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Gyógyszerészek, akik 140 éven át
vezették családi gyógyszertárukat

A magyarországi gyógyszerészdinasztiák adatainak feltárását
néhai Grabarits István, a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság
alapítója és egykori vezetője szorgalmazta és Budapesten meg-
szervezte 2005. ápr. 19-én a dinasztiák találkozóját.  Az ő példáján
és útmutatása alapján eddig több mint 20 olyan erdélyi szárma-
zású gyógyszerészdinasztia adatait sikerült feldolgozni, melyek-
nek tagjai évtizedeken át Erdély különböző helységeiben becsü-
lettel helyt álltak, hozzájárultak a lakosság egészségvédelméhez,
és a környék társadalmi életében is jelentős szerepet vállaltak [6].

Agyógyszerészet történetének tanulmányozása során
számos esetben találunk adatokat arra vonatkozóan,
hogy már az első polgári gyógyszertárak megalaku-

lásától kezdve a gyógyszerészi hivatás apáról fiúra, sőt uno-
kára is öröklődött. Ilyen eseteknél gyógyszerészdinasztiák
alakultak ki. Azokat a családokat, melyekben legalább
három, egymást követő nemzedéken keresztül voltak gyógy-
szerészek, gyógyszerészdinasztiának tekintjük. A XVIII.
századtól kezdve Európa-szerte találunk olyan családokat,
melyekben több generáción keresztül voltak gyógyszerészek
és a családi gyógyszertár vezetését az utódok átvették előde-
iktől. Így volt ez Magyarország és Erdély területén is. 

A XVIII–XIX. században Erdélyben élt gyógyszerészdi-
nasztiákkal foglalkozó sorozatunkban eddig a Pildner, 
a HinTs és a VojTH család gyógyszerészeit mutattuk be [4,
5]. Jelen dolgozatunkban a PenKerT gyógyszerészdinasztia
tagjaival, és azok tevékenységével foglalkozunk. A Partium -
ban levő Székelyhídon a PenKerT család tagjai közt több
generáción keresztül voltak gyógyszerészek, akik ugyanazon
családi gyógyszertárat 140 éven át vezették, míg a hatalom
beavatkozása következtében az utolsó leszármazott gyógy-
szerész kénytelen volt elhagyni szülőföldjét. A dinasztiát
alapító gyógyszerészen kívül időrendi sorrendben megemlít-
jük az őt követő több generáción keresztüli egyenes ági
gyógyszerész leszármazottait.

Az erdélyi Medgyesről (ma Mediaş) származó szász
nemzetiségű PenKerT családról az első fellelhető írás az
1700-as évek közepéről származik, mely szerint a város pol-
gármestere PenKerT miHály i. volt. Az ő egyenes ágú le-
származottai, fia, unokája, dédunokája, ükunokája vala-
mennyien gyógyszerészek lettek, oklevelüket minden eset-
ben a pesti illetve budapesti egyetemen szerezték meg, és te-
vékenységük közel 140 éven át a partiumi Székelyhíd
településhez kötődik, ahol családi gyógyszertárukat 1806-
tól 1944-ig vezették, működtették. 

Székelyhídon az első gyógyszertárat 1798-ban BrandTs
miHály gyógyszerész alapította [9]. A település 1459-ben
kapott mezővárosi rangot. Ekkor a településnek községi  stá-

tusa volt. A XIX. század végétől már járási székhelyként sze-
repelt. A medgyesi polgármesternek 1773-ban született fia,
PenKerT miHály ii. ebben a gyógyszertárban töltötte gya-
kornoki éveit, mielőtt egyetemi tanulmányait megkezdte vol-
na. 28 éves korában, 1801-ben a pesti egyetemen kapott
gyógyszerészmesteri oklevelet [9]. A gyógyszertár tulajdo-
nosának, BrandTs miHálynaK halála után, a gyógyszer-
tárnak nagy adóssága maradt. PenKerT miHály ii. 1805.
október 4-én kötelezvényt írt alá, melyben átvállalta a patika
adósságának kifizetését és az árva gyermekekkel maradt öz-
vegy eltartását, így került az ő tulajdonába a gyógyszertár.

1.

2.

A Penkert család 
Penkert Mihály II. (1773–1834)

gyógysz. okl. 1801, Pest
¥

Brandts gyógysz. leánya, Johanna Mária 1835

Penkert Mihály I.
polgármester Medgyesen

1700-as évek vége

Penkert Mihály III. (1808–1869)
gyógysz. okl. 1832, Pest

¥

Teodorovits Rozália (1817–1907)

Penkert Mihály IV. (1850–1912)
gyógysz. okl. 1872, Pest

¥

Vásárhelyi Piroska (1852–1916)

Penkert Margit
(1875–1933)

Penkert Mihály V. (1873–1928)
gyógysz. okl. 1896, Bpest, dr. 1897

¥

szádvári Lükő Mária (1880–1971)

Penkert Sándor Mihály (1903–1978)
gyógysz. okl. 1925, Bpest, 1927. nostr. Románia

¥

Szász Emma (?–1978)

dr. Penkert Mihály VI.
(1900–1981)

orvosi oklevél 1925, Bpest
Debrecen – Nagyvárad

P. Sándor
(sz. 1944)

P. Éva
(sz. 1948)

Penkert Mihály VII.
(sz. 1935. okt. 8.)

adatközlő

„Szarvas”
gyógyszertár

Székelyhíd
(Bihar m.)
a Penkert

család
tulajdona
1805-től

1944-ig

140 év
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1805. november 10-én feleségül vette BrandTs miHály leg -
idősebb leányát, joHanna máriáT. Házasságukból 6 gyer-
mekük született, de közülük többen kiskorukban meghal-
tak. PenKerT miHály ii. gyógyszerész 1834. március 2-án
hunyt el, felesége 1835-ben. Mindkettőjük sírja a székely hídi
református temetőben található [3].

Harmadik gyermekük az 1808. január 14-én született
PenKerT miHály iii., aki apja hivatását folytatta. 1832-
ben 23 éves korában kapott gyógyszerészoklevelet a pesti
egyetemen [10]. Diplomájának érdekessége, hogy a záró-
vizsga tételeit is rávezették (Morphinum, Bismuthum subnit-
ras). Miután apja 1834. február 20-án elhunyt, ő lett a csalá-

di gyógyszertár tulajdonosa és vezetője. 1841. október 17-én
nőül vette TeodoroViTs PéTer kereskedő és HerinG
maGdolna leányát, az 1817. január 5-én született
TeodoroViTs rozáliáT. A legenda szerint PeTőfi
sándor 1843 novemberében, itt tartózkodása alkalmából
írta a szép patikusnéval való találkozás emlékére a „Sze -
relem, szerelem sötét verem c. négyszakaszos versét [3]. Há -
zas sá guk ból 1850. január 23-án született fiuk, PenKerT
miHály iV., aki később szintén követte apja hivatását,
majd apja 1869. március 2-án történt elhunyta után pár év-
vel a gyógyszertár vezetését is. Anyja 1907. március 21-én
követte férjét.

PenKerT miHály iV. gyógyszerészoklevelét szintén 
a pesti egyetemen szerezte meg, 1872-ben [10]. Egyetemi ta-
nulmányai után hazajött és átvette a családi gyógyszertár ve-
zetését. A mindennapi gyógyszertári munkája mellett jelen-
tős gazdasági és  társadalmi tevékenységet fejtett ki. 
A vármegye „virilistájaként” volt ismeretes, vagyis a közigaz-
gatási egységben a legtöbb adót fizető polgárok egyike, aki
ezen a jogcímen a helyi tanács tagja is volt. Földbirtokosként
lótenyésztéssel, szőlőtermesztéssel is foglalkozott, egyike volt
a vidék legismertebb szőlőbirtokosainak. Megszervezte
Székelyhídon az Önkéntes Tűz oltó ságot, melynek ő és utó-
dai örökös kapitányai voltak. Az 1872-ben alakult Érmelléki
takarékpénztár vezérigazgatója volt. 1873. január 18-án meg-
nősült. Felesége az 1852. május 24-én Debrecenben született
kézdivásárhelyi VásárHelyi PirosKa. Házasságukból két
gyermek született, egy fiú 1873. december 10-én, akit a csa-
ládi hagyomány szerint szintén miHálynaK kereszteltek és

1875. június 20-án marGiT nevű leány, aki 1933. november
13-án hunyt el. Az apa 1912. október 10-én hunyt el, felesé-
ge pedig 1916. február 26-án [3].

Fiúgyermekük, az 1873-ban született PenKerT miHály
V. is a gyógyszerészi hivatást választotta, 1896-ban kapta
meg oklevelét a budapesti egyetemen [10]. A gyógyszerészi
diploma elnyerése után még egy évig az intézet keretében
maradt. 1897-ben a doktori fokozatot is megszerezte „Az
ammonia és a széndioxid vegyületeiről” írt doktori értekezésé-
vel, amit THan Károly professzor vezetése mellett állított
össze. Ennek rövidített szövegét a Gyógyszerészi Közlöny
1897. november és 1898. január között folytatásokban kö-
zölte [2, 8]. Miután hazatért súlyos beteg lett, majdnem egy
évig munkaképtelen is volt. Felépülése után, 1899. novem-
ber 18-án megnősült, szádvári lüKő sándornaK, a szat-

3.

4.

5.
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mári takarékpénztár igazgatójának leányát, az 1880. szep-
tember 10-én Szatmárnémetiben született szádvári lüKő
mária joHannáT vette feleségül. Ő is folytatta elődei sok-
oldalú tevékenységét, neve már 1902–1904-ben a Ter mé -
szet tudományi Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai közt sze-
repel. Apja halála után, 1912 októberétől a családi gyógy-
szertár vezetése az ő kezébe került [12] és maradt egészen
haláláig. Házasságukból két fiú született. Az 1900. szep-
tember 20-án született elsőszülött fia, a keresztségben ha-
gyományosan a miHály (Vi.) nevet kapta, a második az
1903. március 15-én született fia, az anyai nagyapja után 
a sándor miHály nevet kapta. Az apa fiatalon, 1928. má-
jus 21-én halt meg, míg felesége szép hosszú életet élt, 1971.
november 1-jén hunyt el. 1907-ig ez a gyógyszertár volt az
egyedüli Székelyhíd településen. A má sodik gyógyszertárat
Védangyal néven KeszTHelyi Kálmán gyógyszerész alapí-
totta 1907-ben, amikor a településen a lakosság alig érte el
az 5000-es lélekszámot [11]. 1941-ben ez utóbbit már
szaBó Béla gyógyszerész működtette 1944-ig [13]. 

PenKerT miHály V. gyógyszerész idősebb fia, PenKerT
miHály Vi. az orvosi hivatást választotta, oklevelét 1925-
ben Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen sze-
rezte meg. 1926. július 1-jétől már a Debreceni Orvosi
Egyetemen a Gyermekgyógyászati klinika gyakornoka,
1932-től tanársegédje volt, majd elsőként, 1936-ban francia-
országi ösztöndíjat kapott. Később, 1938-ban már a klinika
magántanára lett. Felesége az 1909. október 21-én született
miKuleCzKy anna. Két gyermekük született, azonban
már egyik sem választotta a gyógyszerészi hivatást. 1944-
ben született sándor fiuk, aki agrármérnök lett és 1948-
ban éVa leányuk. Debreceni tevékenysége után hazajött és
Nagyváradon a Gyermekkórház osztályvezető főorvosa lett,
majd igazgatójaként dolgozott nyugdíjazásáig. 1981. május
2-áig, haláláig ebben a városban maradt, de Székelyhídon a
családi kriptába temették el. 

PenKerT miHály V. gyógyszerész kisebbik fia, az 1903-
ban született PenKerT sándor miHály középiskoláit
Szatmárnémetiben a római katolikus Főgimnáziumban vé-
gezte, itt 1921. június 23-án tette le érettségi vizsgáját. Ő is,
a családi hagyományokhoz híven a gyógyszerészi pályát vá-
lasztotta. Oklevelét 1925-ben Budapesten, a Pázmány
Péter Tudományegyetemen kapta meg [10]. Annak ellené-
re, hogy a trianoni döntés következtében Székelyhíd telepü-
lést Romániához csatolták, hazajött. Diplomáját Buka rest -
ben nostrifikáltatta (honosította) 1927. március 23-i kelte-
zéssel, ami a Monitorul Oficial 1927. március 31-i számában
19 090. szám alatt meg is jelent. Így 1928-ban, apja halála
után átvehette a családi gyógyszertár vezetését. A minden-
napi gyógyszertári munkája mellett ő is tevékenyen vett
részt az egyesületi és a társadalmi közéletben. Tagja volt az
Érmelléki Takarékpénztár igazgatóságának, az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület parancsnokságának [1], a megyei Nu -
miz matikai Társaságnak [1]. Az Erdélyi Magyar Pártban
folytatott politikai tevékenysége miatt többször zaklatták,
több alkalommal házkutatást tartottak nála [7]. 1934. szep-
tember 16-án megnősült, felesége a székelyudvarhelyi
szász emma. Há zas sá guk ból 1935. október 8-án született
fiuk, ő a PenKerT család hetedik, miHálynaK keresztelt
leszármazottja [3]. 

6.
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A bécsi döntést követően,
1940-ben Észak-Erdélyt visz-
szacsatolták az anyaország-
hoz, ezt követően a Magyar -
országi Gyógyszerész-Egye -
sü let Bihar-Nagyvárad kerü-

letének vezetőségében PenKerT sándor miHály
választmányi tagként vállalt szerepet a kerülethez tartozó 73
gyógyszertár közösségi gondjainak megoldásában. Az 1944-
es Gyógy sze ré szi Almanach szerint még ő a tulajdonos.
1944-ben katonai szolgálatra vonult be, orosz fogságba ke-
rült, majd kiszabadulása után már nem tért vissza szülővá-
rosába, hanem előbb a főváros „Budapest” patikájában dolgo-
zott, később 1948-ban Egerben az Irgalmasrendi Gyógy -
szer tárat vezette. 1950-ben koholt vádak alapján koncepciós
perbe fogták, majd miután tisztázta magát, a Veszprém me-
gyei Városlődre helyezték, ahol 1951. november 11-től
1973-ig, nyugdíjazásáig dolgozott. 1974. április 19-én magas
állami kitüntetésben részesült „áldozatos szakmai munkás-
ságáért”. 1977. január 20-án súlyos betegség után elhunyt, fe-
lesége pedig egy év után, 1978. február 24-én követte őt [3].
PenKerT sándor miHály volt a gyógyszerészdinasztiá-
nak utolsó gyógyszerész tagja.  

Az ő fia, PenKerT miHály Vii. azonban, a XX. századi
társadalmi-politikai változások és az időközben megtörtént
gyógyszertárak államosítása következtében már nem lehe-

tett gyógyszerész, nem folytathatta elődei nyomába lépve 
a gyógyszerészi hivatást. Származása és apja ún. „politikai
megbízhatatlansága” miatt elutasították és megvonták tőle
ezt a lehetőséget [3]. Így, a PenKerT családban, a leszárma-
zottak között már nem lett egyenes ági gyógyszerész után-
pótlás. 

A PenKerT családban, ebben a neves erdélyi gyógysze-
részdinasztiában, tehát 5 generáción keresztül voltak gyógy-
szerészek, akik egymást követve 140 éven keresztül, vala-
mennyien a Bihar megyei Székelyhídon a Szarvashoz cím-
zett családi gyógyszertárat vezették.

A PenKerT család leszármazási családfáját az 1. ábrán tün -
tettük fel.

dr. pharm. Péter H. mária
ny. egyetemi adjunktus

marosvásárhely
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Johannes Bauhin: Historia plantarum
universalis, recensuit et auxit
Dominicus Chabraeus. Tom 1–3.
Ebroduni, 1650–1651. 
A XVI. század Európa-szerte a botanika fénykora volt. A korszak
legjelentősebb növénytani kutatói egytől egyig orvosok voltak. 

Ajelenség magyarázata több okra vezethető vissza. 
A reneszánsz szemléletmód a földi létre, annak
jelenségeire, az embert körülvevő természetre és

magára az emberre, anatómiai felépítésére, szerveinek műkö-
désére, egészséges és beteg állapotára irányította a figyelmet.
A sokoldalú érdeklődésű, sokirányúan képzett kutatók
törekvése az lett, hogy lehetőleg a tudományok minden ágá-
ban kiváló tájékozottsággal rendelkezzenek. Ennek azonban
nem mond ellent az a tény, hogy a kutatók egy-egy tudo-
mányterület kivételesen kimagasló tudású ismerőivé is váltak.  

Az orvosok, akik a természet kincseit vették alapul a gyógy-
szerkészítéshez, különös jártasságot szereztek a botanika te-

rén. A korszak másik alapvető jel-
lemzője az ókori tudomány ered-
ményeinek felidézése. A hagyo-
mánytisztelet ellenére felismerték
a hibákat és hiányosságokat is. Így
világossá vált, hogy az ókori mes-
terek materia medicára és gyógy-
növényekre vonatkozó ismeret-
anyaga bár lenyűgözően széles 
körű, mégis szükség van kiegészí-
tésekre. A korszak orvos-bota -
nikusai tehát fáradhatatlanul jár-

ták a természetet, gyakran több éves utazásaik során ismer-
kedtek nemcsak hazájuk, de távoli vidékek flórájával. A köz-
lekedés fejlődése, a nagy földrajzi felfedezések kitágították az
utazások határait, az egzotikus vidékek növényeinek megis-
merése is lehetővé vált. A tu dó sok leírták, lerajzolták, lehető-
ségeik szerint kimutatták a növények gyógyhatását, majd –
az akkor már egyre fejlettebb – nyomdatechnikát igénybe
véve pompázatos füvészkönyveket adtak ki. 

A XVI. században megalapították a kutatásoknak is he-
lyet adó botanikus kerteket, egy részüket az egyetemek von-
záskörében az oktatás elősegítésére, másokat „csak” a divat-
nak hódolva. A gazdag botanikai irodalom azonban számos
problémát is vetett fel, mindenekelőtt a taxonomia vonatko-
zásában, amely – nyilvánvaló módon – a nevezéktannal is
szoros kapcsolatban állt. Ez utóbbi területen szerzett figye-
lemre méltó érdemeket a svájci orvosdinasztia két tagja,
joHannes BauHin (1541–1613) és testvére, a kiváltképp
anatómusként ismert CasPar BauHin (1550–1624). 

Ezúttal joHannes BauHin nagy terjedelmű Historia
plantarum universalis… c. műve összeállításának körülmé-
nyeire, jelentőségére hívjuk fel a figyelmet.

joHannes BauHin életútja, tudományos pályafutása  
a XVI–XVII. század tudósaira jellemző módon alakult,
mondhatni „sablonos”. 1541-ben született Baselben, az or-
voslást szülővárosában és Tübingenben tanulta. Utóbbi he-
lyen a neves botanikus, leonard fuCHs tanítványa volt,
aki nagy hatást gyakorolt rá. 1561-ben tanulmányutat tett
Zürichbe, ahol megismerkedett Conrad Gesnerrel, az ő
kíséretében sok tapasztalatot eredményező kirándulásokat
tett az Alpokban, megismerve a hegység flóráját. Röviddel
ezután Montpellier egyetemére iratkozott be, itt többek kö-
zött Guillaume rondeleTus tanítványa lett, aki az anató-
miát és a botanikát oktatta. Orvosi oklevelét minden való-
színűség szerint Valenciában szerezte meg. Rövid ideig
Páduában tartózkodott, mialatt ulisse aldroVandi elő-
adásait is hallgatta. 1563-ban kezdte el gyakorló orvosi tevé-
kenységét lyon város orvosaként, itt ismerkedett meg a ne-
ves botanikussal, jaCques daleCHamPsszal. 1568-ban
Genfben lett városi orvos, de 1570-ben már ismét Baselben
találjuk, ahol először a retorika, 1571-től pedig már az orvo-
si tudományok professzora lett. 1572-ben meghívást kapott
i. friGyes württembergi hercegtől az udvari orvosi tisztség
betöltésére, így került Mompelgardba. Az udvari orvosi tevé-
kenység mellett nem lett hűtlen a botanikához sem, ugyan -
is a térség egyik legkorábbi alapítású botanikus kertjét hoz-
ta létre. A botanikus kert további lehetőséget nyújtott szá-
mára a botanika kutatására, itt írta háromkötetes művét –1.

Könyvritkaság

2.
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Historia plantarum… –, amely unokaöccse, joHann Hein riCH
CHarler gondozásában, posztumusz jelent meg. Biog rá fu -
sai orvosi témájú művei közül a Geschichte des Bades Boll
(Württemberg) c. munkáját emelik ki, mivel a fürdő, gyógy-
víz elemzése mellett a régió általános orvos-földrajzi, termé-
szetrajzi ismertetését is adja. A természeti kincsek leírása
magában foglalja az ásványok, rovarok, és természetesen 
a flóra bemutatását. Mindez széles körű természettudomá-
nyos tájékozottságát bizonyítja. joHannes BauHin
Mompelgardban halt meg 1613-ban.

A Historia plantarum universalis… c. munka 1650–51-
ben jelent meg Yverdonban, latinosan Ebrodunban. A három
vaskos kötet közel 5000 növényleírást tartalmaz, a szerző
szavai szerint korábban élt orvosok, természettudósok, föld-
művelők, történészek információira támaszkodva. Mintegy
120-féle növény leírása először itt szerepel (pl. a gabona -
üszögé). BauHin könyve már bizonyos osztályozási rend-
szer alapján csoportosította anyagát, amelynek helyességéről
megoszlottak, megoszlanak a vélemények. A későbbi elem-
zők kiemelik a BauHin fivérek növényrendszertani törekvé-
seit, amelyek a hasonló taxonómiai elvek mellett felfogásbeli
eltéréseket is mutatnak. joHannes BauHin inkább a mester-
ségesen alkotott, míg CasPar BauHin a természetes rend-

szerezés követője volt, a rendszertani kategorizálás alapjául a
nemzetséget és a fajt emelte ki. Mindkettejük érdeme abban
is meghatározható, hogy elindítottak egy folyamatot az elne-
vezések kaotikus állapotának rendezése érdekében.
CHarles Plumier a BauHin fivérek tiszteletére Bauhinia-
nak nevezte el a pillangósvirágúak egy növénynemzetségét,
amely elnevezést később Carl linné is átvett, megtartott.

A historikusok által joggal botanikai lexikonnak nevezett
munka elmaradhatatlan kiegészítői a leírásokhoz csatolt fa-
metszetes illusztrációk. Minden kötet szép mívű, gazdagon
díszített címlappal kezdődik.

dr. Kapronczay Katalin
főkönyvtáros

semmelweis orvostörténeti Könyvtár

3. 4.

2.

4.

3.
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Gyógyszerészeink szerepvállalása 
a gyűjtés és kutatás terén, 
és a Gyógyszerkutató Intézet

Agyógynövények mindig is fontos szerepet játszot-
tak a népies gyógyászatban, s a növényi drogok 
a patikák polcain is állandó helyet kaptak. Gyógy -

sze ré szeink rendesen maguk gyűjtötték a kérdéses növé-
nyeket, azonban felvásárlásukkal, forgalmazásukkal egé-
szen a XIX. század közepéig a Neruda-cégen kívül alig
fog lalkozott valaki.

Ezekben az időkben a gyógynövénygyűjtés lelkes propa-
gátora volt sCHédy sándor (1831–1902) Vas megyei
gyógyszerész, aki 1846-ban kezdte pályáját (KauTz Gyula
győri patikájában gyakornokoskodott), s 1855-ben szerzett
oklevelet Pesten. Az 1872-ben alapított Országos Gyógy sze -
rész Egyesület első titkára és jegyzője, illetve a Gyógy szerészi
Hetilap szerkesztője volt. 

A neves kecskeméti gyógyszerész, KaTona zsiGmond
(1828–1902) nem csupán a gyógynövénygyűjtés (és ter-
mesztés) területén jeleskedett, szőlészként is beírta magát a
város (és az ország) történetébe. 

Nagybani gyógynövénytermesztéssel elsőként valamivel
később, mármint az 1880-as évektől KoriTsánszKy
dénes (1853–1928) kezdett el foglalkozni, aki 1882-ben
szerezte meg az 1878-ban alapított kölesdi Isteni
Gondviselés Gyógyszertárat. A falu határában bérelt földe-
ken folytatott korábban csupán csak a kolostorkertekben lé-
tező gyógynövénytermesztést, pontosabban az ő esetében
gazdálkodást. 40–50 embernek biztosított idénymunkát a
kamilla begyűjtésénél, szárításánál stb. A falu határában má-
ig „patikusdűlőnek” hívják ezt a helyet, amelynek legmaga-
sabb pontját a szájhagyomány szerint az apja nyomdokaiba
lépő fiú, oTTó (1886–1952) nevezte el „Ararátnak”. 

KoriTsánszKyn kívül ezekben az években aGnelli
józsef csávai plébános (1852–1923) foglalkozott nagybani
gyógyfűtermesztéssel, illetve növénynemesítéssel. Az
aGnelli-féle „Mentha” például nagyon sikeres terméknek
bizonyult. Jellemző adalékként szolgálhat aGnelli tevé-
kenységéhez, hogy a Nyitra megyei plébános a millenniumi
kiállításon 124 gyógyfűvel szerepelt.

Hogy egyébként a gyógynövények kiemelkedő szerepet
játszottak a hazai gyógyszerészetben, arra mi sem jellem-
zőbb, hogy az I. és a II. gyógyszerkönyvünkben szereplő té-
telek valamivel több mint a fele növényi és állati drog, illetve
azokból készített galenusi készítmény volt.

A gyógynövényekkel kapcsolatos kutató- és kísérleti
munka megindítása egy karizmatikus tudós, PáTer Béla
(1860–1938), a Kolozsvári Gazdasági Akadémia igazgatójá-
nak nevéhez fűződik, aki 1904-től e területet tekintette fő
kutatási területének. Rövid időn belül nemzetközi hírnevet
vívott ki magának, az akadémia kísérleti gazdaságából létre-

hozva a világ első gyógynövény-kísérleti telepét. Ebbéli tevé-
kenységében számíthatott tanársegédje, irK Károly
(1882–1924) lelkes közreműködésére, aki 1909-től korábbi
főnöke irányítása alatt a kolozsvári kutatóintézet vegyésze-
ként dolgozott. irKről az alábbiakban még szólunk. 

1914-ben a Nagy Háború kitörésével megszakadtak a kül-
földről, elsősorban a tengerentúlról érkező gyógynövények,
illetve növényi drogok beszerzésének addigi útjai. Ezért az-
tán felértékelődtek azok a hazai gyógynövények, amelyek a ten-
gerentúlról érkező növényi drogok kiváltására alkalmasnak
bizonyultak. A begyűjtést és feldolgozást persze meg kellett
szervezni, ami egyáltalán nem bizonyult egyszerű feladat-
nak, hiszen a háború miatt munkaerőhiánnyal is számolni
kellett.

Az illetékes hatóságok mindent elkövettek, hogy ehhez 
a váltáshoz – felvilágosító és szervező munkával – megfelelő
segítséget adjanak. A Vallás- és Közoktatásügyi és a Föld -
művelési Minisztérium hozzájárulásával és támogatásával 
a Honvédelmi Minisztérium Hadsegélyző Hivatala például
ún. „Röpülőlapokat” bocsátott ki „gyógynövények és más
gyógyanyagok gyűjtéséhez”. A kis- és középiskolás diákok –
természetesen tanáraik vezetésével – csoportosan gyűjtöt-

1.

Néhány szó a hazai gyógynövénygyűjtés és -kutatás történetéről
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tek, de a munkából a falusi asszonyok és öregek is jócskán ki-
vették a részüket.

A Hadsegélyző Hivatalnak külön gyógynövényosztálya
létezett, melynek élén dr. darVas ferenC (1883–1934)
gyógyszerész, a Budapesti Gyógyszerész Tanfolyam veze-
tő tanára állt. Kiváló gyógyszernövény-szakértőként csa-
patával megszervezte a vadon termő gyógy- és ipari növé-
nyek gyűjtését és termesztését, minek nyomán a gazdasági
blokád legnehezebb éveiben, 1918–1919-ben már mint -
egy 8 katasztrális holdon 20–25-féle gyógynövény ter-
mesztése folyt. Sikeres szabadalma volt a szedercserjele-
vélből, hársfavirágból és a koriander terméséből készített
póttea1. Ő volt továbbá az is, aki 1918-ban felállította 
a Földművelési Minisztérium égisze alatt működő
Gyógynövény- és Pap ri ka Kirendeltséget. A kirendeltség
1920-tól Gyógynövény forgalmi Iroda néven működött to-
vább azzal az elsőrendű feladattal, hogy ellássa a drogke-
reskedők és a növénybeváltók felügyeletét. darVas doktor
ugyanakkor jelentős tudományos és szakirodalmi mun-
kásságot is kifejtett, többek között 1918-ban ő indította
útjára a Herba c. lapot2. 

1915-ben alakult meg a fővárosban a 2. sz. m. kir. Gyógy -
növény Kísérleti Állomás, mégpedig az akkori Szőlészeti
Intézet kebelén, pontosabban keretén belül. Első két mun-
katársa dr. irK Károly és dr. auGuszTin Béla gyógy-
szerész volt. Az állomás megszervezésében oroszlánrészt
vállalt dr. száHlender lajos (1877–1946), a drogista-is-
kola vezetője3, aki a főváros által az iskola számára biztosí-
tott földterületet átengedte az újonnan alakult kísérleti állo-
másnak, hogy a munka egyáltalán elkezdődhessen. dr.
száHlender egyébként a „kolozsvári-iskolát” képviselte,
amennyiben a kolozsvári egyetemen nyerte gyógyszerész ok-
levelét 1889-ben. Ezt követően a Budapesti Tudomány -
egyetemen THan mór tanársegédje lett, aki mellett három
évig dolgozott, miközben gyógyszerész doktori diplomát
szerzett a Budapesti Tudományegyetemen. Ezt követően
WinKler lajos professzor asszisztenseként működött a
gyógyszerészi kémiai intézetben. 

Az I. világháború éveiben mindenekelőtt ricinus- és kö-
ménymag-felszaporítás folyt az állomáson, de fontos szere-
pet kaptak az első ópium-kinyerési kísérletek is.

A Gyógynövény Kísérleti Állomás új, Hermann Ottó ut-
cai épülete 1920-ban készült el. Az egyik elegáns budai villa-
negyedbe telepített intézmény nevében is előrelépett:
Gyógynövénykutató Intézetre keresztelték át. Az intézet ter-
mészetesen nem csupán a növényi drogok vizsgálatával fog-

lalkozott, hanem egyben hatósági (minősítő) funkciót is gya-
korolt, továbbá elsőrendű feladatának tartotta a hazai gyógy-
növények előfordulási helyeinek feltérképezését, gyűjtésük
és feldolgozásuk segítését is.

A magyar gyógynövényügy történetében korszakos ese-
ményt jelentett 1921. Szent István-napja; ekkor nyílt meg
ugyanis – államtitkárok és magas rangú hivatalnokok asz-
szisztenciája mellett – a városligeti Mezőgazdasági Mú -
zeum  ban az első gyógy- és háziipari növénykiállítás, ahol
mindenki megjelent, aki e téren érdekelve volt. A Gyógy- és
Ipari Növény Forgalmi Iroda négy csoportba osztva mutat-
ta be gyűjteményes kiállítását, amely a gyógynövénycso-
portban az összes vadon termő és termelhető hazai gyógy-
növényfajtát felsorakoztatta.

A Gyógynövénykutató Intézet első igazgatójává a fentiek-
ben már említett irK Károly vegyészmérnök-biokémikust,
PáTer egykori tanársegédjét, a kolozsvári Gyógynövény
Kísérleti Állomás vegyészét nevezték ki. 

Őt hamarosan egy másik erdélyi, pontosabban szegről-
végről erdélyi, mármint bánáti, bogsánybányai születésű
auGuszTin Béla (1877–1954) váltotta az igazgatói
székben. auGuszTin ugyanabban az évben, 1889-ben
szerezte gyógyszerészi oklevelét, mint száHlender, csak
nem a kolozsvári, hanem a budapesti egyetemen. Egy évet
töltött dr. deér endre budapesti Jó Pásztor Gyógy szer -
tá rában, majd főnöke tanácsára és ajánlásával három évig
dolgozott a híres svájci professzor, aleXander
TsCHirCH mellett annak berni egyetemi intézetében. Itt
avatták bölcsészdoktorrá. 

auGuszTin a M. kir. Gyógynövénykísérleti Állomást
(később Intézetet), amelynek létrehozásában és felszerelésé-
ben meghatározó szerepet játszott, közel két évtizeden át,
egészen 1938-ig vezette. Mindeközben megszervezte a va-
don termő gyógy- és iparnövények begyűjtését és megindí-
totta a nagybani illóolaj-lepárlást. Társszerzője volt az 1920-
ban megjelent A gyógy- és vegyipari növények termesztése
című korszakos műnek, amelyben kollégáival, két kiváló
szakemberrel4 200 oldalon tárgyalja az 562-féle, Ma gyar -
országon termeszthető gyógyvegyipari és fűszernövény ter-
mesztésével kapcsolatos tudnivalókat.

Posztján néhány rövid, hektikus háborús évre a már ko-
rábban említett száHlender lajos követte. dr.
száHlender a fiát, KárolyT (1907–1945) is gyógysze-
résznek nevelte, aki azonban a II. világháború utolsó évében
hősi halált halt. Apja csupán egy évvel élte túl.

száHlender doktor helyére dr. rom Pál (1902–
1962) lépett, aki a gyógy- és illóolaj-tartalmú növények ha-
tóanyagait vizsgálta, s e téren nemzetközi elismertségre tett
szert. A Budapesti Tudományegyetemen előbb vegyészi,
majd 1926-ban bölcsészdoktori, végül 1931-ben gyógysze-

Néhány szó a hazai gyógynövénygyűjtés és -kutatás történetéről

1. Szmodits lászló: dr. Darvas Ferenc (1883–1934) id. mű, 188.
2. A lap csupán néhány évfolyamot ért meg; 1940-ben indította újra

Giovanni Rudolf.
3. Drogista Szakiskoláját 1909-ben nyitotta meg. A szakiskolát 1923-ban

Drogista Akadémiává fejlesztette. Jóllehet kémikusként érte el tudomá-
nyos sikereit, jellemző, hogy magántanári disszertációját a Műegyetem
Közgazdasági Karán írta – áruismeret tárgykörben (különös tekintettel
a növényi drogokra).

4. A két társszerző: dr. Darvas Ferenc, a Földművelésügyi Minisztérium
alá tartozó M. kir. Gyógy- és Ipari Növényforgalmi Iroda igazgatója,
valamint Schneider József, a M. kir. Tudományegyetem főkertésze.
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részi oklevelet szerzett. A sokoldalúan képzett kutató nehéz
időkben, az ostromot követő hónapokban vezette az intéz-
ményt, melynek során a kárfelmérés és a romeltakarítás nem
egyszerű feladataival is meg kellett birkóznia. Budapest ost-
romakor ugyanis az épület súlyos károkat szenvedett, külö-
nösen az 1945. január 11. kitörési kísérlet során, amikor 
a környéken (Rézmál) felszámoltak egy idáig jutó és maka-
csul védekező, nagyobb német harccsoportot. A berendezé-
sek mellett ekkor égett el a könyvtár is, a Magyar gyógynö-
vények nyomdakész kéziratával együtt5. 

dr. Boros ádám botanikus (1900–1973) 1945 végétől
1954-ig látta el az intézet igazgatói tisztét, igen nehéz és –
mondhatni igazán „mozgalmas” – időkben. Boros nem csu-
pán kiváló botanikus, hanem ezen belül világhírű briológus,
vagyis mohakutató volt. Irányítása alatt az intézmény ideig-
lenesen a Növényegészségügyi Intézet épületének négy he-
lyiségében nyert elhelyezést. 

1950 mérföldkőnek bizonyult a hazai gyógynövénykuta-
tás történetében: ekkor alakult meg GioVanni rudolf
(1891–1963) vezetésével, az OMMI, vagyis az Országos
Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet – ezen belül a gyógy -
növény-minősítő osztály. GioVanni nemzetközi szaktekin-
tély, rendkívül tapasztalt „drogos szakember volt”, aki mögött
több évtizedes kutatói múlt állt. Az OMMI és gyógynövény-
minősítő osztálya 1953-ban új helyre, a Dániel út 40. sz. alá
költözött, ahol 1970-ig működött. 

1957-ben aztán – új idők új szeleként – új gyógynövény-
kutató központ nyílhatott Budakalászon. A Gyógy növény -
kutató Intézet (GYNKI) 1976–1990 között dr. TéTényi
PéTer (1924–2009) vezetésével működött. TéTényi okle-
veles kertészmérnökként, a biológiai tudomány doktoraként,
számos nemzetközi szervezet tagjaként illetve vezetőjeként6

tudományos tevékenysége és számtalan elfoglaltsága mellett
arra is talált időt és lehetőséget, hogy intézetében gyógynö-
vény-génbankot és kemotaxonómiai bemutatókertet alakít-
son ki. 

A rolf daHlGren svéd botanikus fejlődéstörténeti
rendszerére épülő bemutatókert 1984-ben létesült.

dr. Balázs Károly
szakíró
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1. úgynevezett „röpülőlap” gyógynövények és más gyógyanyagok gyűjtéséhez.
(1915)
a növényegészségtani Intézet roncsolt épülete
a növényegészségtani Intézet belseje. Egy nagy szállítógép roncsai (Eredeti
fényképfelvételeket tartalmazó albumból. Budapest, 1945. a szerző tulajdonában)

3.

5. A mű végül újraírva, illetve szerkesztve Giovanni Rudolf, Augustin
Béla, Rom Pál és Jávorka Sándor társszerzőségével 1948-ban jelenhe-
tett meg két kötetben; a második kötet tartalmazta az illusztrációkat.

6. Nagydoktori értekezését 1964-ben „Intraspecifikus kémiai taxonok és
gyógynövénynemesítés” címmel írta meg. Elnöke volt a Federation
International Pharmaceutique gyógynövényszekciójának, valamint az
International Society of Horticultural Sciences gyógynövény-munka-
csoportjának stb.
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2014. május 8-án Óbecsén, Than Károly szülővárosában járt 
a Körös nadányi Nadányi Társaság. 

Atársaság tagjai felkeresték az óbecsei Than-emlék-
házat, valamint koszorút helyeztek el a városháza
folyosóján található Than-emléktáblán. A látogató-

csoportot a helyi önkormányzat részéről Varnyú ilona
nyugalmazott községi kulturális megbízott, a THan család
emlékének ápolója fogadta az Óbecsei városházán.

A THan fivéreket a helytörténeti társaság a településü-
kön élt híres emberek között tartja számon, mivel a család
1848–49-es események után Óbecséről a körösladányi
rokonokhoz, a lenGyel családhoz került. 

THan Károly Körösladányban kezdte gyógyszerészgya-
kornoki munkásságát. Később a bécsi egyetemen megszerezte

a dr. Chemie címet, ami a korabeli gyógyszerészeket illette
meg. Budapestre visszatérve lerakta a magyar tudományos
kémia alapjait. Tanítványai közül sok híres tudós került ki. Már
életében nagy tisztelet és szakmai elismerés övezte. Többek
között a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke is volt.

Emléktábláját és emlékházát több magyarországi szakmai
intézet és társaság kereste fel, hogy elhelyezhesse a kegyelet
koszorúját. Az emléke máig összeköti a helyieket a magyar
gyógyszerészet és a kémia művelőivel.

Glässer erik
gyógyszerészhallgató

szeged-óbecse

Than Károly emléke 
határokon át
Than Károly emléke 
határokon át
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A gyógynövények ismerete meghatározó volt a gyógyszerészet-
történet kezdeteitől egészen napjainkig.

Kezdetben vala a gyógyítás, a gyógyítás vala istennél.
Ez a jó isten – aki megtanította az embereket az or-
voslás mesterségére (művészetére) – az egyiptomi

THoT volt. Az embereket a gyógynövények ismeretére – és
azokat betegségek gyógyítására – tehát ugyanaz az istenség
tanította meg, aki ezenkívül még az írás mesterségére is ki-
képezte őket.

Ókori gyógynövényszakértők
A gyógyszerészet korai időszakait vizsgálva egy fontos kér-
dés felmerülhet. Mégpedig a gyógynövények – állíthatjuk –
történelmi fontosságú, jelentőségű elnevezése. Arról van szó,
hogy az évezredekkel ezelőtt gyűjtött gyógynövények hol és
kik által lakott területen fordultak elő, az elnevezések kiktől
származnak (milyen nép adta a növény gyűjtésekor használt
nevét, amit igen gyakran olyan kutató – orvos – szedett ösz-
sze, aki azt a nyelvet nem is beszélte, legfeljebb csak azt je -
gyezte meg, hogy ezen a néven melyik nép körében találta). 
A két talán legismertebb korai gyűjtő a több mint két és fél
évezreddel ezelőtt élt indiai szusruTa (800–720?) sebész-
professzor, aki az akkori Kási (ma: Benáresz) város térségé-
ben gyűjtött mintegy 760 gyógynövényt (azok indiai nevén
nevezve őket). A másik nagy gyűjtő a kis-ázsiai (ciliciai) gö-
rög származású római orvos, dioszKoridész (20–90), aki
mint katonaorvos a Kr. u. I. század második felében (kb.
1950 évvel ezelőtt) a római hadsereget kísérte a Me di ter ra -
neum körüli hadjáratokra, s ott szabad idejében valamivel
több mint 600 gyógynövényt gyűjtött (közülük 280-at az
Al-Dunától délre, a dákok körében; dák nevükön). 

Kié az első gyógyszerkönyv?
Az orvos- és talán a gyógyszerészettörténészek semmivel
nem igazolható adata szerint a legrégebbi gyógyszerkönyv
Kínában készült. Egyik oldalon az írástudomány szakértői
szerint a régi kínai irodalom első emlékei a Kr. e. I. évezred
közepéről származnak, a Csou-korból (800–221), amelynek
legjelentősebb filozófusa a mindenki által ismert
KonfuCiusz (570–480) volt. Ha ez így van, akkor hogyan
képzelhető el a másik feltevés, miszerint „a legrégebbi gyógy-
szerkönyv Kínában készült, a hagyomány szerint sHen-
nunG császár (i. e. 2700 táján) írta (Pen T’sao Kang Mu cí-
men), amely 365 drogot sorol fel, köztük a rebarbarát, az
ópiumot és a Ma Huang növényt is” (ebből állította elő
1887-ben naGai az ephedrint). 

Sietek hozzátenni: az az adat, amelyet a kínai elsőséget
vallók használnak (a XIX. század végi francia és német tör-
ténészek adatai alapján), a kínai nagyhatalmi sovinizmus el-
ső virágkorából származik: Kr. u. 502-ben készült könyv kí-
nai orvos szerzője terjesztett el (a Mennyei Birodalom világ-

hódító ábrándjának negyed évezred múlva az Abbaszida
Kalifátus hadserege vetett véget 751-ben a Talasz-völgyi csa-
tában). Ezzel szemben a valóság: a Huang-ti nei-csing 
(A Sárga Császár belgyógyászata) a kínai orvoslás első tan-
könyve. Szerzője, Cin si HuanG-Ti császár 221-től 209-ig
uralkodott; ez az az uralkodó, aki előre elkészíttette síremlé-
két, amelybe sok ezer, ember nagyságú, egyéni arculatú ége-
tett agyagfigurákból álló hadsereget temettetett el. A gyógy-
szerészetre vonatkozó kínai írások a Kr. u. III. századtól je-
lentek meg. Ugyanakkor a kínai orvostörténet első, legko-
rábbi emlékei 1300–1200 közöttről származnak: csontokra
és teknősbékapáncélra vésett jelekből állnak. Ha ezt tudjuk,
akkor eléggé valószínűtlen, hogy folyamatos, nagyobb terje-
delmű írásokat ilyen anyagba lehetett írni.

Egyiptom
Az egyiptomi Ebers papirusz mintegy száz gyógynövényt is-
mer felhasználásuk módjával egyetemben. De más egyipto-
mi orvosi papiruszok is ismernek gyógynövényeket, s meg is
adják felhasználásuk módját. 

Mezopotámia
A hasonló korú Mezopotámiában az ékírásos táblák jelen-
tékeny gyógyszerismeretről tesznek tanúbizonyságot (sok
ma is használatos drogot és ásványi anyagot említve). A ma-
teria medicát itt növények, ásványi anyagok és állati eredetű
termékek jelentik. leírják a növény gyökerét, szárát, levelét,
termését, azt, hogy szárítva vagy nyersen használják, őrölve

Gyógynövényismeret századokon át
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(és szitálva), áztatva vagy főzve, hogy mibe keverjék
(sör, ecet, méz stb.), és hogyan alkalmazzák: lenyel-
ni, beöntéssel, borogatni kell-e a testet vagy kenőcs-
ként kell-e felvinni a beteg felületre, esetleg egy na-
gyobb testrészre. Eszközöket is megneveznek ezek
a táblák: kenőlapátot, fémcsövet, kést. A XII. szá-
zadban megjelent egy nippuri orvos receptkönyve
(ebből több mint egy tucat recept maradt ránk), egy
patika romjai között pedig 230 gyógyszert találtak,
többnyire növényi drogokat. Ismerték a desztillá-
lást, ezt a módszert használták bizonyos illóolajok
kivonására. A mezopotámiai orvosok munkáját is
sok gyógynövény segítette. Mindkét folyamvölgyi
civilizációban egyébként hashajtásra használták a
ricinust, ismerték a mák, az ópium hatását. 

India, Kína
Szintén sok gyógynövényt ismertek a két későbbi,
ugyancsak folyamvölgyi kultúrában, Indiában és
Kínában. A fentebb említett szusruTa indiai se-
bészprofesszor 760 gyógynövény pontos leírását ad-
ja (indiai kender, szenegál, szantál, ópium, valeriána
stb.). Az indiai gyógyszerészetnek köszönhetjük az
első hatásos vérnyomáscsökkentő alkaloidát.

Ókori görögök
Az Egyiptomot (kisebb mértékben Mezopotámiát)
megjárt ókori görög tudósok (Homérosz, THalész,
HéKa Taiosz, PüTHaGorasz, HérodoTosz, HiP PoK -
raTész) mind-mind csodálkoztak azon a tudományos gaz-
dagságon, amely jellemezte a kortárs egyiptomiakat.
Homérosz így ír: 

„Mást gondolt ekkor Helené, Zeusz isteni lánya.
Lopva varázsos szert hintett, amit ittak, a borba,
fájdalom- és haragűzőt, mely feledést hoz a bajra,
mindre. Ki ezt, miután a keverőbe keverve lenyelte, 
aznap az orcáján nem perdül végig a könnye,
és még akkor sem, ha az apja, az anyja hal is meg,
vagy ha a testvérét, vagy drága fiát a csatában
érckelevéz veri át, s ő ezt maga látja szemével.
Zeusz lányának ilyen bűvös szere volt, okos ésszel
elkészítve, amit Polüdamna adott, felesége
Thónnak, egyiptomi nő, hol a termő föld az ilyenben
legdúsabb: sok a hasznos fű ott és sok a gyilkos;
és aki ott él, mind bölcs orvos a földilakók közt,
mert az egész nép Paiéóntól származik ottan.”

(ODüSSZEIA, IV. 219–232.) 

A történelmi alakok közül elsőként a nagy orvos-matemati-
kus-filozófus, az Egyiptomban és Mezopotámiában évtize-
deken át „tanulmányúton” tartózkodó PüTHaGorasz

(590–510) kiváló krotóni tanítványát, alKmaiónT (560–
480) kell megemlíteni. Peri Phüszeiosz c. művét évszázad-
dal később HiPPoKraTész, 2/3 évezred múlva Galénosz
használta alapműként. A műből tükröződik a szerző ter-
mészetismerete, az általa szinte készen kínált növényi, 
állati és ásványi anyagok felhasználására való törekvés a be-
tegség (amelyet a szervezet egyensúlyzavarának tart) le-
küzdésére. 

HiPPoKraTész (460–377) a Corpus Hippocraticum né-
ven ismert művében számtalan gyógynövényt ismertet. 
A nagy orvos Pharmaitisz című, elveszett gyógyszerészeti
könyvében 236 gyógynövényt ismertet, amelyeket folyadék,
füstölőszer, kenőcs, kúp, por stb. alakban készíttet.

Alexandria
Az alexandriai iskola orvosai is sok gyógynövényt ismertek,
így különösen HéroPHilosz (335–255), erasziszT ra -
Tosz (325–245) és fiatalabb kortársuk, HiKésziész.
KoloPHóni niKandrosz (230–150) kiváló görög orvos
és költő gyógynövények és mérgek ismertetését szolgáló he-
xameterei a későbbi korok gyógyszerészei, orvosai és költői
számára mintául szolgáltak hosszú-hosszú évszázadokon
keresztül: Pl. a Thériaka és Alexipharmaka c. költeményei
(előbbi 958, utóbbi 630 hexameterből áll). Előbbi a mérges

Gyógynövényismeret századokon át



Xii. évfolyam 1. számGyógyszerészettörténetÓ16
kígyók, skorpiók, veszedelmes vadállatok csípésének, mará-
sának, harapásának ellenszereiről szól (ne felejtsük el, hogy
minden marás, harapás, csípés gyógyító istensége az egyipto-
mi Óbirodalom idején Hórusz volt már jó 3000 évvel
niKandrosz előtt). Az utóbbi a növényi, állati és ásványi
eredetű mérgekkel és ellenszereikkel foglalkozik (a legna-
gyobb latin költőkre – oVidiusra, VerGiliusra – hatásuk
szövegszerűen kimutatható). 

Ókori Róma
Rómában Celsus (Kr. e. 25–Kr. u. 50) és Plinius (23–79)
őriztek meg sok leírást a felhasznált orvosság-alapanyagok-
ról. sCriBonius larGus (10–85) Compositiones medica-
mentorum c. művében ismerteti a mákból nyerhető ópium el-
készítésének módját. nero császár méregkeverő orvosa,
andromaCHus (20–80) gyakran a királyok orvosa, az or-
vosok királya néven neveztetik. Galénosz (120–200)
Megatekhné című gyógyszertankönyvében 473 növényi
gyógyszert ír le (így a nagyon régóta ismert mandragórát is).
Meg kell említeni meneKraTész (†154) nevét, aki olyan ta-
paszt készített, amelyet az általa összeállított alapanyagok
alapján a bécsi HeBra bőrgyógyász professzor újított fel
1800 év múlva. De volt olyan gyógyszerésze is e kornak, aki
gyümölcsökből készített gyógyszereket. 

Bizánc
A ii. THeodosius által alapított első konstantinápolyi
egyetem, az Auditorium nagy professzora, a latin nyelv 18
kötetes grammatikáját megalkotó PrisCianus római név-
rokona, THeodorus PrisCianus (IV. század) néhány
olyan gyógyszert vezetett be, amelyeket ma (1600 év múl-
tán) is ugyanúgy használnak ugyanazon betegségek gyógyí-
tására. Kortársa, az utolsó ConsTanTinus leszármazott,
iulianus aPosTaTa császár barátja és udvari orvosa,
oreiBasziosz (326–403) Eükoriszta (Könnyen beszerez-
hető) címmel a házi gyógyszerekről laikusok számára négy
könyvet írt. A bizánci aiGinai Paulusz (625–690) el -
évülhetetlen érdeme az az észrevétel, hogy a gyógyszereket
előbb állatokon kell kipróbálni. A 856-ban iii. miKHaél
császár (842–867) által létrehozott Magnaura egyetemé-
nek olyan vezetője volt, mint a 10-es alapú helyiértékes
számírás európai bevezetője, león maTHemaTiKosz.
Orvosi karán olyan kiválóságok oktattak, mint a rendkívül
nagy jelentőségű orvosi praxist végző niszéTasz
(839–910), aki a legnagyobb görög orvosok sebészeti tár-
gyú műveit gyűjtötte egybe (alKmaiónTól saját koráig),
mint nonnosz (882–960), aki KonszTanTinosz
PorPHüroGenneTosz császár parancsára 297 fejezetben
szedte össze a görög medicina legfőbb eredményeit. Az új,
a iX. KonsTanTin császár (1042–1055) által létrehozott
egyetem (1045) olyan kiválóságokat tudott soraiban, mint
az ÍliászT 14 éves korában fejből tudó miKHaél
Pszellosz (1018–1078) professzor, a „filozófusok kon-
zulja”, az egyetemi tananyag megreformálója, több orvostu-
dományi könyv írója (Változatos utasítások, Értekezés a
diétáról; de írt a patológiáról egy 205 fejezetből álló köny-
vet és egyet a gyógyítás művészetéről; írt a fürdők gyógy-

hatásáról, 1373 jambikus verset közölt a higiénéről).
Minket azonban egy négyoldalas írása érdekel az Értekezés
a kövek tulajdonságairól című „az ónix megakadályozza az
éjszakai rettegést, a smaragd a vérzékenységet, a jáspis a fej-
fájást, a borostyán a nehéz vizelést, az achát a szembetegsé-
geket, a mágneskő a melankóliát” (s még írt így további 19
drágakőről). De tanított itt niKolaosz mürePszosz
(a balzsamkeverő, 1245–1320), aki 2600-féle (mások sze-
rint 1656) recepttel rendelkezett, továbbá a mauroPosz -
naK is nevezett jóannész BüzanTiosz (1000–1070) és
az egyéni tapasztalatra építő gyakorlati orvostan kiválósága,
jóannész aKTuariosz (1240–1310). Így nem csodálha-
tó, hogy Bizánc (Konstantinápoly) harmadikként megala-
kult egyetemére Európa, Ázsia és Afrika különböző része-
iből számtalan hallgató sereglett már a XI. század végétől.

Egyetemek
Két jelentős orvostudományi – ezen belül a materia medica
szempontjából is fontos – központról meg kell emlékezni: 
a vallási szempontból türelmetlen juszTinianosz császár
916 évi fennállás után 519-ben feloszlatta a PlaTón alapí-
totta athéni Akadémiát. Tagjai jó része, elnökük, damasz -
Kiosz vezetésével a Perzsa Birodalom nyugati tartományi és
(már 351-től jelentős) kulturális központjába, Gondísá pur -
ba menekült, ahol 531-ben létrehozták az orvosi-filozófiai
akadémiát (amely harmad évezred múlva, 862-ben előképe,
„szülője” lett a híres bagdadi Bajt al-Hikmának). Ugyan -
ekkor Nyugat-Európa első orvosegyetemén, Salernóban már
850-től jelentős gyógyító és tudományos munka folyt.
Szempontunkból olyan kiválóságok dolgoztak itt, mint
TroTula asszony (XI. század), aki gyógyszertan könyvé-
ben rendkívüli körültekintéssel (és a gyakorló orvosok szá-
mára jól használhatóan) írt különböző orvosságokról szám-
talan receptet adva. Továbbá niColaus magister (1100 
körül) az orvosi iskola recepteket is megverselő (az orvosi
munkát megkönnyítő) tankölteményei mellett jelentős Anti -
dotariumot írt (mintegy másfélszáz recepttel). De meg kell
említeni az ifjabb PlaTeariusT, aki gyógyszertanában 273
gyógyszert említ.

Kolostorok
A latin Európában a kolostori tudományok az orvoslás
szempontjából nagyon jelentős tevékenységet folytattak
mindenekelőtt a gyógynövények termesztése és gyógyászati
felhasználása szempontjából. Az egyik legnagyobb és legis-
mertebb alakja (az ábécé betűi hangalakjának megnevezője)
odo clunyi apát (†942) volt, aki De herbarum virtutibus cí-
men könyvet írt, amelyet még több mint fél ezer év múlva is
Európa-szerte használtak. Egyik leghíresebb gyógynövény-
kert a 724-ben alapított Benedek-rendi reichenaui kolostoré
volt.

Arab világ
Ennek a kornak másik nagy civilizációja a muszlim arab vi-
lág. A próféta kijelentése, hogy a tudomány kétféle: egyik 
a testtel foglalkozik, a másik a lélekkel. A lelket is érdemes
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gyógyítani, mert lehet gyógyítani. Fontos azon állítása, hogy
isten egyetlen betegséget sem bocsát ránk gyógyításának le-
hetősége nélkül, olyan pezsgést indítottak el a muszlim arab
kor kezdetétől (Mohamed halála 632) az orvoslás területén,
hogy bízvást tehetjük a kortárs görög medicina és a kolosto-
ri gyógyítás mellé. 

Természetesen az óriási muszlim arab birodalom terüle-
tén rengeteg gyógynövény állt az orvosok rendelkezésére,
amelyek óriási segítséget jelentettek. Így 

• dzsaBair (Geber, 700–777) muszlim arab vegyész (az
al-kímia „megalapítója”) a cinóber felfedezője, a finom szű-
rés, a desztillálás és a párologtatás kidolgozója. 

• szaBúr iBn szal (†860) a híres, 531 óta működő, ki-
emelkedő tudományos eredményekkel büszkélkedő gondi-
sápúri kórház és orvosképző iskola nesztoriánus arab orvosa
(latin fordításban) Dispensatorium című gyógyszerkönyve az
Abbászida Kalifátus (750–1258) ázsiai részén minden kór-
ház és gyógyszertár számára hivatalos könyvként szerepelt. 

• Kortársa az ugyancsak nesztoriánus arab orvos,
Hunain iBn iszHaK (†873) dioszKoridész Materia
Medica c. művét fordította arabra Galénosz 129 munkája
mellett (amelyeket indiai, arab, perzsa és szíriai növényekkel
egészített ki). 

• iBraHÍm al-maHdÍ (†839) az összetett gyógyszerek
egyik korai specialistája, aki a parfümériáról az első arab
könyvet írta. 

• Az első arab polihisztor, ar-razi (†925) a középkor
egyik legnagyobb orvosa és alkimistája. Mint gyógyszerész
„Nagy Akrabádin” c. könyvében olyan orvosságféléket ír le,
mint pl. egy sor arany- és ezüstbevonatú pirula; ugyanakkor
a fogak védelme érdekében egész sor fogpor-receptet készí-
tett és írt le). 

• Egy évszázaddal később, Váfid al-laKHmi (†1069)
hatalmas tudásával tűnt ki a gyógyszertan területén: jóllehet
hívő muszlim arab orvos volt, minden fogászati beavatkozás
előtt és után borral vagy ecettel mosatta ki a beteg száját. 

iii. aBdúr raHman kalifa diplomatája, a zsidó vallású
Haszdáj iBn saPrúT (†975), aki KonszTanTinosz
PorPHüroGenneTosz császártól Kórdobába vitte a Mate -
ria Medica-t ajándékba, s akit a kalifa nemcsak a mű fordítá-
sa felügyeletével bízott meg (a császár által küldött miKlós
pappal együtt), hanem a mű terjesztésének felelőse volt az
egész arab birodalom területén. 

A tényleges fordítója ekkor – évszázaddal az első,
Hunain iBn iszHaK fordítás után – a csodálatosan illuszt-
rált öt könyvnek a muszlim arab dzsuldzsul (Gulgul,
†997) volt, aki ezen munkája mellett Tabakát címmel a gö-
rög időktől a saját koráig élt orvosokról máig nélkülözhetet-
len könyvet írt). 

• alÍ aBBasz al-maGúszi (†994) perzsa származású
zoroaszter vallású arab orvos gyógyszertanában azt ajánlot-
ta, hogy a gyógyszereket előbb állatokon próbálják ki (csak-
úgy, mint  harmad évezreddel előtte aiGinai Paulusz). 
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• Száz évvel később, 1070-ben ConsTanTinus

afriCanus (1010–1087) ismerteti al-maGúszi könyvét
latin nyelvű írásában. 

• iBn BuTlan (†1061) leírja, hogyan hatnak az egészség-
re a füvek és a gyümölcsök, s nála – ugyanúgy, mint
Galénosznál – az egyszerű gyógyszerek közé tartoznak. 

• Az arab orvostudomány egyik legjelentősebb személyi-
sége a córdobai zsidó vallású aBu’l KaszÍm az-zaHraVÍ
(936–1013).

• iii. aBdur raHman és fia, ii. al-HaKam, valamint
unokája ii. Hisám egyik udvari orvosa, aki talán az egész
középkor legnagyobb sebésze. At-Taszríf című orvosi en-
ciklopédiájában külön fejezetben tárgyalja az olajos növé-
nyi kivonatokat és az egyszerű gyógyszereket. leírja a ká-
bítószer-tartalmú növényeket helyi vagy általános érzéste-
lenítés céljából. 

• A nagy orvos, iBn szÍna (980–1037) Kánon c. munká-
jában 760 gyógyszert ír le. iBn szÍna (Avicenna) lélektaná-
ban tovább fejlesztette/differenciálta az arisztotelészi három
lelki (növényi – állati – ásványi) képességet, s ezáltal nagy
hatással volt – negyed évezred múlva – aquinói Tamás
(1225–1274) párizsi professzor felfogására is.

• junusz iBn iszHaK al-iszraÍlÍ (†1120) An da lú ziá -
ban al-Musztaín címen arab, görög, latin, szíriák, perzsa nyel -
vű orvosi szótárt szerkesztett. 

• aBu’l-maKarÍm al-iszraÍlÍ (†1198) – előbb a fáti-
mida zafir kalifa, majd a Fátimidákat megdöntő
szaladin szultán udvari orvosa – nagy művet szentelt 
a citrusfélék és a rebarbara orvosi felhasználásának. 

• A kairói an-Naszirí kórház főorvosa, al-Baján al-
ÍszraÍlÍ (†1250), akinek legismertebb munkája az 
Ad-Dusztur al-bimarisztani, amely a kórházi formulák és a
kórházi gyógyszerezések könyve. Könyvét kórházakban és
patikákban gyakorló orvosok, gyógyszerészek és illatszeré-
szek Egyiptom-, Szíria- és Irakszerte használták (a XX.
században három alkalommal adták ki, három különböző
nyelven). 

• A lélek halhatatlanságát kétségbevonó, az anyagot és 
a mozgást öröktől valónak tartó córdobai muszlim arab iBn
rusd (1126–1198) több kisebb írást szentel a mérgek és el-
lenszereik leírásának. Jóllehet az utókor részéről két dicséret
is érte (danTe és leonardo részéről), műveit már éle té -
ben elégették. 

• A Dioszkoridész-könyvnek az 1200-as évek közepén
készült el újabb jelentős fordítása: iBn al-BaiTar (†1265)
munkájaként (aki egyébként emellett még 1400 növény le-
írásával saját gyógyszertankönyvet írt az andalúziai gyógy-
növényekről, amelyeket a velük kezelhető betegségek szerint
írt le). 

Az Abbászida Birodalomban a gyógyszerészek és az or-
vosok egyaránt fontosnak tartották, hogy a gyógyszereknek
tetszetős formája, jó íze és kellemes illata legyen. Ez utóbbi
annyira fontos volt, hogy az arabok a gyógyszereket szanda-
líninek nevezték, mert a szantálfa porát használták a gyógy-
szerek illatosítására. Az arab patikák rendkívül tetszetős
edényekkel, tégelyekkel rendelkeztek. 

dr. Benke józsef
Pécsi Tudományegyetem

Egy kompl� gyógynövényker�ő 
csaknem 800 gyógynövénnyel, 
közel 300 f$óval.
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Hasznos gyógynövénykereső házi praktikákhoz is!

Rendelje meg utánvéttel a Galenus Kiadótól:
E-mailben: rendeles@galenus.hu  Telefonon: (06-1) 467-8068 Faxon: (06-1) 363-9223 
Levélben: Galenus Kiadó, 1437 Budapest 70., Pf. 275 Webáruház: www.galenus.hu/shop

A könyv a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.

166x236 mm, 560 oldal, kemény fedeles, cérnafűzött,
fényes fóliázott, jelzőszalaggal ellátott könyv

Ár: 4350 Ft

†Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet, Szabó László Gy.

GYÓGYNÖVÉNYEK ISMERETE
A FITOTERÁPIA ÉS AZ ALTERNATÍV MEDICINA ALAPJAI

Dr. Babulka Péter fotóival illusztrálva.
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Gyula, 2014. július 10–13.

AMagyar Gyógyszerésztörténeti Társaság idén is
megszervezi az immáron XI. Gyógyszerésztörténeti
Nyári Egyetemet. A rendezvényre 2014. július 10. és

13. között kerül sor Gyulán. További részletek megtalálha-
tók az MGYTT honlapján (www.gyogyszeresztortenet.hu)
és a rendezvény Facebook oldalán.

2014. július 10. (csütörtök)
– Kb. 16 órától érkezés, regisztráció (Harruckern János

Közokt. Int. leánykollégiuma Gyula, Szent István út 38.)
– 18.30 A vendéglátó, Gyula városa (előadás)
– Ismerkedési est (pizzaparti, borozás)

2014. július 11. (péntek)
7.00– 8.00 Reggeli a kollégiumban
8.00–12.00 Szakmai előadások a konferenciateremben

a gyógyszerészet és a polgárosodás 
8.15–8.30 Megnyitó (Dobson Szabolcs)
8.30–8.50 Egyházi gyógyszertárak, világi gyógyszertá-

rak, állami szabályozás (Kapronczay Károly)
8.50–9.10 A magyar gyógyszerészképzés fejlődése

(Kapronczay Katalin)

Szünet (30 perc)

9.40–10.00 Erdélyi gyógyszerészdinasztiák 
(Péter H. Mária)

10.00–10.20 Gyógyszerészek a felvidéki városi polgárság
életében a XIX. és a XX. század fordulóján
(Ambrus Tünde)

10.20–10.40 A gyógyszeripar felemelkedése és a magyar
gyógyszerészet (Dobson Szabolcs)

Szünet (30 perc)

11.10–11.30 A gyógyszerészet és a zsidótörvények
(Szmodits lászló, Dobson Szabolcs) 

11.30–11.50 A segesvári gyógyszerészi múzeum rövid be-
mutatása (Veress lászló)

Zárszó

12.00–13.00 Ebéd a kollégiumban
13.15–18.00 Gyula és a polgárosodás túra (Csiga-kert,

Honvédtiszti emlékhely, Dürer terem, Szt.
Miklós park, Kossuth utca, Harruckern tér,
100 éves cukrászda, ladics ház, Erkel szülő-
háza)

19.30 Vacsora az Aranykereszt Étteremben

2014. július 12. (szombat)

7.00–8.00 Reggeli a kollégiumban

Várak, kastélyok, kúriák túra
8.15–11.30 A gyulai vár és a gyulavári várkastély 

12.00–13.00 Ebéd a kollégiumban
13.30–18.30 Kirándulás busszal Dobozra és

Szabadkígyósra
19.00 Vacsora a Halászcsárdában 

2014. július 13. (vasárnap)
– Reggeli a kollégiumban, hazautazás

A jelentkezéseket az alábbi e-mail címre kell elküldeni:
gyogyszeresztort.tarsasag@gmail.com

forrás: magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 

XI. Gyógyszerésztörténeti
Nyári Egyetem
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2014. április 10–12-én, immár 15. alkalommal, Budapesten került
megrendezésre a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság leg-
nagyobb rendezvénye, a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus. 

Amagyar gyógyszerészet legjelentősebb szakmai-
tudományos rendezvényének a Budapesti Kong -
resszusi Központ adott otthont, s a társaság megala-

kulásának 90. évfordulója jegyében zajlott. A kongresszus
több mint 800 résztvevője összesen 16 plenáris előadás, 
a párhuzamosan lezajlott szekcióüléseken 78 előadás és
mint egy 200 poszter segítségével nyerhetett betekintést 
a gyógyszerésztudományok és a gyógyszerészeti gyakorlat
egyes részterületeinek aktuális problémáiba.

A Gyógyszerésztörténeti Szakosztály szekcióülésére 
a kong resszus első napján, 2014. április 10-én került sor. 

A „Múlt nélkül nincs jövő!” mottó jegyében a szekción belül
az alábbi hat előadás hangzott el, amelyek összefoglalói
nyomtatásban a Gyógyszerészet c. folyóirat kongresszusi kü-
lönszámában jelentek meg, elektronikus formában pedig el-
érhetők a www.gyogyszeresztortenet.hu honlapon.

Előadások
• PéTer H. mária (Marosvásárhely): Néhány erdélyi
gyógyszerészdinasztia bemutatása 
• BudaHázy isTVán (Nagyvárad): Szemelvények a kolozs-
vári gyógyszerészképzés első évtizedeiből 
• amBrus Tünde (Brünn/Pozsony): Orient Gyula életpá-
lyájának felvidéki vonatkozásai 
• lárenCz lászló, KuTas jenő (Pécs): A 90 éve elhunyt
Kazay Endre gyógyszerészre emlékezünk 

• szalay annamária, CzeGlédi andrás (Tiszafüred):
Szemelvények az Osztrák–Magyar Monarchia katona-
gyógyszerészetéből az I. világháború idején 
• szaBó aTTila (Debrecen): A gyógyszerészethez kötődő
magyar szükségpénzek 

Poszterek
Az előadásokon kívül a poszterszekcióban az alábbi hét
gyógyszerésztörténeti témájú poszter került bemutatásra:
• BenKéné jenőffy zsuzsanna, BenKe TiBor
(Budapest): A homeopátiás gyógymód fogadtatása a magyar
egyház(i)ak körében a XIX. században
• erős isTVán, Pejó PeTra (Szeged): A gyógyszerészeti
kutatás első tudományos műhelye Szegeden (Prof. dr. Dávid
lajos munkássága)
• HáznaGy-radnai erzséBeT (Szeged): A szentjánoske-
nyérfa (Ceratonia siliqua l.) múltja és jelene
• HorVáTH lászló, Kis szölGyémi móniKa, szaBó
CsonGor, HiGyisán ilona (Debrecen/Budapest): 40
éves a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet
• HorVáTH judiT Kornélia, müHl nándorné
(Sopron): Elődeink, akikre büszkék lehetünk, Horváth
Dénes, Küttel Dezső, Nikolics Károly, akik meghatározták
szakmánk további fejlődését
• KaTa miHály (Szeged): Kedvessy György professzorra
emlékezünk
• szaBó aTTila, VeCsernyés miKlós, BáCsKay ildiKó
(Debrecen): Kabay, a magyar morfingyáros

Kitüntetések
A szekcióülés keretében került sor a Gyógyszerésztörténeti
Szakosztály legmagasabb szakmai kitüntetése, az Ernyey
József Emlékérem átadására. Az emlékérmet az MGYT
1974-ben alapította, s a társaság kitüntetéseinek adományo-
zási és átadási rendjében foglaltak értelmében, az MGYT

1.

2.
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Elnöksége jóváhagyásával kiemelkedő gyógyszerésztörténeti
munkásság elismeréséül adományozható.

Az emlékérem névadója ernyey józsef (1869–1945)
gyógyszerésztörténész, tudományos kutató, muzeológus és
polihisztor, a tudományos igényű magyar gyógyszerésztörté-
net-írás megalapozója és jeles művelője. Szakosztályunk ki-
tüntetésében az alapítás évében elsőként Halmai jános és
réPai lajos részesültek, majd őket további 16 jeles szemé-
lyiség követte. A társaság elnökségének döntése értelmében
2014-ben az Ernyey József Emlékérmet két kitüntetett ve-
hette át: dr. PéTer H. mária és dr. ferenTzi móniKa.

dr. Péter H. mária
1936-ban született Temesváron. Nagyváradi középiskolai
tanulmányait követően a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Intézet (Egyetem) Gyógyszerészeti
Karán tanult, ahol 1958-ban kapott gyógyszerészokleve-
let. A gyógyszerésztudományok doktora fokozatot 1973-
ban szerezte meg. 1959-től ugyanitt a Farmakognóziai
Tanszéken dolgozott különböző beosztásokban 1994-ig,
ekkor egyetemi adjunktusi minőségben nyugdíjazták.

Már 1981-től rendszeresen foglalkozik orvos- és gyógy-
szerésztörténettel. Ebben a témakörben közel 70 dolgozata
jelent meg hazai és magyarországi szaklapokban, tanul-
mánykötetetekben. „Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonat-
kozásai” c. monográfiája, amelynek a közeltmúltban, 2013-
ban jelent meg második bővített és javított kiadása, a mo-
dern magyar nyelvű gyógyszerésztörténeti irodalom egyik
kiemelkedő és alapvető jelentőségű műve. Saját kutató-
munkája mellett készséges segítője és tanácsadója a gyógy-
szerészettörténet iránt érdeklődő fiatal kollégáknak.

Dr. Péter H. Mária több tudományos társaság tagja,
munkássága elismeréséül a következő kitüntetésekben ré-
szesült: Genersich Antal-díj (1998 és 2009), Spielmann
József-díj (2006), Zsámboky-díj (2006), Pápai Páriz
Ferenc-díj (2009), Mikó Imre-emlékérem (2010),
Szigetváry Ferenc-emlékplakett és diploma (2011), a Cor -
vinus Egyetem Kertészettudományi Karának elismerő ok-
levele (2011).

dr. ferentzi mónika
1956-ban született Csongrádon. Csongrádi gimnáziumi
tanulmányait követően a Szegedi Orvostudományi
Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán szerzett gyógy-
szerészoklevelet 1980-ban, majd 1990-ben gyógyszerügyi
szervezés szakos szakgyógyszerészi képesítést. 
A gyógyszerészettörténet művelését mindennapi gyógy-
szertári munkája mellett kezdte és végzi a mai napig.

2002-től 2013-ig előbb megbízott, majd választott el-
nökként látta el a Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának elnöki
tisztét, 2013-tól a szakosztály alelnöke. Sikeres szakosz-
tályelnöki tevékenységének eredménye több kiemelkedő
gyógyszerésztörténeti konferencia (2005 – Dobogókő,
2008 – Budapest/Sopron, 2010 – Kőszeg) és szakmai
rendezvény megszervezése, neves gyógyszerészeink emlé-
kének ápolása (publikációs és előadói tevékenység, em-
léktáblák állításában való aktív részvétel és a Pantheon
Bizottságban kifejtett tevékenysége révén), valamint tár-
saságunk nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.
Tudományos és szervezői munkássága elismeréséül 2011-
ben a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémia tag-
jává választották.

A kongresszus második napján, április 11-én három, a kö-
zelmúltban megjelent gyógyszerésztörténeti témájú könyv-
vel ismerkedhettek meg az érdeklődők a szerzők je len lé -
tében:

• Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vo-
natkozásai (2. javított és bővített kiadás)

• Budaházy István: Halványodó arcképek – öt nagyváradi
gyógyszerész, öt sors

• Kata Mihály: Kedvessy
dr. ambrus Tünde

mGyT Gyógyszerésztörténeti szakosztály
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1. az Ernyey józsef Emlékérem kitüntetettje, dr. Péter H. mária (középen), balra
ambrus tünde szakosztályelnök, jobbra prof. szökő éva mGyt-elnök (fotó:
Papp nóra)
az Ernyey józsef Emlékérem kitüntetettje, dr. Ferentzi mónika (balról a máso-
dik), balra prof. szökő éva mGyt-elnök, jobbra Gaál Emese szakosztályi titkár
és ambrus tünde szakosztályelnök (fotó: Klebovich imre)
Könyvbemutató – a szerzők: Péter H. mária, Budaházy István, Kata mihály
(fotó: ambrus Tünde)
Könyvbemutató – a résztvevők (fotó: ambrus Tünde)
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„A nőkkel mindig baj van” 
állítja Kenéz Jónás patikus 
és még sokan mások
„A nőkkel mindig baj van.” Ezzel a címmel tartott a Rákos palo tai
Kertszínházban ősbemutatót Hámori Aladár (1904-?) színtársula-
ta 1947. július 26-án. A habkönnyű, háromfelvonásos operett szö-
vegkönyvét Fehér Tibor és Tarnói István írta. A darabhoz
Hoffmann Ödön szerezte a zenét, s a verseket is ő írta. 

Aburleszkelemekkel bőven ellátott operett, mondjuk
úgy, eleve testre szabott darabként készült, miután
az újrakezdést a staggione igazgatója egy igazán

„ütős” színdarabbal képzelte el, s ilyet is rendelt a szerzőktől.
A szerzői triumvirátus gyors munkájának hála az operett
rekordidő alatt készült el 1947 kora nyarán. Az ostrom utáni
színházi életben Hámori pestkörnyéki ősbemutatója meg-
lehetős feltűnést keltett, amit az is mutat, hogy az előadásról
különbusz szállította vissza a fővárosba a nagyérdeműt (este
már nem volt közlekedés Rákospalotáról). 

Hámori 1924-ben kezdte a szakmát prózai színészként,
majd 1935-től vándortársulati színigazgatóként működött,
igen jó, kollegiális viszonyban állt a két fiatal szerzővel,
feHér TiBorral (1921–1984, aki nem mellesleg 1947-től
haláláig a Miskolci Nemzeti Színházban játszott) és
Tarnói isTVánnal, valamint a nálánál jó néhány évvel 
idősebb, erdélyi származású Hoffmann ödönnel, akivel
a harmincas évek második felétől baráti viszonyt ápolt.
Hoffmann már az I. világháború éveiben zeneszerzőként,
szövegíróként és zongorakísérőként (később korrepetitor-
ként is) működött; kapcsolata HámoriVal akkor vált szo-
rosabbá, amikor Hámori az 1942–43-as évadban a vissza-
csatolt Észak-Erdélyben turnézott.

Jóllehet a társulat a korabeli besorolás szerint III. rendű
társulatként volt nyilvántartva (összesen négy ilyen kategória

létezett, a harmadikba 8 vidéki vándortársulatot soroltak
be), HámorinaK sikerült tehetséges fiatalokat szerződtet-
nie erre az idényre. Tagjai közül rövid időn, két éven belül 
a fővárosi Operettszínház szerződtette naiváját, THury
éVáT (1930–?), anGyal sándor (1925–1968), aki vi-
szont színinövendék volt ez időben, 1960-tól haláláig ját-
szott az Operettszínházban. Öreg rókának számított vi-
szont a bonviván, Homonnay (HorVáTH) isTVán
(1898–?), színigazgatóként is szerepelt 1933–35 között.

A darab cselekménye két színen játszódik: egy balatoni
nyaralóban (első és harmadik felvonás), valamint a „Jardin
d’Amour” mulató különtermében, nem túl bonyolult, vígjá-
téki történésekkel: atya és fia ugyanabba a lányba szeret be-
le, de a fináléra az öregnek megjön az esze és visszalép a fiú
javára, és megkéri barátja húgának a kezét, aki erre szintén
bejelenti nősülési szándékát. Szóval, egyszerre három boldog
pár készülődhet a grand fináléra. 

Az operett látványos része két táncos-komikus szerepre
épül: az egyik a patikusé, Kenéz Tódoré, a másik pedig a kis-
sé bugyuta, de jóindulatú magándetektívé, Butha Bandié. 
A patikus szerepére Hámori egy tehetséges, fiatal, kezdő
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színészt, KaráCsonyi miKlósT szerződtette. KaráCsonyi
1947 júniusában szerezte színészigazolványát (száma 1439),
és ez volt első komolyabb szereplése. Néhány hónap múlva
azonban eltűnik a színről – az év decemberében 
a Nagykőrösön tartott előadáson már más szerepel helyette
– és minden valószínűség szerint az országból is, miután 
a későbbiekben sehol sem leltük nyomát.

Az első szín a patikusé (egy balatoni nyaraló szobája), aki
hevesen udvarol a csinos Magdának, aki viszont nem hajlik 
a ( jó) szóra, mivel tudja, hogy hódolója nős ember.

KENÉZ: …tudja, Magdzska, én alig várom a szomba-
tot… A szombat és a vasárnap a legboldogabb
napom nekem, mert magát láthatom. Aztán jön
a hétfő, a kiábrándulás. Ma guk hazamennek
Pestre, én meg kinyitom a patikámat, keverge-
tem a mérgemet, akarom mondani a mérgeket és
magácskáról ábrándozom, egész héten…

MAGDA: De mondja, kedves drága, jó patikus úr, öreg mé-
regkeverő, mit akar maga tőlem? Hiszen maga
boldog házas!

KENÉZ: Igen! A feleségem boldog és én házas vagyok!
MAGDA: Én azt hallottam magáról, hogy mielőtt idejött

patikusnak, Vácott volt.
KENÉZ: Ez igaz!
MAGDA: Mint fogoly?
KENÉZ: Naná, mint fácán!… Két hibát követtem el éle -

temben: nősültem!
MAGDA: De hiszen ez csak egy!
KENÉZ: Értse meg, kedves, nősültem, vagyis nős vagyok

és ültem. Vagyis már kettő.

Patikusunk ezután elmagyarázza Magduskának, hogy
Vác tulajdonképpen fatális, sőt babonás félreértés következ-
ménye volt: szilveszter éjjelén ugyanis ólmot öntött, s mit
tesz a sors: csupa forintosok kerekedtek ki belőle. 
Kenéz továbbra is hevesen udvarol a nőnek – ugyanolyan si-
kertelenül, mint eddig. A második felvonásban a társaság au-
tókkal felruccan Pestre, ahol aztán a Jardin d’Amour mulató
különtermében előkerül egy magándetektív, bizonyos Butha
Bandi. A patikus és a detektív ismerkedése nem a legjobban
indul.

KENÉZ: Ön ugyebár autodidakta?
BANDI: Hogy-hogy?
KENÉZ: Önmagától hülye!
BANDI: Milyen hangon beszél velem?
KENÉZ: Baritonon.

Később azonban, miután jobban megismerték egymást,
összebarátkoznak, olyannyira, hogy Magduskával alkalmi
jelmezben elropnak egy tűzföldi táncot. 

A harmadik felvonásban (újfent a balatoni nyaralóban)
bonyolódnak a szerelmi szálak, Kenézt pedig már az első
színben halálos veszély fenyegeti – a színen megjelenik har-
cias felesége. A házisárkány a továbbiakban többször is ke-
resztülkergeti férjeurát a színen, míg végre sikerül sarokba
szorítania, hogy számon kérje. Az pedig rettentő leszen.

KENÉZNÉ: (mindenki előtt pocskondiázza a férjét) … Én
voltam a patikában egyedül, itt hagyott a gaz-
ember! A postamesternének epegörcse volt.
Összekevertem az orvosságokat és a posta-
mesterné két napig részegen feküdt. A lódok-
tor desztillált vizet kért és én adtam neki, azó-
ta a falu összes lovai részegek. Az egész falu a
patikába jár, mindenki berúg az orvosságok-
tól. Mondd, Jónás, mit csináltál? Minden
üvegben pálinka van?

KENÉZ: Igen szívem, csak egy üvegben nincs, amit az
anyósomnak szoktam adni, az valódi ricinus.

Kenézné még folytatná, de a darabot be kell fejezni – jö-
het a grand finálé. A férfiak kara lelkesen énekli: 

A nők, a nők, a nők,
A nőkkel mindig baj van;
E refraint jól tanuld meg:
A nőkkel mindig baj van!

Erre bevágnak a nők – természetesen ugyanezt énekelve a
férfiakról.

Aztán megint a refrain, ezúttal mindenki, nők és férfiak
együtt.

(FüGGÖNY)

A függöny végül 1948 nyarán gördült le véglegesen. Hámori
társulata addig többek között Nagykőrösön (1947. decem-
ber), Abonyban (1848 áprilisa) és Karcagon (1948 májusa)
adta elő a darabot – mindenhol nagy sikerrel. Ezt követően
lekerült a műsorról – a továbbiakban építő, mármint a szo-
cializmust építő darabokra volt inkább szükség.

dr. Balázs Károly
szakíró

4.
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1. a darab meghívója, amit postai úton vagy kézbesítve juttattak el
–     Eredeti felvételek az ősbemutatóról; a fényképész ismeretlen
megjegyzés: az illusztrációk (az eredeti szövegkönyvhöz mellékelve) a szerző tulaj-
donában.
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A gyógyszertan professzora

T oGnio lajos 1798. január 15-én született Bécsben.
Pesten 1854. november 9-én, mindössze 56 évesen
halt meg. Édesapja Trencsén megyében körorvos

volt. Orvosi tanulmányait Bécsben végezte, 1820-ban orvos-
doktorrá avatták. Az évben kelt értekezése: Dissertatio inau-
guralis med. de neurologia faciali (azaz az egyik – a facialis –
agyidegről, Bécs, 1820) [1]. Segédorvos lett a bécsi közkór-
házban (Allgemeines Krankenhaus, később ott alkotott
semmelWeis iGnáC fülöP). szinnyei [2] szerint 1824.
november elején, HőGyes [3] közlése alapján 1825-ben
Pesten az egyetem általános kór- és gyógyszertan rendes ta-
nárává nevezték ki, e minőségben működött – az
1848/1849-es tanév kivételével – haláláig. 1849-től 1854-ig
dékán is volt. A már idézett szerzők sorolják a jelentősebb
tudományos munkákat, majd HőGyes hozzáteszi: „… mint -
egy 20 kisebb gyógyszertani és balneologiai közlemény az Orvosi
Tárban s a Magyar orvosi és természettudományi munkákban
1838-tól 1849-ig”.

Hajdani közlésekből
Az Orvosi Tár 1841. április 11-én közölte a professzor

egyik anyagát a 236–242. oldalakon:
„Gyógyszertani pótlatok
Előadva:
Dr. Tognio L. prof. által.
Minden orvos, ki tudománya literaturájával csak valameny-

nyire ösmerős is, tudhatja, milly szorgalommal fekvének neki né-
met ügyfeleink hazájok ásványvizei mind kifürkészésének, mind
pedig leírásának; mikből azt is tudhatja, hogy mind a szenvedő
emberiségre, mind pedig az ásványvizek birtokosaira és haszon-
bérlőire mennyi haszon járomlik emünnet. Némethonban még 
a legcsekélyebb vizek is kifürkésztettek és leirattak már, úgy hogy
az utolsó három évben (1838, 1839, 1840). Osann1, Vetter2,
Hitte3, Schwarze4 és Simon5, nagyobb munkáin kívül 83. viz-
iratok jelentek meg, melyeken kívül jelenben három6 egyedül né-
methoni ásványvizek számára szolgáló folyóirat vagyon folya-
matban1. – A legújabbak ezek közül a Dr. Vetter által kiadott
évkönyvek, mellyek első évi folyamában (nem rég kimúlt Struve-
túl, Vetter-tül, Bauer vegytudóstul és több más porosz orvosok-
tul) számos igen érdekes értekezéseket olvashatni. Én ezen dús-
tartalmú könyvecskébül olly dolgokat kívánok közölni, mellyek
gyakoroló orvosainknak nem hogy nem érdekesek volnának, ha-
nem inkább kedvesek és haszonhozók leendenek. – Én a dolgot
dr. Vetter két igen érdekes értekezésével kezdem.

I. A szénsavas kesregvíz (aqua magnesica) Struve intézetébül.
A kesregföld (Talkerde), noha vegyrokonsági erősségére néz-

ve a berznemleges (electro-negatív) testek közt többi társelemei
után szokott állani: gyógytudományi tekintetbül mégis az élet-
műségre nézve olly jótékony hatásu különösségekkel bír, hogy
őtet szénsavu luganyokkal, vagy mészvízzel kipótolni semmikép
sem lehet. Az ő nevezetes savanykötő ereje mégis enyhén nyító

erővel jár, melly különösen erőtlen, gyöngéd egyénséghöz lehet
igen czélirányos. Azon különbség, melly közötte és a többi luga-
nyok közt létezik gyógyszerhatási tekintetben, minden esetre fi-
gyelmet érdemel. Az igen feltűnő, hogy a szénsavú kesreg által 
a vizeletet, ha nem épen lugonyossá, legalább vegytanilag imá-
mossá tenni, soha sen diszlik; és hogy az alatt hogy az észkép
szerint a hugysavú betvegyen alapúló betegségekben a kesreg-
földnek azon oknál fogva, mivel a hugysavú kesregsó minden itt
szóba jövők közt a legkönnyebb oldékonyságu, a legnagyobb 
hatás tulajdonítatik: én mégis ismételve tett kisérleteim, és ész-
revételeim következtében ezen szénletnek (carbonas) imámító 
hatását a vesékre és vizellő hólyagra csak igen kétséges fokban 
engedhetem meg; minek oka ugyan részint a kesregnek bélcsőre
való nagy hatásában kerestethetik, melly feloldatva könnyű 
gelisztamozgásokat és kiürítéseket okoz a legnagyobb sebességgel.
És épen ezen tulajdonok teszik a kesregsót tulajdon felszívó, és
széknyító szerré.

Azonban ezen szer tökéletes hatása kifejledésének eddiglen
különös körülmények szegülének ellen. Ezen szénsavú földsó t. i.
mellyről itten egyedül akarunk szólani, tiszta vízben, és vizes fo-
lyóságokban olly kis fokban oldékony, hogy ezen alakban adá -
sárul egészen le kell mondanunk. Ámbár tiszta poralakban adá-
sa kellemetlenségeit ezen szernek minden úton iparkodtak az or-
vosok kikerülni: ezen czél mégis sem egészen el nem érethetett,
sem általa e szer hatásaira nézve semmi különöst nem érhettek.
A szénsavú kesreg t.i. bár melly alakban adatik is: azon erők
mégis, mellyek belőle vegytani, általa pedig erőbeli tekintetben
szoktak kifejlődni, mindig csak lassan fejledendnek ki, mellyek
kifejlesztésére mindenkor nagyobb emésztő tehetségek kivántat-
nak, melly folyó állapotban adva kevesebb erővel emésztetik meg.
Mikből az következik, hogy folyó alak által az említett hatások
sebesebben, könnyebben, és minden rossz mellékhatások nélkül
elérethetnek, mi egyedül a Struve intézetében készített kesreg-
vízzel eszközöltethetik ki.

Ezen víz szénsavval van telítve, mellynek segedelmével 16.
obonnyi illy vízben 128. szemer száraz egyes szénsavú kesreg
(einfach koblensauere Magnesia) vagy is egy obonnyi vízben 8.
szemer van feloldva. A víznek enyhe, gyöngéd keserűségű ízze
van, melly a közönséges kesreg (Magnesia) szagához közelít. –
Én a vizet tündöklő hatással következő esetekben használtam;

1. A gyomornedvek savanyú elfajulásában, és az ezen okbul
származó gyomorégés vagyis zaha ellen, melly kellemetlen baj le-
győzésére gyakorta már egy pohárnyi is elég a kesregvízbül.

2. A csalánküteg (urticaria) ellen. Ezen alhasi bajokkal járni
szokott küteg ellen naponként kis pohárral többször íván ezen
vízbül a beteg, tőle mindenkor jó hatást tapasztaltam. Talán ez
esetben is a szénsavas föld savanyoltó hatalma az, mi a baj ellen
legtöbbet teszen; hatása azonban annál biztosabb, minél több
enyha székletétel eszköszöltetik általa.

3. A csecsemőknél, kiknél a savany az első utakban előkelőleg
olly gyakorta kifejlődik, különösen pedig az altesti fájdalmak el-
len, mellyek azon okbul szármoznák, már nehény kávéskanál-
nyi is elég ezen vízbül, hogy a bélbeli bennékek fonák vegyitése
kiegyenlítessék; mi által a savany kicsapongó mennyiségéből

Tognio Lajos (1798–1854)
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származott emésztésbeli baj, a tejnek könnyebb megemésztetése
eszközöltetik.

4. A szénsavú kesreg e szerint, mint ezt könnyen átláthatni,
magára a tejre is hat, valjon ő valamelly ősmeretlen úton me-
gyen-e ezen égvényes (alkalinus) nedvbe át? E részrül kisérlete-
ket, fürkészeteket nem tévén, nem állíthatom, de annak átvitt
hatása az anyárul vagy dajkárul a gyermekre, a kérdésre igen-
nel kíntet felelni. A savanyszármozás, a tej megtúrósodása, há-
nyás, sőt némelly börkiütések is s. t. b. a csecsemőknél gyakorta
következelmei a tej tulajdonságának, mit elegendőleg bizonyít
azon körülmény, hogy a szoptatót mással cserélvén föl, ezen ba-
jok megszünnek. Ezen  esetekben a kesregvízbül 4-8. obonnyit
naponként kétszer véve, elegendő ezen bajok elfojtására, t. i.
mellyek a csecsemőnél a tejnek savanyúságára való nagy hajlan-
dóságátul függőnek.

Én ezen vizet rövidség végett kesregvíznek (aqua magnesica)
neveztem, noha vegytani tekintetbül inkább kétszénletes kesreg-
víznek (aqua bicarbonatis magnesici) kellett volna nevezni;
mellyet én a nevezett bajokban minden tisztelt ügyfelemnek an-
nál bizodalmasabban ajánlok, mivel a szer más valamellyel nem
könnyen pótoltathatik ki.

II. Dr. Meyer H. szénsavú keserűvize.
Ezen víznek rendelménye Dr. Meyer Heinrik nagy hírű gya-

korlóorvostúl származik. 18. obonnyi szénsavas vízben két ne-
hezék kénsavú keserföld, és fél nehezék kétszer szénsavú szikeg
(doppelt kohlensaures Natron) oldatik fel. A vegytani rokonész-
kép szerint ezen oldatban három só szármozik: t. i. Glaubersó,
keserűsó és kétszer szénsavu kesreg (doppelt kohlensaure
Magnesia); sőt Berthollet vegytani észképe (theoriája) szerint ez
esetben még egy sóval több, t. i. tömegrokonságnak megfelelő cse-
kély mennyiségű szénsavú szikeg is szármoznék. Az igen termé-
szetes, hogy ezen víz készítésére egyedül csak páravíz használ-
tathatik.

Boldogúlt Meyer nevezetes gyógygyakorlatának körében igen
sűrűn élt ezen vízzel, még pedig igen jó sükerrel, a víz még min-
dig gyakran használtatik, és nagy tekintetben tartatik; mellytől
annak ellenére, hogy benne az ásványvízi anyagok csak csekély
számmal foglaltatnak, és különösen a sóhatásu vegyrészeknek
semmi javító szere nem foglaltatik benne, nagyterjedelmű gyógy-
hatásait még sem tagadhatjuk, mellyek különösen a bélcsatorná-
ban fejlenek ki leginkább. Ezen víz csak enyhén nyit, bélnedvek
elválasztásait öregbiti, és alkalmas életrend mellett nedvteliség,
kezdő dugulások, zsírgyülemek (Fettansamlung) s efféle bajok el-
len több hetekig használtathatik, az említett fenyegetődző, avagy
már valóban kifejlett bajokban nagy segedelemmel igérkezik; kü-
lönös hatású pedig ezen szer az asszonyi nem azon altesti bővé-
rűsége (plethora abdominalis) ellen, melly az arcz, különösen pe-
dig az orr vörösségével, a nyakon és fejen tünedező vörös foltok-
kal, az úgy nevezett tarjagossággal, s effélékkel jár.

Ezen víz is, mellynek sóféle létrészeire nézve elég erős gyöngí-
tő hatásának kellene lenni: szénsavtartalmánál fogva hatható-
sabbá és könnyebb emésztetűvé leszen. – Berlinben ezen szer
mintegy népszer (Volksmittel) gyanánt használtatik.”

ToGnio lajos áttekinti az irodalmat, gyakorlati szem-
pontokra helyezi a hangsúlyt.

Az Orvosi Tár 1841. július 4-én ismertette az Orvosok és
Természetvizsgálók nagygyűlésének anyagát, eseményeit
(Pesten tartották). Ebből idézünk, a 84. oldalon kezdődik:

„A gyűlés 2-dik napján, azaz Máj 30-kán Tognio Lajos 
a pesti orvoskar egyik tanítója élőszóval következőket adott elő.

… 3. Mutatott egy orvosi adagot bevevő kanalat, mellynek
ürege egy lat lepárolt vizet foglal magában, mellynek nagy hasz-
nát vehetnők; sőt kellene is ott, hol rágó sósavas higag (mercuri-
us sublimatus corrosivus) és eczetsavas szoritdék (acetas
strychninae) és más ezekhez hasonló szerek javasoltatnak; de
mivel ezen kanalak drágák, egy belőlről rovátkákkal megjegyzett
poharat készítetett, hol minden illyen rovátka egy latot mutat, és
így egy, két, három és négy latot kényelmesen és minden hosszas
méregetés nélkül meg lehet határozni.

Sőt még minden karikát kétfelé osztván, hat és 10 kőntinget
is meg lehet általa mérni, és ha eztet használjuk egy szemer (gra-
num) rágó sósavas higagnak nyolczlat vizben felolvasztott folya-
dékánál 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, rész szemert is meg lehet rajta tö-
kéletesen határozni, mit a mi rendes evő kanalainkkal alig lehet,
mivel ezek hol nagyobbak hol kisebbek. Illyen poharak kaphatók
Pesten Würtzler gyógyszerész urnál.

4. Mutatott egy porczellán poharat, melly kétfelé van vá-
lasztva, melly a River pezsgő italára használható; tudniillik az
egyik osztályba felolvaszott ketted szénsavas szikagot (bicarbo-
nas sodae), a másikba ugyancsak felolvasztott borkősavat (aci-
dum tartaricum) töltvén, ivás alkalmával a pohár ugy alkal-
maztatik, hogy a választás az ember orrával legyen egy irányba;
melly által a folyadékok az ajkak előtt egymást érintvén, a szén-
savas szesznek kifejlődése, nem a pohárban, hanem az ember
szájában történvén, a folyadékkal egyenesen a gyomorba hat, és
igy semmi szénsavas szesz kárba nem megyen. Illyes poharak
kaphatók Pesten a porczellán gyárok rakhelyein.”

Az Orvosi Tár egykori évfolyamából érdemesnek tartjuk
az egyik hírszöveg kiemelését. 1841. május 30-i lapszám,
352. oldal:

„Tognio tanár mint könyvtár-alapító.
Bene Ferencz ő nagysága az orvosi kar elnöke, s az orvos-se-

bészi tanulmányok igazgatója, betegeskedése miatt leczkéit to-
vább nem folytathatván: a tanitásban megőszült csüggedetlen
szorgalmu férfiu helyettesévé folyó hó 7-kén Tognio Lajos az ál-
talános kór- s gyógy- s egyszersmind gyógyszertan – lelkes taná-
ra nevezteték ki. – Tognio tanár elfoglalván az említett tanszé-
ket, előadá, mikép a gyakorló orvosnövendékség eddigelé egy fő 
s a tudományos müvelődésre föltétlenül megkivántató közeget
(medium) t. i. egy kisded könyvtárt nélkülezett, mi elmulhatla-
nul szükséges ott, hol egyének anyagi erején túl van minden
szükséges könyvet megszerezni. – Hogy a kar kivánatához ké-
pest a gyakorló orvosnövendékek számára egy illy kisded könyv-
tár létesüljön: Tognio tanár nagylelkűleg 86 darab orvos-sebészi
különféle tartalmú könyvet volt szíves adni, a könyvtár alapját
teendőket, s egyszersmind emlékül szolgálandókat, hogy a mos-
tani gyakorló orvosnövendékségnek másodszor tanitója. –
Fölszólítá az érdemes tanár a növendékeket, évenként csekély
sommát tegyenek össze, s korszerü könyveket szerezzenek, hogy
igy az alap koronkint nehány darabbal növekedjék. – Tognio ta-
nár e nagylelküségét – ki saját osztálybeli tanítványai számára is
már rég alapított illy kisded könyvtárt – nem lehet eléggé magasz-
talni. – Örök hála s tisztelet legyen jutalma az alapítónak. K. T.”

dr. Vértes lászló
gyógyszerésztörténész,

Budapest
Az irodalomjegyzék a szerkesztőségben megtalálható.
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Pataki Sámuel Erdély országos főorvosa volt 1812-től. A Galenus
Gyűjtemény 8 receptjét őrzi.

„Pataki Sámuel (tertius) – Erdélyország főorvosa – 1765.
február 16-án született Kolozsvárt, hol hasonnevű atyja
szintén orvos volt;  anyja: Szathmári Pap Sára.
Középiskoláit a kolozsvári ref. kollégiumban végezte, 1787-
ben Göttingában kezdte meg orvosi tanulmányait, majd
Bécsben folytatta s Pesten fejezte be. Orvostudori, sebészi és
szülésmesteri diplomáját a pesti egyetemen nyerte el 1794-
ben.

Hazajőve atyja mellett kezdte meg orvosi gyakorlatát.
Nemsokára újra felment Bécsbe, hogy megtanulja Jenner új
felfedezését, a himlőoltást, melyet aztán 1801-től kezdve
Erdélyben és különösen Kolozsvárt meghonosított.

1812-ben országos főorvossá neveztetett ki s egyszers-
mind a főkormányszék közegészségügyi előadójává, mi a fő-
kormányszék ellenkezésével szemben nehezen ment. Pataki
volt az első erdélyi főorvos, ki a főkormányszék ülésein mint
közegészségügyi referens vett részt.

1814-ben a Bras só ban és környékén dühöngő pestis le-
küzdése jutott feladatául, mi célból a járvány tartama alatt
Kőhalomban tartózkodott. A kíséretében lévő chirurgus-
segéde a pestistől való félelmében már Tordán megszökött. 
A járvány elfojtása körül szerzett érdemeiért királyi tanácso-
si címmel jutalmaztatott.

A főkormányszék megbízásából vegyelemezte Erdély für-
dőinek vizeit, mellyel már 1817-ben készen volt, de nyom -
tatásban csak 1820-ban jelent meg. Az eredeti hivatalos 
kézirat az Erdélyi Mú zeum-Egyesület Kéz irat tárában van.

Felesége – kit 1796. december 27-én vezetett oltárhoz –
Mauksch Zsófia volt, Mauksch Tóbiás kolozsvári gyógy-
szerész (a későbbi Hincz Gyógyszertár alapítójának)
leánya.

Pataki Sámuel
1824. május 7-én
hunyt el, halálát víz-
kórság okozta. Özve-
gye 39 évvel élte túl,
1863-ban halt meg,
84 éves korában.

Öt fia közül az első
– Sámuel (quartus) –
készült az orvosi
pályára, de mint har-
madéves orvosnöven-
dék 1820-ban meg-
halt Bécsben. Egy pár
francia nyelven írt
vegytani értekezését a
francia szaklapokban
közölte.

Később Dániel fiá-
ból – ki már jogot

kezdett tanulni – lett orvos, s a protomedicusi állásban
utóda.”

Pataki Jenő: Az erdélyi orvoslás történetéből. Bp., 2011.

Pataki Sámuel

Pataki sámuel (tertius) receptjei (1804)





Ismerjen meg 10 híres 
zeneszerző-géniuszt: 
Bach, Beethoven, Mozart, Verdi, 
Wagner, Bartók, Dohnányi, Erkel, 
Kodály, Liszt 

A szerző öt nagy magyar és öt 

nemzetközi zeneszerző-géniusz 

családfaelemzése alapján kutatta 

géniuszságuk gyökereit. 

Tudta-e, hogy...
• J. S. Bach szinte minden akkori hang-

szeren játszott, gyermekkori szoprán

énekhangja is párját ritkította,

• Bartók Bélának abszolút 

hallása volt, a leütött hangokat meg

tudta nevezni.

„Az emberiség boldogabb lesz, ha megtanul a zenével méltóképpen élni.”
(Kodály Zoltán)

Megjelent a Galenus Kiadó gondozásában 
Dr. Czeizel Endre: Zeneszerzők – Gének – Csodák

című könyve. 

Könyv 
paraméterei:
166x236 mm

524 oldalas, kemény táblás, 
cérnafűzött, jelzőszalaggal 

ellátott illusztrált könyv

Ár: 4900 Ft

E-mail: rendeles@galenus.hu Telefon: (06-1) 467-8068 
Fax: (06-1) 363-9223 Levél: Galenus Kiadó, 1437 Budapest 70., Pf. 275
Webáruház: www.galenus.hu/shop

       


