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X. évfolyam 2. szám

Jó Pásztor Gyógyszertár,
Budapest, 1886.
A Deér dinasztia
A XIX. század utolsó két évtizedében erőteljes polgárosodás
és gazdasági fejlődés indult meg a fővárosban, így a Ferencvárosban. A helyi lakosság száma 1880-ban elérte a 32 278
főt, de ez a szám egy évizeddel később már 46 142-re emelkedett. A népsűrűség pedig 26,1%-ról 40,8-ra nőtt. Az
1847-ben alapított Angyal Patika és a Szent Ferenc Patika
(1872) után felvetődött már egy új közforgalmú gyógyszertár felállításának a terve. A belügyminiszter 66 790-1885.
BM számú rendeletével egy új gyógyszertár létrehozását
engedélyezte sényi ferenc gyógyszerésznek. A rendelkezés a mai Ráday utcát is magába foglaló Soroksári úton,
a Pipa utca és a Kinizsi utca tájékán jelölte ki a patika létrehozását, mely 1886 júniusában nyílt meg a Soroksári út 13ban. sényi személyéről csak keveset tudunk. Ő 1893-ban
eladta a patikát lafleur lajosnaK, aki 1855 körül
a Torontál megyei Bánátkomlóson született. A Budapesti
Tudományegyetemen 1879. május 27-én szerzett gyógyszerészi oklevelet. Néhány évig a Torontál megyei Perlasz
Szentháromság Gyógyszertárának volt a tulajdonosa. Itt egy
hitelintézetet is létesített. A személyi jogos gyógyszertárak
ügyében egy indítványt tett közzé 1895-ben a „Gyógyszerészi Közlöny”-ben. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület
pénztárosa is volt. A betegsége miatt 1897-ben eladta a gyógyszertárát dr. deér endre gyógyszerésznek. lafleur
néhány év múlva, még ﬁatalon, 46 éves korában halt meg
Budapesten, 1901. március 13-án.

Dr. Deér Endre
1865. április 6-án született Pusztavarsányban. A középiskolai tanulmányait Aszódon, Selmecbányán és
Pápán végezte. Ez utóbbi helyen érettségi vizsgát tett.
mayer sándor esztergomi Fekete Sas Gyógyszertárában volt gyakornok 1882 őszétől. A Budapesti Tudományegyetemen 1886. május 20-án szerezte meg
a gyógyszerészi oklevelet. Majd dr. THan Károly
egyetemi tanár irányításával dolgozta ki a gyógyszerészdoktori értekezését, melyet 1887-ben megvédett.
A doktori disszertációjának címe: Az arzén kimutatási
módszereiről.
A tudásával még ekkor sem volt elégedett, ezért
PolecK THeodor breslaui gyógyszerkémiai intézetében főleg analitikai kémiával foglalkozott. Hazatérve
másfél évet töltött el Bayer arnold budapesti Angyal
Gyógyszertárában. Majd a nővérének a haszonélvezetében lévő aszódi Magyar Király Gyógyszertárá-

nak felelős vezetője lett 1890-től. A gyógyszertár forgalma rövid idő alatt jól fellendült. A szabad idejében
tudományos munkát végzett, a kertjében mákot is termesztett. Megállapította, hogy a belőle kinyert ópiumnak magasabb a morﬁntartalma, mint a kisázsiai ópiumé. Hamarosan az ambíciója és tettrekészsége a főváros felé vonzották. 1896 végén bérbe adta az aszódi
gyógyszertárat és megvásárolta lafleur lajos budapesti Jó Pásztor Gyógyszertárát. A hiányosan felszerelt
gyógyszertárat hamar rendbe hozta és mintagyógyszertárrá fejlesztette. Budapesten a tehetsége és a tudása révén bekapcsolódott a szakmai közéletbe. 1900tól a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület igazgatótanácsi tagja, majd 1902-től a tanügyi bizottság elnöke
lett. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület elnöke
volt 1904–1908 között. Közben a Gyógyszerészi
Folyóiratot is szerkesztette 1906–1914 között. A III. és
a IV. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottsági tagjaként annak galenusi részét is szerkesztette. A kísérletes munkákat sTröcKer alajos végezte. deér pedig
a nagyszámú kísérleti adat felhasználásával állította
össze a galenikumok gyógyszerkönyvi cikkelyeit. Emellett mintegy harminc közleménye jelent meg a szaklapokban. A galenikumok előállítását ismertető cikkein kívül sokat foglalkoztatta a gyógyszerészképzés,
a gyógynövényismeret, de több történeti írása is megjelent.
Közéleti szereplésének újabb állomása: a Budapesti
Gyógyszerész Testület elnöke volt 1917–1922 között.
Emellett 1921-től az Országos Közegészségi Tanács
tagja is volt. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság alapítójaként dr. máGócsy dieTz sándor elnök
mellett társelnökként vezette a társaságot. Kormányfőtanácsossá nevezték ki 1929-ben.
1937 őszén betegeskedni kezdett, ekkor már lemondott a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöki tisztségéről, de az 1938. évi közgyűlés még megválasztotta a társaság tiszteletbeli elnökévé. Egészségi
állapota átmenetileg javult, később sajnos továbbgyengült, 1938. október 31-én érte a halál.
A Jó Pásztor Gyógyszertár 1914-ben új helyre költözött.
A régi Ráday utca 11–13. ház helyiségei már szűknek bizonyultak. Ezért a gyógyszertár a szemben lévő oldalon, a 18-as
számú Almássy házban talált tágasabb elhelyezésre. Itt
deér a kor követelményeinek megfelelően korszerűsítette
a laboratóriumot. A legújabb típusú eszközökkel, így gázzal
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Fia halála után a váratlanul jött nehéz helyzetben lévő dr.
deér endre felszólította a másik ﬁát, a gépészmérnök
deér ödönT, hogy lépjen át a gyógyszerészi pályára és
vegye át a családi gyógyszertár vezetését.

fűtött szárítószekrénnyel, vegyfülkével, perkolátorral, szűrőberendezéssel és vizsgálóasztallal látta el. Nevéhez fűződött
még a gyógyszertárban készült nagy számú orvos-laboratóriumi festék- és reagens oldat ellenőrzése, nagybani forgalmazása. Hatásos és keresett készítménye volt a vastartalmú
pilulája is.
Ízig-vérig gyógyszerész volt. Többször mondogatta: „én csak egy egyszerű gyakorló gyógyszerész
vagyok”. A gyógyszerészi hivatást rajta kívül
senki méltóbban és tökéletesebben nem fogta
fel, mint ő. Amilyen lelkiismeretes és pontos volt,
ugyanúgy megkövetelte ezt másoktól is. A gyógyszertárából minden üzleties szellemet távoltartott.
Így szigorú, de puritán közegészségügyi intézményként vezette a gyógyszertárat.
Ebben a gyógyszertárban töltötte a pályáját ﬁa, dr. deér endre junior.

Deér Ödön
1895. szeptember 3-án született Aszódon.
Mérnöki állásban dolgozott. A Pázmány Péter
Tudományegyetemen 1936-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet. 1937-től ő lett a családi Jó
Pásztor Gyógyszertár tulajdonosa. A gyógyszertárat továbbra is magas színvonalon
tartotta az 1950. évi államosításig. Az
1956-os forradalom után elhagyta az
országot és Svájcban telepedett le.
1981. október elején hazalátogatott
Magyarországra. Váratlan rosszullétével kórházba került, így érte a halál
1981. október 21-én.

Dr. Deér Endre junior
Aszódon született 1897. május 18-án. Még
ﬁatalon, vörheny következtében elveszítette
hallása egy részét. Ez a fogyatékossága nem
akadályozta a tanulásban és a munkájában,
mert hamar elsajátította a szájról való leolvasást. Apja gyógyszertárában volt gyakornok.
A Budapesti Tudományegyetemen 1919-ben
gyógyszerészi,
majd
1923-ban gyógyszerészdoktori oklevelet
szerzett. Az értékezésének címe: Adatok
az alkaloida-sók és a
Theobromin natrium
salicylat gyógyszerköny2.
vi vizsgálatához.
Apja mellett a családi gyógyszertárban dolgozva, ő vezette az apja által létesített orvos-laboratóriumi reagenseket és festékoldatokat készítő laboratóriumot. Apjával együtt bekapcsolódott a IV.
Magyar Gyógyszerkönyv galenusi részének szerkesztésébe. Számos közleménye jelent meg a szaklapokban. Egy tragikus, halálos végű vasúti baleset
érte 1933. VIII. 20-án Balatonlellén.

3.

Az államosítást követően továbbra is
működött a gyógyszertár 1985-ig. Az
alacsony forgalom és a magas bérleti díj
miatt azonban a Fővárosi Gyógyszertári
Központ megszüntette. A Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum javaslatára
réPay GáBor, a Somogy megyei kadarkúti gyógyszertárvezető restaurálta az
értékes patikabútort. Ezt a kaposvári
Arany Oroszlán Gyógyszertárban helyezték el 1986-ban.
A deér-dinasztia emlékét az utókor
is megőrizte. Még életében, 1932-ben
a Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság dr. deér endre pályára
lépésének 50. évfordulóján emlékplakettet alapított. Az első kitüntetett dr. mozsonyi sándor
egyetemi tanár volt 1939. III. 10-i
bejegyzéssel. Az 1941-ben alapított
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Magyar Gyógyszerészet Pantheon Bizottsága pedig
az elsők között vette fel őt a Pantheonba. A családi
sírbolt a budapesti Fiumei úti temetőben található
(42-1-25).
A Deér-családhoz kapcsolódik még, hogy dr. deér
endre ﬁa, dr. deér józsef (1905–1972) neves történész professzor előbb az Árpád-kori magyar történelem, később pedig az európai népek középkori egyetemes története kutatója volt. 1948-ban elhagyta
Magyarországot és Svájcban telepedett le. A berni egyetem tanára volt 1950-től 1971-ig. Jelentős volt a forráskiadó tevékenysége.

X. évfolyam 2. szám

A történelem a változások sorozata. Valamennyiünknek mindenkor alkalmazkodnunk kell a szaktudásunkkal az új helyzetekhez. A gyógyszerészi hivatásunkat dr. deér endre szellemében kell betöltenünk és
ezért kövessük az életpéldáját. „Életünk célja, hogy szolgáljunk, együttérzést és segítőkészséget tanúsítsunk mások
iránt” (Albert Schweitzer).

1. receptzacskó
2. Faltkarton
3. Gyógyszeres üveg
a tárgyak a Galenus Gyűjtemény darabjai.

dr. szmodits lászló
gyógyszerészettörténész

A Magyar Nephrologia
Emléknapja
Hagyományteremtő szándékkal rendezett megemlékezést
a Magyar Nephrologiai Társaság 2012. április 12-én, Korányi
Sándor belgyógyász professzor halálának évfordulóján a ﬁumei
úti Nemzeti Sírkert Panteonjában, a hazai modern nephrológia
úttörőjének sírjánál.
E napot ez évtől a Magyar Nephrologia Emléknapjaként tartják számon a tudományterület képviselői. A sírnál a MANET
nevében dr. radó jános egyetemi tanár, illetve a belgyógyászok alapította Korányi Társaság nevében dr. szaTHmári miKlós egyetemi tanár tartott beszédet, felidézve
Korányi professzor szakmai életművének máig érvényes
felfedezéseit.
A Nephrologiai Társaság eddig is nagy becsben tartotta
Korányi professzor emlékét, legrangosabb társasági-tudományos díját is róla nevezte el. dr. reusz GyörGy professzor, a társaság elnöke elmondta, fontosnak tartják az
emlékezést a nagy elődök példaértékű szakmai munkájára,
tudományszervező tevékenységére, mint ahogyan – a napi
gyógyító-oktató és kutató tevékenységen túl – a szakmaterület időszerű kérdéseire, korszerűsítésére is hangsúlyt fektetnek. Ezért készülnek sorra a kollégákat segítő korszerű
szakmai útmutatók. A tavaly elindult Nemzeti Vese
Program kapcsán kiemelte a nemrégen elkészült Cselekvési
Tervet, amelyben az érintett orvosszakmák képviselőinek

konszenzusos véleménye alapján vették sorra: milyen konkrét szakmapolitikai döntésekre és változtatásokra van szükség annak érdekében, hogy az ellátás szerkezete és finanszírozása kielégíthesse a nefrológia területén adódó igényeket.
Korányi sándor orvosi diplomájának megszerzése
után apja, Korányi friGyes belgyógyász professzor klinikáján lett tanársegéd. A lexikonok tanúsága szerint különféle tudományterületek izgatták. 1901 és 1907 között belgyógyászati diagnosztikát és idegkórtant adott elő, 1909-től
1936-ig a III. sz. Belklinika egyetemi tanára, iskolateremtő
igazgatója volt. A belgyógyászat számos területével foglalkozott: a szív ritmuszavarainak kórtanával, a cukorbetegséggel,
a vörösvérsejtszám szaporodásának mechanizmusával, a hastífusz gyógyításával, gerontológiai problémákkal, azonban
elsősorban a vesepatológia nemzetközi hírű szakértőjeként
tartották számon. Ő határozta meg elsőként a veseelégtelenség fogalmát, több, máig érvényes felismerését tartja számon
a tudománytörténet. Sokat foglalkozott a tuberkulózissal; az
első világháború idején megszervezte e hazai népbetegség
tömeges, szanatóriumi gyógyítását. A gyógyászatban az
elsők között hangoztatta a fizikai-kémiai módszerek fontosságát. Modern szemléletmódja évtizedekre meghatározta
a magyar belgyógyászat fejlődését.
forrás: magyar nephrologiai Társaság
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A 140. évforduló emlékére
140 éve született Richter Gedeon, akinek pályája Gyöngyösről
indult a világhírnév felé. Milyen volt akkoriban a város és annak
gyógyszerészete?
astélyban született Ecséden 1872-ben, zsidó családban. Szülei korán, egyéves korában, kolerában meghaltak. Árván, de tetemes örökség birtokában került
Gyöngyösre az anyai nagyszülőkhöz.
ricHTer a négy elemit
a gyöngyösi zsidó iskolában (az akkori legjobb egyházi iskolában) végezte.
1883-tól tanulmányait a
ferencesrendi Nagygimnáziumban folytatta, ahol
vallási megkülönböztetés
nem volt. A nagyhírű gimnázium rendkívül sok tehetséget és kiemelkedő
személyiséget adott az országnak – többek között olyan haladó szellemű hazaﬁakat,
mint a VacHoTT-ﬁvérek, BuGáT Pál, Bajza józsef és
TöröK iGnác. Mind haladó hazaﬁak voltak. ricHTer
Gedeon mindvégig kitűnő tanuló volt, s hamar jó kapcsolatba került a rend könyvtárosával, aki olvasmánybeli igényeit támogatta. Megjegyzendő, hogy a ferencesrendi könyvtárban számtalan orvosi és gyógyszerészeti könyv állt rendelkezésre. Itt létesült az első gyöngyösi gyógyszertár is 1763-ban
–, a gyógyszerészeti kiadványokhoz tehát a későbbiekben is
hozzáférhetett.
A gyöngyösi gyökerek kapcsán elmondható, hogy nem
csak az iskola határozta meg ricHTer további pályáját.
A nagyszülők módos gabonakereskedők voltak. A család
egyik legismertebb, nagytekintélyű tagja enGel Herman
volt, aki nemcsak helyi köztisztviselőként és gazdasági szakemberként tűnt ki, hanem kiváló szervezőképességével is, és
jelentős szerepe volt a mezőgazdaság helyi és megyei fellendítésében.
A gyöngyösi ipar (a céhrendszerű kézműipar, malomipar,
szőlészet, borászat) ebben az időben elismert színvonalú
volt, még jobb megítélés alá esett a helyi egészségügy és a
gyógyszerészet.
A világon – a lipcsei után – a második hasonszervi kórház
a gyöngyösi lett. Vagyis a mai értelemben a homeopátiás
gyógymódot már ekkor, itt alkalmazták és továbbfejlesztették. A gyöngyösi gyógyszerészet szintén kiemelkedő eredményekkel dicsekedhetett. Ezek közül az „Őrangyal”, a mersiTs
nándor-féle patika tűnt ki különleges tevékenységével. Az
1857-ben létesült gyógyszertár hírnevét a működtető
KócziánoViTs józsef gyógyszerész alapozta meg a timsósvasas gyógyvíz felfedezésével, vegyelemzésével és a gyógyászatba való bevezetésével. Nem sokkal a patika alapítását
követően KócziánoViTs a lakosság közvetlen gyógyszerellátásán túl már több saját készítménye középüzemi (labor-)
szintű előállításával is foglalkozott, melyeket hirdetéssel szé-

K

les körben forgalmazott. Szakmai
elhivatottságát pedig fémjelezte azzal,
hogy a legismertebb korabeli lázcsillapítót, a rendkívül keserű kinint sikerült íztelenné tenni.
Ugyanis a magyar orvosok és természetvizsgálók 1867-es nagygyűlésén bejelentette: „Húsz darab
császári, királyi aranyból álló jutalmat
tűzök ki annak, ki a kinint olyan alakban állítja elő, melyben keserű ízét igen,
de hatásosságát nem vesztve, a szükségelt adagban, kisgyermekeknek is legcélszerűbben beadható
lehessen”. A pályázat sikeres volt: a kinin „gubacssavval” egyesítve íztelenné vált rozsnyay máTyás eljárása szerint.
ricHTer Gedeon a gyógyszerészi pályát választotta
élethivatásul és ebben a patikában kezdte meg gyógyszerészgyakornoki idejét.
Mindezek után nem véletlen, hogy tanulmányútjaiban is
a legmegfelelőbben választott hazai és külföldi utak szerepeltek. Előbb 1892–93-ban a kolozsvári egyetemen szerzett
gyógyszerészgyakornoki bizonyítványt, majd 1894-től a budapesti egyetem orvostudományi karán tanult és 1895-ben
gyógyszerészi oklevelet szerzett. Tanárai között megtaláljuk
a kor legfelkészültebb elméleti és gyakorlati személyiségeit:
például THan KárolyT, a magyarországi kémia megteremtőjét, marGó TiVadarT és báró eöTVös lorándoT. Ez
idő tájt az egyetem kémiai intézetét a világ legkorszerűbb
intézetei közé sorolták.
Az önálló gyógyszertárnyitáshoz szükséges gyógyszerészi
gyakorlatot ricHTer Szolnok, Miskolc, Beregszász és Ótátrafüred gyógyszertáraiban szerezte meg, 1897–1901 között
pedig szakmai tanulmányutakat tett angol, német, francia és
olasz gyógyszertárakban. E körút célja egyrészt a legfejlettebb külföldi gyógyszerkészítés és forgalmazás, másrészt az
akkor létrejött hormonkutatás megismerése volt, amely az
ún. organoterápiás gyógyszerekkel foglalkozó új tudományágként jelentkezett. Az eljárás az állati szervek kivonataiból
készült gyógyszereket ölelte fel.
ricHTer Gedeon már az első hazatérő évében „kristálytisztán” előállította az adrenalint, ami Tonogén néven 1902ben védjegyezve világhírre tett szert.
A Tonogén ebben a korban
egyedülálló, életmentő gyógyszernek bizonyult, pl. vérzéscsillapítóként és más esetekben ma is alkalmazzák.
Kimagasló pályafutása során
számtalan új és hatásos gyógyszer
előállítását tette lehetővé, megteremtve az európai szintű magyar
gyógyszeripart a Kőbányán alapított saját gyógyszergyárában.
dr. Bartus józsef
richter Gyógyszertár, Gyöngyös

8

Ó

Gyógyszerészettörténet

X. évfolyam 2. szám

Richter Gedeon kolozsvár
és kapcsolatai a Genersich
A Richter Gedeon Nyrt. 2011-ben ünnepelte fennállásának 110.
évfordulóját. Levéltári adatok, közlemények, hivatkozások alapján rövid összeállítás készült, amely bemutatja a gyáralapító
Richter Gedeon és a Genersichek kapcsolódási pontjait
Kolozsvárott, a Szepességben, Beregben és Budapesten. (Tankó
Attila, az MTA doktora, a Genersich Antal Alapítvány kuratóriumi
titkára, 2011. aug. 30.)
XIX. század utolsó harmadában alaposan átalakították a gyógyszerészképzést: a hagyományos „céhrendszerű” megmaradt, amelyet a gyakornoki vizsga
zárt. Ennek eredményes letétele után iratkozhatott be a jelölt
a kétesztendős egyetemi gyógyszerészeti tanfolyamra [1].
Ezután következhetett a gyógyszerészmesteri vizsga. A gyakornoki vizsga feltétele három esztendő gyógyszertári gyakorlat volt, míg hasonló feltétel teljesítését kívánta a gyógyszerészmesteri vizsga is: a kétéves egyetemi képzést szigorlat
zárta, majd újabb kétéves gyógyszertári gyakorlat kellett
a gyógyszerészmesteri államvizsgához is [2]. A tudományegyetemen, illetve az orvosi karon belül nem volt külön
gyógyszerészi kar (ez csak 1951 után valósult meg), csak
Gyógyszerészeti Intézet, amely a gyógyszerészi képzést
a természettudományi és az orvosi karral közösen szervezte
meg. Szerves és szervetlen kémiát, ﬁzikát, botanikát,
növénytant, matematikát a természettudományi karon, kórtant, gyógyszerismeretet, egészségügyitörvény-ismeretet stb.
oktattak az orvosi karon. A képzés feltétele hat gimnáziumi
osztály elvégzése volt, de az érettségi vizsga egy év kedvezményt jelentett a gyakorlati évek vonatkozásában, valamint
a gyógyszerészmesteri oklevél letétele után a jelölt jelentkezhetett vegyészdoktori fokozat elnyerésére. A gyógyszerészek
1922-ig csak kémiából doktorálhattak, azután lehetett
gyógyszerkémiából vagy gyógyszerismeretből doktorálni.
A vizsgabizottságok – gyakornoki vagy gyógyszerészmesteri fokozatnál – összetétele a képzést biztosító két egyetemi
kar kiválóságaiból állt, valamint a gyógyszerészi szakma két
képviselőjéből, akik egyike az adott terület gyógyszerésztestületének elnökéből és egy nagy tekintélyű gyógyszerészből
állt. A gyakornoki vizsga elsősorban a gyakorlatra helyezte
a hangsúlyt, a gyógyszerészmesteri vizsga követelményeinek
többsége elméleti, kisebb része gyakorlati kérdés volt.
A gyakornoki vizsgára a gyógyszertárban végzett elméleti
és gyakorlati tevékenység készített fel, amelynek irányítója
a gyakorlatot biztosító gyógyszertár tulajdonosa lett: kötelessége volt a gyakornokot bevezetni a gyógyszerészi munkába, napi két órában vegytani és botanikai ismeretek elsajátítására „serkenteni”. A nyári hónapokban a gyakornokjelölteknek a helyi Gyógyszerészi Testület két hónapos tanfolya-

A

mot szervezett. Ezek függetlenek voltak az egyetemtől, de
annak „rálátásában” és összeköttetésében szerveződtek, kiemelkedő tanárok készítették fel a ﬁatalokat a gyakornoki
vizsga letételére. A vizsgabizottságot az Országos Gyógyszerészi Testület jelölte ki egyetemi és szakmai tagok bevonásával. Általában két egyetemi tanár vett részt benne, az egyik
az elnöki tisztséget töltötte be. A vizsga rendszerint egy gyakorlati próbából állt, ahol a vizsgázónak recept alapján
gyógyszert kellett készítenie, majd egy másik feladatként
gyógyszereket kellett elemeznie és felismernie. A gyakorlati
vizsga után vegytanból, természettanból, növénytanból,
gyógyszerismeretből és gyógyszertári könyvvitelből kellett
vizsgázni. A gyakornoki vizsga letétele a jelöltet önálló
gyógyszertári munkára jogosította fel, viselhette a segéd
címet, viszont nem lehetett gyógyszertár-tulajdonos, erre
csak a gyógyszerészmesteri oklevél megszerzése jogosította
fel. Ugyancsak a képzés szabályai nem zárták ki azt a lehetőséget, hogy a jelöltek gyakorlati éveiket több gyógyszertárban is letölthették, sőt ez előnyt is jelenthetett. Úgyszintén
nem volt kötelező a folyamatos képzési idő, gyakran a gyakornoki vizsga és az egyetemi tanulmányok között több év is
eltelt, gyakran az egyetemi képzés után hosszú évek eltelhettek a gyógyszerészmesteri oklevél megszerzéséig. Egyetemi
doktori oklevél megszerzése viszont elvétve történt.

Richter Gedeon tanulmányai
A korabeli gyógyszerészképzés folyamatába ricHTer
GedeonnaK a Kolozsvári Tudományegyetem vizsgabizottsága előtt letett gyakornoki vizsgája jól illeszkedik, hiszen az
1872-ben született ﬁatalember – szüleinek elvesztése után –
1873-tól nevelkedett Gyöngyösön. 1887. szeptember 1-jétől
gyakornokoskodott mersiTs sándor gyógyszertárában
[3]. A gyógyszerészgyakornoki feltételeknek megfelelt,
hiszen a gyöngyösi ferences gimnáziumban hat osztályt
elvégzett, szabályosan kezdhette el gyakornoki éveit.
Képzése szakmai oldala is szabályos volt, hiszen minden
nyári szünidőben részt vett a két hónapos felkészítő tanfolyamokon, amelyeket az Országos Gyógyszerésztestület
szervezett. Ennek vezetője évtizedeken keresztül dr .
nyiredy Géza (1862–1914), a kolozsvári Unitárius
Gimnázium természetrajz-kémia szakos tanára volt. Ez a
gyógyszerészi testület jelölte ki a vizsgabizottságot is három
évre, két egyetemi tanár mellett két gyakorló gyógyszerészt is
delegált.
Az 1893 augusztusában kiállított bizonyítvány szerint
a vizsgabizottság elnöke faBinyi rudolf (1849–1920),
a kolozsvári Ferenc József Egyetem Természettudományi
Karának 1878-tól vegyészprofesszora volt. Korának legis-
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ri diplomája (1893),
chekkel
mertebb vegyésze, az MTA levelező (1891), majd rendes
(1915) tagja, többször viselte az egyetem dékáni és rektori
méltóságát. (Dédunokája: faBinyi Tamás evangélikus püspök Budapesten).
A vizsgabizottság másik tagja, lőTe józsef (1856–
1938) az orvosi karon az általános kór- és gyógytan profeszszora (1890), később dékán és rektor is volt [4, 5, 6] Kolozsváron. 1891-ben nevezték ki a gyógyszerészgyakornoki vizsgabizottság tagjává. Sokáig a Gyógyszertani Tanszék helyettes professzori tisztségét is betöltötte. (Unokája: lőTe
aTTila színművész Budapesten).
A vizsgabizottságba delegált két gyógyszerész – széKy
miKlós (1842–1912) és Wolff jános (1915–1897) –
kolozsvári gyógyszertár-tulajdonosok voltak. széKy
miKlós a Mátyás Király, Wolff jános pedig a Magyar
Király Patika tulajdonosa volt. széKy ﬁa – széKy TiBor
(1879–1950) – a szegedi tudományegyetem kémiaprofeszszora lett.
ricHTer Gedeon kolozsvári tanulmányai során kapcsolatba került GenersicH anTal (1842–1918) egyetemi
tanárral, a MTA tagjával, aki 1870 óta a kolozsvári orvosi
kar, azontúl az egész egyetem meghatározó személye volt.
GenersicH anTal 1895-től a Budapesti Tudományegyetem Orvosi Karán a II. Kórbonctani Intézet professzora és
igazgatója lett. GenersicH professzorral, illetve a GenersicH család gyógyszerésztagjaival életútja során ricHTer
Gedeon gyakran találkozott. Tanulmányait nem Kolozsvárott, hanem Budapesten folytatta, szigorlatainak sikeres
letétele után 1895-ben kapta meg gyógyszerészi oklevelét.
Az egyetemen többek között eöTVös loránd, lenGyel
Béla, THan Károly, WinKler lajos és BóKay árPád
tanították.
A diploma megszerzése után ricHTer a kötelező gyógyszerészi gyakorlatát Szolnokon és Miskolcon teljesítette, majd
tevékenykedett Beregszászon és Ótátrafüreden. A GenersicH
család gyógyszerésztagjaival való kapcsolat szempontjából
Beregszász és Ótátrafüred lényeges: a gyakornoki időszak
mindössze két évet vett igénybe, ebből egy év esett
Beregszászra [8, 9, 10] és Ótátrafüredre [11, 12, 13]. Az
utóbbi lényeges, mivel innen nem messze, Késmárkon
működött a Genersich Patika [14], melynek tulajdonosa
GenersicH sándor (1809–1891), utóda GenersicH
Károly (1837–1921) volt ebben a patikában. Másik
gyógyszerész ﬁa, GenersicH józsef (1867–1948) – gyakorlatát nem ebben a patikában folytatta, hanem
Szepesszombaton alapított gyógyszertárat. Feltehetően
GenersicH sándornaK is gyógyszerész lehetett az apja.
Ebben az időben a gyógyszerésztársadalom zárt közösség
volt, egy adott körzetben – még ha gyakornok is volt az ille-

tő – ismernie kellett a környék gyógyszertárait és tulajdonosait. A GenersicH név nem volt gyakori, így ricHTer
Gedeon feltételezhette a rokonságot az orvos és a gyógyszerész GenersicHeK között.
ricHTer Gedeon kötelező gyakornoki idejének letöltése után több éves külföldi tanulmányútra ment, visszatérése
után életének színtere Budapest lett, ahol saját patikát nyitott, majd megalapította a később nevéről elnevezett gyógyszergyárat, amely a hazai egészségügyi intézmények legjelentősebb ellátója lett. Kőbányán ugyan 1868-ban alapítottak
egy gyógyszerkészítő üzemet, amely a pesti orvosi kar intézményeinek – alapítói között szerepelt Balassa jános,
Korányi friGyes, BóKay jános stb. – ellátója lett. Ez az
1890-es években tönkrement és később szerepét
a Richter Gyár vette át. Sajnos az egyetem iratai megritkultak, de a kőbányai gyár a legfontosabb szállítója lett az egyetemi klinikáknak és intézeteknek. Feltehető, hogy ebben
nemcsak szigorú üzleti szempontok játszottak szerepet,
hanem az is, hogy ricHTer Gedeon a pesti egyetem meghatározó professzorában, GenersicH anTalBan tisztelte
egykori kolozsvári tanárát.
dr. Kapronczay Károly v. főigazgató, az mTa doktora,
semmelweis orvostörténeti Könyvtár, Budapest
IRODAlOM
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Kiss Ferencz emléktábláj
Az ükonoka jelenlétében avatták fel az emléktáblát 2011. július
4-én, Körösladányban.
ékés vármegye 9. patikáját 1843-ban, Körösladányban alapította meg Kiss ferencz gyógyszerész, aki
emellett egyéb jelentős szakmai és közéleti tevékenységet is végzett, és kinek dédunokája, dr. Kiss ferenc
gyöngyösi kórházi főgyógyszerész 2009-ben hunyt el
(Gyógyszerészet, 2009., 53 [7], 440.). Az alapító emléktábláját – dr. Kiss KaTalin gyógyszerész ükunoka és családjának tagjai, Kardos Károly Körösladány város és
macsári józsef Szeghalom város polgármestere, dr.
HeGedűs jános gyógyszertárvezető, ill. TurBucz
zolTán, a Nadányi Társaság elnöke, e sorok írója és mások
jelenlétében – köszöntőbeszédekkel és bensőséges ünnepség
keretében avatták fel. Este Kiss ferenc gyógyszerész és
családja munkásságáról előadás hangzott el (Gyógyszerészet,
2011., 55 [8], 504–505.).

B

1.

dr. Kiss Katalin ünnepi beszéde
„Tisztelt Tanár Úr, Polgármester Urak, Kedves Valamennyien,
akik megtisztelték jelenlétükkel üknagyapám, a gyógyszertár
alapítója emléktábla-avatását. Nehezen tudom megfogalmazni
érzéseimet, amelyben benne van a büszkeség, a meghatódottság
és természetesen a köszönet.
Kevés olyan hivatás létezik, mint a gyógyszerészet, ahol dinasztiák apáról ﬁúra adták át egymásnak a tudomány stafétabotját, és évszázadokon át őrizték a gyógyszerészet hírnevét. Abban a szerencsés helyzetben lehetek, hogy egy ilyen gyógyszerészdinasztia tagjaként emlékezhetek elődeimre, olyanokra, akikre
méltán büszke lehetek.
Büszke lehetek üknagyapámra, aki a körösladányi gyógyszertárat alapította, ahol felügyelete mellett gyakornokoskodott
Than Károly. Üknagyapám a napi gyógyszerészi munka mellett tudományos tevékenységet is folytatott, többek között vízanalitikai vizsgálatokat is végzett. Szeghalomra kerülve üvegházat építtetett, ahol délszaki növényeket és virágokat termesztett.
Jelentős szakmai munkája mellett számos társadalmi tevékeny-

2.

séget is folytatott. Halálakor az első Magyar Gyógyszerész Egylet részéről a következőképpen búcsúztatták: »Nagy volt mint
ember, mert a legszebb erényeket mondhatta magáénak, de
nagy volt, mint gyógyszerész is, mert egész élete folyamán
csak a tekintélyét emelte ennek a pályának, melytől a halál
egyik legmunkásabb, s leglelkesebb tagját rabolta el.«
Büszke lehetek dédnagyapámra, aki – édesapjához méltón –
nemcsak a gyógyszerész-tudománynak élt, de Szeghalom közéletében is jelentős szerepet vállalt: megszervezte a tűzőrségi állomást, s ő volt Szeghalom első tűzoltóparancsnoka.
Büszke lehetek dédnagyapám gyógyszerész ﬁára – nagyapámra – aki Winkler professzor úr laboratóriumában famulusként dolgozhatott, s akinek a közélet szintén fontos volt.
Büszke vagyok dr. Kiss Ferencre, édesapámra, aki kórházi
főgyógyszerészként megtervezte és létrehozta Gyöngyös város
intézeti gyógyszertárát, s kinek neve az intézeti gyógyszerellátás
területén vált fogalommá. Elődeihez hűen ő is jelentős közéleti
tevékenységet végzett, s ezt misem bizonyítja jobban, városa
díszpolgári kitüntetéssel jutalmazta.
Az üknagyapám által elvetett mag termékeny földbe hullt, s e
szakmai örökséget reményeim szerint gyermekeim viszik tovább, s méltók lesznek őseik emlékéhez.
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jának avatása Hatvanéves
volt az ORFI
Családunk nevében köszönöm dr. Kata Mihály professzor
úr, a Nadányi Társaság és mindenki áldozatos munkáját,
amelynek köszönhetően emléket állítunk a körösladányi gyógyszertár alapítójának, Kiss Ferencznek, kinek élete példa és emléke örök.
Köszönettel és tisztelettel! Kiss Katalin.”
Kata mihály prof. emer.

a Kiss gyógyszerészdinasztia hat generációja
Kiss Ferenc senior
1816–1892
gyógyszerész, 1840
Kiss Ferenc junior
1863–1894
gyógyszerész, 1884
Dr. Kiss Ferenc
1886–1926
orvos

Kiss Ferenc
1887–1924
gyógyszerész, 1908

Dr. Kiss Ferenc
1927–2009
gyógyszerész, 1950
Dr. Kiss Katalin
1963–
gyógyszerész, 1986

Dr. branyiczki attila
1963–
gyógyszerész, 1986

Dr. branyiczki eszter
1987–
gyógyszerész, 2011

branyiczki zita
1989–
gyógyszerészhallgató
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1. Kiss Ferencz emléktáblája
2. Dr. Kiss Katalin emlékbeszédét mondja
3. Dr. Kiss Katalin családjának tagjai (balról jobbra): dr. Kiss Katalin, apósa
branyiczki Imre, édesanyja dr. Kiss ferencné és lányai: dr. branyiczki Eszter gyógyszerész és branyiczki zita gyógyszerészhallgató

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) alapításának hatvanadik évfordulója alkalmából 2011. december 8-án
jubileumi ünnepi ülést tartottak az Intézet Közösségi
Központjában.

H

atvan év alatt közel másfél millió fekvőbeteget, és
6 millió ambuláns beteget láttak el az intézet falai
között. Az újjászervezett ORFI a felnőtt- és gyermekkori gyulladásos, autoimmun és anyagcsere-eredetű
mozgásszervi betegségek, és a reumatológiai rehabilitáció
nemzetközileg elismert hazai csúcsintézménye, amely ma
nyolc klinikai osztállyal, több mint 400 ággyal működik. Az
intézet főigazgatóját, dr. Poór Gyula professzort kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseképpen a köztársasági
elnök a Köztársaság Elnökének Érdeméremmel tüntette ki,
melyet az ünnepségen adtak át.
Az intézmény 1951-es alapítása óta számos változáson
ment keresztül, de ma is maradéktalanul betölti az alapításkor számára kijelölt országos vezető szerepet, vagyis a reumatológia területén egyaránt magas szinten végzi a betegellátást, oktatást, kutatást és szakmai irányítást.
Az ORFI-nak nincsenek adósságai, eredményes gazdálkodása révén saját forrásból képes ﬁnanszírozni beruházásait. A legmodernebb mozgásszervi diagnosztikát segítő mágneses rezonanciás (MR) készülék is segíti a munkát. Az intézet kulcsszerepet vállalt és vállal az innovatív gyógyszeres
kezelések, a biológiai terápiák meghonosításában is.
Az ORFI nemcsak a Semmelweis Egyetemen, hanem
a Marosvásárhelyi Orvosegyetemen is széles körű oktatómunkát végez, munkatársai révén részt vesz a Magyar
Tudományos Akadémia több bizottságának munkájában is.
Az intézmény a betegségek kezelésén túl felelős közösségi helyként kiemelt ﬁgyelmet fordít a betegek szakmai információs és lelki igényeinek kielégítésére. Ezért a közelmúltban kápolnát avattak, és a betegek hitéleti gondozásába
mind a négy történelmi egyházat bevonták. A megújított
konferenciaterem heti betegfórumoknak ad otthont, míg
a klub-galéria művészeti kiállítások helyszíne. A tudás, a szakralitás és a művészet találkozásának az a célja, hogy az
ORFI-ban kezelt betegek felkészült, lelkiekben is erős partnerként vegyenek részt gyógyításuk folyamatában.

forrás:
országos reumatológiai
és fizioterápiás intézet
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Kubányi Lajos, a gyógysz
Minden tehetségét és munkáját a magyar népélet megﬁgyelésének és megfestésének szentelte.
KuBányi család a felvidéki Árva megyéből származott. A XVIII. század végén, 1793-ban KuBányi
PéTer ﬁa, imre és leányai, erzséBeT és KaTalin
nemesi címeres levelet kaptak. KuBányi lajos senior
(1818–1900) evangélikus lelkész 1846-ban került a Nógrád
megyei alsóesztergályi (ma Szlovákia, Dolné Strháre) gyülekezet élére, ahol 56 évig működött. A ﬁatal tiszteletes 1850ben feleségül vette PlacHy emiliáT. Az elsőszülött leány
emilia volt. A ﬁú, lajos 1855. május 5-én ugyanitt született. Az elemi iskolát a szülőhelyén végezte. A középiskolai
tanulmányait 1865-ben Selmecbányán kezdte, ahol
miKszáTH Kálmán is tanult. Pozsonyban 1870 körül folytatta a gimnáziumot. A szülei egyházi pályára szánták, hogy
majd később átvehesse a gyülekezetet, de ő erre akkor kevés
hajlandóságot mutatott. Ezért a jó megélhetést biztosító
gyógyszerészi pályát választotta. A tirocinális vizsgáját letéve továbbtanult a Budapesti Tudományegyetemen, ahol
1879. június 5-én gyógyszerészi oklevelet szerzett. De a pályánkon csak nagyon rövid ideig működött.
Már a gyermekkorától kezdve megnyilvánult a rajzolókézsége és festői tehetsége. Papír hiányában a házuk falait használta fel a ház udvarában található állatok mozdulatainak
a rögzítésére. Ezért gyakran összeütközött a házirenddel.
A szülői fenyítések ellenére az erős ösztönét követte és nem
hagyott fel a falrajzolgatással. Az egyetemi évei alatt a saját
erejéből arcképeket, állatokat és erdőrészleteket festett. A balassagyarmati Nógrádi Lapok és Honti Híradó 1880. november 7-i számában megjelent egy hirdetés: „Egy olajfestmény
van kitéve Spitzer könyvkereskedésében, mely egy toloncmenetelt
ábrázol. A képet a ﬁatal Kubányi Lajos, nem kevés tehetséggel
megáldott barátunk alkotta. Méltó a megtekintésre”. Még az
egyetemi évei alatt a fővárosban megismerkedett KeleTi
GuszTáV (1834–1902) festőművésszel, akitől bátorítást és
ösztönzést kapott, hogy 1881. április 29-én beiratkozzon a
müncheni Művészeti Akadémiára. Itt több magyarországi
művészjelölttel, KarloVszKy BerTalannal, KarloVszKy
Geysa gyógyszerész testvérével, rosKoViTz iGnáccal és
VáGó Pállal tanult együtt. Velük még itthon is jó barátságban maradt. A müncheni tanulmányok a hasznos élő
jelent jelentették számukra. Abban az időben a bajor főváros
tele volt múzeumokkal. Ha a növendékeknek volt egy kis
talentumuk, akkor még pénzt is kereshettek a város számtalan műkereskedése jóvoltából. Ezért az itt készült pár képét
jól eladta. Első ízben szerepelt 1882-ben a pesti Képzőművészeti Társulat tárlatán. Újabb képeit is hazaküldte az
1884. évi budapesti tárlatra, melyeket még néhány kritikus
hang is kísért, de így már megjegyezték a nevét a több száz
műalkotás között. Az 1880-as évek közepén nagy munkakedvvel újra visszatért a Nógrád vármegyei Alsóesztergályra.
Az akkori Nógrádban még nem hiányoztak a régi kedélyes
magyar állapotok. Így gyakran meghívták őt az ismerősök.

A

1.

Nagyon sok alkalma volt megﬁgyelni a korabeli családok
mindennapi életét és adott helyzeteket sikerült neki papíron
is rögzítenie. 1886-ban megnősült, feleségül vette Brillmayer anTal ezredes leányát, annáT, a tanítónőt. A házasságukból két leány, emilia és anna született. Ekkor
bontakozott ki művészi alkotói munkássága. A családi hagyomány 800 képéről tud, de ennek csak a negyede ismert,
vagy pedig másodlagos formában írták le őket. A XX. század
folyamán rendszeresen bukkantak elő újabb magántulajdonban lévő képei. Természetének alaphangulata a kedélyesség és
a jó humor volt igazi bohém felfogással párosulva.
Művészetét egy motívum emelte ki a magyar átlagból, az
állatfestészete, ezen belül a lovak. Nagyon sok képén a ló a főszereplő: Vásári részlet Tugáron, Bussai lókupec, lakodalmi
menet ludányban, Elszabadultak a lovak. A művészek mindig úgy tartották, hogy lovat festeni nem könnyű dolog. Az
ő paripái gyönyörű tartású, táncoló járású és csillogó szemű
állatok. Minden képén újabb helyzetekben és mozdulatokban festette meg őket. Ismerte az anatómiájukat, minden
izmukat, mozdulataikat és a szokásaikat. Nagyon szeretett
lovagolni és vadászni. Pestre is lóval rándult ki, sőt még a táv-

2012. DECEmbEr

zerész-festő
lovaglásairól is hírt adtak a korabeli lapok. A korabeli falvak
egyik gazdag kereskedője a kupec volt, aki a lovak értékesítéséből élt. A vadászat hozzátartozott a korabeli napi életritmushoz. Így ez nemcsak kedvtelést jelentett az embereknek,
hanem olykor a megélhetést is.
Az életképein hangsúlyosan szerepelnek a paraszti életmód pillanatai, a lakodalom, a keresztelő, a névnapi ünnepség, a vásár, a betakarítás és a temetés – mind romantikus
művészi formában: Zólyom megyei lakodalmas menet,
Keresztelő lakoma, Vendégek fogadása, Névnapi köszöntő,
Névnap faluhelyen, Ez jó vásár volt, Vásárba tartó legények,
Paprikaárus, Dinnyeárusítás, Gyászoló özvegy.
Csak kevés történelmi képe ismert. Az
1848/49. évi szabadságharc eseményei
ihlették a Nemzetőrök és a Déryné megtámadása nemzetőrök által képei kidolgozására. i. ferenc józsef király 1894-ben
részt vett a balassagyarmati hadgyakorlaton. Azt a jelenetet festette meg, amikor az
uralkodó parancsot hirdetett a 6. szobránci ezrednek. Megbízást kapott 1894-ben
a megyétől tíz nógrádi vonatkozású kép
megfestésére. Megfestette Balassagyarmat,
losonc és Korpona tájképeit. De az 1896.
évi Millenniumra is több megrendelést
kapott. Ilyen volt a Millennium palóc háza.
Számos várról is készült egy-egy kompozíció: Nógrád, Fülek, Gács és Kékkő vára,
Nógrádi vár kulcsainak átadása. Sajnos
2.
a portréi nem a legjobban sikerültek. Az
önarcképén kívül csePreGHy ferenc,
deáK ferenc, KossuTH lajos és madácH imre képei
a legismertebbek. Személyes vonatkozású volt a feleségével
együtt lefestett Pihenő pár festménye, melyen egy árnyas
völgyben, egy patak mentén sétálnak. Az oltárképei közül
csak három található hazánkban, a többiek szlovákiai katolikus és evangélikus templomokban vannak. Valamennyi ilyen
egyházi megrendelésre készült képén a bibliai eseményeket
komponálta meg.
KuBányi művészetéről önálló méltatás soha nem jelent
meg életében. Ennek az volt az oka, hogy vidéken, zárkózottan élt. Itt csak nagyon szűkös volt a megrendelő közönség.
Még ﬁatalon felkereste a fővárosi képtárakat és így megismerhette a művészetek iránt érdeklődőket. A Magyar Képzőművészeti Társulat és a Nemzeti Szalon tagja volt.
Egyetlen politikai szereplése volt 1901-ben, amikor megyebizottsági taggá választották meg. Ugyanebben az évben állította ki műveit a pesti Műcsarnokban. A felesége halála után
(1901) elindult egy új úton, amelyet már nem tudott és nem
is volt módja végigjárni. A régi képein minden részlet alaposan kidolgozott volt. A századforduló után festetteken már
észrevehetők a szélesebb ecsetvonások. Élete utolsó éveiben,
amikor a leányai boldog házaséletét látta, újabb munkakedvre kapott. Sajnos az 1909-től fellépett szívbetegsége miatt
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már időnként hosszabb ideig megszakította a tevékenységét.
Ekkor már melankolikussá vált. Újabb műveinek a tárgya és
hangulata is megváltozott, a borongósat, a szürkeséget és
a téli tájképeket kedvelte. Élete utolsó heteiben szeretett
volna a legjobban dolgozni. Az utolsó, 1912-ben készített
Utazás című művén egy házaspár kétlovas hintón elindul
valahová, a hintó mellett kutyák csaholnak, a hátteret falusi
házak alkotják. A kép szomorkás hangulata már mindenképpen elgondolkodtathatja a kép nézőjét… Mit szeretett
volna kifejezni az Utazás című képével? Nem sokkal később,
Alsóesztergályon, 1912. május 5-én elhunyt. A falu temetőjében van a síremléke.
KuBányi lajos első gyűjteményes kiállítását 70 évvel
később, 1982-ben nyitották meg a szécsényi Kubányi Ferenc
Múzeumban. Kerényi ferenc (1944–2008) irodalomtörténész, Nógrád megye irodalom- és kultúrtörténetének neves
kutatója a méltatásában leírta: „Ez a kiállítás segített abban,

hogy minden látogató elhelyezhesse a maga emlékcsarnokában,
lelke múzeumában e szeretni való, szépen megoldott képek festőjét”.
Halálának 140. évfordulóján, 1995-ben a szülőhelyén, az
alsóesztergályi evangélikus paplak falán a Palóc Társaság egy
emléktáblát helyezett el: „Itt született Nógrád megye festője”.
Az ünnepi beszédet dr. szaBó KinGa, a losonci Nógrádi
Galéria igazgatónője mondta. Ismertette a neves gyógyszerész, festőművész pályarajzát. Majd BaKó zsuzsanna
művészettörténész így méltatta őt: „azon művészek közé tartozott, akinek az emléke megőrzésre méltó, különösen ha egy
közösségnek módja és lehetősége van ezt megtenni”. Mi is őrizzük meg emlékét az utókornak.
dr. szmodits lászló
gyógyszerészettörténész

1. Kubányi lajos fotója
2. vadászaton. Kubányi lajos festménye
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Vígopera egy gyógyszerészről
Talán az emberi hiúság része, mikor a saját munkájával kapcsolatosan jelenik meg olyan műalkotás, mely öregbíti a szakmáját.
A szakma fontosságát az is jelzi, hogy mekkora az érdeklődés
a különböző művészetek körében. A művészetek közül most a zene
irányába szeretném az olvasók ﬁgyelmét fordítani. Többen próbálták összeszedni azokat a kisebb-nagyobb zenei kompozíciókat,
melyek a gyógyszerészeknek, vagy a gyógyszerészekről szólnak.
Ezek közt vannak indulók, bálokra írt szonáták, de akadnak vígoperák is. Az egyik ilyen vígopera a Donizetti alkotta mű.

A

z olasz zeneszerző és karmester, Gaetano Donizetti
(1797. november 29.–1848. április 8.) aki Bergamóban született és halt meg, miközben pályája
során több országban hosszabb-rövidebb ideig is elidőzött.
Zeneszerzőként főleg operái révén lett híres, de komponált
vonósnégyest, szimfóniát, egyházi és világi műveket. Operaszerzőként a kellemes dallamok hallatán rossini követőjének tekinthetjük. Művei már életében is nagy sikert hoztak
a művésznek, mely művek a mai napig élvezhetők és szórakoztatják a hallgatót. Első sikerét Velencében érte el, az
1818-ban bemutatott Enrico di Borgogna című operájának
köszönhetően. Az 1832-es milánói Szerelmi bájital és az
1835-ös nápolyi Lammermoori Lucia operabemutatók hozták meg számára a világsikert. A zenei közönség idővel, mint
karmestert is megismerhette. Az otthoni cenzúra miatt volt
kénytelen hazájából elköltözni, így telepedett le Párizsban,
de élt Bécsben is. A bécsi forradalmat már nem érhette meg.
Ötvenegy évesen, betegen költözött vissza a szülővárosába,
ahol rövidesen meghalt.
Az általam bemutatandó d onizeTTi egyfelvonásos
opera A csengő, melynek a librettóját a zeneszerző a párizsi
tartózkodása alatt látott francia énekes bohózat (vígjáték)
alapján írta meg. A kész zeneművet Nápolyban mutatták be
1836. június 1-jén. Az opera történetét tekintve nagyon egyszerű. A köztiszteletben álló don anniBale PisTaccHio,
nápolyi patikus, korához mérten ﬁatal és szép hölgyet,
serafinT veszi el feleségül. serafin korábbi udvarlója,
enrico bosszút forral, amiért a hölgy az öreg patikushoz
ment feleségül és nem őt választotta. Ahogy a násznép elindult haza a lagziról, don anniBale siet hitvese ágyába, ám
megszólal a patika csengője. enrico francia úrﬁnak öltözve
kér rosszullétére valamilyen jó patikai bort. Míg a patikus
a pincéjét járja boráért, addig a ﬁatalember úgy felforgatja
a helyiség bútorzatát, hogy don anniBale se tud eligazodni saját házában. Mire a patikus rendet tesz, ismét megszólal
a csengője. enrico operaénekesi álruhában kér most bebocsátatást és rekedtségére óhajt gyógyírt. A patikus híres piruláitól várná hangjának gyógyulását. A csodaszereket kipróbálva, a gyógyulás látványos. Ám alig távozik az énekes,
megint megszólal a csengő. Idős úr képében jelenik meg
enrico az ajtóban, ki felesége bajaira szeretne hamarjában
orvosságot. A magával hozott recept elkészítését szorgalmazza a patikusnál, mely vény végeláthatatlanul hosszú, de

az „idős úr” mégis végigolvassa azt. Végre az öregúr után is
bezárul a patikaajtó. Az éjszakai ébresztésektől kimerült
don anniBale végre a feleségéhez bújhatna, de szól a csengő. enrico jön az esti vendégsereggel, hogy a patikust kikísérje a Rómába induló postakocsihoz, mivel don anniBale-nak Rómában kell részt vennie a nagynénje végrendeletének felbontásán. don anniBale egy eseménytelen
nászéjszaka után elutazik Rómába. serafina és enrico
pedig maradnak…
Az „idős úr” és a patikus közt zajló jelenetben a receptáriának zenei lüktetését a szövegkönyv segítségével szeretném
érzékeltetni. Az eredeti szövegkönyvet Blum Tamás fordította le magyarra.
enrico: Gyógyszerész úr, kérem szépen! Gyógyszerész úr, kérem szépen!
don anniBale: Jézus, Mária! Mi baj van, kérem?
enrico: Gyorsan, gyorsan, nagyon gyorsan, gyorsan, gyorsan, nagyon gyorsan a receptet,
amit hoztam, azonnal készítse el, azonnal
készítse el.
don anniBale: Jó, de hol van?
enrico: Itt nálam!
don anniBale: Hadd lássam.
enrico: Nem találom, nem találom.
don anniBale: Hogy az ördög!
enrico: Otthon hagytam, nincsen nálam, megyek,
elhozom.
don anniBale: Hát csak menjen.
enrico: Megtaláltam.
don anniBale: Itt ma éjjel szép kis bál van.
enrico: Előbb elmondom a feleségem panaszait
mind.
don anniBale: De a magasságos égre, a receptet adja végre.
enrico: Jobb, ha tudja és a gyógyszert elkészíti
aszerint.
don anniBale: De, ha nem kell!
enrico: Elkészíti, elkészíti aszerint. A szegény
Anasztázia, aki miatt zavartam, a fél lábára sánta lett, egy porcogója elrepedt, és
epebaj is bántja. A tüdeje sincs rendben
már, úgy fújtat, mint a kis madár, egy
dudor nőtt a derekán, s egy daganat a karján és ennyi bajtól aztán, a közérzete rossz,
a közérzete rossz, de azt mondja a doktor,
hogy ez mindent rendbe hoz, ez, ez mindent rendbe hoz. Végy levendulaecetet és
öntsél hozzá lánytejet és keverj hozzá rézvizet, meg feneporos kéneget, de legyen
benne szagos ír, meg büdös köves hamuzsír, meg kávéban főtt szenna és édesvízi
menta. Kell ezen kívül őbele a törökszegfű
főzete és Antónia-balzsam, mely használ
minden bajban. Ezt poharakba tölteni és
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don anniBale:
enrico:

don anniBale:
enrico:
don anniBale:
enrico:
don anniBale:
enrico:

don anniBale:
enrico:
don anniBale:
enrico:
don anniBale:
enrico:

don anniBale:
enrico:

szépen összeönteni és felforralja lassan,
mert másképp ugyi párolog az Antóniabalzsam. És vágja fel, de súlyra és labdacsokba gyúrja.
De hisz ez csupa folyadék!
Ön labdacsokba gyúrja, hogy szegény
Anasztázia, majd könnyen bevegye, majd
könnyen bevegye. Csak mondja, hogy hányat, hogy kettőt, vagy ötöt, vagy tizet,
vagy százat, hogy hányat vegyen be.
De hogy csináljak labdacsot?
És kell hozzá pangás elleni lágyító.
lágyító?
És hozzá vénuszköldök.
Hát az meg mi az ördög?
Meg kaskarilla héja, és baktövises mézga
és kapucinus füstölő, meg egyiptomi légyölő és rubiánka libatop, és kenderbuga
hagyma, és koriánder magja, de kell még
bele lázpor és égett vízben kámfor, meg
kukacolaj fekete, és kánisz Bandi sója, a kalaplórum gyökere, meg piros szélű sóska,
és vasszegecses alma és kolofáni gyanta.
Ezt főzze, ezt főzze.
Hogy?
Csak főzze.
Hogy? Mit képzel?
Csak főzze…
De az meg csupa folyadék!
…a többit várja csak meg, várja csak meg,
várja csak meg, várja csak meg, várja csak
meg, a többit várja csak meg, meg, meg,
meg, meg.
De mondom, hogy az csupa folyadék!
A többit várja csak meg, tovább megyek,
tovább megyek, tovább megyek. Végy egy
véka páponyapempőt, ami már előre meg-
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főtt, mügelisztet, ﬂorenlakkot, lakszacseppet, kinamakkot, lecskecukrot, lőrezsírral,
némi kígyóhagymaírral, oldd fel étetőkő
vizében, forrald újra három ízben. Végy
még gájszot, gelyvát, bécsi lekvárt, lenmagmálét, festőatracélt és tetvet, citromízű
étvágycseppet, aztán macskacsipkepittyet,
szurokszagú murvapikket, csengő linka
katipálma, fernc-forgács, kerti mályva,
medvefű és ebnyelv levele, kutyabenge,
libapimpó, libapimpó, libapimpó, katárcetli, sárgapor, édes hígviric és álkörmös,
és hémér. Meg ábelvér, kapadórium, meg
kandilla, parutom-tomtára, ami kábít is
meglágyít, minden fájdalmat elállít, aztán
kell még hozzá békatobak, bazsalikomolaj, hecsepecse, mama zsama.
enrico és don annaBale eGyüTT:
Iblanysavas limonádé, kacagánypor, levesztikom, pemetefű, rebarbara, cseresznyevíz,
orkónium, farkasalma, csomorika, Kleopátra arckenőcse, hólyaghúzó vizikátor,
ökörepe, ördögborda, farkasgyökér, fordulófű, sebre való aranyvízben oldva.
enrico: És majd holnap tíz óra tájon mindezért én
eljövök.
IRODAlOM
1. Boyden, Matthew: Az opera kézikönyve. 2009., Budapest, Park Könyvkiadó.
2. Schonberg, Harold: A nagy zeneszerzők élete. 2006., Budapest, Európa
Könyvkiadó.
3. Winkler Gábor: Barangolás az operák világában. 2005., Budapest,
Tudomány Kiadó.

dr. szabó attila
gyógyszerész
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Rádóczy Gyula (1932–1998)
Most lenne 80 éves Rádóczy Gyula, akinél lehetetlen pontosan
elválasztani, hogy gyógyszerész, gyógyszerésztörténész, numizmatikus vagy pénztörténész volt leginkább.

A

hogy életében, úgy halálában is kortalan maradt.
Mindig vidám, humoros ötletekkel teli ember volt,
akit nem lehetett nem kedvelni, nem szeretni. Az,
hogy „táratestvér” volt, az a világ legtermészetesebb dolga
volt számára, de foglalkozott mindennel. Bizonyítja az is,
hogy 1982-ben pénztörténeti témában bölcsészdoktori,
1983-ban gyógyszerészettörténetből A pharmacopeák és gyógyszerkönyvek fejlődése, 1985-ben pedig A Magyarországon hivatalos gyógyszernormatívumok fejlődése 1729-tól napjainkig c.
disszertációval kandidátusi fokozatot szerzett. A pénztörténet nemzetközi szakirodalmában sűrűn idézett és hivatkozott szerző volt, ma is alapvetésnek tartják a történeti segédtudományok irodalmában pénztörténeti munkáit. Körülötte
mindig vidámság uralkodott, de a nagy „vidámkodások” közben is, ha komolyra fordult a szó, oda kellett ﬁgyelni tömören fogalmazott szakszerű megállapításaira, amire mindig
tudott irodalmat ajánlani. Talán elképzelhetetlen volt, hogy
dolgozott patikában és jeles találmányok fűződtek munkásságához.
1934. április 24-én született Kiskunhalason, ahol családja
az 1700-as évektől élt. Édesapjának, id. rádóczy GyulánaK

Kecelen volt (1930-ban alapította) Szent Rókus néven
gyógyszertára. Már előre „elrendeltetett”, hogy Gyula is
gyógyszerész lesz. Elemi iskoláit Kecelen, középiskoláit
pedig Kiskunhalason a Református Szilády Áron Gimnáziumban végezte. 1950-ben érettségizett, még az év őszén
beiratkozott a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerészettudományi Karára, de 1953-ban politikai okok miatt kizárták az egyetemről. Addigi tanulmányai alapján gyógyszertárban helyezkedett el, ott dolgozott, ahol éppen szükség volt
a munkájára. 1957-ben a budapesti gyógyszerészettudományi karon folytatta tanulmányait, igaz csak a második évfolyamra iratkozhatott be. 1960-ban szerezte meg oklevelét.
Tanulmányai elvégzése után is a „vándorgyógyszerészek”
életét élte, alig volt Pest megyében olyan gyógyszertár, ahol
ne helyettesített volna, de működött gyógyszertárvezetőként
is. Közben elvégezte az ipari gyógyszerészi szakképesítést is,
1967-ben a Saccharin tablettázóüzem vezetője lett. Két
találmányával forradalmasította a tablettagyártás technológiáját (Eljárás vízben gyorsan és kristálytisztán oldódó saccharin-tabletta előállításra [1970], Eljárás szénhidrátmentes diétás
szopogatócukorkák előállítására [1972]).
A „vándorévek” sok haszonnal jártak: nagy ember- és tájismeretre tett szert. Mindig érdekelte annak a helynek a története, ahol éppen élt, de folyamatosan fáradozott szakismereteinek bővülése érdekében is. A falusi patikus mindig az
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első lépés volt az emberek betegsége esetén, ha nem rendelt
az orvos, vagy ha a szomszéd faluban élt, akkor a gyógyszerészhez fordultak segítségért, orvosságért. Talán ez is a gyógyszerészettörténet felé fordította ﬁgyelmét, az ilyen irányú
tudását ezek az évek alapozták meg. Másik lényeges vonatkozás: ekkor kezdte el gyarapítani később híressé vált numizmatikai és pénzgyűjteményét, ekkor kapcsolódott be az
MGYT és a numizmatikai társaságok munkájába. A numizmatika és a pénztörténet a történelem, a gyakorlati gyógyszerészi élet pedig a régi gyógyszerkönyvek irányába terelték
ﬁgyelmét. Ilyen irányú tanulmányai alapvető fontosságúak és
megkerülhetetlenek ezen a területen.
A Magyar Numizmatikai Társaság főkönyvtárosa (1970–
1975), főtitkára (1979–1994), majd alelnöke (1994–1998),
a Magyar Éremgyűjtők Egyesület választmányi tagja volt.
Ebbe az egyesületbe 1974-ben jelentkezett, 1998-ban tiszteletbeli tagsággal tüntették ki. 1976-tól Az Érem c. folyóirat
szerkesztőbizottsági tagjává, 1990-től pedig felelős szerkesztővé választották. 1989-től a Numizmatikai Közlöny szerkesztőbizottsági tagságát is elvállalta. Hasonló fontos tisztségeket töltött be a Magyar Orvostörténelmi Társaságban is:
a gyógyszerészettörténeti szakosztály szervező titkára
(1975–1976) majd titkára volt (1976–1989). Több nemzetközi szakmai rendezvény résztvevője és előadója volt, az
1981. évi budapesti Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti
Kongresszus egyik szakmai előkészítője lett. Az Orvostörténeti Közlemények szerkesztőbizottsági tagja is volt.
1980. január 1-jétől a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum tudományos főmunkatársa lett, olyan gyógyszerészeti múzeumi gyűjtemények kezelőjeként, amelyek szorosan kapcsolódtak addigi érdeklődéséhez. Ezen gyűjteményi
darabok feldolgozó munkája nyomán értékes szakmai forrásanyaggá váltak. Nagyszerűen illeszkedett be a múzeum
nála ﬁatalabb közösségébe, igaz szakmai féltékenykedés is
gátolta munkáját. Nem gyógyszerészi tudása, hanem tudományos karrierje és alapos szakmai kutatásokon nyugvó elismerései, diplomái miatt „fagyott meg” körülötte a levegő.
1992-ben – a szakmai körök felháborodása mellett – 60.
születésnapján nyugdíjba küldték, pedig kandidátusi fokozatára való tekintettel még vagy tíz évig munkaviszonyban
maradhatott volna. Éppen a körülötte kialakult feszültségek
miatt romlott meg a gyógyszerészettörténeti szakosztály és
a múzeum akkori főigazgatója között a kapcsolat, sőt mindez teljes szakításhoz vezetett. rádóczy Gyula tiszteletre
méltó önuralommal viselte a „történéseket”, bár ebben az időben sok feladata volt: részben társasági szinten a gyógyszerészettörténet és a numizmatika, a gyógyszerészi kamara szervezése, másrészt kis gyermekeinek nevelése. 1987-ben házasodott, igazán szerető szülőként foglalkozott három leányával. 1997-ben súlyosan megbetegedett, sokszori műtét után
1998. november 26-án hunyt el. A kiskunhalasi temetőbe
temették szülei mellé. Számára Kiskunhalas mindig megnyugvást adott, azt az otthont, ahová mindig haza lehetett
térni.

dr. Kapronczay Károly
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A 100 év
A Magyar Tüdőgyógyász Társaság elődjeként 1912-ben Korányi
Frigyes báró javaslatára alakult meg Budapesten a Tuberkulózissal Foglalkozó Orvosok Egyesülete, mely nevét hamarosan Magyar
Orvosok Tuberkulózis Egyesületére változtatta.
nagyon magas tbc halálozás indokolta a betegséggel
foglalkozó orvosok szakmai tömörülését, érdekvédő
szervezetének a megalakítását. A XX. század első
éveiben évente mintegy 60 ezren haltak meg a korabeli
Magyarország területén tuberkulózisban. Ezt követően
a magyar tüdőgyógyászat kiemelkedő helyet vívott ki magának a hazai orvostudomány ágai között. Nevéhez fűződik
a magyar orvostörténet egyik legnagyobb sikere, a tuberkulózisnak, mint népbetegségnek a felszámolása. Ebben természetesen az idővel rendelkezésre álló korszerű gyógyszereknek és
a mindenkori egészségügyi kormányzatoknak is szerepe volt.
Mindezek eredményeképpen mára már ritka betegségnek számít hazánkban a tbc, európai összevetésben is az alacsonyan
átfertőzött országok közé tartozunk. 2011-ben már csupán
1500-an betegedtek meg és 39 ember halt meg ebben a betegségben. Feladatunk a meglévő kockázati csoportok körében,
így a hajléktalanok, szociálisan rossz körülmények között
élők, gyenge immunállapotú emberek, immigránsok körében
is a betegség további csökkentése, koncentrált felkutatása és
gyógykezelése. Különösen nagy gondot kell fordítani a rosszul
együttműködő, magukat kezelni nem hagyó emberek meggyőzésére és ellátására. Ezekhez a feladatokhoz az egyesület,
amely 1990 óta viseli a Magyar Tüdőgyógyász Társaság nevet,
mint civilszervezet, ahogy eddig, úgy a jövőben is megad minden segítséget a tüdőgyógyászati szakma képviselőinek.
A XX. század hatvanas-hetvenes éveiben már látni lehetett, hogy a tbc rohamosan visszaszorul az országban. Már
nem volt szükség akkora kapacitásra és akkora forrásokra a
tbc gyógyászatban, mint korábban. A Magyar Tüdőgyógyász
Társaság az élére állt annak a változásnak a szakma legjobb
képviselőit tömörítve, amit utólag „pulmonológiai átállásnak”
neveztünk el. A szakma felvállalta az akkor még kisebb számban jelentkező idült légzőszervi betegségeket (COPD, asztma), illetve a mind nagyobb jelentőségű tüdőrákot. A magas
szakmai színvonal, a korszerű gyógyszerek és a gondozás következtében ma már szinte ritkaságnak számít az, ha valakit
asztmás roham miatt sürgősséggel kórházba kell szállítani. Jelenleg a COPD számít igazi népbetegségnek a mintegy félmillió beteg miatt.
Az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben csökkent a tüdőgyógyászati kapacitások, ágyak, intézmények száma. A medicina, a szakma rohamos fejlődése nem is indokolja ma már
azokat a nagy kapacitásokat, amelyek évtizedekkel korábban
még indokoltak lehettek. A tüdőgyógyászat az egészségügygyel együtt ismét változások előtt áll. Tudásunk szerint az
átalakulásokat követően is megmarad a kellő intézményi
szerkezet és ágyszám. A magyar tüdőgyógyászat egyik legfontosabb és megőrizendő értékének tartjuk azt, hogy a tüdőgondozói hálózat képes volt megújulni és fennmaradni.
dr. Kovács Gábor
a magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke
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Dr. Grabarits István (1945
Hosszan tartó súlyos betegség után, 2012. szeptember 18-án, a Taxa Pharmaceutica Posoniensis (1745) gyógyszereit is kiKalocsán elhunyt dr. Grabarits István, a Magyar Gyógyszerésztör- gyűjtötte és értelmezte. A német dr. WolfGanG scHneiténeti Társaság elnöke. Kiváló gyógyszerész, gyógyszerésztörté- der professzor módszerével végezte el a régi gyógyszerkincs
értékelését. A XVIII. századi magyarországi materia medica
nész volt. Személyében az egyik legnagyobb hírnevű magyar
bemutatását 1980-ban sikeres gyógyszerészdoktori értekegyógyszerésztörténészünket veszítettük el.
zésben summa cum laude minősítéssel védte meg a Semmelr. GraBariTs isTVán 1945. január 23-án az akko- weis Orvostudományi Egyetemen. Szintén scHneider prori Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei Pereg község- fesszor módszerével dolgozta fel méliusz juHász PéTer
hez tartozó Bankházán született. A település ma – Herbáriumának, és lencsés GyörGy Ars Medicájának
közigazgatási összevonások után – Kiskunlacháza része. Az gyógynövényeit. Másik gyógyszertörténeti munkája volt az
I. Magyar Gyógyszerkönyv Addendumá„írásvetést” két húgával együtt a peregi,
nak a bemutatása, amely 1883-ban már
a bankházi és a kiskunlacházi általános Kitüntetései:
az antiszeptikus hatású alapanyagokat
iskolákban kezdték, majd a Debreceni Egészségügyi miniszteri dicséret
(1977),
is hivatalossá tette. Közben 1977-ben
Református Kollégium GimnáziumáKalocsán lett gyógyszertárvezető. Itt
ban tanultak tovább. isTVán 1963-ban Vilmon Gyula nívódíj (1982),
érettségizett, 1968-ban a Budapesti Kiváló Gyógyszerész (1991),
felkutatta a Kalocsai Főszékesegyházi
Orvostudományi Egyetem Gyógysze- Weszprémi István emlékérem
Könyvtár mintegy 800 orvosi, kémiai és
résztudományi Karán pedig gyógysze(2000),
növénytani kötetét. Több előadás kererészi oklevelet szerzett. Hivatása kiala- Ernyey József emlékérem (2001),
tében mutatta be a kiadványokat, sőt
kításában nagy szerepe volt a szakmai 2003. évi Kamarai Életmű Díj,
még nagy sikerű kiállításokat is rendegyakorlatait vezető némeTH Béla kis- Magyar Köztársasági Ezüst
zett a könyvekből kifotózott ábrákról.
kunlacházi gyógyszerésznek. Friss dipÉrdemkereszt (2003),
Itt kerültek kezébe a Catalogus Personalomájával Pest megyei gyógyszertárak- A Colegiul Farmaciştilor din judetul
rum et officiorum Provinciae Austriae S. J.
ban kezdte pályáját. Már akkor nagy
Satu Mare tiszteletbeli tagja
c. kötetek is az 1716–1773 közötti időtisztelője volt dr. KemPler KurT Pest
(2003).
ből. Ez tartalmazta az osztrák jezsuita
megyei főgyógyszerésznek, aki egymás A Szegedi Tudományegyetem
rendtartomány gyógyszertárainak jegyután jelentette meg abban az időben
címzetes egyetemi docensse
zékét és a bennük dolgozó gyógyszerégyógyszerésztörténeti írásait. 1971-től
(2005).
szek adatait is. Mindezek feldolgozásáVas megyében leltárbrigád-vezető lett. Pro Sanitate Díj (2009)
ba feleségét, iHász zsuzsannáT is bevonta. Ez a nagyszabású és sikeres
Itt napi kapcsolatba került dr. KüTTel
dezső megyei főgyógyszerésszel. Az elszámoltató leltárak közös munkájuk az Orvostörténeti Közlemények 1984. évi
eredményeit igazoló jelentéseken kívül már a gyógyszerészet kötetében jelent meg.
múltja is szóba került beszélgetéseikben. Itt ismerte meg dr.
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság GyógyszerésztörtésziGeTVáry ferenc hálózatfejlesztési szakelőadót is, aki neti Szakosztályának alelnöke volt 1984-től, majd a szaka munkája közben lajstromba vette a megyei patikákból a se- osztály elnöke 1992–2001 között. A Magyar Orvostörténellejtezésre váró régi gyógyszerészi relikviákat (az eszközöktől mi Társaság alelnöke volt 1994-től. A Nemzetközi Gyógya bútorokig) és ezeket restaurálta. Az ő közreműködésével szerésztörténeti Társaság és a Nemzetközi Gyógyszerésztörkezdte meg GraBariTs isTVán a gyógyszerészettörténet téneti Akadémia tagjaként számos külföldi kongresszuson
művelését. isTVán az első kutatásait 1971-től kezdte publi- tartott előadást. A Magyar Tudományos Akadémia Orvoskálni. Abban az időben elindult egy mozgalom, hogy a buda- történeti Munkabizottságának is tagja volt, így nemzetközi
pesti Iparművészeti Múzeumból visszakerüljön Kőszegre az hírnevet is szerzett. 2002-ben megalapította a Magyar
egykori jezsuita gyógyszertár officinája. dr . anTall Gyógyszerésztörténeti Társaságot, melynek haláláig elnöke
józsef, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum főigazgatója volt. Elkészült a társaság internetes honlapja is. Megrendezte
és mások segítségével közösen vettek részt az 1980-ban meg- a gyógyszerészdinasztiák találkozóját és az erdélyi magyar
nyílt Kőszegi Patikamúzeum létrehozásában. GraBariTs gyógyszerészek találkozóját is. A Román Gyógyszerésztördr. levéltári kutatással rekonstruálta a kőszegi patikabútor téneti Társaság és a szatmárnémeti szakmai kollégium tiszeredeti 1744 évi állapotát, mellyel majdnem egy évszázada teletbeli tagjává választotta. Gyógyszerésztörténeti Nyári
tartó művészettörténeti vitát zárt le. Feldolgozta a kőszegi Szabadegyetemeket szervezett, ahol megvalósult a különbögyógyszertárak régi leltárait. Munkája alapján felújították és ző korosztályok közössége, létrejött a „Híd a generációk
újrafestették a műemlékpatika régi állványedényeit és offici- között”, annak minden szépségével.
nafiókjait.
1988 márciusában részt vett a gyógyszertári központokKésőbb az 1984-ben megnyílt Kecskeméti Orvos- és tól független első szakmai tanácskozáson, amelyen többen
Gyógyszerészettörténeti Múzeum forgatókönyvének írója és javasolták a gyógyszertárak magánosítását és egy modern
társrendezője volt. Az Antidotarium Cassoviensis (1743) és gyógyszerészi kamara létrehozását. Ismerve a régi gyógy-
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5–2012)
szertári jogosítványok elnyerésének feltételeit, a tenni akarás
is vezérelte: feldolgozta a régi gyógyszerészkamarai tervezeteket és bekapcsolódott az 1989-ben alakult Magyar Gyógyszerész Kamara munkálataiba, ahol előbb vezetőségi tag,
majd 1991– 1994 és 1999–2003 között alelnök volt. Kezdeményezője és egyik megalkotója
volt a gyógyszerészetet érintő legalapvetőbb törvényeknek. Nevéhez kapcsolódik a gyógyszertári
és kamarai törvény elkészítése,
amelyeket a Parlament 1994-ben
fogadott el. 2001-ben és 2002ben az Egészségügyi Tudományos Tanács Gyógyszer Alkalmazási Bizottsága tagjává választották. A Gyógyszerész Kamara
Alapszabályának (1995) kidolgozásáért is sokat tett. Szakmai
és oktatói munkájának elismeréséül 2005-ben a szegedi SzentGyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánja címzetes egyetemi docenssé nevezte ki.
Mint kalocsai gyógyszertárvezető és később gyógyszertártulajdonos nagyon jó kapcsolatban
volt a város orvosaival. Gyógyszertárát mintaszerűen vezette.
A gyógyszerek expediálása mellett más egészségügyi szolgáltatásokkal is hozzájárult a lakosság
magas szintű ellátásához. Nagy
tudását még az is fémjelezte,
hogy 2001–2002-ben részt vett
az Egészségügyi Tudományos
Tanács Gyógyszeralkalmazási
Bizottság tagjaként annak munkálataiban is. A gyógyszertárában
egy állatgyógyászati hatástani
összeállítást készített. Budapesten gyógyszerhatástani továbbképzéseket szervezett. Számos
egyéb feladatot is elvállalt, így
a Galenus Kiadó „Képzés egy életen át” és a „Studium &
Practicum” továbbképző kiadványainak szerkesztőbizottsági tagja volt. Számos közleménye jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban. Több szakmai és gyógyszerésztörténeti
kiadványhoz fűzött bevezető ajánlást. Rekonstruálta és
újrarendezte a kalocsai Visky Károly Múzeum ásványgyűjteményét, majd a gyűjteményről könyvet is írt. Sok szakmai
kiállítást is rendezett. Ezek közül a legjelentősebb volt
a Magyar Gyógyszerészeti Társaság alapításának 75. évfordulóján, Siófokon bemutatott tárlata.
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Mint kalocsai polgár is kiemelkedő szerepet töltött be a város életében. A Kalocsa Városi Múzeumbarátok Egyesületének elnöke volt. Őt még ásványtani szakemberként is számon
tartották a városban. Fiatalon szeretett barkácsolni, több
bútort is készített, de később súlyos betegségében ezt már
nem vállalhatta. Nagyon segítőkész gyógyszerész volt, önzetlenségével sokakat támogatott kutatásaik sikeres befejezésében és mindig bátorította az egyéni kezdeményezéseket. Mint
ember is példás magatartású volt. dr. sziGeTVáry ferenc
egykori munkatársaként kimagasló lexikális tudású és széles
történelmi látókörű volt. Sokat lehetett tőle és az előadásaiból tanulni.
Az egyik utolsó székesfehérvári előadássorozatában a „gyógyítás titkos
történetét” adta elő népszerű formában. A középiskolás diákok is élvezettel hallgatták a gyógyszerészet hagyományainak bemutatását a 2010/
2011. tanévben. Még életében számos kitüntetéssel ismerték el kiváló
szakmai és gyógyszerésztörténeti
munkásságát: Egészségügyi Miniszteri Dicséret (1977), Vilmon Gyula
Nivódíj (1982), Kiváló Gyógyszerész (1991), Weszprémi Istvánemlékérem (2000), Ernyey Józsefemlékérem (2001), Kamarai Életmű
Díj (2003), Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkereszt (2003), Pro
Sanitate Díj (2009), Kalocsa Város
Egészségügyi Díja (2012).
Az egyik utolsó vele készült beszélgetésben ezeket mondotta a kutatásairól: „elmélyült tudás, kitartás,
akarat és önfeláldozás szükséges ehhez
a munkához”. Az Úr kifürkészhetetlen akaratából távozott el körünkből.
Az utókor nem feledkezhet meg
arról, hogy milyen hatalmasat alkotott a pályáján. Ezért felvesszük majd
őt is a Magyar Gyógyszerészet Pantheonjába. Emlékét nemcsak kegyelettel ápoljuk a jövőben, hanem tovább visszük az általa elindított művet. Amikor elbúcsúztattuk dr.
GraBariTs isTVánT a kalocsai
temetőben a földi életéből, Pál
aPosTol alábbi mondatait idéztük
fel:
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam:
Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet
megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak
nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják
az ő megjelenését.”
(2 TIM 4, 7-8)

(Idézet a Károli Gáspár fordítású Bibliából)
dr. szmodits lászló
gyógyszerészettörténész
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Réthy Béla (1862–1935)
Réthy Béla életének fontosabb eseményeit a kutatók, helytörténészek sokszor és sok helyen leírták. Ugyanakkor úgy gondolom,
hogy az ismétlés csak segíthet az alkotó ember megismertetésében. Szerényen hozzáteszem, hogy máshol ilyen gazdagon illusztrálva talán még nem olvashattak Réthy Béláról. E tudományos
folyóirat a hagyományainak megfelelően most pótolni kívánja az
utókornak ezt az adósságát és teret ad a Réthy-féle termékek képi
megismertetésének.

A

magyar gyógyszerészet egyik legötletgazdagabb kitűnősége, réTHy Béla 150 éve, 1862. dec. 24-én
született. Az 1805-ben Magyarországra, Szarvasra
bevándorolt nagyszülők a német scHloTTerBecK
KrisTóf és lengyel felesége szczarsKi rozália öt gyermeket nevelt, akik 1844-ben vehették fel udvari engedéllyel
a magyarabbul csengő réTHy nevet. E család negyedik gyermeke volt Vilmos, réTHy Béla édesapja.
VilmosnaK is bő gyermekáldás jutott, Béla a nyolcadik
volt az összesen 12 gyermeket nevelő családban.
réTHy Béla gyermekkora óta gyógyszerésznek készült,
1877-ben, 14 évesen gyakornoknak szegődött TernajGó
cézár újaradi patikushoz, majd a hároméves gyakornokság
letöltését követően, mint nem okleveles segéd kezdett dolgozni a békéscsabai VarsáGH Béla gyógyszertárában. A patika már ekkor hordott némi nemes patinát magán, hiszen
1812-ben nyílt meg, és mint a város első és sokáig egyetlen
gyógyszertára működött.
A munkáját nagy odaadással végző ﬁatalembert megbecsülés övezte, ám ő alig egy év eltelte után elfogadta
rozsnyai máTyás már akkor országos hírű gyógyszerész
ajánlatát, visszament Aradra és kerek egy évig dolgozott
a Szentháromsághoz címzett patikában.
Jövedelméből sikerült annyit félretennie, hogy megkezdhette Pesten az egyetemi tanulmányait ahol mások mellett
THan Károly is oktatta. A külföldi szakirodalom cikkeit
érdeklődéssel olvasta és a tandíját kiegészítendő le is fordította a Gyógyszerészeti Hetilap részére. Emellett számíthatott
VarsáGH Béla anyagi támogatására is. Vizsgái sikeres letételét követően 1884-ben avatták gyógyszerésszé.
Az egyetem elvégzése után visszament Békéscsabára
VarsáGHHoz és újabb négy évet töltött a Sas Patikában.
Majd 1888-ban Kétegyházán nyitott Vöröskereszt néven
gyógyszertárat, amelyet hamarosan eladott. 1891-ben már
Pásztón található, mint bérlő, de az itteni rövid tartózkodása után újra visszatért Békéscsabára, ahol 1892-ben feleségül
vette VidoVszKy erzséBeTeT. A házasságukból nyolc
gyermek született, akik közül később három ﬁú is az édesapjukat követve gyógyszerész lett, Béla, Károly és
isTVán.
Egykori mestere, VarsáGH Béla 1892-ben visszavonult
az aktív gyógyszerészettől. Hűséges tanítványa bérbe vette a
gyógyszertárat és mellette megalapította önálló laboratóriumát, ahol hasznosítani kezdte a korábban tanultakat.

réTHy istenáldotta tehetsége volt a szakmájának.
Nemcsak kitalálta és előállította, hanem ragyogó (reklám)
ötleteinek a segítségével el is tudta adni az általa tömegtermelésre is alkalmassá tett gyógyszertár és laboratórium termékeit. Mind megannyi híressé vált készítménye, a gyógycukorkák, Kámfor liniment, Kínavasbor, tubusolt kenőcsök,
tablettázott gyógyszerek, illatszerek kerültek ki a kezei alól.
Gyógyszerei egy részét törzskönyveztetni is tudta.
Jó érzékkel, igyekezett a műhelyében gyártott termékekkel kiváltani a külföldről behozott árucikkeket. Például a pemetefű-cukorka az ismert útifűcukorkát volt hivatott helyettesíteni a „Kámfor liniment” pedig az akkor még szinte
egyeduralkodó, fájdalomcsillapításra használt bedörzsölőszert, a „Pain-Expeller”-t.

Idetartozó érdekesség, hogy az e sorokat is közreadó
Galenus Kiadó Képek a Kazay lexiconhoz című albumában is szerepel utalás réTHy e korai termékére. De
Kazay endre a lexikonjában udvariasan még, mint
a „Pain-Expeller” utángyártott változatáról tett említést. A kiemelt idézet szó szerint:
„Pain-Expeller (angol szó, fájdalmat elűző) a nép között
igen nagy elterjedtségnek örvendő specialitas, melyet először a »Richter et Comp.« czég hozott forgalomba, de már
sikerült utánzatokat is lehet kapni p. o. a Kasimir Baumanét két horgonnyal s a Réthy Béláét vörös kettős kereszttel.”

Nos, bizonyára nem tekinthető véletlennek, hogy a megmaradt tárgyak tanúsága szerint Kasimir Bauman, illetve
réTHy Béla e korai készítményükön nem
tüntették fel sem a saját nevüket, sem a gyártás helyét.
Ugyanis a gyógyszerészek már akkor árgus
szemekkel ﬁgyelték és jelentgették fel
egymást, ha gyanújuk támadt valamely
általuk kitalált vagy képviselt vegyület
vagy gyógyszer illetéktelen másolását és
forgalmazását illetően. De Kazay
leírásának köszönhetően megismerhettük e szerek
névtelenségbe burkolódzott készítőit.

1.
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Mindenesetre réTHy találékonyságát és
újító szellemét bizonyítja,
hogy sikerült a
Pain-Expellert egy
nagy közönségsikert eredményező eredeti készítménnyel helyettesítenie, a Kámfor linimenttel, amelyet aztán
sok évtizeden keresztül
gyártott és forgalmazott.

De réTHy Béla leghíresebb és legnépszerűbb terméke
talán mégis a pemetefű-cukorka volt. Híre rövid idő alatt
eljutott az Osztrák–Magyar Monarchia távolabbi részeibe
is, ahol a szemet gyönyörködtetően színes csomagolása által
is közkedvelt lett.
Az elkészítéséért az 1896-os Millenniumi Kiállításon
oklevéllel tüntették ki a ﬁatal gyógyszerészt. Ugyanakkor az
eközben megjelent Gyógyszerészeti Hetilap cikkben méltatta
réTHyneK a békéscsabai Sas Patika-beli munkásságát,
ismertetve az ott készült termékeket is.
A pemetefű-cukorkához több kedves történet is fűződött.
Egyszer állítólag a betegeskedő réTHyT Abbáziában egy
úr pemetefű-cukorkával kínálta, amikor meghallotta, hogy
milyen csúnyán köhécsel.
– Ezt próbálja meg, biztosan segít.
Más alkalommal Németországból ilyen címzésű levél érkezett:
„Herrn Pemete Fű Czukor (Ungarn)”
A Magyar Posta persze, megtalálta a címzettet.
Hogy az orvosi pemetefűcukorka feltalálója ki volt, azt
ma már nehéz lesz eldönteni.
Tulajdonítják az elsőséget
lám elemérneK is, aki aztán
később TöröK sándorT követően a budapesti Opera Gyógy3.
szertár tulajdonosa volt. Elvitathatatlan
viszont az a tény, hogy a gyógyító édesség az ismertségét
elsősorban réTHy BélánaK köszönhette, aki igyekezett minden módon népszerűsíteni a „czukorkát”.
A Sas Gyógyszertár rendszeresen kiadott árjegyzékei tanúsítják az időközben gyárrá fejlesztett cég termékskálájának
a sokszínűségét, a választék
nagyságát. Tartalmukból kiderül,
hogy közel 1100-féle cikket kínált és hozott forgalomba a cég.
lerakatai, viszonteladói voltak
Budapesten és az ország több
pontján.
4.

Î

21

A réTHy által immár gyárrá fejlesztett gyógyszertár és
laboratórium termékei igényes és ízléses küllemmel kerültek
forgalomba és alkalmasak voltak a legkényesebb elvárások
kielégítésére is. A fennmaradt gyógyszerkülönlegességek
képei is azt bizonyítják, hogy a vállalkozás képes volt a tömegtermelésre akár az országosan jelentkező igények kielégítésére is. A termékeken látszik a gondos háttérmunka,
mind a tervezést, mind a kivitelezést illetően.
réTHy nemcsak az „úri nyavalyákra” kínált gyógyszert,
hanem vidéki ember lévén, ismerve a környezetében élők
egyszerűbb, de praktikus gondolkodását, a régi és jól bevált
patikaszereket is felkínálta a betegeknek.

5.

6.

7.

Például
a China vasbort
vérszegénységnél, étvágytalanságnál, betegség utáni gyenge állapotnál
ajánlotta a lábadozóknak. Vásárlói lelkére
kötötte, hogy „csakis eredeti Réthy-féle China
vasbort tessék kérni.” És mivel réTHy Béla
szőlőbirtokos is volt, bizonyára a rendelkezésére állt a kiváló minőségű alapanyag.
réTHy 1911-ben végleg megvásárolta a
hallatlan fejlődésnek indult gyógyszertárat, de a munkája mellett maradt
ideje a helyi közéleti felkérések ellátására is.
Elnöke volt a Magyar Országos
Gyógyszerész Egyesület békéscsabai
kerületének, a Vöröskereszt Egylet
békéscsabai ﬁókjának, a Békés-

csabai Takarékpénztárnak, a békéscsabai
sakk-körnek (talán
rozsnyainál kedvelte meg a játékot
Aradon), valamint tagja

8.
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lett Békéscsaba képviselőtestületének, Békés vármegye törvényhatóságának, a Békéscsabai Múzeum Egyesület igazgatóságának [1]. Tekintélyes vagyonából jutott alapítványok
támogatására is.
Eközben a fantáziája megállíthatatlanul szárnyalt. A pemetefű-cukorka mellett rengeteg más édességet is kitalált.
A Menthol drazsé, a Páros karamella, a Torokőr vagy a Tropika
cukorkák mind-mind sikert
arattak az aprónép és a felnőtt
közönség körében.
14.
9.

Háztartási és vegyi cikkeivel, segített a háziasszonyoknak és alkalmazottaiknak az
otthoni munkában. Keresett volt például
a Papagáj-ruhafesték, amelyet 60-féle színváltozatban
gyártott. A segítségével
könnyedén újjávarázsolható volt a megfakult
11.

10.

12.

vagy divatjamúlt ruhanemű. És
ha nem tetszett a nagyságának az
alkalmazott szín? Sebaj,
mert menteni a menthetőt
továbbá megelőzendő a cselédlánynak adandó nyaklevest, készült a
Papagáj színtelenítője is a Papagol.
A Fix Tabletta a befőzésben segítette a konyhákban ügyeskedőket.
A Fidol légyhalál pedig megvédte tiszta házaikat és
lakásaikat a szemtelen és
utált „vendégektől”.
Sósborszesze – 50% alkohollal, bő mentholtartalommal!
– vagy a kimeríthetetlen választékban előállított, több mint
13.

ötvenféle ízt felsorakoztató ital esszenciái országosan népszerűek voltak.
réTHy Béla neve nem csak gyógyszerészként vált
ismertté. A korábbi utalás szerint szőlőbirtokos is volt, az
elsők között ismerte fel a szőlőültetvények réme, a ﬁloxéra
elleni védekezés módját és annak fontosságát. Ebbéli rangos foglalatoskodását egyik bélyegzője is tanúsítja, amellyel
éppen egy volt laboránsának adott igazoló levelét hitelesítette.
1922. július 1-jével id. réTHy Béla átadta gyógyszertárának és gyárrá fejlesztett laboratóriumának vezetését a ﬁainak. Ezt követően már csak a szőlőjével foglalkozott.
ifj. réTHy Béla a gyár kereskedelmi és szakmai,
Károly a gyógyszertár és az illatszertár vezetője lett.
isTVán a laboratórium vezetéséért és műszaki fejlesztéséért,
továbbá a minőségellenőrzésért felelt. imre cégvezetőként,
dezső német nyelvű és egyéb levelezőként végezte a munkáját.
Ekkorra a dolgozók összlétszáma megközelítette, esetenként meghaladta a 100 főt.
id. réTHy Béla még megünnepelhette 1932-ben a cég
fennállásának 40. évfordulóját.
Gazdag és tevékeny
15.
életének 73. évében,
1935 decemberében
hunyt el. Nem érhette
meg gyára 50 éves jubileumát, de legalább nem kellet látnia az újabb világégést, életművének államosítását és az azt követő
hanyatlást.
A háború után a gyógyszertárat rövid ideig a szovjet katonai hatóságok felügyelték. Ekkor a réTHy család elhagyta
a várost.
Aztán az 1949. július 30-án államosított Sas Patika az
„izgalmas hangzású” 14/1-es elnevezést viselte egészen
1996-ig.
A „köztulajdonba” vételt követően réTHy egyikmásik termékét még kis ideig gyártották, a vegyi cikkeket például a Vegyi cikkeket Kiszerelő Nemzeti Vállalat,
de végül is csak a pemetefű-cukorka élte túl a viharos időket,
legalábbis a nevével. Rövid ideig változatlan csomagolásban
készült a Kőbányai Cukorkagyár Nemzeti Vállalatnál, de már
nem az eredeti összetevők alapján. Később más formában
kiszerelve sokáig forgalmazta a Békési földműves szövetkezet
és még ki tudja, ki mindenki.
A békéscsabai gyógyszertár mostanság újra kiszolgálja a betegeket. Mai tulajdonosai szintén családi vállalkozásban,
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rokonszenves módon folytatni kívánják a híres előd
hagyományteremtő munkáját.
Amint az örömmel látható, id. réTHy Béla találékonysága,
szorgalma,
példa maradt a ma dolgozó
gyógyszerész utódoknak is.
Nevét unokája, maGyar
sándorné réTHy erzséBeT jóvoltából a tehetséges
gyógyszerészhallgatókat
díjazó alapítvány őrzi.
No, meg az újraéledő
tisztelgő emlékezet.
révész miklós
gyűjtő
IRODAlOM
1. Dr. Tóth-Vas Kata: Id. Réthy
Béla és a pemetefű-cukorka.
2. A Sas Patika mai tulajdonosainak a történelmi visszaemlékezése.
3. láng Miklós Réthy Bélával
kapcsolatos munkái.

A közreadott illusztrációkat
a szerző a gyűjteményéből
fényképezte.

16.

1. a réthy-féle Pain-expeller
2. réthy Kámfor linimentje
3. a Pemetefű „czukorka” egy korai csomagolása
4. carbona széntabletta
5. chlorogenium
6. asepta
7. china vasbor
8. Fagykenőcs

9. réthy által gyártott cukorkák csomagolásai
10. Papagáj ruhafesték
11. Fix tabletta
12. mentholos sósborszesz
13. Fidol légyhalál
14. eredeti réthy esszenciák
15. az évfordulókra kiadott pecsétbélyegek
16. eredeti aláírása egy általa kibocsátott bizonyítványon

Î

23

24

Ó

Gyógyszerészettörténet

X. évfolyam 2. szám

Kerámiaérmek és -plakettek
A hazai gyógyszerészet
„agyagi emlékezete”

S

Terézia keramikusművész azt tűzte
ki életcéljául, hogy hazánk legszebb, és történelmileg,
turisztikailag legfontosabb tájait, műemlékeit megörökítse az érdeklődőknek agyagilag = kerámiaplakettek
formájában. Csupán egyetlen alkalommal került érintkezésbe a gyógyszerészeti témával, jelesen az 1995ben Sopronban megrendezett Gyógyszer
az Ezredfordulón Konferencia kapcsán.
Emlékezete szerint 200 példány készült
belőle.* A konferencia helyszínére utalva a Hűség Tornyát, s az óváros két jellegzetes épületét szerepeltette rajta,
gyógyszerészeti vonatkozású motívumot azonban nem használt.
A két évvel később ugyanazon név alatt,
ugyanott megrendezett második konferencia kerámiaérmén
(115 mm átm.) egy angyal – minden bizonnyal őrangyal látható, alatta kicsiben, szinte csak jelzésszerűen
a hagyományos kehellyel és kígyóval. Tervezte ÁF.
A kerámiaplakettek megjelenésére, bár az ötlet kézenfekvőnek
tűnik, mégis meglehetősen sokáig
kellett várni. Az első ilyen kerámiaérmek és plakettek Meissenben készültek a XIX. század elején, természetesen kiváló minőségben (porcelán,
égetett agyag) és magas művészi színvonalon.
A kerámiaplakettek hazai megjelenése jóval későbbre,
jelesen az 1970-es évek második felére tehető. Mi tagadás,
elsősorban gazdasági, takarékossági meggondolásoknak
köszönhetően. Nem szükséges különösebben részletezni,
hogy micsoda különbség adódik az anyagárak – a bronz,
illetve az agyag, vagy akár a kaolin ára – között. Így jöhetett
el, így jött el nálunk a kerámiaplakettek ideje, sőt divatja, ami
részben ma is tart.
Igen, ahogy mondani szokás, szegény ember vízzel főz.
Pénzszűkében levő szervezet pedig kerámiaplakettel emlékezik, tehetnék hozzá az éremgyűjtők, akik között mindmáig
csak kevesen akadnak olyanok, akik értékelni tudják ezeket
a darabokat.
Persze kár lenne a kerámiaplaketteket lebecsülni csak
azért, mert nem fémből készültek. Ihletett kézben az
éremművészet e nem szokványos anyag kategóriájában is
csoda dolgok készülnek.
Gyógyszerészeti témában az egyik legizgalmasabb
némeTH jános Munkácsy-díjas zalaegerszegi keramicHalKammer

* A művész szóbeli közlése.

kus, érdemes művész alkotása, amely
az 1991-ben Hévízen megrendezett
konferenciára készült. A plakett
(130x100 mm) egy középkori gyógyszerészt ábrázol a szokásos attribútumokkal: lombikkal és mozsárral.
Az analitikusok az elsők között
készíttettek maguknak kerámiaérmet
különböző rendezvényeikre. Az
1981-ben Zalaegerszegen megrendezett XIII. Magyar Gyógyszerészanalitikai Kollokvium, a Gyulán megtartott XIV., majd az 1984ben Budapesten sorra kerülő XVI. Kollokvium alkalmából
egyaránt kerámiaérmet, illetve plakettet
kaptak a résztvevők. Ez utóbbin a főváros körvonalának hátterében egy analitikus pár – valószínűleg egy kétszemélyes team – látható, kezükben
egy-egy lombikkal. Kettejük között
az összekötő kapocs, a kompozíció
központi eleme nem más, mint a kehely, melyre Aszklépiosz kígyója tekeredik fel. Hagyományos, mondhatni
szokásos ábrázolásmód, amely mindig, mindenhol beválik. Itt is.
A XIII. Kollokvium nagyméretű érmére (150 mm átm.) egy
„égigérő gyógyszerfa” került.
Alkotója ismeretlen.
A XIV. Kollokvium hangulatos, XVIII. századi vidám alkimista-analitikus-patikust ábrázoló plakettje (185x105 mm) igazi telitalálat. Minden szempontból az. Ráadásul
úgy karikíroz, hogy közben nagyon is
komoly tud maradni, s olyannyira komoly,
hogy nem lehet meg nem mosolyogni.
A Pécsett 1986-ban megrendezett Országos ÁllatorvosGyógyszerész Konferencia érmét (átmérője 90 mm) gipszből öntötték. Kár, mert ennél azért többet érdemelt volna.
legalább annyit, hogy agyagba öntsék, vagy legalábbis „antikolják”, magyarán égetett agyag színre fessék.
Érdekes kompozíció. Két központi kémcső mellett baloldalt egy vidám, mondhatni újévi malacpofa, a másikon viszont egy bal proﬁlban
megörökített, szomorú tekintetű férﬁfej szerepel. Minden bizonnyal az
ismeretlen állatorvos-gyógyszerészé.
Az érem alkotója ismeretlen.
dr. Balázs Károly
szakíró
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Mansfeld Géza (1882–1950)
B

udapesten 1882. febr. 26-án született, 1950. jan. 11én Genfben halt meg. Orvos, ﬁziológus, farmakológus, egyetemi tanár és a Magyar Tudományos
Akadémia tagja (1946) volt. Orvosi diplomáját 1905-ben
Budapesten szerezte.
Kezdetben (1905–1907) Budapesten, a Gyógyszertani
Intézetben dolgozott, majd (1907–1909) Bécsben, londonban, Berlinben folytatott tanulmányokat.
1910-ben a budapesti egyetemen a kísérleti gyógyszertan
magántanárának, 1916-tól rendkívüli tanárának nevezték ki.
1918-tól a gyógyszerismeret (gyógyszertan) és a kórtan
nyilvános rendes tanára lett Pozsonyban, az Erzsébet Tudományegyetemen, majd 1924-től a Gyógyszertani Intézet és
a Kórtani Intézet igazgatója a pécsi egyetemen. Ugyanitt
rektor: 1934/1935, és orvoskari dékán: 1930/1931;
1945/1946.

vonatkozó vizsgálatai terén, majd 1940-ben a pajzsmirigyhormonok kutatásában elért eredményei alapján!
Fő kutatási területei: a zsíranyagcsere, a narkózis, a szív
élettana, a vérkeringés, az anyagcsere, a hőszabályozás, a pajzsmirigy működése, a cukorbetegség, valamint az infekció és az
immunitás kérdései.
A Magyar Élettani Társaság egyik alapítójaként tartják
számon (1931).
Fő művei:
– Gyógyszertan (1912) – Vámossy Zoltánnal, Fenyvessy
Bélával
– Die Hormone der Schilddrüse und ihre Wirkungen (1943)
– Narcose et sommeil (1947)
– The Thyroid Hormones and their action (1949)
– New Pathways of the Physiology of Infection and Immunity
(1949).
dr. jakó jános
Zsidó származása miatt 1944-ben elhurcolták, Auschwitzból 1945-ben tért haza és rövid időre átvette régi tanszékét.
1946-tól 1950-ig a budapesti orvosi karon az élettan nyilvános rendes tanáraként, az Élettani Intézet igazgatójaként
dolgozott.
Megjegyzendő, hogy szenT-GyörGyi alBerT (Nobeldíj 1937-ben) első tanársegédként dolgozott mansfeld
pozsonyi intézetében, de már előbb, Marburgban (a mai
szlovén Mariborban) is együtt dolgoztak. Ugyancsak
mansfeld „keze alatt” dolgozott a prágai gyökerű carl
ferdinand cori is, aki 10 évvel szenT-GyörGyi után,
1947-ben, amerikai állampolgárként kapott Nobel-díjat
(feleségével együtt) a glikogén katalitikus átalakulásának felfedezéséért. mansfeld kétszer is szerepelt a Nobel-díjra
jelöltek között, 1928-ban a hasnyálmirigy hormonjaira

IRODAlOM
1. Magyar életrajzi lexikon (1982)
2. Magyar nagylexikon (2001)
3. Magyar orvoséletrajzi lexikon (2004)
4. Pécs lexikon (2010)
5. Orvostörténeti Közlemények (2010)
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A hazai orvos-gyógyszerészi szó
Magyar orvos-gyógyszerészi, illetve vegyészi szaknyelv egészen
a XIX. század elejéig nem létezett, vagy ha mégis, csupán csíráiban volt meg. Jellemző módon a XVIII. század végéig „a magyar
gyógyszer – elsősorban kémiai – nevek csak a reakciótermékek
egy részét nevezték meg… a ﬂogiszton korszak nevezéktanának
megfelelően” – jegyezte meg Grabarits István.1
természettudományok nyelve – mint minden más
tudományé akkoriban Magyarországon – a „deáknyelv”, vagyis a latin volt. Tegyük hozzá: Európában
páratlan módon. latinul jelentek meg a szak- és tankönyvek,
latinul folyt a felsőfokú oktatás. Pontosabban, aki nemzetközi szintű, szélesebb kitekintést akart, az elsősorban a német
nyelvű szakirodalom alapján tájékozódhatott.
A kémiai elnevezések megújításával nálunk scHuszTer
jános kémiaprofesszor (1777–1839) kezdett el foglalkozni
a pesti egyetemen az 1800-as évek elején. Őt 1824-től
BuGáT Pál (1893–1865) segítette tanszékén. Tőlük kettejüktől származik többek között a gyógyszer, gyógyszerész,
gyógyszertár és árszabás, BuGáT „találmánya” a genny, ideg,
étvágy, láz stb. szavunk.
Az 1829-ben kiadott első magyar nyelvű taxa, a Gyógyszerek árszabása Magyar Országra és a hozzá kapcsolt tartományokra alkalmaztatva korszakos mű mind a hazai gyógyszerészet, mind pedig a nyelvújítási törekvések szempontjából.2
Ha úgy tetszik, a magyar gyógyszerészi műnyelv első produktuma. Csak néhány gyógyszer neve a taxából, mintegy
mutatványként: enyhítő nyelet (electuarium amodyum),
oszlató por (pulvis digestivus), szálló kenet (linimentum
volatile), vonat (extractum).
Az árszabás megjelenésében tevékeny részt vállalt
scHuszTer professzor. Többek között neki köszönhető az
is, hogy a gyógyszerészképzésben korán megvalósulhatott
a magyar nyelvű oktatás.
A magyar szaknyelvet tehát meg kellett teremteni. Áldozatos, aprólékos munkával, folytonos viták és harcok közepette kellett elfogadtatni az említett területeken az új, a magyar nyelvű „terminus technicusok” százait, sőt ezreit. Ez a hatalmas – és tegyük hozzá, meglehetősen áldatlan – feladat
reformkori nyelvújítóinkra várt. A folyamat még a század
közepén sem zárult le, sőt az 1800-as évek második felében
is nagy lendülettel folytatódott. Azt mondhatjuk, hogy úgy
igazából máig sem fejeződött be, hiszen – bár közhely, de
mint ilyen, nagyon is igaz – a nyelv, ezen belül pedig minden
szaknyelv állandóan változik, fejlődik.
Végül is a szakmai köztudatba bedobott tengernyi új szó,
csinálmány közül melyik maradt meg, s melyik hullott ki az
idők rostáján, az számos tényezőtől függött. A lényeg, hogy
megteremtődtek a szóképzés, szóalkotás egységes, a magyar
nyelv rendszerének (is) megfelelő alapjai, melyekre aztán
tovább lehetett építkezni.
Bármennyire is csábítónak tűnik a feladat, hogy ezt a folyamatot részleteiben is bemutassuk, itt idő és tér híján nem
mehetünk bele e részletbe. Éppen ezért meg kell elégednünk

A

egy rövid szaknyelvi és szótártörténeti áttekintéssel, továbbá
az említett (szak)szóalkotási gyakorlat néhány jelesebb termékének bemutatásával. Elsősorban olyan szavakkal foglalkozunk persze, amelyek már régen feledésbe merültek, s mára akár meg is mosolyogtathatnak.
A magyar természettudományi szaknyelv kialakítása
körül szorgoskodó reformkori orvostudorok közül mindenekelőtt BuGáT Pál és Pólya józsef (1802–1873) nevét
kell megemlítenünk. BuGáT neve jóval ismertebb a hazai
tudománytörténetben, mint társáé, jóllehet ez utóbbi nyelvújítási érdemei korántsem kisebbek. Ráadásul Pólya rendkívül színes alakja a hazai tudománytörténetnek: korának
egyik legkiválóbb orvosát, ugyanakkor igazi XIX. századi
polihisztort tisztelhetünk személyében.3
Az 1833-ban kiadott Magyar-Deák Deák-Magyar Orvosi
Szókönyv BuGáT és Pólya munkásságának nyomán láthatott napvilágot. Tulajdonképpen nyelvi kalauzként is szolgált
a két évvel korábban BuGáT és scHedel által elindított
Orvosi Tár-hoz, mely egyben fórumot biztosított az orvosgyógyszerészi műnyelvvel foglalkozó kollégáknak.
Az Orvosi Tár azonban hamarosan megszűnt. Ezt követően az Akadémia vette gondozásba a nyelvújítási folyamatot, beleértve a „szótártervezetet”. 1835. évi április 27-i ülésén
szaktárgyak szerint négy orvosdoktort, a következő felelősöket jelölte ki: állatország – Pólya józsef; füvészség, ásványok és földtudomány – friValdszKy imre; ﬁzika, asztronómia, kémia és materia medica – BuGáT Pál, orvosi tudományok – GeBHarT ferenc.
BuGáT 1843-ban adta ki Természettudományi Szóhalmazát,
amely mintegy 4000 szakkifejezést tartalmaz. Pólya nálánál
jóval korábban elkészült a maga hasonló, grandiózus művével,
amelyet anyagi okok miatt nem tudott megjelentetni.4
Poór imre bőrgyógyász (1823–1897), akadémikus, egykori kegyesrendi szerzetes5 néKám sándor (1827–1885)
bölcsész- és orvosdoktorral közösen szerkesztette a Gyógyászati Lapokat, emellett pedig elkészítette az Orvosi műszavak
deák-magyar-német zsebszótárát, jórészt BuGáT és Pólya
anyagára támaszkodva.
Ezt követően több – természettudományos, ezen belül
orvosi – is megjelent, a nagy összefoglaló, rendszerező mű
azonban még váratott magára.
Aztán az 1880-as évek első felében egymás után két nagyszabású mű is napvilágot látott: BaloGH Kálmán
(1835–1888) Orvosi Műszótár c. munkája, illetve BarTs
józsef (1844–1896) Orvos-gyógyszerészeti Műszótára.
BaloGH Kálmán egyetemi tanár ﬁziológus-farmakológusként szerzett nevet magának.6 Az általa szerkesztett
orvosi szótár a neves fővárosi kiadónál és – nem utolsósorban annak felkérésére – jelent meg 1883-ban. BaloGHnaK
sikerült megnyernie munkájához az egyes szakterületek legkiválóbb képviselőinek közreműködését. Szerkesztői elveit
a következőképp foglalta össze az előszóban: „Azt véljük,
hogy a gyakorlat fogja eldönteni, vajjon a régibb alkotású, nevezetesen neologus szavak, melyek szabályellenesen készülteknek
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ótárírás és szaknyelv kezdeteiről
mondatnak, megmaradjanak-e, vagy vajjon újabbak, az orthologus szabályok szerint készítettek lépjenek-e helyükbe”. Ez a kérdés mára persze már rég eldőlt – a gyakorlat valóban feloldotta az esetleges ellentmondásokat.
Az Orvos-gyógyszerészeti Szótár egy évvel később jelent
meg. „A szerző tulajdona” – olvashatjuk a címlapon. A szótár
a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egyesületének
költségén jelenhetett meg; különösen az elnök, dr. KoVács
józsef egyetemi tanár pártolta kiadását. falK zsiGmond,
a Pesti Könyvnyomda Rt. igazgatója pedig majdhogynem
önköltségi áron vállalta a könyv nyomtatását.
A bártfai születésű, szintén orvosdoktor BarTs élete
egyik fő céljául szabta egy új, átfogó orvosi műszótár megalkotását. Krisztusi korban fogott hozzá a nagy munkához.
Feltett szándéka volt, hogy javítsa a görög-latin származtatásokat, illetve magát a magyar szaknyelvet. Munkájában felhasználta korának legjobb német nyelvű szakszótárait,
sieBenHaar, Kraus, GaBler, roTH és HyrTl köteteit és
persze a teljes szaksajtót. A Balogh-féle szótárból mintegy
félezer kifejezést emelt át, jobbára tükörfordításban.
Saját bevallása szerint nagy lelki küzdelmébe került „a magyar orvosi műnyelv megbontogatása”. A már elterjedt, bevált
szakszavakon nem kívánt változtatni. Erről így vallott: „A mi
jót – kifogástalan pótlást nyújthatok az eddigi rossz helyébe, az
nem az én érdemem, hanem a Nyelvőré, az akadémiai Nagy
Szótáré – és a népé”. Saját csinálmányainak száma csupán
néhány tucat. „Nem vagyok csempész!” – fakadt ki egy alkalommal, amikor egy barátja felemlítette neki, hogy nagyobb
mértékben is hagyatkozhatott volna saját fantáziájára.
Szótára végül is mintegy 38 000 kifejezést tartalmaz. Nem
tagadjuk, hogy számunkra ez a munka a kedvesebb, annál is
inkább, mert hiszen, amint címében is hirdeti, orvos-gyógyszerészi megközelítést alkalmaz. Továbbá rengeteg olyan
görög-latin származtatást, kifejezést tartalmaz, amelyek feloldása egyébként akár több napos keresést igényelne. Szóval,
kincsesbánya a szakíró számára is.
A gyógyszer szó ritkán szerepel BarTs szótárában.
Mégpedig azért, mert mint mondja „a néptől nem hallottam
a szót ’gyógyszer’ kiejteni. Többnyire ’szert’ vagy ’orvosságot’
kér” (a nép).
Egy-egy latin vagy görög szóra esetenként akár több
magyar megfelelőt is felkínál. Így például nála a pharmacopola – gyógyszerárus, drogista, gyógyszerkalmár, szerkalmár.
Mármint gyógyszerész. A pharmacoptris lehet laboráns, szertörő szolga vagy csak egyszerűen szertörő. A betegségek elnevezésénél bátran magyarít: a diftéria, vagyis a roncsoló toroklob nála fenegyík. A hydromaniára három jelentésváltozata is
van: 1. öngyilkos őrültség; 2. olthatatlan szomj; 3. vízrajongás.
A bélsár emésztet, a hószám, vagyis a havivérzés pedig egyenesen a költői virágzás néven szerepel 708 oldalas szótárában.
Az alábbi összeállítás elfelejtett gyógyszer és gyógyszervegyészi szavaink közül tartalmaz néhányat. Jobbára nyelvújítás korabeli terminus technikusok, de akad közöttük bőven
jóval későbbi, az 1860–70-es években használt is.

régies
Bátrag
Büzany
Dárdag
Ecetöny
Emésznye
Ezüstag
Égény, égvény
Elégedett sóskasavas
Fősz
Feléleg
Fojtósavas ezüstag
Fojtósavas ledérag
Hamany vasany kéklet
Hamany zöldlet
Hántatódék
Higany ibolat
Húgyag
Iblany, iboló
Jegecedett ecetsavas Rézag
Keserag
Kénégeny
Kénsavas rézag
Maró szikág
Mireny
Nehézany
Sóskasav
Súlyag
Szabad lang
Szénsavas vasats
Szikag
Szunyal
Szunnyasztdék
Súlyany
Tiszta timag
Villó sav

mai elnevezés
Bizmut
Bróm
Antimon
Aceton
Pepszin
Higany
Éter
Oxálsavas kálium
Gipsz
Hiperoxid
Kristályos ezüstnitrát
Kobaltnitrát
Kálium ferrocianid
Káliumklorid
Emetin
Higany jodit
Ammonia
Jód
Kristályos rézacetát
Magnézium
Éter
Kékgálic, rézszulfát
Nátrium karbonát
Arzén
Platina
Oxálsav
Barit
Tisztaszesz
Vaskarbonát
Szóda
Opium
Morﬁum
Bárium
timsó, alumínium-oxid
Foszforsav

Be kell vallanunk, hogy a Ketted-férjagsavas hamag, a Villósavas szikag és a Zöldlő-gyulatsavas sulyag nevet nem sikerült feloldanunk. De így voltunk még vagy további kétszáz
nyelvújítás korabeli elnevezéssel is…
dr. Balázs Károly
szakíró
Az irodalomjegyzék a szerkesztőségben megtalálható.
lÁBJEGYZET:

1. A „Gyógyszeres Értekezések” előszavában.
2. Budae, Typis R. Univer. Hung. 1829.
3. 1830-ban szerzett orvosi diplomát a pesti egyetemen, a következő évben
már a Rókus kórház igazgató főorvosa. Orvostudományi értekezéseit
maga illusztrálta. A pomológia területén is nevet szerzett magának.
4. Pólya 300 előﬁzetővel számol – még a felét sem tudja összegyűjteni.
„Természettani műszótára” így kéziratban marad, a kézirat a budapesti
Ráday Gyűjtemény levéltárában található.
5. 1849-ben beállt honvédnak és már nem is tért vissza szerzetébe.
6. Előbb a kolozsvári, majd a budapesti egyetem tanáraként működött.
Gyógyszertan tankönyve 1866-ban jelent meg.
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Tudja Ön már, hogy mi a
A Lysoform formaldehidben feloldott káliszappan, vízzel hígítva
fertőtlenítésre kiválóan alkalmas szer.
„Mérj tágasabb lombikba háromszáz gramm ricinus-olajat és
száz gramm legtöményebb szeszt. Illessz a lombik szájába üvegtölcsért és melegítsd a folyadékot 30–40 fokra, azután önts
hozzá kis részletekben, a lombikot mindannyiszor enyhén rázogatva hatvan gramm kaliumhydroxidból és kilencven gramm
vízből készült forró lúgot. Végül tégy a folyadékhoz négyszáznegyvenhét gramm formaldehyd oldatot és három gramm levendula olajat. Másnap szűrd meg a folyadékot papíroson. Tisztaátlátszó, halványsárga-színű, levendula-olaj szagú, olajsűrű,
lúgos folyadék. Vízzel és szesszel minden zavarodás nélkül elegyíthető” – olvashatjuk a Magyar Gyógyszerkönyv 1934-es
kiadásában.
lysoform karrierje Németországból indult. dr.
sTefan alfred vegyész találta fel 1899-ben. Gyári
előállítását a berlini Dr. Hans Roseman cég kísérletezte ki 1900-ban. (Ma is jellemző terméke.) A lysoformot
az Osztrák–Magyar Monarchiában egyedül az újpesti Dr.
Keleti és Murányi Vegyészeti Gyár állította elő. Az 1903ban bejegyzett céget két vegyészmérnök, dr . KeleTi
Kornél (1877–1943) és murányi iVán (1877–1916) alapította. A Váci úton felépült gyártelephez ipari vágány veze-

A

1.

tett, s már a kezdeti időben több mint száz munkást foglalkoztattak. Földfestékeket és egyéb vegyészeti termékeket
állítottak elő, de hírnevüket a lysoform márka alapozta meg.
100, 250, 500, 1000 grammos nyolcszögletes zöld üvegekben, változatlan címkével árusították közel fél évszázadon
keresztül. Mindegyik üvegbe bepréselték a jellegzetes
lysoform szóvédjegyet. A nagyban való fertőtlenítésre használt durvább nyers lysoformot 2½ , 4½ , 10, 25 és 50 kg-os
bádogkannákban hozták forgalomba. lysoform szappant és
lysoform fodormenta szájöblítőt is gyártottak.
Az üzleti propagandát – kezdve a tudományos szakszerű
ismertetéstől az utcai kiáltó reklámig – a kitűnő reklám-

szakember, dr. KeleTi Kornél fogalmazta meg Tudományos újdonság reklámja és propagandája című írásában. „Eleinte a kíváncsiság kísértése a cél, utóbb a megszokott szükséglet
állandó ébrentartása: ez a két fő útja a céltudatos propaganda és
reklámnak.”
A lysoform elterjesztéséhez először a szakembereket, az
orvostársadalmat kellett megnyerni. Az első lysoform hirdetések az orvosi lapokban jelentek meg. Tudományos cikkek bizonyították, hogy a szer 3%-os oldatában a kórokozók
csak 2-3 percig képesek ellenállni, 4%-os oldatában pedig
egy perc múlva minden sterillé válik. Tudósok támasztották
alá, hogy széles körű alkalmazását nagy előnye teszi lehetővé: az, hogy a korábbi fertőtlenítőszerekkel (lysol, karbolinsav, formalin) ellentétben ártalmatlan és nincs kellemetlen
szaga. (Két esetet is feljegyeztek, hogy szülő nők tévedésből
lysoformot ittak, és nem lett semmi bajuk.) A gyár 1908
körül megjelent német nyelvű prospektusában gazdag
német, angol és francia szakirodalomra támaszkodva tekintélyes tudósok igazolták a lysoform baktériumölő hatását.
A propaganda ezután a tudományos ismeretterjesztés szavaival a közönséghez fordult mind hirdetéseivel, mind pedig
dr. széKely zsiGmond budapesti nőgyógyász szerkesztésében megjelent, többször kiadott eGészséG és ferTőTleníTés c. ingyenes prospektusával. Fedőlapján egy ruhátlan nőalak fényképe látható. A reklámkép merész és egyedülálló:
a XIX–XX. század fordulóján a reklám központi alakja ugyan
a nő volt, de felöltözve. A könyvecske megismertet a fertőtlenítés történetével, a lysoform alkalmazásáról a betegágy és
a szülő nők körül, fontosságáról a tüdővész elleni küzdelemben. Végszavában a lelkére köti az olvasónak, hogy lysoformot „csak eredeti üvegben és csomagolásban” fogadjon el.
1908-ban Az Üzlet című újság Modern plakátok címmel
a Timár litográﬁa két igen jól sikerült plakátját méltatta. Az
egyik éppen a lysoform volt: „Ellenállhatatlan humorral hat
annak a naiv ifjúnak a képe, ki szégyenkezve meri csak az
ismert kérdést feltenni: Tudja Ön már, hogy mi a Lysoform?
Ötletes dolog a plakáton látható nagy kérdőjel, mely az egész képet átöleli, nagyban emelve ezzel a plakát föltűnő voltát.”
A hirdetőoszlopokról kiviruló, szuggesztív, meghökkentő
erejű plakát ötlete murányi iVáné, a gyár társtulajdonosáé
volt, melyet a családi hagyomány szerint
tükör előtt, borotválkozás közben talált
ki. Hogy önarckép-e ez a különös portré,
bizonyosan nem tudjuk. A plakátokon
látható férﬁfej tartása azt sugallja, hogy
a kép valóban készülhetett tükör előtt.
A családi albumból nem mindennapi
fényképek kerültek elő. murányi iVánT
látjuk a lakásuk előtti folyosón, amint az
egyik képen egy maga elé tartott, kivá2.
gott lysoform plakátból „kinéz”.
A plakátnak sikere volt, az emberek lépten-nyomon találkoztak vele, még a legkisebb graﬁkai reklámon, a levélzáró
reklámbélyegeken is, amelyek az első világháború idején
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Lysoform?
élték fénykorukat. Ám a férﬁ
képmásában nem a számukra
ismeretlen murányi iVánT
fedezték fel, hanem a kor
híres színészére, HeGedűs
Gyulára véltek ráismerni.
Ez a spontán reklám jelentősen növelte a lysoform népszerűségét. Színészek szereplése a reklámhordozókon
abban az időben nem volt
szokatlan: ÚjHázy ede
rumot, fedáK sári cipőkrémet, BlaHa lujza púdert
népszerűsített.
A lysoform plakátot a
Szinházi Élet többször is
bemutatta, az 1914-ben
HeGedűs GyulánaK szentelt számában versikét is mellékelt hozzá:

3.

„Valamikor hajdanában
Azt gondolta Pestnek népe
Hogy e csodálkozó arc itt
Hegedűsnek a torzképe
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füzetet tartalmazott. (A küldemény bolti ára 19 korona
70 ﬁllér volt.)
A híres lysoform plakát
BorTnyiK sándor megfogalmazásában 1915-ben katonaruhába öltözött. A „Jelentem alássan, a Lysoformmal együtt én is bevonultam”
felirat tartalma valóságos.
A vegyészeti lapokban 1915.
november 20-án rövid közlemény jelent meg: „Magyar
gyáros a háborúban. Murányi
Iván kereskedelmi tanácsos, a
dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyár cégfőnöke, mint tartalékos honvédhuszárhadnagy
a 30. sz. honvéd-gyalogezred
pótzászlóaljához vonult be 4.
katonai szolgálatra.” Még ez
év végén a gyár 250 000 képes levelezőlapot küldött karácsonyi ajándékul az olasz harctérre a Vörös Kereszt Egyesület
Szeretetadománya Osztályán keresztül. Talán murányi
iVán sebesülése után került a dr. széKely zsiGmond
Egészség és Fertőtlenítés c. prospektusa címlapjára és a képes
hirdetésekre a sebesült katona és az ápolónő alakja.
Paradoxon, hogy a lysoform fertőtlenítőszer gyártója és forgalmazója vérmérgezésben halt meg 1916 októberében. A következő évben a gyár banki érdekeltségű részvénytársasággá

Ma már tudja minden gyerek,
Hogy mi az a Lysoform
Kitűnő, fertőtlenítő
Kulturális nagy reform”
Az első világháború idején volt a magyar vegyipar hőskora. A hadianyagok gyártása, gyógyszerek, pótszerek előállítása nagyrészt a kémikusok feladata volt. A lysoform fertőtlenítőszer a fronton és a hátországban egyaránt nélkülözhetetlen volt, különösen a járványos időkben. Kereslete fellendült,
ismertsége nőttön-nőtt. Hirdetései szinte minden újságban
jelen voltak: Budapesti Hírlap, Pesti Hírlap, Vasárnapi Újság,
Az Újság, Az Est, Érdekes Újság, Köztelek, Igazmondó,
Hangya Újság stb. (Talán csak a Diana Sósborszeszt hirdették jobban és bőségesebben.) A lysoform-hirdetések aktualitásokhoz igazodtak, a társadalom minden rétegéhez szóltak. A Budapesti Hírlap például már 1914. július 30-án azt
tanácsolta a bevonulóknak, hogy 1 üveg lysoform fertőtlenítőszert vigyenek magukkal. Kezdetben büszkén hirdették,
hogy áraik változatlanok, később folyamatosan az árak emelkedéséről tudósítottak. Nyár elején ﬁgyelmeztették a hölgyeket, a háziasszonyokat, a tejgazdaságokat, hogy jön a hőség, gondosabban kell fertőtleníteniük. 20 koronáért vállalták tábori postacsomag frontra küldését is. Faládikába jól
becsomagolva egy személynek négy hónapra elegendő, 10 db
lysoform szappant, 5 üveg lysoform fertőtlenítőszert,
2 üveg szájvizet, 1 körömkefét és a Kolera elleni védelem c.

Î
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Átlagosan 7x14 cm-es, hosszúkás, képes papírlapok ezek, a gépi pénztárblokk elődei. Üres oldalukon adták össze a kereskedők a vásárlási, a pincérek pedig a fogyasztási tételeket.
A másik oldalukat reklámok, jelen esetben harctéri propagandafotók díszítették. Nem szívet melegítő képek, de érzelmet keltők, hiszen mindenkinek harcolt rokona vagy ismerőse a frontokon. Címeket is adtak nekik, magyarul és németül. Általában megegyeztek az újságokban lévőkkel, de nem
mindig. Több felvétel készítőjét név szerint is ismerjük. A népszerű és hatékony reklámeszköz közkézen forgott, mondhatni: reklám a kézben. A miniatűr propaganda-hadsereg
harcosai miközben távoli frontokat idéztek, lysoform fertőtlenítőt, Diana és Oroszlán sósborszeszt reklámoztak,
nem egyszer ugyanazokkal a képekkel.
Egész tablót állíthatunk össze uralkodók, hadvezérek,
politikusok portréiból. lysoformot hirdetett pl. ferenc
józsef császár, Vilmos császár, moHamed török szultán,
a Trónörökös pár, gróf Tisza isTVán miniszterelnök,
józsef főherceg, HindenBurG tábornagy, KöVesHázi
KöVes Hermann hadtestparancsnok és mások.
A számolócédulákon lévő fényképek gyakran ismétlődnek
a reklám képes levelezőlapokon. Hátoldalukon mindig megjelölték, hogy az eredeti felvétel melyik lapban jelent meg. Az
egyik képeslap különlegessége, hogy nem harctéri, hanem egy
pesti piaci jelenetet ábrázol. Az eredeti felvétel a Képes Újságban található A legdrágább kincs címen. A hozzá rendelt
sorok szerzője „ritka szépségű kortörténeti bizonyítéknak” nevezi és így kommentálja: „ugyan mi lehetett az a legdrágább kincs,
amit ily rendkívüli ﬁgyelem közepette mértek az 1915. esztendőben a budapesti utcán? Eláruljuk a mélységes titkot a jövő
nemzedékeknek: csakugyan kincset, a szegény ember legdrágább
kincsét, a méregdrága újkrumplit mérték így a mai Budapesten.
Csodálatos élethű képünk Müllner János felvétele.”
A háború alatt tervezte Kónya zolTán azt a leporellót,
mely 14 oldalán egy-egy graﬁkával mintegy összegzi a lysoform felhasználási területeit: sebek kimosása, műszerek fertőtlenítése, száj- és fogápolás, irrigálás, éjjeli edények,
árnyékszékek fertőtlenítése, házi állatok fürdetése, konyhák,
éléskamrák tisztítása, padlók felmosása házakban, kaszárnyákban, rovarcsípés borogatása, gyümölcsfák kórokozóinak
elpusztítása, állatoknál száj- és körömfájás kezelése. A lysoform a világháború közepére közismertté vált. A Budapesti
Hírlap BorTnyiK sándor katonaruhás plakátja után
készített graﬁkai hirdetésén a megszokott kérdést új felirat
váltotta fel. Az egy üveg lysoformmal bevonuló „öreg katonák” büszkén mondják: „Jelentem alássan… én már tudom,
hogy mi a Lysoform.”
s. dr. nagy anikó
történész-muzeológus

6.

7.

8.

való átalakítása 2 millió korona alaptőkével, már nélküle történt.
A háborús propaganda elárasztotta a képes újságokat
harctéri fotókkal. Az Érdekes Újság, a Képes Újság és a Tolnai
Világlapja képei közül jó néhány megjelent a kereskedésekben és vendéglátóhelyeken használt számolócédulákon.

1. Prospektus, 1910 körül
2. Fénykép. murányi Iván „kinéz” a lysoform plakátból (a család tulajdona)
3. számolócédula plakát után, 1910 körül
4. Plakát, tervezte bortnyik sándor, 1915.
5. Hirdetés, 1916.
6. számolócédula
7–8. Kónya zoltán graﬁkái reklám leporellón
a képek a 3. sz. kivételével a magyar Kereskedelmi és vendéglátóipai múzeum
gyűjteményéből készültek
fényképezte: Nagy Géza
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NE haGyja KI!

egy komplex gyógynövénykereső,
csaknem 800 GyóGyNövéNNyel,
közel 300 Fotóval.
Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet,
Szabó László Gy.

GyóGyNövéNyEK IsmErETE
a fIToTEráPIa és
az alTErNaTív mEDICINa
alaPjaI

.

méret:
166x236 mm
terjedelem:
560 oldal
Kemény fedeles,
cérnafűzött,
fényes fóliázott,
jelzőszalaggal ellátott,
közel 300 színes
fotóval
illusztrált könyv

Ára:

Gazdagítsa könyvespolcát ezzel az egyedülálló kötettel!
Rácz Gábor és Rácz-Kotilla Erzsébet professzorok életük javát a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen töltötték, tanítva gyógyszerész- és orvosnemzedékeket. Szabó László Gy. az egyetem professzorának kezdeményezésére több
mint két évtizede a mai Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Karának vendégtanárai.
A szerzők alaposságát tükrözik és túlzás nélkül mondható, hogy a kereskedelemben
kapható, ill. a különböző készítményekben jelen lévő gyógynövények majd minden fajtája szerepel a könyvben (szerkesztette: dr. Szarvasházi Judit) morfológiai leírással, hatástani ismeretekkel, felhasználási lehetőségekkel, otthoni alkalmazásokkal, s a jobb felismerhetőség kedvéért, mindez dr. Babulka Péter által készített és válogatott növényfotókkal illusztrálva.

4143 Ft
+5% áfa

Lapozzon bele és tudjon meg többet…
• a nélkülözhetetlen botanikai, fitokémiai és hatástani alapokról,
• a termeszthető gyógynövények agrotechnikai ismereteiről,
• a népi gyógynövényhasználat jelentőségéről valamint a hagyományok szerepéről a gyógyszerkutatásban és a fitoterápiában,
• az aromaterápia és a növényi eredetű homeopátiás alkalmazásokról és a nagygombák gyógyászati jelentőségéről,
• az idegenföldi gyógynövényekről, amelyek az Európai Gyógyszerkönyvben és a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalosak.
Segíti a mindennapi munkát, mert...
• tartalmazza a hazai és külföldi gyógynövények komplex hatástani ismereteit,
• korrekt információt ad az összes gyógynövényről, valamint előiratokat nyújt egy-egy gyógynövény használatáról,
• sorra veszi a gyógynövényeket, orvosi, illetve gyógyszerészeti szempontból fontos vagy figyelemre méltó haszonnövényeket, illetve drogjaikat
• legújabb kutatási eredmények találhatók benne.

meGreNDelŐ
megrendelem a Gyógynövények ismerete. a fitoterápia és az alternatív medicina alapjai c. könyvet 4143 Ft +5% áfa áron, . ...............példányban.
megrendelő neve: ........................................................................................................................................................................................................................................................
megrendelő címe: ........................................................................................................................................................................................................................................................
számlázási név: .............................................................................................................................................................................................................................................................
számlázási cím:..............................................................................................................................................................................................................................................................
fizetés módja:
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a csomagolási és postaköltséget vállalom.
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a könyv a Nemzeti
Kulturális alap
támogatásával
jelent meg.
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2013. évi művészeti naptáraK
a galenus Kiadótól
Vészabó Noémi festőművész képeiből és szonettjeiből összeállított

ValloMásoK szíNeKbeN, szaVaKbaN címmel megjelenő
falinaptárunk értéK, MiNőség, KuriózuM.

Falinaptár

elérhető áron

1790 Ft
+áfa

asztali naptár

változatlan áron

1590 Ft
+áfa

Kártyanaptár

változatlan áron

12 Ft
+áfa
Pipacs

Pitypang

Mezei katáng

Piros gyűszűvirág

Kerámiaedény

Üvegedény
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