló életkorban kapták meg a vérbajt? Miért nyilvánították ôrültnek Csontváryt, amikor sohasem szorult emiatt orvosi kezelésre? A Ferenczy családban miért nem a csodagyerek Valérbôl, hanem a két „rossz” gyermekbôl, Noémibôl és Bénibôl lett géniusz? Miért hallgatták el Victor Vasarely születésének,
és Kassák Lajos halálának körülményeit?
A könyv megrendelhetô a Galenus Kiadónál
*Az ár tartalmazza az 5% áfát, de a csomagolási és postaköltséget nem.
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