
A hagyományok őrzője

GyógyszerészettörténetVIII. éVFolyam • 2. szÁm • 2010. december

Tudományos ismereTTerjeszTő  folyóiraT

Ára: 2100 Ft 



VIII. éVfolyam 2. számGyógyszerészettörténetÓ2

A Vértesacsai Gyógyszerészi Alapítvány minden év szep tem be ré -
ben megemlékezik Kazay Endréről, aki különböző szinteken és
több helyen végzett oktatói tevékenységet, így Vértesacsán is.
Örömmel értesültünk arról, hogy 2009-ben a helyi óvoda és álta-
lános iskola felvehette a neves gyógyszerész nevét. Így Kazay
Endre Általános Művelődési Központ elnevezéssel hirdeti a tudás,
a szellem és az elkötelezettség példáját az utókornak. 

Atavalyi megemlékezésen először dr. BurgeTTi
lászló gyógyszertárvezető köszöntötte a megje-
lenteket és ismertette az ünnepi rendezvény prog-

ramját. Az alapítvány és a Kazay Általános Művelődési
Központ nevében széll TiBor, Vértesacsa polgármestere
koszorúzta meg a gyógyszertár falán elhelyezett emléktáblát.
Két tanuló az eseményhez és a hangu-
lathoz illően elszavalta sajó sándor
Magyarnak lenni c. versét. dr.
lárencz lászló gyógyszerésztörté-
nész, Kazay-kutató méltatta az ün -
nep ség jelentőségét: „az itt kialakított
Művelődési Központ a mai napon felve-
szi Kazay EndrE neves magyar gyógy-
szerész nevét. a hazai gyógyszerészet és
a régió társadalma már jól ismeri a szer-
teágazó tevékenységét. a rövidre szabott
életútja, a mindössze negyvenhét év alatt felmutatott kiemelkedő
szakmai és tudományos tevékenységéért kiérdemelte a gyógysze-
részi szakma és a vértesacsai polgárok társadalmi elismerését”.
lárencz dr. utalt arra, hogy a néhai Bodnár gyula,
a vértesacsai általános iskola volt igazgatója már húsz éve
javasolta, hogy az iskola felvehesse Kazay endre nevét.
Sajnos a kezdeményezéseit többször megakadályozták.
„Most bízzunk abban, hogy ez az intézmény megőrzi és ápolni
fogja a hírneves gyógyszerész emlékét az utókornak”. Szavai
után VuiTyiné sárándi Klára, az egyesített intézmé-
nyek igazgatója mondott ünnepi beszédet. Szólt a különle-
ges polihisztor példájának hatásáról az ifjúság nevelésében és
a műveltség terjesztésében. A hazaszeretet fontosságát is
kiemelte.

dr. BurgeTTi lászló, a Vértesacsai Kazay Gyógy sze -
ré szeti Alapítvány kuratóriumának elnöke arra utalt, hogy
Kazay endréT mindig az eszmék vezérelték a rövid életút-
jában. Ezek voltak a hit, a hazaszeretet és a tudásához kap-
csolódó tettek. Mindenkinek ajánlotta, hogy jó példaként
használják fel ezeket az eszmei irányultságokat. Így nagyon
szépen fejlődik Kazay endre példájára és szellemi öröksé-
gére alapozott hírneve. Elmondható, hogy van ma Kazay-
kitüntetés, hat Kazay nevét viselő gyógyszertár, itt Vér tes -
acsán Kazay utca és már létezik a Kazay Endre Művelődési
Központ. Itt említjük meg, hogy a gyógyszerészek közül 
a Nobel-díjas dr. Harsányi jános nevén Budapesten
működik egy gazdasági szakközépiskola és dr. THan
Károly professzor nevét viseli egy szintén fővárosi vegyipa-

ri szakközépiskola. A vértesacsai temetőben a gyógy sze ré -
szeti alapítvány nevében Tamási lászló, széll TiBor
polgármester az Általános Művelődési Központ nevében
helyezte el a megemlékezés koszorúit. Az iskola részt vevő
tanulói egy-egy szál virágot helyeztek el a síron. Két diák
pedig különleges feldolgozásban adta elő dr. BenKő zsolT
gyógyszerész Fohász c. versét.

A gyógyszertárban nyilvános kuratóriumi ülésre került
sor. Az alapítvány támogatottsága és a személyi jövedelem -
adó 1%-ából befolyó összeg a könyvelésre elegendő. De már 
a minimális működési költségekre sem jut ebből az összeg-
ből. Az alapítvány anyagi beszűkülése miatt a tervezett
emlékház témája elveszett. A támogatásra méltó fiatal
gyógyszerészek segítése is szünetel. Sajnálatos volt a rendez-
vényen a gyér számú gyógyszerészi részvétel. De reményt
keltő, hogy az anyagi elismerések elmaradása ellenére eljöt-
tek fiatal gyógyszerészek. Sokan gratuláltak a Művelődési
Központ névfelvételéhez, de többen kimentették magukat.
Sajnos a gyárlátogatáson senki sem képviselte az MGYT
Gyógyszertechnológiai Szakosztályát és Ipari Szervezetét. 

A Kazay emlékek ápolása most csak
tartalékszinten, a túl élési minimumon
létezik. 

Kazay endre 1910-ben kezdte
meg a tevékenységét a budapesti
Galenus Gyárban. Így a jogutód
Reanal Finom vegy szer gyár ban, a mos-
tani sikeres gyárlátogatás után már fel-
vethető egy 2010-ben elhelyezendő
emléktábla ügye. Felmerült az alapít-
vány sze rény tartalékának befektetési

kérdése is. A jelenlévők felhatalmazták dr. BurgeTTi
lászlóT, kezdjen ez irányban tájékozódni, majd intézked-
ni. Kazay eszmeisége és hagyatéka a jelen nehéz helyzetben
is megérdemli a további erőfeszítéseket. Délután felkerestük
a budapesti Reanal Finomvegyszergyárat. dr. galamB
Vilmos vezérigazgató üdvözölte a vendégeket. Bemutatta 
a gyár szakmai és kereskedelmi vezetőit. Tájékoztatott az
üzem mai helyzetéről, termelési szerkezetéről és eredménye-
iről. Ebben megfogalmazódott a Humet Kereskedelmi
Kutatási és Fejlesztési Rt.-ben betöltött szerepük is. dr.
KuTas jenő (Pécs, Melinda Gyógyszertár) vetített képes
előadást tartott dr. lárencz lászló kutatásaira alapozva
a Galenus Gyár történetéről, kiegészítve Kazay endre élet-
útjával. Az elhangzott előadás a múltra vonatkozólag is fel-
keltette a gyár vezetőinek élénk figyelmét. 

A gyár jelenlegi, külföldön is elismert gyógyszere a Nico -
flex kenőcs. A most elkészült, a Nicoflex gyártását szolgáló
üzemrészt tekintettük meg. Az OGYI hivatalos átvételének
időszakában, valamennyi minőségi előírásnak megfelelő rész-
legben tájékozódtunk a gyártási folyamat részleteiről, a tech-
nológiáról és a forgalmazás ügyeiről. Szak em berek segítettek
néhány kérdés megválaszolásában (minőségbiztosítás, minta-
vétel, gyártásközi ellenőrzés). A Reanal Finom vegy szer -
gyárban tett látogatásunk az ezt bizonyító „Emléklap” átadá-
sával zárult. Talán majd lesz folytatása az így létrejött kap-
csolatnak? 

dr. szmodits lászló
gyógyszerésztörténész

Megemlékezés

Kazay Endre a Galenus gyár bejáratánál
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A marosvásárhelyi és a szegedi
Gyógyszerésztudományi Kar
A szerzők kitérnek a felsőfokú képzés középkori lehetőségeire
és a magyar felsőoktatás kezdeteire, ezen belül nagyon röviden 
a gyógyszerészképzés történetére, ill. jelenlegi helyzetére. Be -
mu tat ják a Báthory István fejedelem (1533–1568) által 1581-
ben Kolozs vá rott alapított jezsuita egyetemet és sorsának ala-
kulását.
Részletesen ismertetik az 1872-ben Kolozsváron újraindított
Magyar Királyi Tudományegyetem – 1881-től Ferencz József
Tudományegyetem – történetét, s ezen belül a gyógyszerészkép-
zést, annak „újításait”. A trianoni döntést követően előbb –
Kolozs várott és Szegeden – két szálon, majd 1948-tól a Maros -
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye temmel együtt, immár
három ágon fut a gyógyszerészképzés közös históriája. Minker
professzor különösen sokat tett ezen egyetemtörténeti adatok
feltárásában. – A szer zők ismertetik a három városban folyó kép-
zés fontosabb adatait. A magyar gyógyszerészet – jelenlegi hatá -
rain kon át nyúlóan – természetesen egyetemes.

Európa első egyetemei helyi jelentőségű káptalani és
ko los tori iskolákból alakultak ki (Bologna, Párizs,
Oxford, Mont pellier stb.). Ezek bölcsészeti, orvosi,

jogi, teológiai és szabad művészetek (aritmetika, geomet-
ria, csillagászat és zenetudomány) karán a magyar fiatalok
akkori határainkhoz közeli városokban, elsősorban Prága
(alapítva 1348), Krakkó (1364) és Bécs (1365), ill. a tá -
volabbi Pádua (1222), Párizs (1090) stb. egyetemén tanul-
tak [1].

Eközben királyaink és arisztokratáink hazánkban is alapí-
tottak egyetemeket:

III. Béla király Veszprémben 1172–1196-ban,
Nagy Lajos király Pécsett 1367-ben,
Zsigmond király Óbudán 1395-ben,
Janus Pannonius Pozsonyban 1467-ben (academia

Istropolitana),
Mátyás király Budán 1475 körül,
Báthory István Kolozsvárott 1581-ben és
Pázmány Péter Nagyszombaton 1635-ben; azaz 463

év alatt 7 egyetem [1]!
Az ismertebb európai egyetemeken 1520-ig – csak

Erdélyből! – kétezernél többen tanultak.
100 évvel később, 1735-ben Selmecbányán (Hont vár-

megye) nyílt Magyarország első bányatisztképző iskolája,
amelyet Mária Terézia 1763-ban főiskolai, majd 1770-
ben akadémiai rangra emelt. Ez lett Európa első felsőfokú
bányászati tanintézete! A város 1782-ben – 23 192 lako-
sával – hazánk harmadik legnépesebb települése volt! –
1919 után a Bányászati és Erdészeti Főiskola Sopronba
települt át [1].

A Báthory egyetem története
BáThory isTván (1533. január 1., Kolozsvár – 1586. de -
cem ber 22., Grodnó, Lengyelország) erdélyi fejedelem,
1575-től lengyel király és Litvánia uralkodója, neves történe-
lemformáló és egyetemalapító volt. 1549–1551 között ő is a
Páduai Egyetemen tanult, majd 1565–1567 között –
Bécsben, másfél évig – i. Miksa király foglya volt (ez időben
a jezsuiták patronálták). Hazánkban azokban az évtizedek-
ben alakult meg a hét ún. protestáns „tanoda”, pl.
Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Gyulafehérváron,
Nagyenyeden, Szászvárosban stb. [1].

BáThory isTván 1581.
május 12-én jezsuita akadé-
miát alapított Kolozsvárott
(helye a Farkas utcában lévő
elhagyott franciskánus mo -
nos tor volt, amelyhez pl.
templom is tartozott) és
ahová 12 jezsuita indult, akik
ott is ugyanolyan magas szín-
vonalon tanítottak, mint bár-
hol a világon. A neves Xiii.
GerGely pápa (1502–1585;
a Gergely-naptár megalkotója
és az első Collegium Hunga ri -

cum megalapítója) a jezsuita akadémiát 1582-ben egyetemi
rangra emelte. Nagyon mozgalmas évtizedek következtek:
1586-ban kolerajárvány volt, amit 1603-tól vallásháborúk
követtek, az egyetemet is lerombolták, majd 1691-ben vissza -
tértek a jezsuiták (rendjüket 1773-ban oszlatták fel). Ez idő
alatt – tehát 1581–1773 között – 20 487 ifjú férfit tanítottak,
ami több mint 100 hallgatót jelentett évenként! A következő
évben (1774) Mária Terézia az egyetemet jogi és orvosi
karral egészítette ki, amelynek pl. 1775-ben 19 tanára és 400
diákja volt. ii. József 1784-ben líceummá minősítette vissza,
ennélfogva 1784 és 1872 között Erdélynek nem volt egyeteme.
Ez időszakban a Jogakadémia és az Orvossebészi Tanintézet

őrizte a Báthory egyetem folyamatos-
ságát. – E történeti adatok feltárásá-
ban elévülhetetlen érdemeket szerzett
prof. eMer. Minker eMil [2].

Ebben az időben szintén számos
magyar diák tanult külföldi egyete-
meken: pl. a Német Birodalomban,
Svájcban, Hollandiában, Krakkóban
és Angliában attól is függően, hogy
milyen vallásúak voltak…

A magyar gyógyszerészképzés
A képzés kezdetben (1769-ig) céh jellegű volt: magiszterké-
pesítésért a jelölt a physicus (megyei tisztiorvos) etc. előtt
vizsgázott.

A közös eredet

1.

2.
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pázMány péTer esztergomi érsek 1635-ben – saját
vagyonából, a török hódoltság miatt – Nagyszombaton
egyetemet alapított (teológia és bölcsészet). Mária
Terézia 1769-ben jogi, majd orvosi kart létesített, ahol meg-
kezdődött a gyógyszerészképzés is. Ettől kezdve a jelöltnek a
dékán, a gyógyszerész, a kémia és a botanika professzora előtt
kémia, botanika, latin és gyógyszerészeti ismeretek – lényegé-
ben gyógyszerkészítés – tárgyból kellett vizsgát tennie.

1771-től előbb három hónapos, aztán egyéves tanfolya-
mot írtak elő, amelyen latintudással és kellő gyógyszerészi
gyakorlattal kellett rendelkezniük. Tantárgyaik: kémia, bota-
nika és gyógyszerészi ismeretek. 1839-től algimnáziumi (a
régi gimnázium I.–IV. osztálya) végzettséget kértek, majd
1851-től a képzés kétéves volt, ill. 1914-től érettségi vizsgát
írtak elő. 1988-tól a képzés ötéves lett. 2009-től Magyar or -
szá gon a gyógyszerészek – az orvosokhoz, fogorvosokhoz,
állatorvosokhoz és jogászokhoz hasonlóan – foglalkozási
doktori címet (dr. pharm.) kapnak.

A gyógyszerészképzés 
egykor és jelenleg [1]
Nagyszombaton tehát 1769-ben indult meg a gyógysze-
részképzés, 1777-ben Mária Terézia az egyetemet
Budára helyeztette át, később (1784) Pestre került, ill.
1873-tól – Buda, Óbuda és Pest egyesítését követően –
Budapesten kapta végső helyét. A képzés 1844-től magyar
nyelven folyik.

A Kolozsvárott 1872-ben újraalapított egyetem – rövid
budapesti kitérő után – 1921-től Szegeden működik. A II.
világháború eseményeit később részletezve, azután a magyar
Kolozsvári Egyetem (1945) Orvosi Kara települt át Maros -
vásárhelyre, ahol 1948-ban Gyógyszerészeti Kar is létesült.

zágrábban 1874-ben indult meg gyógyszerészképzés.
Pozsonyban 1912-ben létesítették az Erzsébet Tudo mány -

egyetemet, ahol gyógyszerészképzés is volt; 1912-ben tehát
a történelmi Magyarország négy városában volt gyógysze-
részképzés! Trianon után néhány kar Pécsre települt át
(1921).

Debrecenben 1996-tól és Pécsett 2000-től van gyógy-
szerészképzés. Jelenleg tehát öt városban, nevezetesen
Budapesten, Szegeden, Marosvásárhelyen, Debrecenben
és Pécsett folyik magyar nyelven a gyógyszerészek kép -
zése.

Karaink közös eredete
Mint láttuk, BáThory isTván 1581. május 12-én létesített
Kolozsvárott egyetemet, ahol 1872-ben ismét alapítottak
egyetemet: a Magyar Királyi Tudományegyetemet, amely-
nek neve 1881-től Ferencz József Tudományegyetem.

Gróf Mikó iMre (1804-
1876) „Erdély Széchenyije” –
igen-igen jelentős szerepet vál-
lalt az egyetem felállításában
(nevéhez fűződik – többek
között – az Erdélyi Múzeum
Egyesület megalapítása is; léte-
sítésének 150 éves évfordulója
éppen 2009-ben lett megünne-
pelve) [3].

Ennek az egyetemnek jelenleg három jogutód kara van:
• 1872–1919 között Kolozsvárott magyar nyelven, ill.

1921 óta ( jelenleg is) román nyelven,
• 1921-től Szegeden és
• 1945-től Marosvásárhelyen.

Gyógyszerészképzés Kolozsvárott
1919. május 12-ig
Az 1872-ben újra alapított egyetem – a Magyar Királyi
Tudományegyetem – hazánk második legjelentősebb felső-
oktatási intézménye volt, amelynek 40 tanára 280 hallgatót
oktatott! A gyógyszerészképzés két évig tartott. Az első öt
rendkívüli gyógyszerészhallgató neve: Bíró János, irk
Jenő, popovics B. eMil, TaTai Miklós és valenTini
adolf.

Kiemeljük az 1903-ban végzett gyógyszerészeket, közöt-
tük az első magyar gyógyszerésznőt, a nagyszombati szüle-
tésű ThinaGl szerafináT (1880–1956) [4] és a 22 férfit,
akik egyike harsányi károly volt (1881–1954), az
1994-ben Nobel-díjas gyógyszerész, harsányi János
(1920–2000) édesapja [5].

4.

3.

5.
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Oktatástörténeti jelentőségű újítások
Erdély fővárosában
A Magyar Királyi Tudományegyetem – nem csupán hazánk
második legjelentősebb felsőoktatási intézménye volt,
hanem tanárai fontos „újításokat” is bevezettek. Így Bókay
árpád és hinTz GyörGy „receptúrai dolgozdá”-t (tanpa-
tika) létesített (vegyük tekintetbe, hogy az egyetemeken gya-
korlati oktatás addig csak elvétve volt)!

A monarchiában elsőként oktattak gyógyszerészi műtant
(a mai gyógyszer-technológia elődjét).

issekuTz huGó 1903-ban alapította a történelmi
Magyarország első egyetemi gyógyszertárát.

Bókay árpád 695 előirattal vénygyűjteményt állított
össze (előbb 15, majd 17 fejezetben); a taxát hinTz
GyörGy készítette [2].

honorius popescu professzor könyvéből [6] ismerjük
az – 1959 óta jelenlegi nevén – Babes-Bolyai Tudomány egye -
tem és a romániai gyógyszerészképzés rövid történetét és
tudjuk, hogy 1950 és 2008 között Kolozsvárott mintegy
4055 gyógyszerész végzett, akik közül vélhetően kb. 553-an
(13,64%) lehetnek magyar (esetleg szász vagy zsidó) szár-
mazásúak. Nevek alapján ugyanis nehéz megítélni, hogy
valóban kik a magyarok, mert többen vannak olyanok, akik
nevük ellenére más nemzetiségűek voltak és ellenkezőleg;
esetleg az idegen hangzású nevek magyar embert takarnak.
1950-ben egyetlen gyógyszerészt avattak fel, míg legtöbben
2005-ben végeztek (akkor 154-en). Egyébként a bő fél
évszázad alatt 13 évfolyamon volt, amikor 100-nál több fia-
tal végzett.

Röviden megemlítjük a pozsonyi képzést (amely szorosan
nem tartozik témánkhoz). Az Erzsébet Tudományegyetemet
1912-ben alapították, majd 1919-ben – tehát még a triano-
ni döntés előtt! – Comenius Egyetem névre átkeresztelték. 
A Gyógyszerész Kar 1952-ben alakult meg, s azóta kb.
8600-an végeztek, kizárólag szlovák nyelven (1955-ben pl. 1,
1980-ban 275 gyógyszerészt avattak fel)! A fiatal diplomá-
sok nemzetiségi összetételét 1989-ig regisztrálták (megje-
gyezzük, hogy Szlovákia lakossága kb. 5,3 millió fő). Jelenleg
1 magyar oktatójuk működik (van még 2 magyar nyugdíjas
professzoruk és 1 docensük, ill. 1-2 magyar doktorandu-
szuk) [7].

Gyógyszerészképzés
Marosvásárhelyen 1948–2009
között [8]
1941-ben a Szegedi Tudományegyetem visszatelepült
Kolozsvárra (ám Kolozsvárott nem folyt magyar nyelvű
gyógyszerészképzés) és a helyi román egyetem Nagy sze ben -
be emigrált. Ugyanakkor Szegeden Horthy Miklós Tudo -
mány egyetem néven új intézményt alapítottak.

1945-ben az (átmenetileg Nagyszebenben működött)
román egyetem visszakerült Kolozsvárra, míg a magyar
Kolozsvári Egyetem Orvostudományi Kara Maros vásár -
hely re kényszerült költözni.

1948-ban a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem önálló
Gyógy szerészeti Karral bővült; neve így akkor Maros vásár -
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet lett (ennek 60 éves évfor-
dulóját 2008-ban ünnepeltük). 1962-ig az oktatás kizárólag
magyar nyelvű volt, azóta az elméleti előadásokat magyar, ill.
román nyelven, viszont a gyakorlatokat – arra hivatkozva,
hogy „a magyar hallgatók a román ajkú lakossággal is tudjanak
kommunikálni” – kizárólag román nyelven tartják.

1987 és 1989 között nem volt felvételi vizsga (így
1991–1993 között nem volt végzős évfolyam sem), 1990
elején az oktatás – új I. évfolyammal – ismét megindult [8].

Az egyetem főépületének az 1908-ban – tehát még a Mo -
narchiában – létesített, akkor korszerű Hadapród- (kadét-)
iskola ad otthont (ennek 2008-ban volt a centená riuma)!

6.

7.

8.
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TANSZéKALAPÍTÓ TANÁROK
A tanszékalapítók hatalmas úttörő és áldozatos munkát
végeztek. Ők a következők voltak:

Eperjessy anna Biokémia
Hankó zoltán Galenika (Gyógyszertechnológia)
Horváth attila Fizika
Jablonkay István Növénytan
Kiss Árpád Analitikai, szerves és szervetlen kémia
Kopp Elemér Farmakognózia
Mártonfi László Gyógyszerészeti kémia
Obál Ferenc Anatómia-élettan, farmakológia.
1950 és 2009 között az 55 gyógyszerész-évfolyamon kb.

2000 magyar anyanyelvű gyógyszerész szerzett diplomát
(ami az összes végzettek kb. 60%-a). Összehasonlításul:
Romániában a II. világháború előtt 1269 gyógyszerész volt,
míg 1967-ben 3083.

JELENLEGI HELYZET (2010)
– A hallgatók létszáma az I.–V. évfolyamon: 536, azaz

274 magyar és 262 román nyelven tanuló hallgató. évfolya-
monként átlag 55 hallgató látogatja a magyar nyelvű
előadásokat (51%).

– Az oktatók száma 43: 19 magyar és 24 román.
– 1957–1966 között intézeti (Intern) gyógyszerészeket

szintén képeztek.
– 2002-től folyamatosan gyógyszertári asszisztenskép-

zést is végeznek (román nyelven).
– Jelenleg rezidensképzést (központi gyakornok) folytatnak.
A terveikben szerepel az angol nyelvű képzés és a magisz-

terképzés indítása.

DOKTORI KéPZéS
A doktori képzés 1953-ban indult, éspedig dr. kopp
eleMér kezdeményezésére és vezetésével

A Román Tudományos, ill. Orvosi Akadémia gyógysze-
rész-akadémikusai:

dr. csedő károly, dr. popovici adriana † és dr.
rácz GáBor.

Gyógyszerészképzés Szegeden
1921-től
Az 1872-ben alapított Kolozsvári Magyar Királyi Tudo -
mány egyetemet – amelyet 1881-től ferencz Józsefről
neveztek el – 1919. május 12-én 10 óra 30 perckor, a vizsga-

időszak közepén, tehát még a trianoni békeszerződés előtt
(!) román katonák szállták meg, az épületet kényszerrel
elvették, rektorát az épületből erőszakkal kivezették, taná rait
az egyetemről kitiltották, és Erdélyből kiutasították.
schneller isTván rektor szavai, amikor e napon a kato-
nák eltávolították az egyetem épületéből: „a kényszerűség és
a szuronyok nyomása alatt átadom az egyetem épületeit, de a tu -
dományt és a kultúrát magunkkal visszük, azt nem hagyjuk itt.”

Az egyetemet 1921-től – az 1921. évi XXV. tc. szerint és
átmeneti budapesti működés után – „ideiglenesen” Szegeden
helyezték el a Klauzál Gábor Gimnázium és Felső Fémipari
Iskola épületében. prof. dr. dávid laJos (1889, Kézdi -
vásárhely, †1962, Szeged) oldotta meg a képzés megszerve-
zésének és beindításának nehéz feladatát, majd a Gyógy sze ré -
szeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár Dóm térre történt köl-
töztetését és berendezését. A háborús években az orvoskar
dékánja, majd prodékánja is volt! 1958-ban nyugdíjazták.

A képzés 1921. október 9-én
kezdődött: MenyhárT Gáspár
rektor – horThy Miklós kor-
mányzó jelenlétében – megnyi-
totta a Ferencz József Tudo mány -
egyetem első tanévét; akkor az
egye temnek 4 kara, 37 tanszéke,
36 intézete és 8 klinikája volt. Az
1923–24. tanévben 52 gyógysze-
rész végzett. – Az oktatás 1988-
tól lett 5 éves. Jelenleg a karon 49
oktató működik (90%-uk minősí-
tett), részletezve: 1 akadémikus, 

7 (+3 nyugdíjas) akadémiai doktor, 5 (+ 4 nyugdíjas) kandi-
dátus és 34 PhD.

Jelenleg az SZTE 12 karán több mint 30 ezer hallgató
tanul. A Gyógyszerésztudományi Karnak 545 magyarul, 46
angol nyelven tanuló, 31 PhD-s hallgatója és 90 gyógyszer-
tári asszisztens hallgatója van.

1921-től a karon kb. 5500 gyógyszerész végzett (38
országból 399 külföldi; közülük 19 országból kb. 200-an
angol nyelven). A volt Jugoszlávia területéről – döntő több-
ségben a Vajdaságból – 1973-tól 94-en lettek gyógyszeré-
szek. Angol szakfordítói oklevelet mintegy százan szereztek.
Közben 494-en kaptak tudományos gyógyszerész-doktori

szakterület Témavezető Vezetői jog doktorok száma
Farmakognózia kopp eleMér † 1953–1964 6

rácz GáBor 1968–1993 18
füzi József † 1994–1997

Fitoterápia csedő károly 1994– 17
Gyógyszertechnológia popovici adriana † 1991–2008 9
Farmakológia feszT GyörGy 1
Fizikai kémia Tőkés Béla 2000– 4
Gyógyszerészeti kémia Gyéresi árpád 2000– 4

droGaru T. Maria 2009 –
Összesen: 59

9.
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fokozatot és kb. 100-an PhD-fokozatot. A végzett gyógy-
szertári asszisztensek száma: 209 fő.

2009. január 1-jétől Magyarországon a gyógyszerészek is
kapnak foglalkozási doktori címet.

Összefoglalás
Minker professzor egyetemtörténeti kutatásai alapján ma
már tudjuk, hogy BáThory isTván 1581-ben Kolozs vá -
rott jezsuita egyetemet alapított, amelyet a következő évben
XIII. Gergely pápa is elismert. Az egyetem 1784-ben meg-
szűnt.

A Magyar Királyi Tudományegyetemet – nagyrészt
Gróf Mikó iMre királyi biztos igen hatékony anyagi tá -
mo gatásával – Kolozsvárott 1872. október 19-én nyitották
meg, ahol a gyógyszerészek képzése – kis megszakítással –
azóta is folyik. A trianoni döntés után, 1921-ben az egyetem
Szegedre települt; ez ma a Szegedi Tudományegyetem. – A II.
világháborút követően Kolozsvárról Marosvásárhelyre köl-
tözött az Orvosi Kar, amelyet 1948-ban Gyógyszerészeti
Kar is követett. Ma ez a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy sze -
ré szeti Egyetem.

Mindezek tudatában kijelentjük, hogy a magyar gyógysze-
részet – a trianoni döntés ellenére – azóta is nyilvánvalóan egye-
temes. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az EME immár 20
alkalommal megrendezett tudományos ülésszaka és a
Kárpát-medencei magyar gyógyszerészek szakmai-baráti
együttműködésének számos változata (ma a világon kb. egy
millió, Európában több mint 400 ezer – közöttük mintegy
12 ezer magyar – gyógyszerész él).

Összegezve: a Kolozsvári Egyetemet mind a marosvásár-
helyi, mind a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar jogelőd-

jének tekinti. E két karon kb. 7500 magyar gyógyszerész vég-
zett.

dr. Kata mihály1 és dr. gyéresi árpád2

1. Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszertechnológiai Intézet, 6720
Szeged, Eötvös u. 6. <katam@pharm.u-szeged.hu>

2. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Gyógy -
szerészeti Kémiai Tanszék, 540 139 Marosvásárhely/Târgu-Mureş, str.
Gh. Marinescu nr. 38. Románia. <agyeresi@umftgm.ro>

IRODALOM
1. Magyar Nagylexikon, 1–19. kötet. Akadémiai Kiadó, 1993–1995, ill.

Magyar Nagylexikon Kiadó, 1997–2004, Budapest
2. Minker E.: Szeged egyetemének elődei. Szegedi Tudományegyetem,

Szeged, 2003, ill. Minker E.: Hol volt Kolozsvárott a „receptúrai dolgoz-
da” …? Gyógyszerészet, 48 (11), 677–686 (2004)

3. Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 150 éve a tudomány
szolgálatában. Gyógyszerészet, 53 (10), 616–622 és 53 (12), 780–781
(2009)

4. Ferentzi Mónika és Péter H. Mária: Tabló – Kolozsvár, 1903.
Gyógyszerészet, 49 (2), 102–111 (2005)

5. Szmodits L.: Dr. Harsányi János … Gyógyszerészet, 39 (11), 869 (1995)
6. Popescu H.: Profesori si studenti … Editura RISOPRINT, Cluj-

Napoca, 2009
7. Személyes közlés
8. Gyéresi Á. (szerk.): Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş. – A Ma -

rosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar, 1948–1998. Mentor, Maros vásár -
hely, 1999.

(a cikk a Congessus Pharmaceuticus Hungaricus XIV., Budapest, 2009.
november 14-én elhangzott előadás alapján készült.)

2.
1. Festmény: báthory István [1]

báthory István és bethlen Gábor szobra a dóm téri panteonban (szeged)
a nagyszombati egyetem egykori képe [1]
Gróf mikó Imre emlékérem. Gyógyszerészet, 53 (12), 781 (2009)
a Kolozsvári egyetem temploma napjainkban
a marosvásárhelyi orvosi és Gyógyszerészeti egyetem épülete
a marosvásárhelyi orvosi és Gyógyszerészeti egyetem főépülete
a Gyógyszerészeti Kar táblája
a kar mai épülete szegeden

3.

5.
6.
7.
8.
9.

4.

AMagyar Gyógyszerésztörténeti Társaság dr.
Grabarits István elnöki irányításával megtartotta a
2010. évi tisztújító közgyűlését az Orvostörténeti

Könyvtárban 2010. április 22-én. Számot adtak többek
között a VI. Gyógy sze rész tör té neti Nyári Egyetemről. Az
idei kiemelkedő rendezvény a Nagyváradra, augusztus 5–8-
ra meghirdetett nyári egyetem volt.

Említésre méltó, hogy a társaság tagjai egyéb tudományos
rendezvényeken tavaly is gyakran szerepeltek. Például a
Nem zetközi Gyógyszerésztörténeti Társaság 39. kongresz-
szusán (Bécs, szeptember 16–19.) dr. Szalai Annamária, dr.
Magyar László András, vagy a Műszaki és Természet tu do -
má nyi Egyesületek Szövetsége 26. Országos Ankétján
(Budapest, november 23–25.) dr. Kapronczay Katalin, dr.
Forrai Judit, dr. Bartók Adrienn, Révész József.

A közgyűlést követő előadóülésen dr. Magyar László
András megkapta a társaság Szigetváry Ferenc-emlékérmét.
Előadással viszonozta a kitüntetést. Ezután dr. Kapronczay
Károly Müller Bernát (1810–1901) személyiségét és életút-
ját idézte.

Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság

díjátadás dr. magyar lászló andrásnak
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A következőkben kérem, mindenki olvassa el figyelmesen az
1790-es évekből, egy gyűjtő által, az év kritikus, betegséget hozó
napok lajstromát. Merthogy egykoron fontos volt tudni, mely
napokon vigyázzanak magukra igazán az emberek – legalábbis az
idő tájt így járta.

„Criticus napok fel jegyzése.
Januarius: 1: 2: 6: 8: 16:

Februarius: 11: 17:
Marcius: 16: 17: 18:

aprilis: 1: 11:
Majus: 7: 17: 27:
Junius: 21: 27:
Julius: 6: 17: 21:

augustus: 1: 18: 19:
7. ber: 6: 18: 30:
8. ber: 16: 31: -
9. ber: 16: 17: 30:

10. ber: 6: 7: 17:”

Mindezt figyelembe véve – hát a férfi emberének
két igazán nagy testi ellensége van. A fog- és has-
fájás. Aztán nem is beszélve a megfázásról, ami

már ugye a harmadik. (Hát ezekre a nyavalyákra kell vigyáz-
ni az adott napokon.) Ezekbe bele is lehet ám halni – mond-
ta mindig nagyanyám, anyám, feleségem a család férfitagjai-
nak kortól függetlenül. Szerintem ez ősidők óta így van.
Persze minden férfiú esküszik egy bevált gyógymódra, ami
elmulasztotta a kellemetlenséget. Nagyapám a dombóvári
Homokon esküdött, hogy a fog- és hasfájásra a leghatáso-
sabb a kellő időben elfogyasztott szép, tiszta színű egy-két
kupica mézes (lévén méhész), de a szájban öblögetve, vagy
torokgyulladás esetén gargalizálva is kitűnő. Csak nem sza-
bad lenyelni, ami – mondjuk meg őszintén – nem mindig
sikerült. Ám gyógyító hatása volt, és az idő is mindjárt vidá-
mabban telt.

Nem oly régen került hozzám egy kézzel írt „recept”-gyűj-
temény, ami tartalmazza az 1780-as és 1810-es évek között
feljegyzett különböző népi és orvosi gyógymódokat a külön-
böző betegségekre (ábécésorrendben), természetesen nem a
teljesség igényével. Egy darVas nevű érdeklődő, tudós úri-
ember és öccse, jános gyűjtötte e recepteket az akkori or -
szág  határokon belül. Sajnos sok-sok utánjárás után sem
sikerült kideríteni, hogy ki, kik voltak e nemes doktori
érdeklődők, akik e nemes munkát igénylő gyűjtést végezték.

A gyűjtés kézírása sajnos több helyen kopott, olvashatat-
lan, ugyanígy az orvosi receptek is, de a megmentettekből
közkinccsé teszek tanulságként, egy csokorra valót, kiegészít-
ve egy-egy érdekesebb, más gyűjtők által papírra vetett javal-
latokkal. Előre kívánom jelezni, hogy az összetevők (melye-
ket megélhetési összegért gyűjtők vitték a patikába, sok eset-
ben a város peremén élő cigányok, gyógyításuk majd száz év

különbséggel is élt), annak használati útmutatói patikustól
származtak.

Talán kezdjük a legrosszabbal, ami minden bensőnket be -
fo lyásol, a fogfájással, illetve annak megelőzésével. Ha nem
tudunk enni, mert ugye ez vele jár – ahogy ősöm a fogfájást
definiálta – minden baj elérhet. Nem tudsz rágni, mert fájni
fogad, aztán a gyomrod. Ha fáj a gyomrod, nem tudsz aludni,
gyenge vagy – és így tovább. Hát akkor először is előzzük meg.

Íme egy javallat a fog tisztántartására az 1790-es évek
végéről.

„Fog tisztító por.
Krétát vakarni, és egy kevés szegfüvet közibe tenni, reá erős égett
bort önteni, azt meggyújtani hadd égjen, még magában el nem
alszik, annak utána megszárítani és azzal kell a fogakat dörgöl-
ni, igen fehéren fogja tartani.”

Aztán következik annak orvoslása, ha már a tisztítás nem
segít és beütött a baj. Na de itt aztán van minden, és a min-
deneknek variációi.

„Fogfájás ellen. 
(1). Fekete Gyopár /:tótul Lobótka:/ gyökerestül együtt, az

egy füvet szárával és virágjaival /:mely viola színű:/ össze vag-
dalva egy kis cukorba vízbe megfőzni és a Levét a minő melegen
elszenveszteni a szájába szedni, a fájós oldalra. M. Berkoné
javasolja, hogy neki végül fogva a fogfájásától az orcája is egé-
szen meg volt dagadva és semmi se használt hanem ez.

(2). apró bojtorjánnak füvet gyökerestül össze vágva vagy
csak tördelve egy kis csuporba borba meg főzni, és melegen a’
borát a szájába szedni és rajta tartani. Ezt javasolta az öcsém
darvas János hajdúja, Miska, és próbálkozott is haszonnal.

(3). „Oleum Cajaputa az patikából használ ha gyapotkára
csepegtetve az odvas fogba teszed. Ezt magam is másokon pró-
báltam.” Így írta a betűvető.

„Fáj é még?” 1.
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Mint olvasható, azért a patika nem maradhatott ki e gyó-

gyításból sem. A Cajaputa olaja csak ott volt elérhető.

Tudtuk azt, hogy a fájó fogú férfiember fogazata pont olyan,
mint a lóé? Ugye nem? Pedig a következő orvoslás alapján
igencsak be kell látnunk tudásunk hiányosságát.

x a e g
x i n u
x f k v 
x b d a
x p g s
x m q
x     

(Megjegyzés: E táblázat a következő kúra betartásához elen-
gedhetetlen.)

„Vagy a ló lábából ki húzott patkó szöget add a fog fájós ember-
nek abba a markába, a mely oldalon a fog fáj. Még pedig úgy
fordítsd a markába a szög végit, hogy napkeletre célozzon, hadd
szorítsa a markába és a szög, had melegedjen meg.

És vidd a beteget egy ajtó küszöbe mellé, de úgy állítsd, hogy nap-
keletre essen az orcája és a markába való szög hegye is ugyan nap-
kelet felé álljon és hogy nézhessen a beteg az ajtó félfának ódalába.

Te pedig addig míg a beteg úgy áll és a markába a szög meg-
melegszik: addig írd egy krétával vagy inkább plajbásszal az
ajtóköz oldalára a minő magosan feléred, ezeket a betűket
melyek oda fel írattattak.

azután végy egy kalapácsot a kezedbe, vedd ki a beteg mar-
kából a patkó szöget, kezdjed az első betűbe verni, de ne mélyen
háromszor ütvén meg röviden egy hosszabb ütéssel, és tudakozd:
fáj é még? Ha fáj húzd ki onnan, verd sorba a többibe, minden-
ik verés után, ugyan azt kérdezvén hogy fáj é még.

Fogsz találni olyan betűre a mellyen a fog fájás elmúlik és
akkor örökösen verd abba a betűbe. Hangosabban mondják, ha
a Ló olyan fogazatú a minő a beteg.”

Hát így lett az ember lófogú. 
Aztán „Veronika mesélte, hogy üneki egyszer rettentő fájt a

foga, mán két nap ordított. Vót itt egy útkaparó, oszt mondta
neki: – Idefigyelj fiam, majd én meggyógyítom!

Oszt akkor a pipájából vett ki ilyen piszkot, oszt belenyomta
a fogába. azóta nem fáj a foga.” [1]

Ezek után a gyűjtések között található egy receptturmix az
1800-as évek elejéről, melyek egy-egy elemét – vagy talán
inkább mindegyiket – az akkori patikában kellett beszerez-
ni, de legalábbis ajánlott volt.

„Más a fogfájás ellen.
(1). Végy erős égett bort, töltsd egy üvegbe és vess belé Ligni

Grajaci ráspolyozott porát, és tegyed lágy melegre. Ez magába
szíja azon fának erejét, és veres Tintura lészen. azt le szűrvén
vegye a szájába azon helyre a hol a fog fáj és tartsa míg szen-
vedheti, és azt kiköpvén, újítsa.
Ezt gyakorta teszi, és úgy az fogára, de le nyelni nem szabad a
nyálat, hanem hadd folyjék ki a szájából.

(2). a mely oldalon fáj a fog, azon való kezére, a pulzusra
kössön két ruha közé reszelt tormát.

(3). Mentül jobban elkoptatott kovát meg tüzesíteni és azt
ecetben hányván, annak porát párologtatni.

(4). Oleum Casziophilorum: azaz Szegfű fűszerszám olaját
gyapotra csepegtetvén az odvas fogba tenni.

(5). Parázs tűzre vess Belindfüvet a magját is hirtelen forgass
rá egy nagy tálat, hogy az a füst és pára járja meg a tálat.
asztán forgas fel a tálat és hamarjába önts rá forró vizet. Ennek
a tálba öntött vized felibe tarts a képedet, szád kinyitva és
takard be a fejed egy kendővel, hogy a pára járja meg a fogaidat
ás álladat kívül belül. Férgek fekete fejnek és fekete S ágú farku-
ak fognak a víz tetején láttszani és fogfájás elmúlik.

(6). Csipkefán termett szőrös gubacsot megszárítva pipázd.
(7). Piszkegyökeret is jó borba megfőzni egy kis ecetet is közé,

és azt szedni a fogba.
(8). Tárkonynak a gyökerét megvakarva, borba megfőzni, és

azt a fogra csepegtetni.”

Sok esetben nem is a fog fájt, hanem az azt körülvevő íny. De
arra is volt gyógyír.

„(1) Ínyre ha nagyon kopik, és ha fáj is.
Csopot és zsályát vizes veres borba megfőzni és egy kis timsót is
betevén, azzal mosogatni az ínyit, és kiöblítvén azután rózsa-
mézzel bekenegetni. Megnöveszti az ínyt és gyógyítja.

(2) Igen jó a fagyal fának is a levele, melyet borba főzz meg,
és egy darabka timsót is tegyél bele. abbul végy a szájba egy jó
kanálnyit és rajta tartván míg lehet, és az ínyit kijadzottatván
köpd ki. Ezt napjába 4szer, 5ször. Megtisztítja a fogakat és az
ínyt megnöveszti. Próbáltam magamon.

(3) Csukafogat megégetni és porrátörni, és egy fél diónyi tim-
sót hasonlóképpen megégetni és porrá törni. Végy ezen kívül egy jó
kávés kanálnyi china port és vagy 12 szegfüvet porrátörve. Ezeket
össze vegyítvén, rózsa mézbe vagy ha nincs Szín mézbe keverni, s
vele 4szer, 5ször napjába a fogakat és ínyeket bekenni és egy-egy
fertály óráig rajta tartani, s azután friss vízzel kiöblíteni.”

Aztán itt volt a kisgyermek fogfájása. Mert tudvalevő, hogy
a kisgyermek minden fájdalomra sírással válaszol, és azt
hosszú távon nehéz elviselni, szívszorongás nélkül. Ám 
a cigányok azt tartották, hogy „szőr van a gyerekbe, oszt
azért rí” [1].

Mert hogy fájt a foga, „fogfrász”. „akkor az inget letépték
róla, kivitték, oszt a háztetőn keresztülhúzták, aztán el kellett
ásni. Utána helyrejött.” [1]

Aztán, ha nem tudott aludni, a hasfájástól, a következő
recept bizton hatott. „Ha nem aludt, hoztam mákhajat, szárí-
tottam, összetörtem, szitán átszűrtem, kifőztem, egy kis kávés-
kanállal beadtam neki; egész nap aludt.” [1] De megtették azt
is, hogy a kerítés deszkájáról leszedték az odapotyogott veréb -
ürüléket, az anya ráfejt tejet és odaadta a kisgyereknek. Az
elmondások szerint „aludt tüle meg a hasfájást kiszedte.” [1]
és ha már itt vagyunk a hasfájásnál, most tekintsünk a házi
praktikákat erre a fájdalomra, ami – valljuk be – az igencsak
halálos betegségekhez van közel. Főleg ha azt saját magunk
idéztük elő mohóságunkkal.

Mert miből is fakadhat a hasfájás, a kellemetlen puffadás.
Minderről az „Orvosi Fűvészkönyv” így ír:

„az étellel mindenkor Levegőég is megyen a’ gyomorba;
magából pedig az ételből az emésztés által még több fejlődik ki;
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és ha a’ belek jó erőben vagynak, ez a’ szél vagy feljűl felböffen,
vagy alólról megyen ki.” [2]

Emlékként él – azt hiszem mindegyikőnkben – ha egy-
egy jól elkészített töltött káposzta, vagy valami puffasztó étel
túlzott fogyasztása után hordónak érezte magát az ember.
Használhat ugyan egy korsó sör, avagy „Az indul a bakter-
ház” hashajtója és a hónalj alá szorított hagyma, netán „Az
arany eső Jukkában” szereplő, a házban talált mindenfélének
keveréke (petróleum stb.), de a következő külső és belső
javallat is.

„Hast felpuffadása ellen, melyet Timpan … (sajnos az írás e
része olvashatatlan, de mint szerb szó: üstdobot jelent) …
hívnak, mely mint egy hordót, olyanra puffasztja az embert és
mihelyt valamit eszik, elszorítja a melyit és alig ful benne az
ember.

Kemény magnak a’ ótkájával rozslisztből pépet kell csinálni
és azt rákenni jó vastagon egy olyan nagy ruhára, hogy az egész
hasát beköthesse az ember vele, azt rákenvén jó erős pályinkát
kell ráönteni mindenütt és azt rajta meggyújtani, hogy a láng
szintúgy járjon imitt amott rajta. az ellaludván törött fejér
gyömbért kell rá hinteni, és úgy azon helyen amint a pálinkátúl
megmelegedett a hasra kell kötni éttzakára.

Ezt három éttzaka kell frisset meg frisset tenni. nappalra reg-
gel le kell venni. de ha az ember mindig fekszik, nappalra is
lehet frisset felkötni.

Harmadik éttzakai kötés után alkalmasint kigyógyulnak az
emberek, mert a Szelek nagyon megindulnak tülle felül alól.

Innya is szoktak amellett szilvapálinkát, melybe először előző
való nap törött ánizsmagot hánynak és arrol isznak. Ha még el
nem hatalmasodott, eleit lehet venni csak kemény magbúl való
herbaré ivással, kivált tzukor nélkül.”

és ha ez sem használt: „Mák fejek főtt levét Szíkfű theával
elegyítve. […] … ha egy tsuprot vagy bögrét szájára fordítvánn,
alatta egy darab papirossat elégetnek, és akkor a’ tsuprot vagy
bögrét hírtelen a’ betegnek köldökére teszik; ez a kőldököt felszí-
vánn, sokszor a’ gyógyíthatatlannak látszó Kólikánn is nagyot
segít.” [3]

„Gyomorszája körül a gödörkébe kenni való lignidum adó-
dott az csészényi apotekába ki 3 sepd 804 igen hasznos.
ruhácskára öntvén, azzal dörgölvén és osztán a gyomor táján
meleg ruhát rakván, mindjár eláll.”

Aztán, ha már mindent kipróbáltak, jöhet az erősítő.
„Szlivovicába vess Gentiana rubrát és abból iszogass.”
A legkellemetlenebb, amikor már a hasfájást követi az

árnyékszék sűrű látogatása. A másik nagy baj, ha a puffadást
okozó „csúnyaság” szájon keresztül kíván és távozik is.

De ezekre a bajokra is volt megfelelő orvoslás.
„Hasmenés ellen. Lenmagot és keménymagot egy mértékkel

végy, és ezt tejbe főzd meg, hogy pép legyen: azt ruhára kenvén
melegen rakosgasd a derék csontra, napjában egynéhányszor:
mihelyt meghűl, ismét márt, elállítja, midőn semmi egyéb orvos-
ság nem használt is.”

„Hányás ha valakinek el nem akar állani. Főzz meg édes
tejbe fekete szappant, azután keverj közé Kemény magot és tedd
melegen a gyomor szájára. Eláll tőle. Tudniillik annyi Kemény
magot kell beletenni, hogy Cataplasma Condensaciója legyen
azt egy kis terenyi ruhára kenvén, lágy melegen rakosgasd a
gyomra szájára egypárszor.”

„Hányás ellen jó csak a tört sót melegen a gyomor szájára
rakosgatni” … és ripsz-ropsz elmúlt minden baj. De ne be -
csül jük le e jó tanácsot, hisz a patikák drágán, sokszor nem
különb szert ajánlottak, csak épp belső használatra. Aztán az
is vagy használt, vagy nem. Az alföldi cigányok a hasmenés-
re legjobb gyógyírként a vadgesztenye főzetét alkalmazták
nagy hatékonysággal.

A köztünk élő cigányok sok mindent ismertek, babonából
ráolvasást, füvekből gyógyulást. Ilyen volt – jóval később – a
jászladányi csiKos Vilmosné, született rácz anna is, aki
férjével együtt álmot lopott, ha a kisgyermek nem tudott
elaludni. „rossz vót a gyerek, nem tudott alunni. az én uram a
Vilmus elment álmot lopni. Megkezdte az első sarkon, a másik
sarkon, a harmadikon, a negyedik sarkon. Hozott fődet.
zacskóba kötte, a gyerek mellé tette. Álmot lopott.” [1] De az
alföldön élt furulyás ilona, Túri rozi néni és szűcs
márTon is, akit csak a ladányi embernek neveztek. Igaz, a
mai cigány generáció már nem ismer egy praktikát sem.
Talán még az igazán öregek, akik még hallottak az ősöktől
egy-egy gyógyító mondást vagy fűkeveréket a mezőről. 

Aztán jöjjön a legádázabb férfibetegség, a megfázás.

„Ha hideg, nedves, ködös, erős idővel valami állandós, de közben
alább hagyó hideg laza, nyálkás, duzzadt, gyenge hideg termé-
szetűeket megszökik, az a’ hideg taknyos hidegnek nevezik” –
írja tapasztalatokban gazdag könyvében Háiszler
gyÖrgy 1801-ben kiadott könyvében [4].
Mit javall ő?

„Végy: Egy lat olasz útifű virágot, főzd elegendő vízben fél fer-
tályig, azután szűrj le két messzelyt, ’s adgy hozzá két könting
salamiák sót, négy lat Menta Syrupot. Egyelitsd öszve, ’s adgy bé
minden 2-dik órában egy findsiával.”

„Végy: három könting angelika gyökér kivonást, annyi Pápa
fű kivonást. Tsinálj elegendő narants héj Syruppal három grány-
nyi pilulákat, ’s adgy bé napjában háromszor, mindenkor hár-
mat.” [5]
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A mi gyűjtőnk így emlékezett vissza erre az ádáz időszakra,
és vetette papírra gyűjtését:

„az 1798. az országba járvány nyavaja levén a mindennapi
és negyednapi és harmadnapi hideglelés, melynek igen hosszú és
terhes panaszismeri voltak. akkor Pesten Budán.

Igen jó a Hideglelés ellen. Kiváló ezek után a Sók urán, ha
jóféle és ó aszú szőlő borba egy ittzenyibe egy marék Székfüvet 
/:chamumillát:/ míg főz az ember, és aztán abból a bórból min-
dennap 2szer 3szor egy-egy aszuszilbi pohárral iszik.”

„Hideglelés ellen. 4. lat ó hájat, 2 lat Techben, tina Spiritust,
és egy lat Camphort összve kell elegyíteni gyomrát és hátagirin-
cit végig kell kenni.”

„Hideglelés ellen akit nehezen hágy el. Kend meg a Serésér
először csak szappanos pálinkával. azután Kösd be ezzel a
Kötéssel vagy kétszer.

Fekete nadálynak gyökerét megtörni és párrlúgba jól megfőzni
mint a kását. Ebbe belékeverni ó hájon megpirított mogyoróhagy-
mát. Ezt a kenőcsöt ruhára egy újnyi vastagon és á tetejét pályin-
kával meglotsolni s úgy bekötni a Séréset, elöl és két oldalán, de a
hátát nem szügség. Ettől a hideg elhagyja, és a Seréte meggyógyul.”

Aztán már ha a köhögés is eléri az embert, nem marad más
hátra, csak a következő javallat.
„Köhögés ha igen nagy és már a tüdő is veszne.

Keress széles nagy laput /:melyet másképp Keserű Lapunak
is hívnak:/, akkor mikor már szárba ment, hányd le a leveleit a
szárásúl, és vedd csak a szárát. Hánsd le arról a zöld felső héját,
mint a rekenye vagy a Sóska haját le szokták hántani. a haját
vesd el, mert a nagyon keserű, hanem a lehántott szárát csak úgy
nyersen egyed reggel délelőtt és délután és estve, mennél többet
megehetsz. Ettül egy Kátai ember rövid időn kigyógyult, ami-
nekutánna mindenfélét hijába próbála az apatikából is.

Ezen Keserű Lapunak a gyökerét ha megfőzöd és azzal a tor-
kodat gargalizálod, rövid időn meggyógyul, ha valakinek a tor-
kába sebek, sűlyök vannak.”

Mindezt érdekes volt olvasni, sőt egy-egy korabeli orvos
nevét az adott javallat vagy latin rövidítésekkel és cca. meny-
nyiséggel tarkított receptek mellett. Olyan nevek, mint 
dr. marTon, vagy a pozsonyi dr. szomBaTHy, vagy 
dr. ricHTer, valamint oeHmens drogista. De ott volt 
m. BarKóné, csenszKi Boldizsárné és misKa a hajdú
neve is, az általuk javasolt biztos, kipróbált gyógymódok
mellett. Jelezvén, hogy nevükkel vállalják a receptura biztos
voltát.

Kedves férfitársaim. én döntöttem. Maradok a nagyapám
bevált gyógymódjánál. Csak nem lehetett annyira rossz az 
a fránya mézespálinka – vagy csak úgy magában.

De félretéve a kispoharas humort, voltak komolyabb
egészségügyi problémák is. „az nehéz nyavaja”.

A fiatal kínai herceg megfeszítette íját a vadászat során.
Kivárt. Szemét nem vette le a célpontról, az áhított vadról.
Kivárt, majd egy pillanat, és kiesett lova nyergéből, földre
esett és heves rángatózásba kezdett a teste. Száját hab borí-
totta. Kísérője egy pillanat alatt leugrott nyergéből, kibon-
totta övét és fogai közé tette, hogy el ne harapja nyelvét. Már
látott ilyet valahol.

A film igencsak hűen adta vissza e betegség látható tüne-
teit, amire gyógyír akkoriban nemigen volt. De ebben a kór-

ban szenvedett sok európai uralkodó is. Nem beszél azon-
ban a história arról, hogy a köznép körében is fellelhető volt
– és nem kis számban – gyerekek és felnőttek között egy -
aránt.

A következőkben ugyancsak DARVAS uram gyűjtését
teszem közkinccsé, megismerve egy szeletét a nehéz nyavalya
ama gyógyításának.

„nehéz nyavaja ellen.
Szarvas szarvának a Spirituszát gyermek is, nagyobbnak 20.

24. cseppet bazsarózsa vízbe adj be minden nap kétszer vagy 2
hétig.

Egy vakondokot /:férfi számára kant, asszonynak nyös-
tényt:/ elevenen kell sérelem nélkül megfogván egy fazekba
rekeszteni, fedőcskével befedni, és egy … jól bemázolni, kenyér
után kemencébe tenni, hogy porrá legyen. abbúl 3. késhegynyit
Chamonilla herbaréba beadni, mikor rá akar jönni.

Mikor valakit a nehézség ki üt, ha a földön üti ki, ott kell
hagyni egy kis ideig, ha pedig az ágyon üti ki, le kell tenni a föld-
re. de nem deszkázatra, hanem csupasz földre. akkor jöjjön
oda egy olyan ember, aki elsőszülött és a nyavalyást még olyan
állapotában nem látta. az nyúljon hozzá a kezével, hamarabb
is mint a szemével rá tekintene, és szakítsa le az ingét rolla,
melyben a nyavalya kiütötte, és azután a nyavalyást vigyék el
arrol a helyrül ágyra vagy akár hová. az az ember pedig azt 
a leszakított inget ássa el a földbe azon a helyen, ahol rulla lesza-

3.
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kította. Keresztbe ásván gödröt, és az inget is úgy keresztbe
feszítvén a gödörbe, temesse oda, hadd rohadjon ott. E megesvén
adjanak be a betegnek három-három csepp fekete macska vérit,
és 3. csepp fekete kakas vérit összevegyítve. Sohase jön reá töb-
bet. Ez már próbáltatott Losonyon lakó Benyitz szűrszabón is,
aki annyira való benne, hogy napjában 3szor is kilelte, és semmi
más orvosság nem használt.

a fekete macskát és a fekete kakast előre készen kell tartani,
hogy hamar megfogván annak akár farkábúl akar más tagjábúl,
ennek pedig lábaújját elvágva vérezhessen. Hanem férfinek kan,
és kakas. asszonynak pedig nyöstény macska és tyúk kívántatik.
Ásót és kapát is előre készen kell tartani, hogy hamar bánhassa-
nak véle.

Kenyeröt is jó a betegnek vagy ruhájába bevarrni, vagy nyak-
ba nyakbakötőt csinálni, s abba belegyen varrva. akár bőrbe
hogy ki ne fusson, jól elkészítve, akár pennába, és viasszal
bedugva úgy a nyakbakötőbe bevarrni. azt hordozza magán 
a beteg.

nagyon elgyengülésétül van a nehéz nyavalya. Erősítő orvos-
ságokkal is kell élni, úgymint a doct. Jisterer.

Szent György nap előtt fogott Kősziklai Kígyónak ezüst
garassal el kell vágni a fejét és annak a szívét, még pedig egy
dositra Kettőnek a szívét kivévén és megszárítván porrá kell
törni, azt egy kávéskanálba tiszta vízbe éhomra keddi napon
reggel a patiensnek be kell adni. Ezt a napot bötöllye (böjtölje)
meg az édesanyja vagy felesége 7. hétig, még pedig úgy, hogy első
héten a beadás napját, keddet, a másik hétbe szerdát, a harma-
dikba csütörtököt, a negyedikbe pénteket, az ötödikben szomba-
tot, a hatodikban vasárnapot, a hetedikben hétfőt. a böjt abból
áll, hogy egy nap semmit se kell enni. Esig az urának vége van.

Ez sokat használt, nevezetesen Fáy Mihály úrnak, akinek 
a felesége böjtölt. Hanem reggel és este ivott csak ugyan egy fint-
sa kávét.

Majtényi László úr sokakat kikúrált e következő porral, úgy-
mint:

Tengeri malacnak fejét frissibe elvágva fehér meleg kemencé-
be akár p. o. midőn a kenyeret kiszedik, be kell tenni, és addig
/:valami vaspléhen:/ addig benne szárítani és perkelni, míg úgy
meg nem aszik, hogy porrátörni lehessék. azután porrá törve a
legfinomabb Ló porral /:melyet kikefélni szoktak:/ egy harmad-
részben felkeverni nevezetesen a fejpor 6ul legyen 2/3, a lópor-
ból pedig 1/3, és abbúl egy dosifra egy jó késhegynyit adni. aki
ezzel él pálinkát ne igyon, sem más erős itallal betegségig ne
éljen. Ezt a port az egyik dózist az paroxitmus után való más-
nap reggel éh gyomorra kell beadni, azután csak várni, ha rá jön
é még. Ha rá jön, akkor más nap a másik dozist kell beadni.
Sokan váltak, akik 1. dózissal érték, de még senkinek se kellett
6. dózis.

nyakbafüggőt is jó feltenni, ez is sokat használt.
Végy egy mogyorót, furjál rajta egy lyukat, de a haja el ne tör-

jön. Ha férgeset találsz, már ott készen van a lyuk. E meglévén,
ki kell szépen tisztítani, kapargatni a mogyoró belét. Lehet
strüszli kötötűvel kivakargatni. az így kitisztított mogyoróhaj-
ba a lyukán tölts be kénesőt, amennyi belefér, és a lyukát jól tart-
sad be egy elhasznált vagy elkopott boronából vett vesszőcskével,
és ezt a mogyorót varrd be veres pántlikába, amit egy zacskó for-
mán, melynek a más végit veres semellyel kell hozzávarrni oly
hosszúságra, hogy a szíve körül a baloldalán érjen meztelen test-
re. de ezt a beteg ne tudja miből áll.

Igen hasznosak a doctor aihand porai is, melyek titkon,
Posonba Polog János kereskedő által élvén véle a vele adandó
magyarázat szent. Van könyve is róla.

Egyik: Universal kezdőcímet viseli, melyszintén doctoró
ailhand-ra hivatkozik. Másik szintén e névre hivatkozik.

Fejér kígyót kell a hegyekbe fogatni, és azt két tál között
kemencébe tévén porrá égetni, és abbul egy kés hegynyit be adni
fél pohárka vízben, úgy, hogy ha tud az idejét mikor szokott rá
jönni, az előtt három nappal előtte levő nap is, és harmadszor a
napján is reggel éhéh gyomorra kell beadni. Ha pedig az ember
nem tudná is idejét. És véletlenül is rá jönne a betegre, akkor kell
be adni, mikor a nyavaja fel eszi és magához kezd jönni.

Mikor kiüt valakin a nyavalya, mindjárt sietve be kell hozni
az istállóból egy nyerget és a fekvő betegre rá kell tenni s arra 
a nyeregre a beteg felett kell ültetni egy akár férfi vagy leány
gyermeket, vagy ha ember is, olyat aki még nem azt a nyavalyát
rajta nem látta. az alatt, ha egy leány a’ beteg mellett el megy
vagy ha nem menne magátúl, küldeni kell hogy arra essen
menni; akkor azt mellette meg állítani és hugyoztatni kell vele
egy pohárba ha csak keveset is. És abból a hugyból egynehány
cseppnyit be beadnia. S akkor adni be, mikor kezd magához
jönni, hogy lenyelhesse.

Mindezt Kapitány Szilassy andrásné javasolta, ki való azt
férje a katonák közt így látta.

Mikor a beteget a nyavaja ollyan házba ütné ki a mellybe
mester gerenda vagyon, akkor álljon fel a’ ház közepén levő asz-
talra ollyan ember a ki soha ollyan panaszonut nem látott, és
erős ember legyen, a ki a beteget lábánál fogvá fel forditva emely-
lye fel és a talpát háromszor, üsse a mester gerendába, és azután
eressze le. Ennek pedig könnyebb véghez viselése és az asztalon
álló ollyan embernek kezébe való szolgáltatására mások is segitt-
ségül lehessenek. Ezt a megholo öreg Jornyusné aszonyom javas-
lata sokk haszonnal ugyan nehéz nyavalya ellen mellyet Peti
Somogijné asszony Javaslásabúl M. refer Gyürgy Istvánné
asszony Beube egy kisasszonyon szerencsésen probált.”

Hát ezt írván le darVas uram e borzalmas betegségről
1879 és 1800 között. Azt azonban nem szabad elfelejte-
nünk, hogy e gyűjtés gyógyírjainak alapanyagait, azok több-
ségét, csak az akkori patika polcairól, padlásairól volt ildo-
mos beszerezni. Ritka kivétellel a piaci és házaló füvesasszo-
nyok és férfiak termékei nem voltak igazán megbízhatók. 
A patikus viszont csak megbízható és többszörösen ajánlott
gyógyfüvessel dolgoztatott.

Berta ferenc
gyűjteménykezelő, damjanich jános múzeum

(Megjegyzés: a hivatkozással nem jelzett idézetek Darvas úr
gyűjtése.)
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„Fekésházy Györgynek némelly
jegyzései az házi állatokban termő
isméretes férgekröl mint sok 
nyavalyáknak, söt még a’ marha 
dögnek első föbb okairól a’ juhokról
és házi baromfiak nevelléséröl.” –
Pest, 1789.
A paraszti gazdaság féltett, komoly anyagi értéknek számító része
volt a háziállat: a szarvasmarha, az igavonó ló, a birka, a sertés,
illetve a háziszárnyasok. Az állatok megbetegedése és elhullása –
főként a legszegényebb lakosság számára – az anyagi káron túl
élelmezési gondokat is okozott. A mindennapok kényszerű gyakor-
lata, a szegénységben gyökeredző megszokás volt az alapja annak
a megfigyelésnek és kijelentésnek, hogy a falvakban „hamarább
talál segítséget a beteg barom, mint a beteg ember.”

Az állatok betegségeinek gyógyí-
tására ugyanúgy az empíria 
(a tapasztalat) tanította meg az

embereket, mint a saját bajaik orvoslásá-
ra. A „fűben-fában orvosság” szemlélet,
vagyis a gyógynövények megismerése és
alkalmazása nemcsak az embergyógyí-
tásban, hanem az állatok orvoslásában is
teret nyert. A XVIII. század fontos újí-
tásokat hozott a közegészségügyi, jár-
ványügyi gondolkodást illetően csakúgy,
mint az orvosképzésben. A század utol-
só harmadában először Bécsben indult
meg az állatorvosok képzése, majd
1787-től a pesti egyetemen is létrehoz-
ták – Tolnay sándor (1748–1818)
vezetésével – az első állatorvosi tanszé-
ket. Az állatok gyógyításában ekkortól
tehát a nemzedékről nemzedékre átörö-
kített gyakorlati ismeretek mellett teret
nyert a tudományos alapokra támasz-
kodó szemlélet, a szakszerűség. A meg-
jelenő könyvek is ezt a kettősséget
ötvözték. 

Az állatok gyógyításával kapcsolatos tudnivalókat addig
elsődlegesen a kalendáriumokból ismerték meg az érdeklő-
dők, a XVIII. század utolsó évtizedeiben jelentek meg 
a hazai szakirodalomban az első állatgyógyászati munkák.

Egy részük külhoni szerző munkájának fordítása volt, de
közreadtak eredeti, magyar nyelven írott műveket is.
Tolnay sándor mellett feKésHázy gyÖrgy volt a leg-
többet publikáló szerző.

1789-ben Pesten, PaTzKó ferenc nyomdájából került
az olvasó kezébe a kissé hosszadalmas címet viselő könyv.
(Fekésházy Györgynek némelly jegyzései az házi állatokban
termő isméretes férgekröl, mint sok nyavalyáknak, sőt még a’
marha dögnek első főbb okairól és házi baromfiak nevelléséröl.)
A címnek megfelelően terjedelmesen foglalkozik a házi álla -
to kon belsőleg vagy külsőleg élősködő mindenféle féreggel,
melyek a szerző nézete szerint „a házi állatoknak mindenkor
ártalmasak”. Külön fejezetben vizsgálja a marhák és a juhok
leggyakoribb betegségeit, a kóros állapot jeleit, gyógymódját,
általában a ház körül fellelhető növényekből készített orvos-
ság formájában. A betegségek lehetséges forrásaként felhívja
a figyelmet az állatok nem kellő tisztaságú és minőségű ivó-
vízére, valamint a nem megfelelő takarmányra. A himlőbe
esett juhok esetében kiemeli, hogy „az ollyant a többitől el kell
rekeszteni, mert ezen nyavalyát közönségesen ragadó nyavalyá-
nak tartyák”. Az állatok külső sérüléseinek gyógyítását is
részletesen leírja, mindazokat a szereket és apró praktikákat,
amelyek elősegítik a gyors sebgyógyulást. Az ötödik sza-

kaszban „az aszszonyoknak házi major-
ságokról” értekezik, a házi szárnyasokkal
kapcsolatos legfontosabb teendőket is -
merteti. A könyv fontos fejezete a Tol da -
lék, vagyis a használható gyógynövények
és egyéb egyszerű szerek tematikus fel-
sorolása: úgymint purgálók, izzasztók,
széloszlatók, hívesítők, erősítők, lágyí-
tók, eloszlatók, sebgyógyítók, sebszá-
rasztók, sebétető, és -tisztító szerek.
Zömmel gyógynövények, de pl. az iz -
zasz tóknál szerepel a kámfor és a terjék,
a „hívesítőknél” a salétrom, a tisztított
borkő, a gálickő, a „seb szárasztók” kö -
zött a „plajbász”, a vérkő, a „fehír töm-
jény”, sőt a sárkányvér, a „seb étető és
tisztító” szerek sorában a timsó, a gálic-
kő, a pokolkő, az arsenicum. A Toldalék
ér dekessége, értéke a kétnyelvűség,
ugyan is magyar és német nyelven is meg-
adja a szerek nevét. Ne felejtsük el, a fel-
világosodás kora a szakmai nyelvújítás,
az anyanyelvű szakszókincs létrehozásá-

ra irányuló törekvések első korszaka. A könyvecske megírá-
sának célját így fogalmazta meg a szerző az „Előljáró szüksé-
ges beszéd”-ben: „Általlyában némelly szükséges orvos szereket
rendszerint le írom, mellyekből a’ majoros Gazda maga is, szük-
ség idején orvosságot tsinálhat: némely orvoslásnak Módjáról, és

Könyvritkaság az állatok orvoslásáról
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az embernek maga alkalmaztatásáról: az
orvos doktorok nélkül szükösködőknek ked-
vekért…”

Hasonló tartalmú az 1794-ben kiadott
kézikönyve, amennyiben a marhák, a lovak,
a sertések betegségeit és leghatásosabb gyó-
gyítását taglalja. A címlap szövege a követ-
kező: „Búvár, vagyis Fekésházy Györgynek,
mint rend  szerint tanúlt Házi Állatok
Orvosságának különös rövid Elmélkedése a’
marha dögrül, annak eredeti okairúl, és tulaj-
don orvossá gá rúl, úgymint: az úgy nevezett
Katona Porrúl, annak Csi ná lá sá ról, Erejéről,
Hasznáról és véle Élésnek Módgyáról, nemes
Ma gyar Hazának Boldogulásáért Vilá gos ság -
ra bocsájtatott. Pesten, nyomtatott Trattner
betűivel, 1794.” Az olvasó érdeklődését ter-
mészetesen az a bizonyos égig magasztalt
„Katona-por” kelti fel, annak összetétele, a
készítés módja. A szerző bonyolult fejtege-
tésekbe bocsátkozik a saját betegségelméletét és terápiakon-
cepcióját illetően, amelynek lényege a kór jellegének és 
a gyógymódnak ellentétes volta (a hi deg és a tűz). Leírja azt
is, hogy a porból egy kis makknyi golyócskát készít, mert
ebben a formában könnyebben tudja azt a beteg állatokkal
lenyeletni. A por receptjét azonban a leg fi gyel me sebb olvasás
során sem lehet megtalálni. Ez annál kevésbé érthető, mivel
a könyvecske második része nem más, mint a „Bizonyságok”
gyűjteménye, vagyis mindazok véleményének közreadása,
akik sikerrel alkalmazták a gyógyszert. Az 1787–1793
közötti évekből származó levelekben az or szág legkülönfé-
lébb régióiban élő tiszttartók, bírók, szolgabírók, ispánok
konkrét esetek leírásával bizonyítják, hogy a szóban forgó
orvosság hány állatot gyógyított meg, illetve mennyi értékes
jószágot védett meg a megbetegedéstől a preventív alkalma-
zás. A rejtély kulcsát a csalódott olvasó a kiadvány utolsó
mondatában véli megtalálni, feKésHázy ugyanis ezt írja:
„Hogy pedig ennek az én, még ekkoráig titkos Or vo ságomnak
minden Ember csalhatatlanul Hasznát vehesse, mihelyst a’
Felsőségnek kegyelmes jutalmazó ajánlását meg nyerem, a’ már
cenzúráztatott könyvecskémet … azonnal ki nyomtatom, és a’
Világ eleibe Örömmel terjesztem”. Nos a könyvet kinyomtat-
ták, a titokzatos „Katona-por” receptjét azonban mégsem
ismeri meg belőle a kíváncsi közönség. Netán nem kapta
meg hozzá a felsőbbek engedélyét, ki tudja ma már?

A szerzőről nagyon keveset tudunk, a lexikonok szűksza-
vúan annyit jegyeznek meg róla, hogy állatorvos volt és 
a grassalKoVics család ivánkai uradalmát irányította,
majd felsorolják nyomtatásban megjelent műveit. A fentiek-
ben ismertetett írások néhány mondata egészíti ki ismerete-
inket. feKésHázy egy helyen ezt írja: „… az Orvoslást …

elsőbben az Istállóban, azután Iskolában
tanúltam”. Egy másik helyen ezt olvassuk:
„Ifjúságomtól fogva sok alkalmatosságaim
valának, okos majoros gazdák vezérlések, és
oktatások által, az házi állatoknak betegsége-
ket nem tsak meg ismérni, hanem meg is gyó-
gyítani. Minek utánna pedig Felséges urunk-
nak rendelésébül, a’ barmok orvoslásának
tudománnya Pest városában is a’ Királyi felső
iskolákban taníttatott volna, kedvem érkezék
an nak bővebb megtanúlására: amint is
Professor Tolnay Sándor úrnak iskolájába
mind addig jártam, méglen az abban lett elé
menetelemről való Exament, vagyis megvizs-
gálást meg érdemlettem: mivel pedig az által,
az akkoron velem tanuló társaimon mind
felül haladtam, annál inkább nagyobb ked-
vem támadott a’ mélyebb elmélkedésre. Vala -
melly könyvet tsak javaslott a’ professorom,
azokat magamnak meg szerzettem, és gyor-

san olvastam: melly által az állatok természetének mélyebb isme-
retségére is jutottam. Láttam szarvas marhát, lovat bonczolni, és
ki tanúltam azok nyavalyájának és halálának okát, ugyan ez
által némelly elébbeni vélekedésim megvilágosíttattak, ellenben
olyan homályos dolgok is fordúltak elé, a’ mellyeket meg nem ért-
hettem, ’s meg nem foghattam elmémmel.” A szakirodalomban
való jártassága valóban megmutatkozik írásaiban. Többször
felemlíti az ókori columella állatgyógyászati munkáját,
gondolatait, sokszor hivatkozik az egyik legtekintélyesebb
kortárs állatorvos, a bécsi joHann goTTlieB WolsTein
(1738–1820) műveire, de ismerte adami Pál állatjárvá-
nyokkal kapcsolatos felméréseit, megfigyeléseit is. A gyakor-
ló gazda tapasztalatainak fontosságát azonban mindenek
előtt értékelte: „a jó Majoros Gazda, ha reggelenkint bé me -
gyen az istállóba, csak a’ Szagrúl is meg tudhattya Mar hái nak
Állapottyát, mert más az egésséges, más a beteg Marhának
Szaga” – jelenti ki.

feKésHázy gyÖrgy könyvei azon felvilágosodás kori
törekvések szellemében jelentek meg, amely szerint minden-
kinek, minden szakmában szüksége van a mindennapi mun-
kavégzéshez szükséges ismeretekre, mégpedig az anyanyel-
vén. A két kis könyvecske valódi kézikönyv, tenyérnyi nagy-
ságuk elősegítette a gyakori használatot, amelynek jeleit a ko -
pot tas kötés, a kissé megviselt lapok és néhány elhalványult
kézírásos bejegyzés is tanúsít.

dr. Kapronczay Katalin
főkönyvtáros

semmelweis orvostörténeti Könyvtár, Budapest
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fotók: Vékás magdolna
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Adalék a gyógyszerész szakzsargon
történetéhez
Minden valamire való szakmának megvan a maga nyelve. Miután
a nyelv élő organizmus, az idők során természetesen a szaknyelv,
a szakzsargon is változásokon megy át; s bár szókincse állandóan
bővül, egyes kifejezések, fogalmak archaizálódnak, óhatatlanul
kikopnak a szakmai köztudatból.

Az alábbiakban a gyógyszerész szakmában régebben,
mármint az utóbbi másfél évszázad során használt
elnevezések között kívántunk tallózni, szemezgetni

– minden különösebb nyelvtörténeti vagy nyelvészeti igény
nélkül. Ha úgy tetszik, csupán a magunk – és persze 
a Tisztelt Olvasó örömére. 

Kezdetben vala a patika. Aztán, valamikor az 1830-as
években, a nyelvújítás jegyében megjelent a gyógyszertár elne-
vezés. Az első gyógyszertár, BregardT imre patikája állító-
lag 1833-ban ’nyitott’ Pesten, a Váci utcában.

Egyébként Bárczy géza is úgy véli Szófejtő Szó tá rá -
ban, hogy a gyógyszertár elnevezés az 1830–40-es években
honosodott meg.

Őszöreg patikáriusok és nagypapakorú patikusok a meg-
mondhatói, hogy milyen gyorsan változnak az idők, és persze
az elnevezések. Gyakorlatilag nem léphetsz be ugyanabba 
a pa tikába. Ó, azok a régi patikák – és praktikák! 

A patika korlátlan ura volt egykoron a princi, vagyis a prin -
cipális, magyarán a tulaj(donos), aki rendszerint, de nem fel-
tétlenül, a táraasztal mögül szolgálta ki betegeit. A princi az
esetek többségében természetesen rendelkezett kutyabőrrel,
azaz gyógyszerészi oklevéllel.

Akár igen, akár nem, egyetlen szavára ugrott a practicans,
alias praxi, mármint a gyakornok, pontosabban a segéd úr,
mert azért természetesen a praxinak is kijárt az úr megszólí-
tás. Őt egyébként kezdetben tyro-nak hívták; e fura elnevést
aztán hamarosan elhagyták, bár emlékét még sokáig, egészen
a két világháború közti időkig őrizte a tirocinális vizsga, már-
mint a gyakornoki vizsga.

A segéd úr volt egyébként rövid ideig assistens is, de ez az
elnevezés sem vált be. A Gyógyszerészi Hírlap már 1893-ban
ajánlotta helyette a munkatárs-at, de – nem tudni igazán,
miért – ez sem ragadt meg. Az I. világháború utáni években
jelent meg az alkalmazott gyógyszerész, mint soron következő
eufemizmus, amely – legalább a hivatalos szóhasználatban –
jó időre polgárjogot is nyert a szaksajtóban. 

A népi demokráciában aztán a segéd úr is ugyanúgy, mint
minden más alkalmazott szaktárssá/kartárssá vagy éppen
kollégává/kolleginává lett, a mindenkori környezet/helyzet
megszólításbeli kívánalmainak megfelelően. De ez már egy
másik történet. Nem annyira a rég-, de nem is a közelmúlt

Néhány régi elnevezésről
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története. Ezért talán térjünk is gyorsan vissza eredeti gon-
dolatmenetünkhöz!

A receptárius, a vények átvevője és tudora, nem utolsósor-
ban kiváló gyakorló grafológus pedig csalhatatlan biztonsággal
fedezte fel a griffliket, azaz a recepteken előforduló léhaságo-
kat, azaz tévedéseket és elírásokat. A laboratórius, későbbiek-
ben a laboráns szintén úr volt – ha nem is korlátlan – a maga
területén. Rendesen a pincében.

Amennyiben pedig a gyengébb nemhez tartozó laboráns-
ról volt szó, ami a két világháború között már egyáltalán nem
ment szenzációszámba, akkor úrhölgy volt az illető. Nem
mintha bárki is így szólította volna, de akadt olyan hirdető,
aki gyógyszertárába „laboráns úrhölgyet” keresett.

A nőnemű laboráns tréfás, csak és kizárólag patikán belü-
li, kissé tótos megnevezése, a laborka az 1910-es évektől egé-
szen az államosításig tartotta magát. 

Mindkét, az előbbiekben említett posztot, mármint a re -
ceptáriusét és a laboránsét természetesen csak a nagyobb for-
galmú gyógyszertárak esetében töltötték be. Aminthogy csak
és kizárólag a nagy forgalmú patikák engedhették meg ma -
guk nak segédszemélyzet alkalmazását.

A kasszakisasszony (rövidítve k. k., und nélkül) avagy kasz-
szatündér fenséges fejtartással trónolt saját – bármily szűk-
re szabott, viszont rendesen kisebb pódiumra alapozott –
birodalmában. Igazán nagy, puccos (értsd: előkelő, hivalko-
dóan berendezett) gyógyszertárakban természetesen kijárt
neki a national, mármint a legújabb kereskedői módinak
megfelelő hatalmas, csillogó-villogó, csilingelő masina, már-
mint pénztárgép. 

Takarítónőt aztán végképp csak az egészen nagy gyógy-
szertárak engedhettek meg maguknak. Ugyanakkor viszont
a takarítónő személye majdhogynem státusszimbólumnak
számított a szakmában. Mindenesetre az udvari szállítók
nem lehettek meg nélküle. A takarítónő egész álló nap tette
a dolgát (mindig akadt neki), a kifutófiú pedig állandóan
úton volt a kliensekhez, akiktől – persze nem mindegyikő-
jüktől – susztertallért remélhetett. Itt jegyeznénk meg, hogy
az inasnak szánt borravaló, a susztertallér eredetileg, már-
mint 1864–1894 között a négykrajcáros érmét jelentette,
amelyből aztán később, a korona bevezetésekor tíz fillér lett.1

Ezzel a susztertallér csupán méretét tekintve lett kisebb,
(vásárló)értéke sokáig ugyanaz maradt.

Az ofisz takarítása egykoron az inas feladata volt, aki min-
den reggel hatkor kelt, hogy nyitásra minden ragyogjon 
a tisztaságtól, beleértve a standedényeket is. E nemes felada-
tot később a praxi vette át tőle. A segéd úr az expediálás, a ve -
vők kiszolgálása mellett gyakorta impleált, vagyis a (pin ce) -
raktárból pótolta a kifogyott vagy fogyásban lévő anyagokat,
magikat. Rá várt az adjusztálás, vagyis a csomagolás nemes
feladata is, tekintettel arra, hogy minden szert, minden ké -
szít ményt akkurátusan, annak rendje s módja szerint be kel-
lett csomagolni, fel kellett címkézni.

A törpepatikus, mármint az egyszemélyes, vidéki kis
gyógyszertár tulajdonos-gyógyszerésze természetesen nem
rendelkezett, nem rendelkezhetett ilyen népes személyzettel,
egyáltalán, bármilyen személyzettel; örült, ha patikája jöve-
delméből úgy-ahogy meg tudott élni. Így aztán mit is tehe-
tett mást, tartotta magát a mondáshoz, miszerint „magad,
uram, ha szolgád nincsen!”. A törpepatikus elnevezés egyéb-

ként az 1930-as évek második felében nyert polgárjogot 
a szaksajtóban, s idővel a leginkább érdekeltek, mármint
maguk a kispatika-tulajdonosok is megnyugodtak benne,
igaz, csupán némi nyilvános berzenkedést követően.

Mind a nagyok, mind pedig a törpék bibliája a taxa volt,
vagyis a hivatalos gyógyszerárszabás, árjegyzék. Ez alapján
dolgoztak, ennek alapján taksáltak. A taksálás jelentette 
a recepten szereplő anyag árkalkulációját. Itt kell megjegyez-
ni a defektus könyv használatát, amelybe az éppen kifogyott,
tehát megrendelendő gyógyszereket írták be az expediálás
közben. A helye mindig a táraasztalon volt.

Hogy a patikában minden rendben legyen, azt a XIX.
század első felében még a physicus, vagyis a megyei, illetve 
a városi főorvos ellenőrizte. Később is ő, csak akkor már nem
fizikusnak hívták, hanem tisztiorvosnak. 

Már akkoriban is nagy gondot fordítottak a széles körű,
folyamatos szakmai tájékoztatásra, természetesen mind 
a szak mai egyesületek, mind pedig a gyártók részéről. Talán
mondani sem kell, hogy ez utóbbiak nagyobb gyakorisággal
és kevésbé önzetlenül. A két világháború között például
minden gyógyszertár megkapta – akár akarta, akár nem – a
Gyógyáru Hiradó egy példányát, nagyobb patika akár kettőt
is. Szakmai körökben nem hiába hívták e rámenős sajtóter-
méket Gyógyáru Hirudónak.

2.
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A vevőt mindenkor teljeskörűen és emellett persze abszo-
lút udvariasan illett – kellett! – kiszolgálni. Ezért aztán
nagyságos asszonyom lehetett bármily pikírt nőszemély. Al -
kal manként gyermekeivel együtt készségesen lemázsálták,
pardon, megmérték a patika személymérlegén (ugyanez az
utcai automatán a nagysasszonynak kemény tíz fillérjébe
került volna személyenként), s ha nagysasszonyunk migrén-
jein már semmiféle ismert szer nem látszott segíteni, készült
számára a ház saját, titkos receptúrája alapján összeállított,
biztos hatású, de paracetabolt-ot (másképpen: placebót) min-
denképpen tartalmazó, igazi árnikum. Merthogy porban az
igazság!

Ha viszont Örzse nénénk komplikált port talált kérni, 
a pa tikus véletlenül sem mosolyogta meg (legfeljebb zárás
után mesélt e különös rendelésről a praktikánsnak, illetve 
a kollégáknak, jóval később, mármint évtizedekkel később 
a szakiknak – l. mint fent!), hanem kiszolgálta jóféle, saját
keverésű kombinált porral. Netán adott neki aszpirint,
mivelhogy ezt kéttablettás csomagolásban – ma úgy monda-
nánk, kiszerelésben – is lehetett kapni. Igaz ugyan, hogy az
1930-as évek közepén már aspirin-acetyló névre hallgatott
eme csodaszer, így aztán kétségesnek tűnhetett, hogy Örzse
nénénk meg tudja-e jegyezni ezt a fölöttébb kombinált ne -
vet… Mindenesetre akadt gyógyszerészünk, aki – talán ép -
pen hasonló bonyodalmakra számítva – vette magának a fá -
radtságot és persze a költséget, hogy e termékre bejegyeztesse
a „Magyarpirin” szóvédjegyet. Igazán kár, és ezt korántsem
túlfűtött hazafias érzelmeik mondatják velünk, hogy ez 
a szép gyógyszernév végül is nem került használatba.2

A tíz fillért kóstáló diákflastromot vásárló vevőt tehát
ugyan úgy megbecsülték, mint a legdrágább pomádét beszer-
ző úrhölgyet. Mellesleg pomádé néven tiszteltek sokáig min-
den kemény (és persze drága) szépségápoló kenőcsöt, azon
oknál fogva, merthogy eredetileg Unguentum pomatum-ot,
vagyishogy reszelt almát kevertek bele.

Nagynéha a praxi saját magát is kiszolgálta, természete-
sen a princi tudta nélkül. Ezt hívták beöntésnek. Ami magát a
szert illeti: gömbölyű (nem négyszögletes!) üvegben tartott
Spiritus aromaticusról, közönséges nevén nyakolajról (colo -
phon medicinalis ad usum pharm.) volt szó. Természetesen
némileg hígítva. De azért akadtak olyanok is, s nem is keve-
sen, akik ezt a becses anyagot elvből nem hígították.

Ó, ti régi, szép békeidők! Pomádé, nyakolaj, és ti régi, biz-
tos szerek! Áldott legyen emléketek!

Balázs Károly
szakíró

JEGYZETEK
1. Vö.: Balázs Károly: A susztertallér emlékére. In: Éremtani Lapok, 2009.
115. sz., p. 25.
2. (M): Megoldható-e az aspirin-acetyló kérdés? In: Gyógyszerészi Szemle,
IV. évf. 1939. p. 446. Ami a név használatba vételét, pontosabban nem
vételét illeti, emberünk nyilvánvalóan nem kívánt ujjat húzni a Bayer-rel.

defektus könyv 1947. szeptember 24.–1948. október 28. (magángyűjtemény)
taxa címlapja (magángyűjtemény)
bizonyítvány a tirocinális vizsgáról 1922.
alkalmazottak illetményjegyzéke 1944. június 25–1944. július 25-ig 
kifizetett járandóságok és azok után járó adók
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Mióta ember az ember, az egészségének megvédése
és a betegségeinek gyógyítása volt az egyik fő
célja. Eleinte ez hosszú ideig varázslók szertartá-

saival, később különböző növények kivonatainak segítségével
történt. A XIX. század végén Németországban már megje-
lentek a szintetikus úton előállított gyógyszerek.

1910-ben a vegyészmérnök páros, dr. KereszTy
gyÖrgy (1885–1936) és dr. Wolf emil (1886–1947)
alapították meg az „ALKA Vegyészeti gyár, dr. Kereszty, 
dr. Wolf és társa” betéti társaságot a Petneházy utcában – 
a Chinoin jogelődjét – és ezzel létrehoztak Magyarországon
először egy olyan gyógyszergyárat, amelyikben főleg szerves
kémiai szintézissel állítottak elő gyógyszereket.

A 100 éves Chinoin történetét legjobban a mindenkori
innovációkkal – új hatóanyagok kutatásával és azok előállítá-
sának megvalósításával – és a minden helyzetben történő
megújulással mutathatjuk be.

Az első védjegyzett állatgyógyászati termék a yohimbin
Kincsem volt, aminek a neve a híres csodalóra, Kincsemre
utalt. 1912-ben a már részvénytársaság Újpestre költözött,
ahol napjainkban is működik. Itt kapta meg 1913-ban a vál-
lalat a „Chinoin” nevet, amit KóBor Tamás író talált ki egy
kinintartalmú gyógyszerre. 

A napjainkban is forgalomban lévő első eredeti szintetikus
úton előállított görcsoldó hatású novatropin 1913 és 1916
között már Újpesten született, amelyet később az USA-ban
is törzskönyveztek, azaz forgalomba kerülhetett. Az I. világ-
háború alatt ún. „alkalmi munka” – a harcigázok előállítása –
mellett valósították meg Magyarországon az első nyomás
alatti gyógyszeripari technológiát a szalicilsav előállítására. Eb -
ben az időben az öt világrészen, Közép- és Dél-Amerikában,
Afrikában, Kelet-Ázsiában, Ausztráliában, Új-Zélandon és
számos európai nagyvárosban létrehozott fiókjaiban és
leányvállalataiban forgalmazták mareK józsef találmá-
nyát, a juhok májmételykórjának gyógyítására szolgáló
distolt, melynek továbbfejlesztése a szarvasmarhákra, sőt az
indiai elefántokra is sikeres volt. 1928-ban, hat évvel a felfe-
dezése után, a Chinoinban a világon a második helyen állítot-
ták elő ipari méretben a cukorbetegség egyik legfontosabb
gyógyszerét, az Insulint. Ennek kidolgozása dr. fÖldi
zolTán (1895–1987) vegyészmérnökhöz fűződik, aki az
MTA rendes tagja, Kossuth-díjas első ipari tudósként haláláig
69 éven keresztül dolgozott a vállalatnál.

Legfontosabb cél az egészség: a 100 éves Chinoin története
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Jelentősek voltak a vitaminok előállításai: a d-vitamin-
készítményeket ember- és állatgyógyászatban (Pekk-család)
használták, a C-vitamint, az ún. „magyar vitamint” 1932-ben
a Chinoinban állították elő, először a világon üzemi méretben
paprikából kiindulva, dr. szenT-gyÖrgyi alBerTTel,
a későbbi Nobel-díjas tudóssal együttműködve. Az eljárást
szabadalommal védték. A B-vitamin-családból a B1- és a B12-
vitamint állították elő, az utóbbit később fermentációs eljá-
rással.

A görcsoldó Troparin (novatropin és Papaverin kombiná-
ció) nagy sikere miatt a Papaverin-igény megnőtt. Ebben az
időben a Papaverint a mákgubókból vonták ki. A drágán és
csak kis mennyiségben beszerezhető Papaverin miatt fel -
merült szintetikus úton történő előállításának igénye. 
A Papaverin-szintézist 1930-ban dolgozták ki, mellyel hosz-
szú ideig a világszükséglet közel 70%-át a Chinoinban állí-
tották elő, és emellett megszületett az előnyösebb hatású
görcsoldó Perparin, melyet később az USA-ban is törzs-
könyveztek.

Az 1930-as években a vemhes kancák vizeletéből kinyert
női ivarhormonokat a stabilitás és a felszívódás javításáért
kémiailag továbbalakították. Az így nyert készítmények: a
Hogival, az akrofollin és a depofollan volt.

1935-ben a brüsszeli világkiállításon nagy sikert ér el az
ún. „örök gyufa”, melynek alapötlete Kőnig rezsőHÖz
fűződött. A találmányt eladták, de a svéd gyufagyárosok a
konkurens terméket nem akarták gyártani, a szabadalmat
páncélszekrénybe zárták.

1939-ben került a szulfamidcsalád legsikeresebb készít-
ménye, az Ultraseptyl forgalomba, mely a II. világháborúban
a szemben álló felek mindegyikében ismert volt: a német
hadseregtől a szovjet hadseregig bezáróan.

A nagy tulajdonosi változás 1948-ban az államosításkor
történt meg. A háború okozta károkat saját erőből kellett
helyrehozni. A termelés újraindítása minimális beruházással
történt.

Kiemelkedő eredmény volt 1948 és 1951 közötti Peni -
cillin-gyártás megvalósítása, mely gyártás az első fermentá -
ciós gyógyszeripari technológia volt Magyarországon. A gyár-
tás 1952-ben az akkor alapított debreceni Biogalhoz került
és annak első készítménye lett. A fermentációs technoló giák -
kal a Chinoinban később a Tetracyclincsaládot (Oxytet ra cyc lin
stb.), a B12-vitamint, enzimeket (amiláz, proteáz stb.), gomba -
ölőket (Fumagillin, nystatin), Gentamycin-családot stb. állítot-
ták elő.

A szovjet mintára átszervezett kutatás központosítása
1950-ben a Gyógyszeripari Kutató Intézetbe, míg az értéke-
sítések, exporttevékenységek a Medimpex (gyógyszer) és a
Chemolimpex hatáskörébe kerültek. A több ütemben elvég-
zett rekonstrukciók során új üzemek, raktárak stb. épültek.
A gyártások vertikális elrendezésben lényegesen nagyobb
térfogatokban korszerű infrastruktúrában folytak. Eljárás
szabadalmak születtek generikus – szabadalommal már nem
védett – gyógyszerekre. Az eredeti gyógyszerkutatás már
alapítástól kezdve mindig kiemelkedő szerepet játszott a gyár
életében. 1960 és 1970 között nyolc (!) eredeti gyógyszert
fejlesztettek ki: a tumorellenes Myelobromolt és az Elob ro -
molt, a szívgyógyszer Sensitet, a napjainkban is forgalomban
lévő Parkinson-kór elleni Jumexet, amit 1989-ben a II. világ-
háborút követően elsőként az USA-ban is bevezettek, a nap-
jaink egyik legfontosabb görcsoldóját, a no-spat, a köhögés
elleni Libexint, a fájdalomcsillapító Probont és a csontritku-

Legfontosabb cél az egészség: a 100 éves Chinoin története
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lásra ható Osteochint, mely utóbbit 1988-ban Japánban is
törzskönyveztek.

1970-ben az új gazdasági mechanizmus idején a gazda-
ságtalan Nagytétényi Bányagyutacsgyárat a vállalathoz csa-
tolták, és ezzel felélesztették az 1920-ban már művelt, de
később szüneteltetett növényvédőszer-gyártást. A Szovjet-
Magyar Agrokémiai Szerződés keretében valósult meg az évi
4000 tonnás gombaölő szer, a Fundazol gyártása. Emellett a
licenc rovarölő Ekalux, a Carbofurán és a piretroid-család
(Chinetrin stb.) jelentős termék volt.

1970-es évek közepén dr. mészáros zolTán (1930–
1986) kutatási igazgató, Állami-díjas (1970) vezetésével
korszerű „K+F” szervezet alakult ki. Ekkor indult el a cik-
lodextrin-kutatás és napjaink egyik legfontosabb és legígére-
tesebb területe, a prosztaglandinok kutatása és gyártása.

Az 1980-as évek végén külső és belső okok miatt a fejlő-
dés lelassult. Az értékesítési gondok: a szocialista piac össze-
omlása likviditási gondokat jelentett. Ezek a gondok „tőke -
erős” partner keresését tették szükségessé. Ez elvezetett a pri -
vatizáláshoz. 1991. febr. 22-én az ÁVÜ egyetértésével 
a francia Sanofi céggel aláírták a privatizációs szerződést
40%-os tulajdonhányad átadásáról. A Sanofi gyógyszerérde-
keltségű céget 1973-ban az olajválság idején Franciaország
legnagyobb kőolaj-kitermelő és -feldolgozó cége az Elf
Aquitaine a több lábon állás miatt hozta létre. A Chinoin ma
már közel 100%-os francia tulajdonban, megreformált új
szervezetben működik. Az eltelt közel 20 év alatt jóval több,
mint 500 millió eurós (160 milliárd forintot meghaladó)

8.
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beruházással a kémiai és a biológiai kutatás, a folyamatfej-
lesztés és az alapanyag-termelés új épületekbe került, ahol
modern, világszínvonalú gépekkel és műszerekkel, javított
infrastruktúrával, az előírt környezetvédelmi szabályok
maradék nélküli betartásával folyik a munka. Az injekciók 
a felújított Csanyikvölgyben, a tablettákat és drazsékat a
2002-ben megvásárolt veresegyházi telepen készítik, míg 
a raktárgazdálkodás Nagytétényben történik. A Sanofi 1998-
ban a Synthélaboval, 2004-ben az Aventissel és a vakcina-
gyártó Sanofi-Pasteurrel, valamint 2008-ban a Zentivaval
bővült. Az így létrejött Sanofi-Aventis vállalatcsoport a világ
egyik vezető, Európa legnagyobb egészségügyi vállalata.
Magyarországon a vállalatcsoporthoz tartozik a Sanofi-
Aventis/Chinoin Zrt. (kutatás, alapanyag-termelés, injek-
ció- és tablettakészítés) és a Sanofi-Aventis Zrt. (reklám, pro-
paganda, orvoslátogató-központ és belföldi értékesítés).
Magyarorszá gon piacvezető, ahol 2500 ember dolgozik,
akiknek közel fele diplomás és a 15. legnagyobb magyar vál-
lalat. Ké szít ményei – az algoflex (nem vényköteles) és a
Clexane (vényköteles) – Magyarországon a legnagyobb for-
galmúak.

A 100 éves vállalat a gyógyszergyártás mellett széles körű
egészségügyi tanácsadással, szűrésekkel, „egészségvonattal”
nagymértékű felelősségvállalással mindent megtesz az alapí-
tók szellemiségének folytatásával a legfontosabb célért az
egészségért! 

dr. lányi györgy

11.

dr. Kereszty György
dr. Wolf emil
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A két Zoltán
Zoltán Béla (1868–1933)
Dr. Zoltán György (1901–1962)

Z olTán (eredetileg 1886-ig MoskoviTz) Béla
1868. december 30-án született a Gömör vármegyei
Rozsnyón. Az eleven eszű fiú szüleit rábeszélték 

a tanárai, hogy tanuljon tovább. A gimnázium hat osztályát
elvégezve hofMan Béla ungvári Arany Oroszlán, majd
MersiTs nándor gyöngyösi Őrangyal
Gyógyszertárában volt gyakornok. A buda-
pesti tudományegyetemen 1899. május
22-én szerzett gyógyszerészi oklevelet.
A friss diplomás fiatalember rövid
ideig a fővárosban maradt és alkal-
mazottként működött a Magyar
Király Gyógyszertárban. Már
1890-től egyre több gyakor-
lati gyógyszerészi és szak-
ügyi témájú cikke jelent
meg a szaklapokban, össze-
sen mintegy 200. Gyógy szer -
tári jogosítványt nyert 1891-
ben a Pest me gyei Alpáron. Az
1892-ben megnyílt Őrangyal
Gyógy szer tár tulajdonosa volt 1895-ig.
Ezt jól eladva, megvásárolta duha BálinT -
Tól a fővárosi Szűz Mária Isten Anyjához címzett
reáljogú gyógyszertárat. Hamarosan ezt Budapest egyik leg-
jobb patikájává fejlesztette. Az eszközökben a maximalitásra

törekedett. A kúpok és a globu-
lusok készítéséhez tizennégy-
féle méretű kiöntőt tartott
készletben. Hamar felismer-
te, egy jó gyógyszertárat csak
a szakmai szempontok ma -
radéktalan érvényesítésével
lehet működtetni. Ő fog-
lalkozott elsőként patiká-
ban orvoslaboratóriumi
vizsgálatokkal. Így a gyógy -
 szer tár forgalma hamarosan elérte
Buda pes ten az öt ki emelt gyógy-
szertár közül az egyik legmagasabbat.
zol Tán egyik alkalmazottja így emlékezett vissza

rá: „zoltánnak a mindene volt a gyógyszertár, magánélete
szinte semmi. reggeltől estig dolgozott.

Legfeljebb csak hivatalos ügyben volt
távol. alapelve volt, hogy a nála
készült gyógyszerek csak kifo-
gástalan minőségben kerülhet-

tek a betegek kezébe. Így rendsze-
resen ellenőrizte a magisztrális ké -

szítményeket. a munkafegyelem is
na gyon szigorú volt. de így is élvezet

volt nála dolgozni. a többletmunkát
azonnal honorálta. az angol és a né -

met nyelvtudása révén állandóan olvas-
ta a külföldi gyógyszerészi és orvosi szak-

lapokat. az olvasottakról jegyzeteket ké szí -
tett. Ha tudomást szerzett egy új szerű

gyógyszerről, azonnal megrendelte. amikor
az orvosok is már érdeklődtek az új szer felől, ő

azt már expediálni tudta.”
A gyógyszertár több saját készítményét for-

galmazta: Zoltán-féle csukamájolaj, radioaktív Thórium-X.
Még a Fos phatina Faliéres külföldi gyermektápszer is állan-
dóan kapható volt nála. 

zolTán kiváló szakmapolitikus volt. Ezért hamar bekap-
csolódott a szakmai közéletbe. Előbb a Budapesti Gyógy sze -
rész Testületben tevékenykedett. A Magyarországi Gyógy -
sze rész Egyesület igazgatótanácsi tagja lett 1906-tól. Meg vá -
lasztották 1912 végén a Magyar or szági Gyógyszerész
Egyesület tanügyi bizottsága elnökévé. E minőségében 15

évig volt a Gyakornoki Tanfolyam
vizsgabiztosa. Ezzel egyidejű-

leg a Gyógyszerész Nyug -
díj intézet pénztárosa is

volt. A tanügyi bizott-
ság élére kerülve a kö -
vetkezőket mondotta:
„nem a magasröptű
idealizmus kell, mely

nem számol a gyakorlat-
tal. a megizmosodott,

vérbe átment gyakorlati
érzékre van szükség. Ezzel
lehet csak olyat produkálni,

ami hasznot jelent a gyógy-
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szerészi karra és annak minden tagjára.” Nem sok-
kal a kinevezése után felolvasó- és bemutatóes-

téket szervezett a mindennapi gyógyszerészi
gyakorlati és gazdasági kérdések megvitatá-

sára. Azzal érvelt, hogy a kollégák egy-egy
értékes tapasztalata minden érdeklő-
dő számára hasznos lehet. 

A Magyarországi Gyógyszerész
Egyesület alelnöke volt
1916–1918 között.

Az egyesület elnö-
kévé választották

1918. november 28-
án. Ezt a tisztséget a

Ta nács köztársaság kiki-
áltásáig látta el. A Ta nács köztársaság idején a
Mun ka ügyi és Népjóléti Nép  biz tossága Egész -
ség ügyi Fő cso port ján belül a Gyógy szer ügyi
Szakosztály osztályvezetőjévé zol Tán BéláT
nevezték ki. Legfőbb feladata volt a gazdasági
blokád alatt álló ország gyógyszerellátásának
megszervezése és a gyógy szergazdálkodás bizto-
sítása. A szak osztályon belül három alosztály
működött:

1. GyörGy MáTyás a gyógyszertermelést
és -gyártást irányította és ellenőrizte.

2. dr. dóczi iMre irányította a gyógy-
szerforgalmazás szervezését és ellenőrzését.

3. szánTó sándor feladata
volt az államosított gyógyszertá-
rak irányítása és felügyelete. De a
nagyüzemi gyógyszergyártást és a
gyógy szerészképzés átalakítását is
szervezte.

zolTán Béla jó szerve-
zőképességére és elismert-
ségére jellemző volt, hogy 
a Tanácsköztársaság idején,
de később is sikerült elosz-
latnia a gyógyszerészek
között a súlyos ellentéteket.
dr. Baradlai János ezért
az írta róla: „abban az időben ő
volt a magyar gyógyszerészet lök-
hárítója.” 

Ez valós tény volt, mert sike-
resen megvédte a korabeli gyógy-
szerésztársadalom érdekeit a Ta -
nács köz tár saság idején a politikai
támadásoktól. Ez pedig nem kevés
erőfeszítést igényelt tőle. Az 1921-
ben az újjászervezett Magyarországi
Gyógy szerész Egyesület igazgatóta-
nácsának tagja lett. E mi nő ségében
minden egyesületi tárgyaláson, megbeszélésen részt vett és
gyakran fel is szólalt. Mint szakmapolitikusnak a jelszava
volt: „Patikát – patikából csak patikában lehet csinálni!” Az
életprogramja volt a családja és a barátai szolgálatán kívül 
a gyógyszerészet. Sajátos volt nála, hogy az olykor izgatott-

nak látszó viselkedése idején is mindig a józanság, 
a megfontoltság és a békés szeretet húzódott meg.
Ritkán fordult elő, hogy egy emberben a magas fokú
képzettség, a kiváló szónoki és diplomataképesség, 
a személyiséggel pá ro sult tapintat, a bölcsesség, vala-
mint az áldott jó szív oly bőséges mértékben lettek
volna jelen, mint benne. 

élete utolsó éveiben már sokat betegeskedett.
Sajnos meg fáradt a szíve. Budapesten halt meg

1933. május 10-én. A budapesti Újközteme-
tő izraelita parcellájába temették.

A gyógyszertárát a halála után a testvé-
rének egyik fia, dr. zolTán GyörGy
kezelte. Az unokaöccse 1901. április 8-án
született Budapesten. A Pázmány Péter
Tudo mány  egye  te men 1923. június 16-án
gyógyszerészi, majd 1925-ben gyógysze-
részdoktori oklevelet szerzett az „Elekt -
rolytok és nem elektrolytok és colloidok
hatása az emulziók stabilitására” című érte-
kezésével. Pályája kezdetén alkalmazott-
ként működött a gyógyszertárban. Ő is ha -
mar kitűnt nagy mű velt ségével, nyelvtudá-
sával és alapos szakmai ismereteivel. 1945
után ő lett a gyógyszertár tulajdonosa.
Állandóan foglalkoztatta a gyógyszertár
magas színvonala és példás szakmai rendje.
Így kivívta mind a szakmai közvélemény,
mind a betegek és az orvosok megbecsülé-
sét. Benne a hivatásának élő szakembert és 
a mindig segítőkész kollégát ismerték meg.
Az államosítás után az Erzsébet körúti 709.

gyógyszertárba került, és ennek lett a helyettes
vezetője. Ekkor felismerte a szakmai továbbképzés egyre
bővülő lehetőségeit, hogy az így szerzett újabb ismereteket
mindjobban hasznosítsa a gyógyszertári munkában. Az
elsők között vezette be a gyógyszeralapanyagok teljes és
rendszeres ellenőrzését. A Róbert Károly körúti kórház
gyógyszertárába került 1955-ben. Itt is a szó szoros értel-
mében gyógyszerészként működött 1962. szeptemberi
elhunytáig. 

zolTán Béla és dr. zolTán GyörGy életpá-
lyái arra figyelmeztetnek bennünket: a szakmai szín-
vonal megőrzése alapvető követelmény a gyógyszer-
tárakban. Ezáltal a magas nívóval napjainkban is
elősegíthetjük pályánk nagyobb társadalmi meg-
becsülését. 

szmodits lászló 
gyógyszerésztörténész
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Adomák a nemzetközi és a hazai
gyógyszervegyészet köréből
A „bűzdoktor” epitethon ornans már a korszerű gyógyszervegyé-
szet hajnalán, vagyis az 1880-as évek elején letörölhetetlenül
rátapadt a szakma művelőire. Az ipari méretekben történő
gyógyszergyártás ugyanis kezdetben letagadhatatlanul szagos
üzemnek bizonyult, és ezt a környezet bizony már akkoriban sem
tolerálta.

Az egyik legszagosabb botrány éppen a Bayernél rob-
bant ki 1888-ban. A nemzetközi sikert elérő termé-
kük, a Sulfonal előállításához ugyanis eredetileg

merkaptánt használtak, mely vegyülettel a ma használatos
háztartási gázt is szagosítják. Ez azonban „förtelmes macs-
kabűzzel” árasztotta el a környéket, olyannyira, hogy a szag
még a gyár melletti rétek virágaiba, pontosabban az ebből
készült mézbe is beette magát. 

Többszöri költözködést követően a Sulfonalgyárat végül 
a lüneburgi pusztaságba, jelesen Schelploh-ba helyezték át;
ez a gyár azonban 1904-ben egy sötét, csöndes éjjelen porig
égett. Valószínűleg gyújtogatás történt. A környezetszennye-
zési probléma mindenesetre ily módon egyelőre megoldást
nyert, a vegyészek pedig idővel megtalálták a módját a mer-
kaptán szagtalan előállításának.

A Bayer egyik legsikeresebb termékének egyébként a fe -
nil-metil-pirazolon vegyületére épülő analgetikum, a kiváló
gyulladásgátló, láz- és fájdalomcsillapító tulajdonságokkal
rendelkező Antipyrin bizonyult1. Ezt a világelső szintetikus
gyógyszert feltalálója, ludWig Knorr (1859–1921) 1883-
ban szabadalmaztatta, gyártását pedig két évvel később
Hoechts-ben kezdték el. Nem minden gond nélkül: a fő
prob lémát az elnevezés okozta, amelyen sokáig tanakodtak a
cég legkiválóbb koponyái.

A feltaláló azonban makacsul ragaszkodott az általa java-
solt Antipyrin névhez. Ezt viszont többen ellenezték, többek
között a szakmai körökben óriási tekintélynek örvendő far-
makológus, fileHne is. Az idő azonban sürgetett, és azon-
nali döntésre volt szükség. fileHne levélben kereste meg az
épp távol levő feltalálót, és valamilyen más, indifferens nevet
ajánlott, legyen az akár „Knorrin” vagy „Hoechstin”, csak ne
ez a tudománytalan és egyébként is ellenszenves Antipyrin.
A levél írója finoman célzott arra is, hogy a névadással kap-
csolatban esetleg szükség lehet a fiatal kémikus személyes
megjelenésére is.

Knorr, akit épp velencei nászútján ért utol az aggodal-
maskodó üzenet, érthető módon nem volt hajlandó a kér-
déssel mélyebben foglalkozni. Lakonikus, mára klasszikus-

ként idézett válaszát táviratilag küldte el. Így hangzott:
„Antypiryn bleibt!” (Antypirin marad!) Egyébként nem csu-
pán az elnevezés, Knorr is maradt, de ő – Velencében.

Hermann emil fiscHer Nobel-díjas vegyészprofesz-
szorról (1852–1919) már kortársai is úgy tartották, hogy 
ő a „legnagyobb szerves”, mármint a valaha élt legnagyobb
szerves kémikus. Tényleg nagy volt, nem csupán organiku-
san, embernek is. Mindehhez tegyük hozzá nem mindenna-
pi humorérzékét, amely szintén részét képezte nem minden-
napi egyéniségének.

fiscHer nem csupán számos természetes szerves anyag
szerkezetét derítette fel, mint például az aminosavak, pepti-
dek, szénhidrátok, a mono- és diszaccharidokét, hanem 
a modern gyógyszervegyipar területén is úttörő munkát vég-
zett. Tette mindezt úgy, hogy csupán minimális műszere-
zettséggel rendelkezett, hiszen ekkoriban még szó sem volt –
nem is lehetett – spektroszkópról vagy kromatográfról.

Őbenne tisztelhetjük többek között a barbiturátok atyját.
Sőt, keresztapját is. A barbiturátok keresztelőjére egyébként
nem mindennapi körülmény szolgáltatott alapot. fiscHer
erre évek múltán így emlékezett vissza: „akkoriban egy bizo-
nyos Barbara nevű kisasszonyba voltam szerelmes, és hát ezért
adtam húgysavszármazékaimnak a barbiturát elnevezést.”

A barbitursavat persze már jóval korábban ismerték: fel-
fedezésének éve 1863. A korszakos felfedezésre szenT
BarBara (BorBála, december 4.) napján került sor – in -
nen az elnevezés.

A barbiturátok viszont jóval később, 1903-ban váltak
köz ismertté; a Merck gyár ugyanis ekkor dobta piacra 
a Vero nalt. E kiváló barbiturát sikeréhez a veronai szerelme-
sek természetesen csupán halhatatlan szerelmük helyszíné-
vel járulhattak hozzá.

A Veronal egyébként igazi világsikernek bizonyult. Ez pe -
dig a tudományos világban addig is kiváló ismertségi index -
szel rendelkező kémikus személyes sikerének is számított;
amely őt egyben a társasági élet rendkívül népszerű szemé-
lyiségéve is tette. Mindez persze kisebb kellemetlenségekkel
is együtt járt; többek között lépten-nyomon gratuláltak neki,
amit fiscHer sztoikusan próbált elviselni. Egy alkalommal
a divatos berlini író, Hermann sudermann a következő
szavakkal esett a promenádon a professzor nyakába:

„– rendkívül boldog vagyok kegyelmes uram, hogy személye-
sen is köszönetemet fejezhetem ki önnek ezért a csodálatos altató-
ért, a Veronálért. Ön a megmentőm! Már be sem kell vennem ezt
a csodagyógyszert, elég, ha az éjjeliszekrényemre teszem és már
álomba is merülök. Én, aki eddig alvászavarral küszködtem…

– Ez a véletlenek figyelemre méltó egybeesése – vágta félbe  
a tirádát a professzor. – Tudja, ha nem jön álom a szememre,
csak elő kell vennem az Ön valamelyik regényét. Ez mindig hat,
még akkor is, ha a könyvet ki sem nyitom, csak az éjjeliszekré-
nyemre helyezem.”

zemPlén géza (1883–1956), a hazai szerves kémia
atyja fiscHernél tanulta a szakmát. Atyai mestere oldalán
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Bűzdoktorok és szabad vegyértékek

1. Bayerék ebből fejlesztették aztán ki az Aszpirint. Az Antipyrin manap-
ság angol nyelvterületen Phenazone néven ismert.
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több mint két évet (1907–1910) töltött az aminosavak és
peptidek kutatásával, valamint a német főváros éjszakai éle -
tének tanulmányozásával. Ebben a témában, mármint a pep-
tidekében, a professzorral számos közös tanulmányuk is
született.

Hazatérve, zemPlén korábbi munkahelyén, a selmecbá-
nyai főiskola adjunktusaként dolgozott tovább. 1912 máju-
sában védte meg magántanári értekezését a szénhidrátok,
fehérjék és enzimek kémiája címmel. A következő évben
elnyerte a Műegyetemen újonnan felállított szerves kémiai
tanszék vezetőjének tisztét úgy, hogy még nem töltötte be 
a harmincadik életévét. A másik két pályázó egyébként jóval
túl volt a negyvenen…

Megválasztásának személyes körülményeit zemPlén
szűk baráti körben állítólag a következőképp kommentálta:
„Harminc körül már nem biztos, hogy – egyetlen jól ismert kivé-
tellel – az ember meg akarja váltani a világot. de még csinálhat
jó dolgokat.”

zemPlén később, a világháború nehéz évei alatt is csupa
jó dolgot csinált. 1915-ben jelent meg például klasszikus, 
a szakmában máig alapvetésnek számító könyve, az enzimek
és gyakorlati alkalmazásuk. Ugyanebben az évben lett a
Chinoin vegyészeti tanácsadója. Itt jegyeznénk még meg,
hogy zemPlén a Chinoin alapítójával, Wolf emillel
(1886–1947) igen közeli barátságban állt. Wolf olyan
barát volt, akivel – ahogy mondani szokták – akár lovat is
lehetett lopni. Ha a két barát lovat nem is lopott, ők ketten
együtt megjárták a poklot. Nem is egyszer, hanem többször
is. Mármint a Szentendre-szigeti Pokol csárdát.

Ami viszont az előbbiekben említett gyakorlatot, jelesen
az enzimek gyakorlati alkalmazását illeti, az számos, a hadi -
gazdálkodásban nélkülözhetetlen anyag és „pótanyag” tech-
nológiájának kidolgozásában játszott döntő szerepet 
a fiatal professzor életében. Többek között hadigázt is elő-
állított, erre a „büdösítésre” azonban nem volt különöseb-
ben büszke.

Hadigazdaságbeli munkássága elismeréseként zemP -
lén a hadügytől, pontosabban a Honvéd Főparancs nok -
ság tól megkapta a kitüntető „népfölkelő mérnök-alezre-
des” címet.

Ezt a megtiszteltetést hálásan fogadta, bár baráti társa-
ságban most sem állta meg megjegyzés nélkül: „Hát igen.
Eddig csak koránkelő voltam. Most már népfelkelő is vagyok.”

A korán- és népfelkelő professzor pályafutása a Nagy
Háborút követően is töretlenül ívelt felfelé. 1927-ben az
Akadémia rendes tagjává választották.

Baráti szálak fűzték dr. zecHmeisTer lászlóHoz
(1889–1972), a pécsi egyetem kémiaprofesszorához. A hú -
szas évek végén zecHmeisTer az ő meghívására tartott elő-
adássorozatot a Műegyetemen az alkaloidok és a szerves
gyógyszerek, illetve készítmények gyártásáról. Az első elő-
adást követően a vendégprofesszor és a tanszéki munkatár-
sak egy környékbeli vendéglőben folytatták a „szakmai vitát.”

Természetesen kiváló hangulatban; a számlát pedig a nagy-
vonalú zemPlén rendezte.

Második alkalommal azonban, amikor fizetésre került
sor, zemPlén a főpincérnek széles karmozdulattal a vele
szemben ülő zecHmeisTerre mutatott:

– Főúr, íme, itt szemben rejlik az elégtétel!
– Hogyan? – kérdezte elhűlve a díszvendég.
– Most mit adod? – kérdezett vissza fapofával a házigaz-

da. – Hiába is tagadnád, te vagy a cehhmester!
A számlát természetesen ezúttal is zemPlén állta.
Színes egyénisége nem csupán közvetlen környezetére

gyakorolt nagy hatást: sokak szerint déry TiBorT is meg-
ihlette, aki Felelet c. könyvében állítólag róla mintázta meg
dr. farKas zénó professzor alakját.

szenT-gyÖrgyi alBerT (1893–1986) a Szegedi
Egyetem Orvos-Vegytani tanszékének vezetőjeként tudvale-
vően a C-vitamin kutatása terén elért eredményeiért kapott
Nobel-díjat. Az azonban kevésbé ismert, hogy 1935-től,
amikor az ottani szerves- és gyógyszerészi tanszék addigi
vezetője, széKi TiBor professzor (1879–1950) a fővárosba
távozott, ezt a tanszéket is átvette. Ebbéli minőségében (is)
gyakran találkozott, illetve konzultált zemPlénnel, aki
baráti alapon hívta fel figyelmét az izolálások kapcsán adódó
nehézségekre:

– Hallom, mostanában citrommal foglalkozol. Csak
vigyázz, bele ne lépj…

– Bele ne lépjek? Mibe?
– Mibe, mibe… Hát a lócitrinbe. Az ugyanis (citrin – a

cit romból előállított vegyület) nem egységes anyag, hanem
többnyire a cukorhoz kötött flavon keveréke.

Tanítványai, a Zemplén-iskola tagjai egyemberként
esküdtek zemPlén professzorra. oláH gyÖrgy Nobel-
díjas professzor (1927), aki szintén az ő tanszékén kezdte
pályafutását, 1994-ben a Zemplén-iskola második nemze-
dékének képviselőjeként egyenesen a professzor „tudomá-
nyos unokájának” vallotta magát, aki „a Zemplén kapcsola-
tok révén jutott hozzá ehhez a kitüntetéshez.”

A hatalmas nemzetközi tekintéllyel rendelkező profesz-
szort a politikai szalámizásba egyre inkább belefeledkező
hazai hivatalos körök nem igazán kedvelték, többek között
már csak szókimondásáért sem. Személyét, munkásságát
azonban semmiképp sem hagyhatták figyelmen kívül.

Amikor 1948 februárjában elhatalmasodó betegsége
miatt hazatért a washingtoni Georgetown Egyetem vendég-
professzori posztjáról, életművének elismeréseként az elsők
között kapta meg az újonnan alapított Kossuth-díjat. Az
átadóünnepségen az alábbi szavakkal köszönte meg a magas
megtiszteltetést:

„– Nagyon köszönöm, ámbár megérdemeltem.”
dr. fÖldi zolTán (1895–1987) vegyészmérnök, aki

1918-tól megszakítás nélkül, 69 éven át dolgozott 
a Chinoinnál, szintén a Zemplén-iskolához tartozott. Ezt
mindig is büszkén vallotta. Ő, mint a Papaverin atyja abban
is követte atyamestere példáját, hogy ragaszkodott a heti egy
alkalommal tartott munkatársi értekezlethez. Ezek voltak 
a nevezetes „Földi-féle paláverin”-ek.

A gyár neves terméke, a Veronáltól minőségileg alig
különböző, csupán molekulaszerkezetében eltérő Lu mi nál -
ról a német farmakológus, alfred HauPTmann 1912-ben

Bűzdoktorok és szabad vegyértékek
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kiderítette, hogy jótékonyan befolyásolja a központi ideg-
rendszert, és sikerrel használható az epilepszia esetében is.
Ez a fenobarbiturát alapú szer több nemzedéket is kiszol-
gált, még zelK zolTán költőnket is megihlette. Tegyük
hozzá: nem éppen virágos kedvében, sőt felettébb sötét
asszociációk kíséretében. Nem csoda, hiszen éppen börtön-
ben ült, ahol felesége halálhírét vette. A Sirály c. versében így
ír e szer kapcsán:

„Luminál vagy gyufaoldat,
Kik meghaltak, nem dalolnak;
Szomorú vasárnap.”

A fenti idézet persze csupán irodalmi adalék, a fekete humor
képviselőjeként sem említhető, olyannyira korom-, sőt éjfe-
kete. A kortárs, ráadásul ismeretlen fűzfapoéta alábbi, lírai
szösszenetében viszont némi szakmaiság mellett a humor
nyomelemeit is felfedezni véljük:

„Inszomnia nem határoz, 
ha gyógyszervegyész, s a gyáros
közös célra összeáll:
Es lebe der Luminal!
(oder die?! Das weiß ich nix)
[éljen a Luminál!
(vagy mi?! Ezt nem tudni)]

A Chinoin, a hazai gyógyszergyártás egyik fellegvára már 
a kezdetektől szinte futószalagon szállította az újabbnál
újabb, sikeres gyógyszereket. Mindezek ellenére a gyár az
első világháborút követően válságos helyzetbe került, amely-
ből alaptőke-emeléssel sikerült kimenekülnie. Ennek kap-
csán azonban részvényeinek többsége a Hungária Műtrágya-,
Kénsav- és Vegyipari Rt.-hez került. A nemhivatalos betű-
szóval Huműkevert-ként emlegetett vegyipari vállalat igazi
óriás volt – és akként is viselkedett; az első pillanattól kezd-
ve dominálni igyekezett partnerét, többek között bizalmi
embereit ültetve a partner igazgatósági tanácsába.

Az újpesti gyógyszergyár nagy szerencséjére Wolf emil
mellett ekkoriban került a vezérigazgató-helyettesi posztra 
a cég koncepciózus és tetterős mérnöke, ungár endre2.
Ezekben az években született – a Hungáriára és Ungárra
egyaránt célozva a klasszikus mondás újpesti parafrázisa:
„Extra Ungáriám non est vita, si est vita, non est ita” (Ungá -
rián kívül nincs élet, ha mégis, akkor az nem ilyen).

A cég életében a gazdasági válság jelentette a következő
nehéz időszakot. 1931 és 1932 fordulóján többször is felme-
rült, hogy a vállalatot felszámolják. A Chinoin végül is talpon
maradt, nem utolsósorban Wolf kitartó érvelésének köszön-
hetően, aki minden fórumon hangoztatta, hogy „a vállalat túl
jó a likvidálásra és túl rossz ahhoz, hogy fennmaradjon” – ezért
további tőkeinjekciókra és új termékek kifejlesztésére van
szüksége. A végrehajtó bizottság ama aggályait pedig, misze-
rint a cég nem engedheti meg magának azt, hogy új, bizonyta-
lan sikerű szerekkel kísérletezzen, azzal verte vissza, hogy 

a vállalat nincs abban a helyzetben, hogy ne kísérletezzen
olyan szerekkel, amelyek esetleg sikeresek lehetnek.

A Wolf által képviselt pozitív vállalati stratégia szelle-
mében született meg nem sokkal ezt követően (1938-ban) 
a Rubrophen, a Chinoin egyik legkeresettebb gyógyszere.

Az 1950–60-as évek fordulóján jelentek meg a piacon az
első antidepresszánsok. A Chinoinnál Kőnig rezső
(1900–1971) a kiváló üzleti érzékkel megáldott kutatásve-
zető ecsery zolTánT (1927–1985) bízta meg azzal, hogy
fenil-alkil-aminokból állítson elő új szerkezetű, megfelelő
biológiai hatást mutató aminokat. ecsery aztán müller
miKlósné vegyészmérnökkel együtt ki is fejlesztette az N-
metil-benzilamint és a metamfetamin propargilezett szár-
mazékait; az előbbinek az E-242, az utóbbinak az E-250-es
jelzést adta.

„– Ugyan, ugyan, zOLTÁn – jegyezte meg ezzel kapcsolat-
ban az eredménnyel egyébként nagyon is elégedett Kőnig.
– nem vagy te kissé szerénytelen ezzel a jelzéssel? Mármint
Ecsery 242-es, Ecsery 250-es?

– Királyhoz illő megjegyzés – hangzott a válasz. – Ez az
„E” különben nem tőlem származik – a munkatársamat,
MüLLEr ErzSIKÉT jelöli. a számok pedig nem oktánszámot
vagy lóerőt jelentenek, hanem a munkanapló aktuális kísérleti
számát. Még valami?”

A szomszédvárban, a Richternél szintén gőzerővel folyt a
kutatás. Az organoterápiás készítmények ipari termelésének
hazai úttörője, ricHTer gedeon (1872–1944) nagyon is
tisztában volt a kutatás-fejlesztés jelentőségével. 

Ugyanakkor viszont az is igaz, hogy a cégnél még a két
világháború közötti időkben, sőt még azt követően is bizo-
nyos területeken őskori technológiák segítségével folyt a ter-
melés.

A halogénezési reakciókat például a szabadban végezték,
mégpedig ún. „ráérzéses” technológiával. Ez annyit tett, hogy
brómozásnál vagy klórozásnál a munkás először is betájolta
magát: megnedvesített ujját feltartva megállapította a szél-
irányt. Ezt követően a szélnek háttal fordulva becsurgatta a
brómot vagy a klórt a nyitott kőagyagedényben tárolt reak-
cióelegybe, természetesen folyamatos kézi keverés közben.
Ha azonban hirtelen megfordult a szél, ami nemegyszer
megtörtént – nos, akkor az illető nagyon hamar megtapasz-
talhatta, hogy széllel szemben nem lehet brómozni. A kör-
nyékbeli kiskertek tulajdonosai pedig azt, hogy a brómgőz,
illetve klórgáz nem igazán tesz jót a növényeknek.

Mint említettük, ezek az ősi technológiák meglehetősen
sokáig tartották magukat. fári jános 1950-ben lett az
Organotherapia üzem osztályvezetője, ahol is a saját szemé-
vel látta az akkorra már ugyan elavultnak gondolt, de
továbbra is rendszeresen gyakorolt „gondolázást”. Erre a pep-
tongyártó üzemrészben került sor, ahol is 6 db, egyenként 20
hektós fakádban kétméteres evezőlapátokkal gondoláztak,
vagyis keverték az alulról ólomcsőspirálokkal hevített nedűt.
A műszeres ellenőrzést 1, írd és mondd egy fémtokos üveg-
hőmérő biztosította, amellyel félóránként megmérték a hor-
dókban gondolázott anyag hőmérsékletét. Ez volt az ún.
„sorba kötött hőmérőzés”.

A látvány olyannyira lenyűgözte a fiatal mérnököt, hogy
még a száját is nyitva felejtette. Arra ocsúdott, hogy az egyik
– nagy tréfacsináló hírében álló – munkás a kezébe nyom
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2. Ungárról annyit tudunk, hogy a német bevonulást követően a Gestapo
letartóztatta, 1944. március 20.–1945. május 4. között koncentrációs
táborban volt. 1947-ben Dél-Amerikába (más források szerint Mexikóba)
emigrált, az ötvenes évek végén még adott életjelet magáról.
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egy evezőt a következő felkiáltással: „Próbálja meg, mérnök
úr, ha belejön, akár Velencébe is elgondolázhat!”

ricHTer gedeon a német megszállást követően is min-
den nap bejárt a gyárba. Jóllehet többször is figyelmeztették,
milyen veszély fenyegeti, hallani sem akart az emigrációról.
Ragaszkodott élete művéhez és a hazájához. Amikor a Nem -
zetközi Vöröskereszt segítségével kivándorló útlevelet sze-
reztek neki Svájcba, végképp megmakacsolta magát.

– Nem megyek. Szó sem lehet róla.
– De hát miért nem?! 
– Mert már nem jár hálókocsi Bernbe! – hangzott a vá -

lasz.
A vállalatalapító öregúr egyébként sem volt hajlandó en -

ged ni, hogy a történelem beleszóljon a magánéletébe. 1944
szilveszterét is megünnepelte hitvese társaságában, igaz, sze-
rény körülmények között – pezsgő például nem volt. Nem
sokkal éjfél után aztán lecsapott rájuk a razzia, és a nyilasok
a védett házból, ahol a házaspár meghúzta magát, gida
bácsit – feleségétől elszakítva – a többekkel együtt elhurcol-
ták a Duna-partra. A többi már ismert.

A második világháború nem csupán pótolhatatlan ember-
veszteséget jelentett a Richter gyárnak; a berendezésekben
okozott hatalmas károk mellett a termelés újraindításakor
óriási gondot jelentett az alapanyag-beszerzés is. A kristá-
lyos ösztron termelésének újraindítása például azért akado-
zott, mert hiányoztak a donorok. Magyarán nem volt hon-
nan vemhes kancák vizeletét begyűjteni, miután Pesten az
ostrom során az összes lovat megették.

A helyzetet úgy sikerült végül megoldani, hogy a vállalat
Zala megyében saját költségén a lovas gazdák istállóit kera-
mittal kiköveztette, s így jutott hozzá az értékes anyaghoz.

Adódtak további érdekes beszerzések is. Miután a labor
tengerimalac-állománya az ostrom alatt kidöglött (ponto-
sabban ismeretlenek megették), a kutatási osztályvezető sze-
mélyesen, a saját költségén vásárolt egy ígéretes tenyészpárt,
mégpedig kalandos körülmények között: Hódmező vásár -
helyen, batyuzó útján. A két malacot egyébként az ottani vá -
sá ron egy plánétástól szerezte be, és kabátja zsebében hozta
fel a fővárosba. Az ex-plánétás állatkák nem csupán túlélték
ezt az odüsszeiát, hanem még ott a kabátzsebben azonnal vi -
dám szaporodásba kezdtek, rövid néhány hónap alatt bené-
pesítve az üresen maradt ketreceket. Erről aztán az alábbi
vállalati mondás született: „Él, mint plánétás malac a laborban.”

Az élet azért akkoriban egyáltalán nem volt könnyű, jólle-
het akadtak olyan bohém lelkek a gyógyszergyártás- és kuta-
tás területén is, akiknek semmi és senki sem ronthatta el a
(munka)kedvét. Közéjük tartozott dr. ráKóczi józsef
(barátai számára csak KuKuruK jósKa) az Egis kutató-fej-
lesztő mérnöke, akinek híres mondását, miszerint „…a reak-
ció is nekünk dolgozik”, még az illetékes szervek sem próbál-
ták megcáfolni.

Ezekben az években, az 1950-es évek elején a richteresek-
nek semmi okuk nem volt az örömre, a gyárat ugyanis be
akarták olvasztani a Wanderbe. A tervhivatal és a helyi párt-
főnökök eme kísérletét, pontosabban merényletét végül is 
a B12-vitamin segítségével sikerült elhárítani. Tekintettel
arra, hogy ezt a rendkívül sikeres készítményt a főváros csa-
tornaiszapjából nyert anyagból gyártották, annak az – egyéb-
ként nem ugyanezen szavakkal visszaadott, de írásba fog lalt –

népgazdasági-alkimista érvelésnek, miszerint „a richter
sz..ból aranyat csinál”, egyetlen hivatal sem tudott érdemben
ellentmondani.

A Richter a későbbiekben is rendületlen lendülettel foly-
tatta ezt a gyógyszervegyészeti alkímiát, egyelőre persze
jórészt klíring-rubeles piaci feltételek és a Medimpex külke-
reskedelmi bábáskodása mellett.

PillicH lajos (1913–2006) főmérnök 1953-as moszk-
vai útja során azonban a külkereskedelmi vállalat segítsége
nélkül kötötte meg a Richter egyik addigi legjobb üzletét,
amikor látatlanban sikerült eladnia az akkor még csak kísér-
leti jelleggel gyártott reumaellenes szert, a Phenylbutazont.
Az oroszok ugyanis mindenképpen 200 kg-ot akartak az új
szerből (amelynek akkor még ára sem volt a Medimpexnél);
ezért PillicH F+K (fantázia + kitaláció) árát szó nélkül elfo-
gadták. Ami, mint később a főmérnök számára világossá vált,
pontosan kétszerese volt a szer világpiaci árának. Ret te gett is
éveken át, hogy kiderül: rútul becsapta a Szov jetuniót…

Nem derült ki, szerencséjére. Az azonban hamarosan
igen, hogy a Szovjetunió után is van élet; a Richter a kilenc-
venes évek közepétől egymás után hódította meg az egykori
szocialista birodalom közép-ázsiai utódállamait. A vállalat 
a kazah fővárosban, Almatiban 1997-ben nyitott irodát. 
E jeles alkalommal Bede Béla exportigazgató mondott
megnyitó beszédet. Beszéde alatt bejött a terembe egy nép-
viseletbe öltözött regős, és egy háromhúros hangszer kísére-
tében hosszas regölésbe kezdett. Párhuzamosan az ünnepi
szónokkal. A regős legemlékezetesebb sorait idézzük:

„Örüljetek kazahok,
Megjött Bede Béla,
Mindenféle jó szerek
Vagynak a sublódba.

Ettől lesztek agyasok,
Vidámak és szépek,
Még a végén magam is
Cavintonnal élek.

A jelen sorok kompilátora őszintén megvallja, bizony ő maga
is sokáig élt a hazai gyógyszeripar eme kiváló termékével.
Hogy pontosan meddig, arra ma már nem emlékszik. Mind -
ez azonban nem akadályozhatta meg abban, hogy össze ne
gerebenezze a fenti, nem minden tanulság nélküli – és főleg
remélhetőleg humorosnak tekintett – történeteket az egye-
temes gyógyszervegyészet és a hazai gyógyszeripar utóbbi
100–120 évéből.

A kompilátor végezetül szeretné ez úton is kifejezni
köszönetét a Richter munkatársának, réVész miKlósnaK
értékes tanácsaiért és adataiért. Nélküle ez az írás – leg-
alábbis jelen formájában – nem jelenhetett volna meg.

Balázs Károly
szakíró
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VIII. éVfolyam 2. számGyógyszerészettörténetÓ30

A gyógyszerészettörténettel kapcsolatos tárgyakat gyűjtők,
valószínűleg találkoztak gyűjteményük gyarapítása során egy 
a Neruda drogéria által kibocsájtott levélzáró bélyeggel.
Neruda Nándor, aki a múlt század elején Pesten működött,
számtalan készítményét ismertette meg a közön-
séggel színes képeslapok, nyomtatványok és levél-
záró bélyegek felhasználásával.

Egy ilyen levélzáró a cég „Petrol Neruda”
nevű hajszeszét igyekezett népszerűsíte-
ni. A bélyegről és a ké szít mény üvegének

a címkéjéről egy fiatal nő mosolyog ránk. 
Ki is lehetett ez a visszafogott eleganciában

pózoló hölgy? 
Ki gondolná, hogy a bájos arc tulajdonosa, korá-

nak egyik leghíresebb kurtizánja volt Párizsban?
Pedig a korabeli új ság cikkek és a róla megjelent élet-
rajzi írások is ezt tanúsítják.

Teljes nevén cléoPâTre-diane de mérode, aki
1875-től 1966-ig hosszú életet élt. A Folies Bergére táncos-
nőjeként modellül szolgált degas és Toulouse-lauTrec
műveihez, és megörökítette őt a kor híres francia fényképé-
sze, Paul nadar. cléo többek között azzal is „dicsekedhe-
tett”, hogy ágyasa volt ii. liPóT belga uralkodónak.

Szépségét képeslapok hirdették, amelyek egy-egy példá-
nya eljutott Magyarországra is, de valószínűsíthető, hogy 
a hölgy képmása más úton is ideérkezhetett. 

riPPl-rónai józsefről tudjuk, hogy a modern magyar
festészet egyik legnevesebb képviselője volt.

Bemutatása ezért felesleges, de az talán kevés-
bé ismert, hogy eredetileg gyógyszerészeti
tanulmányokat folytatott. Már 14 évesen
gyógyszerészinas volt a kaposvári Arany
Oroszlán Patiká ban. riPPl-rónai 1879 és
1881 között a Budapesti Tudo mány  egye tem
bölcsészeti karán volt gyógyszerészhallgató,
majd 1881. május 31-én gyógyszerészi mes-
terlevelet szerzett. Ezt követően rövid ideig
szülővárosában, a kaposvári Schröder-féle
Fő utcai patikában volt segéd, de megfor-
dult Pécsett is. 

Mint tudjuk, a fiatal gyógyszerészt
nem tudta szakmája lekötni és inkább 

a festészetet választotta. Pestre ment a Czukor
utcai Iparművészeti Rajziskolába, majd külföldön, többek
között Párizsban folytatta festészeti tanulmányait.

Neves festőművészeknél dolgozott, illetve barátságokat
kötött velük. A múlt század első évének nyarán Belgiumba
utazott, ahol megfestette a „Cléo de Mérode rokona” című
képet. Hogy ki volt cléo „rokona”
azt a művészettörténészek valószí-
nűleg tudják, biztosan fontos volt
megfesteni. Mindenesetre a fest-
mény és a modell rokona meglepő
ha sonló ságot mutat… 

Nos lehet, hogy riPPl-rónai
józsef soha nem találkozott cléo
de mérodéVal, de az is lehet,
hogy igen. Lé nyegtelen, a hölgy
fényképe valahogy Pestre, majd
Neru dáék hoz került. 

Vajon volt-e tudomása arról, hogy
szépsége Magyar or szág ra is eljutott. A pesti urak egy kis
gyönyörködést követően megnedvesíthették cléo kisasz-
szony hátsó felét, majd felragasztották egy borítékra. 

De, mit is beszélek…
révész miklós

gyűjtő

Egy párizsi kurtizán életének szerény 
magyar vonatkozásai
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Hirdetés 
levélzáró bélyeg
Képes postai levelezőlap
Képes postai levelezőlap
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Üveg és porcelán patikaedények
(Magyarország, XIX. sz. eleje)
(semmelweis orvostörténeti múzeum, budapest)
Fotó: Vékás magdolna


