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Beszámoló
XI. Gyógyszerésztörténeti
Nyári Egyetem
Gyula, 2014. július 10–13.
A Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság (MGYTT) 2014. július
10–13. között immár 11. alkalommal tartotta meg hagyományos
rendezvényét, a Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemet, amelynek ezúttal Gyula városa adott otthont. A Nyári Egyetemen
75 gyógyszerész vett részt, a legtöbben Budapestről, Szegedről és
Pécsről jöttek, de a Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is
érkeztek kollégák. A társaság – a tavalyi rendezvényhez hasonlóan – ismét vendégül látott öt erdélyi hallgatót is.

J

úlius 10-én molnár zsuzsa egy rövid előadás keretében bemutatta a rendezvénynek otthont adó város történetét, így mindenki közelebbről is megismerhette
Gyula város érdekességeit és legendáit. Majd a hagyományos ismerkedési est következett jó hangulatú pizzázással és
borozással.
Július 11-én a szakmai programok következtek. A központi kérdés a „Gyógyszerészet és polgárosodás” volt, az előadások ezt a témát dolgozták fel. A szünetekben lehetőség
nyílt a vitákra is.
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nek állít emléket az ún. Honvédtiszti emlékhely, valamint
láthattuk a városban a honvédeknek szállást adó gyulai
polgári házakat is. A városnéző séta részeként betértünk
a Százéves cukrászdába is, amelynek épülete egykor patikának adott otthont, ezúttal azonban egy „édes kísértés”
várta a résztvevőket, a többféle süteménynek pedig nem
volt érdemes ellenállni. Rövid pihenés után továbbhaladva
a hazai polgárosodás legegységesebb múzeumát, a Ladicsházat látogattuk meg, amely a névadó család öt generációjának hagyatékát mutatja be.
Gyula, mint erkel ferenc szülővárosa is híres, ezért felkerestük a magyar Himnusz zeneszerzőjének szülőházát is,
ahol egy meglepetés várta a résztvevőket. orosz ádám,
a Semmelweis Egyetem tavaly végzett gyógyszerésze,
a Semmelweis Egyetem Bioﬁzikai és Sugárbiológiai Intézetének PhD-hallgatója, aki képzett operaénekes is, Erkeláriákat adott elő nagy sikerrel.
Az élménydús nap az Aranykereszt Étteremben egy jó
hangulatú vacsorával zárult. Érdemes megjegyezni, hogy az
étterem épületének falai között egykor szintén egy patika, az
Aranykereszt Gyógyszertár működött.
Július 12-én a hagyományos kirándulásra került sor, egy
tematikus „Várak, kastélyok, kúriák” című túra keretében
a volt békési vármegye nevezetes kastélyait kerestük fel.
Délelőtt a gyulai várat, majd a gyulavári várkastélyt tekintet-

a nyári egyetem előadásai –
A gyógyszerészet és a polgárosodás
Dobson Szabolcs: Megnyitó
Kapronczay Károly: Egyházi gyógyszertárak, világi
gyógyszertárak, állami szabályozás
Kapronczay Katalin: A magyar gyógyszerészképzés
vázlatos története
Péter H. Mária:
Erdélyi gyógyszerészdinasztiák
Ambrus Tünde:
Gyógyszerészek a felvidéki városi
polgárság életében a XIX. és XX.
század fordulóján
Dobson Szabolcs: A gyógyszeripar felemelkedése és
a magyar gyógyszerészet
Szmodits László –
Dobson Szabolcs: A gyógyszerészet
és a zsidótörvények
Veress László:
A segesvári patikamúzeum
A szakmai rész után a résztvevőket még az eső sem
riasztotta el egy városnézéstől, amely során azt ismerhettük meg, hogy Gyula városa milyen nevezetességeket őriz
a polgárosodás korából. A többnemzetiségű Gyula érdekes
templomaival, szép épületeivel mindenkit lenyűgözött.
Kevéssé ismert, hogy Gyulán szállásoltak el 1849 augusztusában kilenc olyan honvédtisztet, akiket később aradi
vértanúként végeztek ki, valamint a városban zajlott le
1849. augusztus 23-án a lefegyverzés is. Ezen események-
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tük meg. Ebéd után pedig egy hosszabb túrára indultunk.
Először Doboz nagyközség nevezetességeit, az yBl miklós
által tervezett magtárat, majd a kápolnát és a kriptát kerestük fel. Az utóbbi két nevezetességet pedig a kápolna építtetőjének, Wenckheim dénes grófnak az unokája, jeannemarie dickens-Wenckheim grófnő („Zsanmari”) mutatta be, akinek magával ragadó személyisége mindenkire
hatással volt. Ezután a szabadkígyósi Wenckheim kastélyt,
Dél-Alföld legszebb kastélyát kerestük fel, amely ismét látogatható, így az egykori szalonokat és a könyvtárat is megtekinthettük. Szabadkígyóson kis piknik keretében Békés megye egyik gasztronómiai nevezetességét, a híres pálinkákat is
megkóstolhattuk. Este a Harruckern János Közoktatási
Intézet diákjai tartottak néptáncbemutatót, majd a búcsúesten sor került a hagyományos gyógyszerészdalok és indulók
eléneklésére is.
Július 13-án a mai gyulai hagyományőrzésbe pillanthattunk bele. Felkerestük a gyulai Nosztalgia Házat, ahol egy
kellemes, vasárnap délelőtti kávézás és süteményezés közben
a gyulai hímzéssel is megismerkedhettünk, akinek pedig
kedve tartotta, nosztalgiafotózáson is részt vehetett.
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Gyula város régi gyógyszertárai
A Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemen gyulai sétánk
során a résztvevők a város két régi patikájának épületét
ismerhették meg. Sajnos, már egyik épület falai között sem
működik gyógyszertár.
Gyula város első nyilvános gyógyszertára, a Megváltó
Patika 1770-ben létesült a város árvizektől leginkább védett pontján, a város ősi magjában, a mai belváros területén. A gyógyszertár központi helyen állt, ezt a „A piatzon”
„A templom mellett” korabeli leírások érzékeltetik.
A második gyógyszertár az Oroszlány Gyógyszertár
volt, amely csak 1804 és 1807 között működött. Így
második, jelentősebb patikának az 1851-ben megnyílt
Szentháromság Gyógyszertárat szokták tartani. A harmadik patikát, a Vöröskereszt (későbbi Aranykereszt)
Gyógyszertárat 1888-ban nyitották meg. Ezekben
a gyógyszertárakban az a közös, hogy valamennyi
a gyulai belvárosban működött. A negyedik patikát, az
1903-ban megnyitott Szent József Gyógyszertárat valósággal „száműzték” a rivális tulajdonosok a város
egyik kintebbi részébe, a Régi temető utcára, csak
1912-ben tudta azt tulajdonosa a városközponthoz közelebb költöztetni. A város külterületén így 1930-ig tulajdonképpen nem is üzemelt gyógyszertár.

4.

Oroszlány Gyógyszertár –
ma Százéves cukrászda

5.

A hagyomány pedig továbbfolytatódik dr. GraBariTs
isTván, a társaság alapítójának szellemiségében, a közös döntés értelmében jövőre Szegeden találkozhatnak
az érdeklődők a XII. Gyógyszerésztörténeti Nyári
Egyetemen.
(A fényképeket Ambrus Tünde, Dancsi Zoltán és Orosz Tamás
készítették. A nosztalgia-csoportképért ezúton mondunk köszönetet a gyulai Nosztalgia Háznak.)
1. erkel Ferenc szobra előtt
2. Kossuth tér a dürer mozaikkal
3. csoportkép a gyulavári várkastélyban
4. a dobozi kápolna
5. Jeanne-marie dickens-Wenckheim grófnő
6. Hügieia képe a százéves cukrászdában
7. az aranykereszt Hotel és étterem – az egykori patika bejárata

Gyula város második nyilvános gyógyszertára volt, „a város legalkalmatosabb helyén lévő Oroszlány a patikárius
lakóházzal együtt”. Felállításakor az volt a fő szempont,
hogy „A nagy országút” mellett, a későbbi gyulai kispiactér mellett létesüljön.
Az épületet 1801-ben, a nagy gyulai tűzvész után
eredetileg üzlet- és lakóháznak kezdték el építeni
copf-empire stílusban. Az egykori gyulai grófok,
Wenckheim józsef és ferenc a maguk költségén
patikát alapítottak benne, és shulszky GásPár
gyógyszerészt helyezték oda patikusnak. (shulszky
nevet írják schulszkynak is.) A városnak ezen a forgalmas és népszerű helyén – a Nagy utcán, később
Kispiac téren, majd napjainkban az Erkel téren – működött tehát az Oroszlán (Oroszlány) Patika 1804 és
1807 között. A rövid ideig működő gyógyszertár egy
emléke azonban ma is látható az épületben: belépve az
egykori patika ofﬁcinájába (a mai Százéves cukrászda
kiszolgálóhelyiségébe) a több mint 200 éves Hügieia
kép köszönti ma is a betérőket.
Mivel gyógyszertárként nem sokáig üzemelt, az egykori patika helyén – minimális átalakítás után – az
épületben 1840-ben alapította meg cukrászdáját salis
andrás. A gyulai Százéves cukrászda tehát 1840 óta
működik folyamatosan, ezzel az ország második legidősebb cukrászdája, egyedül a budai Ruszwurm előzi
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meg. salis andrás reinhardT jános gyulai cipészmester lányát vette el feleségül, így került az üzlet
az asszony egyik rokonának, reinhardT józsef cukrásznak a kezébe. reinhardT józsef halála után az
özvegye kezében maradt a vállalkozás és bérlők működtették tovább. A cukrászda a mesebeli „Százéves”
nevet az államosítás után, 1952-ben kapta, a helyiek
ezt a nevet nem is szeretik, a mai napig Reinhardt cukrászdának hívják.
1984-ig a mindenkori segédek vitték tovább a cukrászdát, végül az utolsó, jános imre eladta a városnak,
mivel nem lévén utódja. Ekkor kezdődött meg a cukrászda idegenforgalmi nevezetességgé történő tudatos
átalakítása.
Ma a díszesen festett termekben korhű és eredeti
biedermeier berendezési tárgyak láthatók. 1840-ből
maradt fenn a sarokterem fali polcállványzata, a két
aranyozott favázával, és a fedeles cukorkásüvegekkel,
valamint a régi edényeket őrző vitrines pult is.
A cukrászda mindig is közösségi hely volt, ezt bizonyítják a boltozatok közepén feltárt falképtöredékek,
valamint a rekonstruálásra kerülő, főként a 6-7 fős asztalok. Az üzlet egyik legnagyobb kincse egy josef
hain bécsi mester által készített hasábszekreterben elhelyezett 32 sípos géporgona 1819-ből. Az egykori
cukrászműhely helyén Cukrászmúzeumot alakítottak
ki, ahol korabeli eszközökkel, és berendezésekkel ismerkedhetünk meg. A fagylaltkészítés régi eszközei is
láthatók: ezek működtetéséhez a közeli Fehér-Körös
folyóból hoztak fel jeget télen, s egész nyárig kitartott a
jég abban a pincében, amely az egykori patika magisztrális alapanyagraktára volt.
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minisztérium mégis engedélyezte a „Vöröskereszt”-hez
címzett gyógyszertár felállítását. Ekkor Winkler
lajos és naGy jenőné, a két működő gyógyszertár,
a Megváltó és a Szentháromság Gyógyszertárak tulajdonosai fellebbezést nyújtottak be, mivel a gyulai
Kapus-híd hídfőjére tervezett gyógyszertár veszélyeztette volna a Megváltó Patika forgalmát. A leendő patika tulajdonosa, a tekintélyes vagyonnal rendelkező
Bodoky mihály azonban ragaszkodott a helyszínhez, „tekintve, hogy az élővízcsatorna bal partján a városképben gyógyszertár nincsen”. A huzavona eredménye az
lett, hogy a tervezett helytől mindössze két méterrel távolabb, a Kápolna (későbbi Kossuth) téren 1888-ban
megnyílt a Vöröskereszt Patika.
A házat feltehetőleg id. cziGler anTal építész
építette, késő barokk stílusban, középen kiskiülésű rizalittal. A homlokzat ma már átalakított formában látható. A ház eredetileg schWeiTzer alajzia és férje,
császár fűszerkereskedő tulajdona volt, tőlük vásárolta meg az épületet Bodoky mihály, okleveles
gyógyszerész.
1905-től Wieland dénes Aranykereszt néven vezette tovább a patikát, mert Magyarország a Vöröskereszthez történt csatlakozásakor vállalta, hogy ezt a nevet csak a szervezet használhatja. A patikajogot
Wieland dénes özvegye, hajóssy mária megtartotta és féhn olGa gyógyszerésznő vezette a gyógyszertárat 1936-tól az 1950-es államosításig. Az államosított gyógyszertár 1983. november 1-jéig üzemelt
a házban.
Jelenleg az épületben az Aranykereszt Hotel és Étterem működik, belépve szintén az egykori gyógyszertár
ofﬁcinájába érkezünk, de az épület a gyógyszertár jellegét már teljesen elveszítette.

Aranykereszt Gyógyszertár – ma
Aranykereszt Hotel és Étterem

dr. molnár zsuzsa
szakgyógyszerész

A város harmadik gyógyszertárának megnyitását hoszszas harcok előzték meg, mivel a már működő
Megváltó Patika tulajdonosa – a képviselőtestület tagjaként – erősen ellenezte azt. 1887-ben a Belügy-

IRODALOM:
1. Gecsei Lajos: Patikák-patikáriusok 1770–1850.
2. Kissné dr. Ábrahám Katalin: A gyógyszertári hálózat kialakulása és fejlődése Békés megyében 1770–1950.
3. http://gvopappser.gyulakozkincs.hu/
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Előadás-kivonatok
A Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem előadásainak összefoglalója.

Egyházi gyógyszertárak,
világi gyógyszertárak,
állami szabályozás
Az 1241-ben ii. friGyes császár által kiadott birodalmi
rendelet (Constitutiones Frederici) az európai egészségügyre
vonatkozó rendeletek kiindulópontja, amely nemcsak az orvosi hivatásra vonatkozott, hanem a gyógyszerészetet is önálló hivatásnak és szakterületnek nevezte. A gyógyszerész az
orvos ellenőrzése mellett készíthetett gyógyszereket, amelynek árát a hatóság állapította meg.
Mivel a gyógyszerészet közérdeknek minősült, amikor el
kellett tekinteni a szűkebb városi érdekektől, a gyógyszerészek grémiumot (testületet) alkottak, amely döntött a közös
ügyekben, vállalta a képzést, az érdekvédelmet. A grémiumösszejöveteleket az adott igazgatási egység (vármegye) székhelyén tarthatták. Ezt a formát ajánlotta a Generale Normativum in Re Sanitatis (1770) 15. § is.
A városi magisztrátus (páDr. Kapronczay Károly
lyázó gyógyszerész) hiányában
maga is alapíthatott gyógyszertárat. A városi patikák esetében
a gyógyszerész a város alkalmazottja volt, a gyógyszertárra érvényes lett az összes szabályozó
rendelkezés. Ettől a formától
függetlenül természetesen jobb
megoldás volt a saját tulajdonjogú gyógyszertár.
A XVII. században döntő fordulat történt a patikaalapítás vonatkozásában: a zsoldos hadseregek állandó egészségügyi szervezetet és a betegellátás stabil formáit igényelte.
A felvilágosult abszolutizmus közegészségügyi politikája
nemcsak jogszabályokkal rendezte a közegészségügyet, az
orvosképzést, általában az orvosügyeket, de hangsúlyt fektetett az infrastruktúra felépítésére is. Ebbe tartozott a patikaalapítások ösztönzése, szükség esetén ennek anyagi támogatása is.
Gyógyszertári vonatkozásban a nagyvárosokban létezett a
saját (reál) jogú gyógyszertár, többségében az állam volt a létesítő és a működtető, alkalmazotti jogviszonyban álló
gyógyszerészekkel. A legtöbb helyőrségi betegellátó intézetben működött gyógyszertár, amely a polgári lakosság rendelkezésére állt.
Az 1876. évi XIV. közegészségügyi törvény pontosan rendezte a gyógyszertárak jogviszonyát: patikavonatkozásban
csak magántulajdonról (reáljogról) beszél, amelynek birtokosa a megfelelő végzettséggel rendelkező gyógyszerész.
Elismeri azt a formát is, hogy a tulajdonos – elsősorban

örökség révén – nem rendelkezik gyógyszerészi végzettséggel, akkor viszont a tulajdonos köteles a törvényben előírt
végzettséggel rendelkező gyógyszerészt alkalmazni, aki teljes
szakmai felelősséggel irányítja a gyógyszertárat. A törvény
elismeri a hatóságok (például város, vármegye, közigazgatási
egység) által alapított gyógyszertárak működését, de itt a tulajdonosra (a működtető hatóságra) hárul a szakmai működéssel járó összes felelősség.
dr. kapronczay károly

A hazai gyógyszerészképzés
vázlatos története
A gyógyszerészképzés külhoni formáinak példája szolgáltatta az alapot a magyarországi oktatás megszervezéséhez.
A hazai gyógyszerészek képzésében az általános gyakorlat
hosszú időn át a céhes keretek közötti oktatás volt.
Tulajdonképpen a metódus – a tanonc és a gyógyszerész viszonya, a kötelezettségek és jogok kölcsönös meghatározása,
a tanonci idő és a vizsgatétel módja – volt a meghatározó
elem ebben az oktatási formában, amely más gyakorlati mesterséghez hasonlóan nevelte ki a szakmai utánpótlást.
A fordulatot természetesen a hazai orvosi kar létrehozása
hozta meg, a nagyszombati orvosi karon az 1772-es évben
indult el a gyógyszerészek képzése. A Störck-féle tanulmányi
reform (1774) fogalmazta meg először határozottan, hogy
a gyógyszerészhallgatók kötelesek a botanika, a kémia és
a materia medica órákat látogatni, ugyancsak ekkor rögzítik
írásban, hogy a gyógyszerészhallgatókat be kell vezetni az
Dr. Kapronczay Katalin egyetemi matrikulába és részesíteni kell őket a kar minden jogában, vagyis teljes jogú egyetemi polgárrá váltak. A képzés
ideje ekkor egy tanév volt, a téli
hónapokban hallgatták az elméleti tárgyakat, a jó idő beálltával a botanikus kert és a laboratóriumi munka következett.
Az elméleti vizsga után a gyakorlati tudást kellett bizonyítani, amely egy összetett gyógyszer elkészítését jelentette
a gyógyszerkönyv előírásai szerint. A gyakorlati vizsga helyszíne – egyetemi gyógyszertár hiányában – egy erre kijelölt
városi patika volt. A sikeres vizsga letétele után esküt kellett
tenni, ezután kapta meg a végzett hallgató az oklevelét, „magister pharmaciae” fokozatot nyerve el.
1813-ban a képzési időt felemelték két évre, és ekkor állították fel az egyetemi gyógyszertárat, mint a gyógyszerészhallgatók képzési és gyakorló helyét. Az 1874. évi új szigorlati
rend szerint a gyógyszerészhallgató – megfelelő elővizsgálatok
után – az első évet a bölcsészettudományi, a második évet az
orvosi karon volt köteles eltölteni. Fontos vívmány volt
a gyógyszerészdoktori fokozat megszerzésének lehetősége. Az
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első gyógyszerészdoktori diplomát (doctor Pharmaciae)
csanády (scholTz) GuszTáv gyógyszerész kapta meg
1861-ben, őt nem sokkal később felleTár emil követte.
Az előadás befejező része a XX. század második felében
lezajlott egyetemi-oktatási reformok gyógyszerészképzéssel
kapcsolatos változásait tekintette át.
dr. kapronczay katalin

Erdélyi gyógyszerészdinasztiák
A gyógyszerészet történetének tanulmányozása során számos esetben találunk adatokat arra vonatkozóan, hogy már
az első polgári gyógyszertárak megalakulásától kezdve a gyógyszerészi hivatás apáról ﬁúra, sőt unokára is öröklődött. Ilyen
eseteknél gyógyszerészdinasztiák alakultak ki. Azokat a családokat, melyekben legalább három, egymást követő nemzedéken keresztül voltak gyógyszerészek, gyógyszerészdinasztiának tekintjük. A XVIII. századtól kezdve Európa-szerte,
így Magyarország és Erdély területén is találunk olyan családokat, melyekben több generáción keresztül voltak gyógyszerészek és a családi gyógyszertár vezetését az utódok átvették elődeiktől.
A magyarországi gyógyszeProf. dr. Péter H. Mária
részdinasztiák adatainak feltárását néhai GraBariTs isTván,
a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság alapítója és egykori vezetője szorgalmazta. Az
ő példáján és útmutatása alapján eddig több mint 20 olyan
erdélyi származású gyógyszerészdinasztia adatait sikerült
feldolgozni, melyeknek tagjai
évtizedeken át Erdély különböző helységeiben becsülettel
helyt álltak, hozzájárultak a lakosság egészségvédelméhez, és
a környék társadalmi életében is jelentős szerepet vállaltak.
Az előadás célja a XVII–XIX. században élt 20 erdélyi
származású vagy Erdélyben dolgozó gyógyszerészcsalád ismertetése. Az egyes gyógyszerészdinasztiáknál bemutatásra
kerül a család származási táblája, melynek segítségével követhetők a család gyógyszerésztagjai a dinasztiát alapító első
gyógyszerésztől kezdve az utolsóig. Ezek a következő családok: mauksch, hinTz, issekuTz, PenkerT, veliTs,
Tomcsik, TernajGó, farkaslaki hinTs, naGysolymosi
koncz, solymossy, Breuer, hankó, vojTh, sTeinBurGi
Pildner, novák, vámosi-essiGmann-schleTT, uzoni
kovács, konrád, schiessl, valamint a kovács család.
Ezeknek a családoknak egyes gyógyszerész tagjai életük végéig Erdélyben éltek és dolgoztak, így Kolozsváron,
Marosvásárhelyen, Nyárádszeredában, Székelyhídon,
Balázsfalván, Tordán, Fogarason, Aradon, Aranyosgyéresen,
Erdőszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Nagyenyeden,
Zilahon, mások viszont a történelmi változások következtében elkerültek szülőföldjükről, majd Magyarország vagy
Németország területén folytatták gyógyszerészi tevékenységüket. A gyógyszertárak államosítása és az azt követő szigorító intézkedések következtében az utolsó gyógyszerészleszármazottak és utódaik már nem folytathatták családi
gyógyszertárukban elődeik évszázadokon-évtizedeken ke-
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resztül hivatástudattal, önzetlenül és lelkiismeretesen végzett munkáját. Ma, a ﬁatal gyógyszerészeknek ismét van lehetőségük a családi hagyományok folytatására és így újabb
gyógyszerészdinasztiák alakulhatnak ki.
Prof. dr. Péter h. mária

Gyógyszerészek a felvidéki városi
polgárság életében
a XIX. és XX. század fordulóján
A polgárosodás kezdetei Európában a középkorba nyúlnak
vissza, amikor megnövekedett a városok jelentősége és kialakultak a városi lakosság rétegei; ez a folyamat a francia forradalmat követő időszakban, a XIX. században teljesedett ki.
A polgárosodás folyamata Magyarországon a reformkorban
kezdődött, majd az 1867-es kiegyezés indította meg a polgári társadalom nagyszabású fejlődését. A polgárosodás folyamatában fontos szerepet töltött be az értelmiségi réteg,
amelynek a gyógyszerészek is szerves részét képezték.
Az előadás célja, hogy konkrét példákkal illusztrálva bemutassa a századforduló, a „boldog békeidők” társadalmában
a gyógyszerészek helyét és szerepét a felső-magyarországi
városi környezetre fókuszálva. A gyógyszerészek, mint a városi polgári réteg stabil tagjai, aktívan részt vettek az adott
város vagy régió társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és
egyházi életében egyaránt, alulról szerveződő kezdeményeDr. Ambrus Tünde zésekben és szervezetekben való részvételükkel támogatták az
oktatást, kulturális és sporttevékenységet, szociális intézményeket. Kollégáikkal együttműködve szakmai fórumokat is
létrehoztak, amelyek célja az
volt, hogy növeljék hivatásuk
gyakorlásának színvonalát, biztosítsák szakmai érdekeik védelmét.
dr. ambrus Tünde

A gyógyszeripar felemelkedése
és a magyar gyógyszerészet
Az előadás áttekinti a hazai gyógyszeripar történetét 1839től. Az I. világháború idején a magyar gyógyszer-, fertőtlenítőszer és oltóanyaggyárak száma már legalább 18 volt,
a két világháború között számuk pedig legalább 67-re nőtt.
Ennek megfelelően nőtt ugrásszerűen az előállított gyógyszerkülönlegességek száma is. A gyári készítmények térhódítása ellen a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület vezetősége fellépett, a szakmapolitikai életben ez a Nostra-mozgalomhoz, majd a Formulae Normales I. kiadásához vezetett.
Válaszul a Vegyészeti Gyárosok Egyesülete beadvánnyal fordult az iparügyi és a belügyminiszterhez. E beadványban
a Formulae Normales rendelet 6 hónapra való felfüggesztését kérte abból a célból, hogy ezalatt a rendeletet miniszterközi értekezleteken újból megtárgyalják, és a gyáripar sérel-

10

Ó

Gyógyszerészettörténet

meit orvosolják. A FoNo I.
1940. február 14-i hatálybalépését rövidesen követő, lényegében a gyógyszeripar igényei
szerint átdolgozott FoNo II.
rendelet (1941. december 12.)
megjelenésével a gyógyszerészet hazánkban jogi – és mintegy szimbolikus – értelemben
is átment egyfajta paradigmadr. dobson szabolcs váltáson. Az új gyógyszerészi
szerepkör középpontjában immár a gyári készítmények forgalmazása állt, amely mellett fontos, de már csak másodlagossá vált a gyógyszerkészítés.
dr. dobson szabolcs

A gyógyszerészet és a zsidótörvények
Az előadás témája a magyar zsidóság és a gyógyszerészet
kapcsolata. Az első izraelita gyógyszerész, Glázer adolf
1872-ben végzett gyógyszerészként Budapesten (előtte más
magyar zsidó ﬁatalok Bécsben
már szereztek gyógyszerészi
oklevelet). Innen kezdődik a
magyar zsidóság érdemi kapcsolata a gyógyszerészettel.
1889–1920 között már zsidó
származású volt a Budapesten
végzett összes gyógyszerész
29,7%-a, a Kolozsváron beirat- dr. szmodits lászló
kozott összes hallgató 21,6%-a. 1920-tól 1944 végéig diszkriminációs jogszabályok sora sújtotta a magyar zsidóságot,
beleértve a gyógyszerész kollégákat is. Összesen 302 gyógyszertárat vettek el 1943-tól jogmegvonás útján, de „önkéntes”
jogátruházások révén ennél több tucattal több gyógyszertár
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személyi jogosa vesztette el gyógyszertárát. Becslésünk szerint 878 (kb. 800–900 között) magyar zsidó gyógyszerész
lehetett életben a Holokauszt idején, 1944-ben. A II. világháború becsült elhunyt, illetve eltűnt 221 magyar zsidó
gyógyszerész áldozata a 878 zsidó származású okleveles
gyógyszerészből kb. 25%-os veszteséget jelent. Ez azonban
csak a minimum, hiszen számos ismeretlen áldozat is lehet
ezen felül. Összességében a magyar zsidó gyógyszerész áldozatok arányát a zsidó származású gyógyszerészek teljes számához viszonyítva legvalószínűbben 30–35% közé tehetjük.
dr. szmodits lászló, dr. dobson szabolcs

A segesvári patikamúzeum
Segesvár, Erdély szép, középkori települése, már a XIX. század
végétől szervezett régiséggyűjteménnyel – kezdetben Alt
Schässburg, ma Történelmi
múzeum – dicsekedett.
Ennek a múzeumnak része
a patikamúzeum, székhelye a
vár Óratorony nevű bástyájában van.
A patikamúzeum legértéke- dr. veress lászló
sebb tárgyai az 1755-ben alapult „Sas” Patikából származó
patikai edények, amelyek az alapítási években készültek.
A patikai edények három részre osztva kerülnek kiállításra a múzeumban: külön csoportosítva a fából, a fajanszból és
az üvegből készülteket.
dr. veress lászló
Az előadások teljes terjedelemben letölthetők:
http://www.gyogyszeresztortenet.hu/index.php/
xi-nyari-egyetem-gyula-2/
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Angol orvosbotanikai mű
A XVIII. század utolsó éveiből
Napjainkban is csodálattal szemléljük a William Woodville
(1752–1805) orvos botanikus által a XVIII. század utolsó évtizedében közreadott 210 élethű, színezett illusztrációt tartalmazó
négykötetes orvosbotanikai művet.

A

z orvoslás történetének egyik nélkülözhetetlen társtudománya századokon át a botanika volt. Az anatómiai, sebészeti és a gyakorlati orvosi tevékenység
tapasztalatait tartalmazó szakkönyvek mellett talán legnagyobb számban az orvosbotanikai munkák kerültek kiadásra, hiszen a gyógyszerek alapanyagát a vadon termő növények, majd később a tudományosan megtervezett és gondozott orvosi kertek szolgáltatták.
Amikor carl von linné (1707–1778) megalkotta a modern tudományos rendszerezés alapelveit, és kidolgozta az
ehhez igazodó kettős nevezéktant, nem csak a biológia elméleti alapjait alakította át, mindez szemléleti, formai változást

2.

1.

eredményezett a botanikai szakirodalomban is. Az orvosbotanikai munkák korábbi, mesterségesen alkotott rendezési
elveit (a növénynevek alfabetikus sorrendje, sok esetben a betegségek szerinti csoportosítás) felváltotta a linné-féle rendszertan követése. Woodville is alaposan tanulmányozta és
alkalmazta a Medical botany című, Londonban, 1790–1794ben kinyomtatott művének összeállításánál.
A szerző az első kötet bevezetőjében azt a szándékát fejezi ki, hogy a British Pharmacopoea-ban szereplő materia
medica leírásokat kívánja megfelelő szöveges és képi ábrázolással kiegészíteni. Jelen kiadványban csak a növényekre terjed ki a ﬁgyelme, bár a gyógyszeralapanyagok sorát az állati és
ásványi eredetű anyagok is gazdagítják. Az alcím szerint az
őshonos és egzotikus vidékeken élő növényeket egyaránt felvette az összeállításba Woodville. A brit gyógyszerkönyvek története viii. henrik uralkodásának (1491–1547)
idejére nyúlik vissza, amikortól a londoni Royal College of
Physicians (alapítás: 1518) volt a patikusok törvényes ellenőrzésével megbízva, feladatuk a patikák készletének ellenőrzése, a romlott, hatástalan szerek megsemmisítése. Az első
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reGnaulT, zorn és Plenck orvosbotanikai munkáit
emelve ki.
Vegyük sorra őket. nicholas francois reGnaulT
(1746–1810) francia orvos, botanikus, 1774-ben jelent meg
a La Botanique mise a la portee de tout le Monde c. könyve,
amelynek illusztrációit felesége – Genevieve de nanGisreGnaulT – készítette. A kiadvány különleges tudományos
és művészeti értéke miatt az aukciók (pl. Christie’s) kínálatában előkelő helyen szerepel napjainkban is.
johannes zorn (1739–1799) német gyógyszerész,
botanikus, botanikai illusztrátor. Nürnbergben (1779–
1790) adta ki hatkötetes Icones plantarum medicinalium című
munkáját, amely 600 színes növényábrázolást tartalmaz.
Szenvedélyes botanikusként járt az Újvilágban is, gyűjtő útja
eredményét nyomtatásban adta ki, mintegy 250 színes táblát
mellékelve. Kapcsolatba lépett nicolaus josePh von
jacquinnal (1727–1817), a bécsi egyetem és a selmecbányai
bányászati akadémia kémia oktatójával. jacquin: Selectarum Stirpium Americanarum c. könyvének illusztrációit is
zorn készítette.
josePh jacoB Plenck (1735–1807) a nagyszombati
orvosi kar első professzorainak egyike, aki később a Budára,
majd Pestre költöztetett orvosi fakultás kémia, botanika
tanára volt, nyomtatásban közreadott munkáinak jelentős
része a gyógyszerészethez, orvosi vegytanhoz kapcsolódik.

3.

hivatalos gyógyszerkönyv azonban csak 1618-ban jelent
meg. Woodville munkájának megjelenésekor az ún. londoni pharmacopoea 1788-as kiadása volt használatban,
amely már a gyógyszerkincs mennyiségi és minőségi reformját tükrözte, hasonlóan az európai gyógyszerkönyvek megújulásához. A szerző kihangsúlyozta a londoni és edinburghi Royal College of Physicians szerepét a közreadásban.
A kötet elengedhetetlen részeként szólt a szerző az
illusztrációkról, mégpedig mr. soWerBy-t nevezve meg
a csodálatos, színes képek alkotójaként. james soWerBy
(1757–1822) angol természettudós, zoológus, botanikus
először természettudományi kutatásaival hívta fel magára
a ﬁgyelmet, majd az 1770-es években a londoni Royal
Academy of Arts-on folytatott tanulmányokat, és tehetsége
leginkább a miniatűr festészet területén bontakozott ki.
A tudományos érdeklődés és a művészi képességek szerencsés találkozása eredményeként a korabeli botanikai munkák felkapott és méltán elismert illusztrátorává vált. A legnevesebb kortárs botanikusok kérték fel, hogy kiadványaikhoz készítsen képeket. soWerBy munkásságának legrangosabb elismerése volt, hogy a londoni Linné Társaság tagjai
sorába választotta.
Szakmai példaképekről, szakirodalmi forrásokról is megemlékezik Woodville a kötet bevezetőjében. Név szerint

4.

Gyógyszerészettörténet

2014. DECEMBER

5.

Icones plantarum medicinalium című, hétkötetes műve (1788)
758 színes rézmetszettel készült táblát tartalmaz, korának
kiemelkedő orvosbotanikai munkái között tartjuk számon.
A kötetek ajánlásában james edWard smiTh
(1759–1828) orvos botanikus, a Linné Társaság alapító
elnökének, és sir GeorGe Baker (1722–1809) orvos, a londoni Royal College of Physicians elnökének nevét is megtaláljuk, mindketten erős szálakkal kötődtek az orvosi botanikához is.
A négy vaskos kötet egyes növényleírásai a
növény latin és angol elnevezésével kezdődnek,
majd a név szinonimáit is megadja a szerző, jelölve a növénynév (és a hozzá tartozó ismertetés)
első leírójának személyét, a közlés (írásos forrás)
helyét. A növény részletes bemutatása során
megismerjük, hogy az mely vidéken honos,
továbbá, hogy melyik részét és mire lehet használni. Az angol nyelvű törzsszöveg is alapos 6.
magyarázó lábjegyzetekkel lett ellátva, a hivatkozások döntő
része a korábbi szakirodalmi forrásokra utal. Minden egyes
kötet mutatóval zárul: a latin kettős nevezék (rendszertani
név), az orvosi elnevezés (latinul), majd az angol név háromhasábos elrendezésben megadott sora után találjuk a lapszámot.
Ne mulasszuk el a kötet szerzőjét, összeállítóját bemutatni, hiszen a Medical botany bármennyire is ﬁgyelemre méltó
munka, Woodville munkásságának fő iránya mégsem ez
volt.
Woodville 1752-ben született Cockermouthban, orvosi tanulmányait az edinburghi orvosi karon végezte
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7.

William cullen tanítványaként, 1755-ben szerezte meg
orvosi diplomáját. Kezdetben Dél-Wales különböző településein praktizált, majd 1782-ben Londonban telepedett le.
1791-től a himlő elleni védekezés központjának számító St.
Pancras Hospital vezetőjeként tevékenykedett, kezdetben
inokulálással, majd a jenner-féle vakcinázással próbálták
a betegséget megelőzni. Nyomtatásban közreadott írásainak
legjelentősebb része e témakörrel foglalkozik.
Ezt egészítette ki botanikai munkássága, kutatásainak eredménye nem csupán a Medical botany
c. kiadvány, de az általa alapított botanikus kert
is. 1791-től a Linné Társaság tagjává választották.
A Medical botany 1790–1794-es első kiadását
az 1810-es, majd az 1832-es bővített kiadás
követte, mindez alátámasztva a mű tudományos
értékét, szakmai sikerét.
dr. kapronczay katalin
főkönyvtáros
semmelweis orvostörténeti könyvtár,
Budapest

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

citrus aurantium
citrus medica
arnica montana
Nicotiana tabacum
digitalis purpurea
William Woodville
medical botany
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10 éves a Réthy-pályadíj
Id. Réthy Béla gyógyszerészi tevékenységének emlékére, a Réthy
család leszármazottai 2004-ben megalapították a Réthy-pályadíjat, amelyet évente a legjobb tanulmányi eredményt elért
békés megyei végzős gyógyszerész kap Szegeden.
A díj elnyerésére pályázni kell, a pályázathoz szükséges
dokumentumok kitöltésében a Tanulmányi Osztály
nyújt segítséget.
A pályadíj átadására minden évben a nyári gyógyszerészavató ünnepségen kerül sor.
2014-ben a réThy család képviselőjeként réThy kaTalin
adta át a díjakat, az idei évben a kitüntetettek Bozó dóra
és szalai GáBor gyógyszerészek lettek.
Bozó dóra Békéscsabán született, ott folytatta középiskolai tanulmányait is. Egyetemi évei alatt gyakorlatait különböző békéscsabai patikákban töltötte, államvizsgás jelöltként pedig a békéscsabai Réthy Pál Kórház Intézeti
Gyógyszertárában dolgozott.
szalai GáBor Orosházáról származik, az asszisztensi
oklevél megszerzése után döntött úgy, hogy felvételizik

2.

3.

a szegedi Gyógyszerésztudományi Karra. GáBor igazi közösségi ember, évfolyamfelelősként dolgozott, de a HÖK és
a kollégiumi élet szervezésében is szerepet vállalt.

1.

réthy-pályadíjasok:
2014 – Szalai Gábor
2014 – Bozó Dóra
2013 – Árvai Gabriella
2012 – Zolnai Diána
2011 – Kesjár Katalin
2010 – Kozma Eszter
2009 – Seres Adrienn
2009 – Deák Beáta
2008 – Baki Gabriella
2007 – Wéber Edit
2006 – Bíbel Gabriella
2005 – Nagy Barbara
2004 – Molnár Zsuzsa
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id. réthy Béla élete
Idősebb réThy Béla 1862-ben született Szarvason.
Gyermekkori álma valósult meg, amikor gyógyszerész
lett. rozsnyai máTyás és Than károly volt a tanítómestere.
Békéscsabán varsáGh Béla gyógyszertárában
kezdett dolgozni frissdiplomásként, amelynek 1911ben a tulajdonosa lett (a gyógyszertár ma is működik
a Szent István téren).
Az ő nevéhez fűződik a Pemetefű gyógycukorka és
a kámforos linimentum kifejlesztése, melyért az 1896-os
Millenáris Kiállításon díjat is nyert. Komoly szakmai
tevékenysége mellett számtalan közéleti szerepet is
vállalt. Mindig kiemelt ﬁgyelmet fordított az utánpótlás nevelésére.

4.

5.

Î

munkatárs, iparban dolgozó gyógyszerész is, de természetesen olyan is, aki alapellátásba került, és a tára melletti munkát tekinti hivatásának.
Az eddigi díjazottak köszönetet mondtak a családnak a díj
megalapításáért és gondozásáért. Ajándékképpen a Réthy
család tagjainak az eddigi díjasokról és réThy Béla életéről
egy kis fotóválogatást nyújtottak át, e sorok írója ezúton
mond köszönetet a Galenus Gyűjteménynek és révész
miklósnak a réThy Béla életét bemutató archív fényképek közzétételéért.
A jó hangulatú ebéd azzal az elhatározással zárult, hogy
a díj megalapításának további évfordulóin is megtartják a díjazottak találkozóját.
dr. molnár zsuzsa
szakgyógyszerész

6.

Tanulmányi eredménye mindvégig jó volt, emellett a SZTE
Klinikai Gyógyszerészeti Intézetében TDK pályamunkát
dolgozott ki, amellyel a Tudományos Diákköri Konferencián
helyezést is elért. Az „Év gyógyszerészhallgatója” betegtanácsadási versenyen 2013-ban 3., 2014-ben 2. helyezést ért el.
A két ﬁatal gyógyszerész mellett – tekintettel a Réthy-díj
10 éves jubileumára – a korábbi díjazottak is összegyűltek,
hogy a díj alapítóival, réThy erzséBeTTel és réThy
imrével, valamint a család tagjaival és barátaival megünnepeljék az évfordulót. Az eddigi díjasok a gyógyszerészet több
területére kerültek: van közöttük kutató, oktató, hatósági

magyar sándorné réthy erzsébet, a díj egyik megálmodója
réthy Katalin átadja a díjat bozó dórának
réthy Katalin átadja a díjat szalai Gábornak
csoportkép
az eddigi réthy-díjasok egy csoportja, a réthy-család képviselői és
a szte dékáni Hivatalának vezetője szegeden 2014-ben (balról: Kozma Eszter,
Árvai Gabriella, Molnár Zsuzsa, Kesjár Katalin, Seres Adrienn, Deák Beáta,
Réthy Erzsébet, Réthy Katalin, Réthy Imre és Lantos Ilona)
5. a békéscsabai főtér és sas Gyógyszertár régen
6. a sas Gyógyszertár mai portálja
1.
2.
3.
4.
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Az első lengyel gyógyszerkönyv
Az állam és a gyógyszerészet kapcsolatának legfőbb dokumentuma a gyógyszerkönyv, amikor maga az „állam” határozza meg
a gyógyszertárakban készíthető készítmények sorát, megjelölve
az összetételeket, az alapanyagokat és felsorolja azokat is, amelyek még nem szerepelnek a hivatalos és elfogadott jegyzékekben, de megengedett készítmények.

A

XVII. század végétől jelentek meg német földön az
első ilyen gyógyszerkönyvek, amelyek nagyobb
területeken váltak kötelezővé. 1806-ig, a németrómai császárság megszűnéséig, számos hivatalos és általános érvényű német gyógyszerkönyv jelent meg: a Monarchia
szempontjából lényeges volt az 1722-ig érvényes occo-féle
augsburgi gyógyszerkönyv (Pharmacopoea Augustina), amelyet mintának tekintettek az 1729-ben kiadott Pharmaceuticum Austriaco-Viennense megszerkesztésénél, amelynek folytatása az 1774-ben megjelentetett Pharmacopoea Austriacoprovincialis első kiadása. Ennek ismételt átdolgozása a Pharmacopoea Austriaca. Ezek a gyógyszerkönyvek a kémiai iskola győzelmét jelentették, hiszen a sok divatos, többé-kevésbé
misztikus szerek helyett a hatásosnak ismert ásványi, növényi, állati anyagokat sorolja fel. Igaz, hogy a gyógyszerkönyvek általános hibája a bonyolult receptura.

A szomszédos országok befolyása
A XVIII. századi lengyel királyság területe a gyógyszerkönyvek használata vonatkozásában rendkívül eltérő volt.
Az ország nyugati és északi városaiban a Poroszországban
használt gyógyszerkönyvek váltak kötelezővé, míg a déli
országrészben a Pharmaceuticum Austriaco-Viennense-t,
majd a Pharmacopoeia Austriaca-t használták.
A későbbiekben a lengyel alkotmányos válság miatt a szomszédos nagyhatalmak – Poroszország, Oroszország és
Ausztria-Magyarország – 1772-től háromszor is felosztották egymás között a történeti lengyel királyság területét.
A lengyel királyság 1772-től kétségbe esett reformkísérletet
hajtott végre, de ezzel sem tudta feltartóztatni a nagyhatalmak folyamatos beavatkozását. Az elcsatolt lengyel területeken a birtokló nagyhatalom közigazgatási rendszerét vezették ki, így a gyógyszerészetre vonatkozó intézkedések is az
adott nagyhatalom hasonló rendszeréhez igazodott. Például
Galíciában az osztrák örökös tartományokra vonatkozó előírások léptették életbe, így – többek között – az osztrák
gyógyszerkönyvet tették kötelezővé.

A saját próbálkozás
A lengyel állam „felszámolása” majd negyven évet vett igénybe, közben a lengyel király és a reformpárt megújította a közés egyetemi oktatást, pénzreformot hajtott végre, a hadsereget korszerűsítette, 1791-ben alkotmányos monarchiává alakította át a lengyel királyságot. Ezek elégtelenek lettek a kül-

földi túlerővel szemben, szinte az utolsó erőfeszítésként
kirobbant a Tadeusz kosciusko vezette szabadságharc.
A felkelő hadsereg katonaegészségügyi szolgálatának készült
a latin nyelvű Pharmacopea Castrensis et Nosocomialis katonai
gyógyszerkönyv, amelyet 1794-ben készítettek Varsóban,
nevezetesen josef majer nyomdájában. A gyógyszerkönyvet Tadeusz kosciusko fővezérnek ajánlotta
hiacynThus dziarkoWski tábori főorvos. Az ajánlásból
kiolvasható, hogy szakmailag is közreműködött a 32 oldal
terjedelmű gyógyszerkönyv összeállításában, amit a krakkói
egyetem orvosi kara is ellenőrzött. Ez a gyógyszerkönyv nem
volt általános érvényű, csak a hadseregre vonatkozott és kifejezetten katonai gyógyszerkönyv volt. A bevezetőből világosan kitűnik, hogy a gyógyszerkönyvet összeállítók nemcsak
azt tartották szem előtt, hogy a gyógyszereket olcsóbbá
tegyék, hanem azt is, hogy a hadisebészeket a legértékesebb
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gyógyszerekkel ellássák. Az útmutatás közli, hogy minden
orvosnak joga van a gyógyszerkönyvben felsorolt alapanyagokat tetszése és belátása szerint mással helyettesíteni.
A gyógyszerkönyv latin nyelvű, az alapanyagok és a drogok
latin megnevezéssel szerepelnek.

A felépítése
A gyógyszerkönyv szerkezete hasonló a más nyugati pharmacopoea beosztásához: előbb a materia medica anyagát
tárgyalja, a drogokat ábécérendben sorolja fel, a rövid botanikai meghatározás mellett kitér a lengyelországi előfordulásra is. Az összetett készítményeknél (praeparata et composita) nemcsak az összetételre, hanem a vények elkészítési
módjára vonatkozó előírásokat is megad. A Nota fejezetben
– mint más gyógyszerkönyvekben – azokról a szimpliciákról
van szó, melyeknek „gyógyítása ugyan nem kétséges, de kellő
kísérletes bizonyítékok hiányában a hivatalos listára még nem
vétettek fel.” Az összeállító nagy tájékozottságára utal, hogy
a felsorolt drogok között szerepel a Digitalis purpurea,
amely lengyel földön is előfordul és ebben az időben nem
mindegyik gyógyszerkönyvben szerepelt még. A gyógyszerkönyv utolsó Index fejezete – orvosoknak és sebészeknek
ajánlva – nemcsak katonai betegségeket és sérüléseket sorol
fel pontos megnevezéssel, hanem mindegyikre gyógyszert és
terápiás lehetőséget is ajánl.
Lényegében ennek a katonai gyógyszerkönyvnek lett
a folytatása az 1817-ben Varsóban, az orosz fennhatóság
alatt állt Lengyel királyságban kiadott Pharmacopoea Regni
Poloniae nevet viselő gyógyszerkönyv, amelyet a varsói
Sándor cár Tudományegyetem orvosi karán szerkesztettek.
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Szerkezete azonos volt más nyugati gyógyszerkönyvekkel, de
az egyes gyógyszerneveket latin-lengyel-orosz nyelveken
adta meg. Ennek nem lett folytatása, mert 1831-től az oroszok által megszállt lengyel vidékeken a Pharmacopoea
Russica-t (orosz gyógyszerkönyv) használták.
A képen látható gyógyszerkönyv a krakkói orvosgyógyszerészettörténeti intézet könyvtárának tulajdona, amelyet – erre utal a kerek pecsétben szereplő F+S
monogram – florian saWiczeWski (1796–1876)
orvos-gyógyszerész professzor adományozott a Jagelló
Egyetem könyvtárának 1864-ben. saWiczeWski
1825–1857 között a krakkói egyetem gyógyszerészet
és kémia professzora volt, Bécsben, Párizsban,
Erfurtban tanult és a gyógyszerészettudomány területén a kémiai irányzat képviselője volt. Valójában nevéhez fűződik Krakkóban a modern gyógyszerészképzés
megszervezése, saját költségén kiépítette a farmakognosiai és gyógyszerkémiai intézetet, több alkalommal
viselte a dékáni és a rektori méltóságot. Figyelemre
méltó a saWiczeWski-család szerepe Krakkóban:
a család a XVI. század végétől birtokolta az egyetem
melletti téren a városi gyógyszertárat, amely az egyetemi gyógyszerészképzés helye és színtere volt, hasonlóan gyógynövénykertjükhöz és híres botanikai gyűjteményükhöz.
dr. kapronczay károly
egyetemi tanár, az mTa doktora
semmelweis orvostörténeti könyvtár,
Budapest
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Dr. Lárencz László (1940–2014)
Dr. Lárencz László neves szakgyógyszerész, gyógyszerésztörténész
életének 74. évében, 2014. július 31-én, Pécsett elhunyt. A személyében az egyik legsikeresebb kutató kollégát veszítettük el.

T

öbb generációs gyógyszerészcsaládból származott.
A lárencz család házassági kapcsolatban volt az
erdélyi Gözsy családdal. A családban az első
gyógyszerész Gözsy Béla leó (1827–1876) csíkszeredai
gyógyszertártulajdonos volt. A halála után az özvegy, Balla
laura hozzáment a szépapához, lárencz lászló Béla
(1835–1916) csíkszeredai gyógyszerészhez, aki átvette a
gyógyszertár tulajdonlását. A nagypapa, lárencz lászló
(1880–1945) tompai gyógyszertártulajdonos volt. A vegyészi képesítéssel is rendelkező édesapa, lárencz lászló
(1909–1978) előbb Jánoshalmán volt gyógyszertártulajdonos, majd az államosítás után Bácsbokodon
gyógyszertárvezető. A nagypapa és az édesapa
is dr. szenT-GyörGyi alBerT munkatársai
voltak. Az öccsének a lánya, dr. lárencz
klára is gyógyszerész.
lárencz lászló a negyedik generáció tagjaként 1940. augusztus 16-án született a BácsBodrog megyei Jánoshalmán. Bácsbokodon
járt általános iskolába, a középiskolai tanulmányait a bajai III. Béla Gimnáziumban végezte.
A kiváló tanuló a korabeli nehézségek következtében nem kerülhetett be közvetlenül az
egyetemre. A budapesti Kőbányai (ma
Richter) Gyógyszerárugyárban dr . szász kálmán
Növényüzemében dolgozott, ahol 1962-ben gyógyszergyártó szakmunkás bizonyítványt szerzett. Itt több elismerésben
részesült, többszörös kiváló dolgozó és újító volt. Ekkor vették fel a Budapesti Orvostudományi Egyetemre, ahol 1967ben szerzett gyógyszerészi oklevelet. A pályáját az egyik
nagykanizsai gyógyszertárban kezdte. Itt ismerte meg
fodor iBolyáT, akivel házasságot kötött. Innen Pécsre került, ahol dr. kerBolT kornél galenusi laboratóriumvezető irányításával elsajátította a középüzemi gyógyszergyártás
alapjait. Hivatásos honvédgyógyszerészi szolgálatot teljesített 1973-tól. Több katonai kiképzésben részesült. Közben
részt vett a Honvéd Kórház gyógyszertárának a munkálataiban is. Emelkedett felfelé a katonai rendfokozatokban.
Számos katonai kitüntetésben részesült. Alezredesként sok
orvost és gyógyszerészt segített a katonai szolgálat olykor
nem könnyű feladatainak a teljesítésében. 1978-ban szakgyógyszerészi képesítést szerzett. Katonai feladatainak teljesítése közben kutatta a magyar katonaegészségügy emlékeit
és a pécsi Honvéd Kórház történetét. Ezek a kutatások
ráirányították a ﬁgyelmét arra, hogy intenzívebben vegyen
részt Pécs és Baranya megye helytörténeti múltjának a feltárásában, különösképpen a gyógyszerészet terén. A legnagyobb érdemet kazay endre (1876–1923) neves magyar
gyógyszerész életútjának és munkásságának a részletekre is
kiterjedő feltárásával érte el. Az így elkészített több mint
százoldalas munkáját 1986-ban gyógyszerészdoktori érteke-

zésként fogadta el a Semmelweis Orvostudományi Egyetem.
A disszertációval párhuzamosan kutatta fel a Galenus
Gyógyszergyár (ma Reanal Finomvegyszergyár) és a budapesti Drogista Szakiskola történetét. Több cikkben méltatta
kazay endre munkásságának egy-egy részletét. Az évenkénti vértesacsai Kazay-megemlékezéseken még a gyűjteménye tárgyi emlékeit is bemutatta. Sokat fáradozott a pécsi
Szerecsen műemlékgyógyszertár gyógyszerészi kézben
maradásáért. Kitűnő előadó volt, nemcsak Pécs intézményeiben, hanem mindenütt bizonyította széles látókörű szakmai
tudását. Példás értékmentő ember volt. Történelmi gyűjteménye pótolhatatlan értékű. Emberileg kedves, megértő és
szolgálatkész személyiségnek ismerte mindenki. Nagyon
értékes visszaemlékező hangfelvételeket készített több kiváló
gyógyszerésszel, természettudósokkal, orvosokkal, orvostörténészekkel, így dr. anTall józsef történésszel is. Gyógyszerésztörténeti munkásságát elismerve az MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya Ernyey József Emlékéremmel tüntette ki 1998-ban. Helytörténeti
kutatásai között a legjelentősebb volt a pécsváradi bencés kolostor ispotálya és hazánk első
gyógyszertára (1015) alapításának a feltárása.
A Magyar Gyógyszerészi Kamara ezért 2000.
május 26-án Tantus amor operis Pharmaciae
Emlékéremmel tüntette ki. Egy súlyos közúti
baleset következményeként több műtéten esett
át. A beavatkozások után az állapota lassan
helyreállt. Változatlan lelkesedéssel és optimizmussal folytatta a már megkezdett kutatásait. Tovább patronálta és
segítette a ﬁatal kollégákat, mert kötelességének tartotta
a ﬁatalok felkészítését a gyógyszerésztörténeti munkába való
bevonásra. A ﬁatal pécsi dr. kuTas jenő gyógyszerész
hetenként tart ma gyógyszerésztörténeti előadásokat a Pécsi
Egyetemen mintegy hatvan érdeklődő gyógyszerészhallgatónak. lárencz dr. készítette fel őt az egyes témák kidolgozására. 2012-ben megalakult a Pécsi Tudományegyetemen
a Gyógyszerésztörténeti Szakcsoport dr. szaBó lászló
Gyula egyetemi tanár elnökletével, ő is bekapcsolódott
a csoport munkálataiba. A csoport célja, hogy közösen
összegyűjtsék Pécs és Baranya megye gyógyszerészi emlékeit. Ennek egyik eredményeként dr. lárencz és dr. szaBó
lászló Gyula egy nagyon szép kiállítású könyvet jelentettek meg 2014 tavaszán Dél-Dunántúl neves gyógyszerészei
címmel. Többször hangoztatta, de az egész pályájának a jelmondata is lehetne: „A múlt megbecsülése és a jelen tényeinek
elismerése a jövő reménysége!” Nemcsak a példáját kell követnünk, hanem a fenti jelmondata alapján kell folytatnunk az
általa már kitaposott utat. Remélnünk kell a jövőben!
A gyógyszerésztörténet művelésének mai célja egyedül csak
az értékmentés lehet, semmi más. Ezért kell munkálkodnunk a jövőben is. Kegyelettel őrizzük és ápoljuk emlékét.
dr. szmodits lászló
gyógyszerésztörténész
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Schultheisz Emil (1923–2014)
B

udapesten született 1923. június 21-én katonacsaládból. Apja, nagyapja tábornok, dédapja honvédorvos volt a szabadságharcban. Középiskolai tanulmányait a budapesti Fasori Evangélikus Főgimnáziumban és
a soproni evangélikus líceumban végezte. Egyetemi tanulmányait az 1942-es tanévben a kolozsvári I. Ferenc József
Tudományegyetemen, történelem-ﬁlozóﬁa szakos bölcsészhallgatóként kezdte, majd a Debreceni Tudományegyetem
orvosi karára iratkozott át. Orvosi tanulmányait Budapesten, az akkor még Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta, itt avatták orvosdoktorrá.
1954-ben belgyógyász szakképesítést szerzett. Tudományos fokozatát orvostörténelemből kapta. 1950 és 1960 között klinikai-kórházi orvos, orvosfőhadnagy, 1957–1959ben a Korányi Közkórház adjunktusa volt. 1960-tól a Központi Állami Kórház belgyógyász főorvosaként, 1964-től
kórházi igazgatóhelyettesként, majd 1970-től igazgatóként,
1963-ban, ösztöndíjjal a bécsi egyetem II. sz. Belklinikáján
dolgozott. Majd rövidebb külföldi tanulmányútjai a stockholmi Seraphim Lazaretbe, a londoni St Guy’s Hospitalbe,
a rostocki egyetem belklinikájára vezették. Berlinben
TuTzke prof., Bolognában Busacchi, Ferrarában menini
orvostörténeti intézetében kutatott.
fekeTe sándor professzor nyugalomba vonulása után,
1971-től a Semmelweis Múzeum és Könyvtár igazgatói,
majd főigazgatói tisztét is betöltötte. 1972-ben osztályvezető főorvosi munkáját változatlanul ellátva egészségügyi miniszterhelyettes, 1973-ban államtitkár, 1974-ben miniszter
lett. 1978-ban az Egészségügyi Világszervezet genﬁ közgyűlésének alelnökévé választották. 1977-ben c. egyetemi tanár
lett, 1984 decemberében – tizenegy évi szolgálat után – miniszterként nyugdíjba vonult, de ekkor kezdődött egyetemi
oktatói pályafutása. 1985-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Orvostörténeti és Társadalomorvostani Intézetének igazgatójává, tanszékvezető egyetemi tanárrá nevezték
ki, amely feladatkört 1993. évi nyugállományba vonulásáig
ellátott. 2000-től emeritus professor lett.
Szakirodalmi munkássága 1951-ben kezdődött. Belorvosi
dolgozatai, esetközlései és klinikai tanulmányai – többek között a Familiaris ovalocytosis és constitutionalis eosinophilia együttes előfordulása (1955), a Werner-syndrom (1958), valamint a
Cortico-strio-cerebellaris ataxia hazai előfordulása (1958) című
írásai hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg.
Orvostörténeti tanulmányai olyan nagy tekintélyű nemzetközi
folyóiratokban kaptak helyet, mint a Sudhoffs Archiv (Wiesbaden), a Janus (Leyden), az Archiv für Kulturgeschichte (Köln),
a Clio Medica (Amsterdam-Leyden – ennek a lapnak évtizedeken át társkiadója és szerkesztőbizottsági tagja is volt),
a Centaurus (Koppenhága) és a Gesnerus (Basel). Orvostörténelmi kutatásai középpontjában a későközépkor és a humanizmus korának medicinája, egyetemi curriculuma, annak ﬁlozóﬁatörténeti háttere áll, különös tekintettel a latin és középfelnémet kéziratos forrásanyag hazai vonatkozásaira.
Vizsgálódásainak másik, részben ugyancsak forrásfeltáró terü-

lete, a felvilágosodás korának magyar, latin és német elméletiorvosi irodalma, orvosi oktatása, a nagyszombati egyetem tankönyvirodalmának struktúrája. Német–angol–francia–olasz
nyelven megjelent tanulmányainak gyűjteményes kötete
(Kunst und Heilkunst, 2007) a fenti témákból vett válogatás.
Klinikai dolgozatai magyarul és németül, orvostörténeti tanulmányai a magyaron kívül angolul, németül, oroszul, szlovákul,
franciául és olaszul jelentek meg. Két könyve a Medicina
Kiadónál jelent meg, a History of Physiology c. kötete pedig az
oxfordi Pergamon Press és az Akadémiai Kiadó közös gondozásában. Tanulmányköteteit a Magyar Tudománytörténeti
Intézet, ill. a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár
és Levéltár jelentette meg. Nemzetközi kongresszusokon és
szimpóziumokon nagyszámú előadást tartott; így Londonban,
Berlinben, Düsseldorfban, Rómában, Genfben, Mirandolában,
Ferrarában, Bolognában, Bécsben, Baselben, Mexico Cityben,
Limában; vendégtanárként a krakkói és a pozsonyi egyetemen.
Tevékenységét több kitüntetéssel honorálták: Babérkoszorúval Ékesített Zászlórend (1984), Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2003), Kiváló Orvos (1970),
Batthyány-Strattmann László-díj (2003), Svéd SeraphimÉrem, Magyar Örökség díj (2009) stb.
Tudományos munkásságának elismeréseként a Krakkói
Egyetem 1980-ban, a Lipcsei Egyetem 1985-ben avatta honoris causa doctorává. A Semmelweis Egyetem Semmelweis
éremmel (1975 és 2003), Pro Universitate díjjal (2007),
a Debreceni Egyetem Ezüstéremmel (2008), a Kassai
Comenius Egyetem Aranyéremmel (1975), a Pozsonyi
Egyetem B. J. Gouth éremmel (1976), a Ferrarai Egyetem
Manardus éremmel (1964), a Magyar Orvostörténelmi
Társaság Weszprémi-díjjal (1970) tüntette ki. A Krakkói
Akadémia Copernikus érmét (1973), a Nemzetközi Paracelsus Társaság Paracelsus-díját (1968), a Cseh Orvosszövetség Purkyne-díját (1974) is megkapta.
A Magyar Orvostörténelmi Társaság örökös tiszteletbeli elnökévé, a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság tiszteleti
tagjává választotta. Az International Academy of History of
Medicine (London) tiszteleti, a Svéd Királyi Orvosegyesület
külföldi tagja, a Gesellschaft für Paracelsusforschung
(Salzburg), a Soc. Int. Hist. Med., a Deutsche Gesellschaft für
Geschichte der Medizin, a Gesellschaft für Krankenhausgeschichte, Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte (Marburg),
Soc. Int. Hist. Pharmacie (Párizs), Julius Hirschberg Gesellschaft (Wien), a Weltunion für Prophylaktische Medizin
(Wien), a Soc. Hist. Ancient Med. (USA) rendes tagja volt.
A tudományos közélet aktív résztvevője volt, úgymint az
MTA Orvostörténeti Munkabizottságának elnöke, az MTA
Művelődéstörténeti Bizottságának, valamint az MTA Tudomány és Technikatörténeti Komplex Bizottságának tagja,
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum tudományos tanácsának és az Orvostörténeti Közlemények szerkesztőbizottságának
elnöke. 2014. június 12-én hunyt el Budapesten.
dr. réthelyi miklós
a magyar orvostörténelmi Társaság elnöke
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Személyes gondolatok
Mélyen tisztelt
Schultheisz professzorom emlékére
2014. 06. 12.
Prof. emer. Schultheisz Emil 2014. június 12-én, teljes szellemi
frissességében – sokunk bánatára – 91 éves korában elhunyt.

A

mai déli – szokásos napi – látogatásom után nem
sokkal kaptam a hírt Schultheisz professzor végleges távozásáról. Napok óta tudjuk és készülünk
a megváltoztathatatlanra. Vasárnap egyszerűen közölte velem: Jutka eljött az ideje, most búcsúzzunk el. Professzor úr,
én nem tudom, hogy is kell Öntől elbúcsúzni! Azt válaszolta: elmondtam mindent magának, lépésről lépésre és eddig
nem csalódott, mikor, mi is történik. Most ez következik –
mondta –, bár ez nem túl elegáns. – Ezek voltak velem talán
az utolsó szavai.
Az elmúlt 60 éves orvosi működése alatt hány és hány
embert, művészt, politikust, családtagot és barátot, fontos és
még fontosabb embert kísért el addig, ahova most ő is elérkezett.
Sajnos, vagy nem, igen elfogult vagyok Professzor úrral
szemben, nagyon sok mindent jelent nekem a személye. Ő az
én mesterem, professzorom, példaképem, az európai kultúra
fáklyavivője, a „fehérek közt egy európai – vagy talán ma már
az egyetlen!,” az utolsó felnőttem, az igazi, mély tudomány
megtestesítője, az Ember, az orvoskép példaképem, barátom,
bizalmasom, kicsit az apám is.
A kezdeti feszengő első bemutatkozáskor 1988 júniusában új, friss történelem- és alakuló muzeológusi diplomámmal tudtam, orvostörténelemmel szeretnék foglalkozni.
Felhívtam ismeretlenül őt az egyetemen, kinyögve azt a néhány szót, melynek lényege az volt: szeretnék bemutatkozni.
Mondta, ez most megtörtént. Kínomban a másik lábamra
álltam a telefonnal a fülemen, és kértem személyesen is hadd
mutatkozzak be. Röviden azt mondta: jó. Később személyes
találkozásunk után rábízott Simon Tamás professzorra – az
akkori docensére. Rövid időn belül megüresedett egy állás
a tanszéken és felvett alacsonyabb beosztással, kisebb ﬁzetéssel, de én boldog voltam, hogy ott lehettem.
A legjobb főnök volt, pontosan megmondta kitől mit vár
el, de nem volt erőszakos, főleg nem parancsoló, hatalmaskodó, utálta az értelmetlen dolgokat, nem volt jelenléti ív, de
elvárta minden munkatársától, hogy a feladatát maradéktalanul és legjobb tudása szerint lássa el. Mindenkit valóban
a munkája társának, vagyis munkatársnak tekintett.
Hihetetlen érzékeny volt az értelem, az ész, a tudás iránt, kereste ezen tapadópontokat és szinte mindenkiben meg is találta, akiben szikra volt. De a butaság és az ápolatlanság taszította. Előre egy-két nappal tudatta, ha beszélni kívánt velünk. A férﬁaktól megkívánta a zakót és nyakkendőt. Így
volt, aki csak erre az alkalomra tartogatta az intézetben a „fő-

nöklátogató” ruháját. Ugyanis elvárta a látható tiszteletet is!
Túl a formaságokon, valóban eseményszámba ment a vele
való szakmai diskurzus, minden témában felkészült volt és
számtalan irodalommal támasztotta alá, idézte az általa interpretált tényeket. Ha valaki komolyan foglalkozott egy témával és beleakadt munkája során abba a más által kutatott
témába, gyűjtötte és átadta az általa talált újdonságokat.
Támogató volt és segítő. Egyéni problémákra igen érzékeny
és ﬁgyelmes volt.
Mint ifjú munkatárs állandóan zavarban voltam a jelenlétében. Sokan lefagytunk hihetetlen nagy tudása előtt.
Hatalmas szakadékot éreztünk (és volt is!) tudásban, kiállásban. Mellette könnyen szellemi törpének érezhette magát
az ember. De ezt sose éreztette, hanem inkább segítő kiegészítéseket tett, „bizonyára erre, vagy arra gondolt”, s elmondta, mi hiányzik ebből, vagy abból a tanulmányból, tudásból.
Szépen rávezette az embert. Persze a találkozás után lázasan
kutatni és olvasni kellett a ﬁgyelmeztető és szégyent keltő
hiányosságok miatt.
De ez így volt még az utolsó időben is velem. Hosszas
kórházi ápolásának ideje alatt minden nap mellette voltam
és annyit beszélgettünk, voltunk együtt, amennyit épp az
akkori állapota megengedett. Végül, mikor már nem tudott
olvasni, megkérdeztem: Professzor úr, mire szokott gondolni, mivel szórakoztatja magát? Tudja Jutka, most éppen az
Eleusisi misztériumjátékokról elmélkedem. És azon belül
mi az indító gondolat, mivel nem ért egyet, vagy mivel tud
azonosulni? – kérdeztem. Hosszas magyarázatba kezdett,
amíg el nem fáradt, de addig – mint mindig – a szeme igen
élénk volt, ha olyanokról beszélt, gondolt, magyarázott, ami
érdekelte.
Később – mikor már felengedtem lányos szorongató zavaromból – megszoktuk egymást, „felnőttem”, már együtt
tudtunk gyakran nevetni, mivel hihetetlen fanyar és elit humora volt. Olykor egy vagy két találó szóval fejezte ki mély
bölcsességét, a dolgok több élét. Például szeretett anyósáról
beszélt így: imádott főzni az anyósom, de sajnos nem tudott.
Ebben szinte minden benne volt, a teljesítményének értékelése, elismerése és az eredmény drámai valósága. Vagy egyszer azt mondta: Jutka, maga az egyetlen barátom, majd közelebb hajolt, s folytatta, mert maga az egyetlen, aki még él
a barátaim közül.
Sokszor eltűnődtem azon, vajon mit is érez, gondol, hisz,
tud általában és konkrétan egyes dolgokról, jelenségekről.
Mennyire volt magányos, talált-e megfelelő, méltó szellemi
társat, polémiáihoz felkészült válasz-, vagy kérdésfeltevőket.
Ugyanis hatalmas kultúrája és ismeretanyaga volt szinte
mindenről. Az agya igen különleges ékszere volt, a nagy
Kohinoor, vagy Rolls-Royce egyedi motor, mindenre emlékezett, amit valaha olvasott, és mint ismeretes már 2-3 éves
korában felismerte a betűket. Ifjúkorától csak napi 2-3 óra
alvásra volt szüksége, így az eltelt 89 évben naponta szinte
mindig olvasott, dolgozott. Este – ahogy elmondta – 19.00
óra után másnap hajnalig eltávozott az adott világból és
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problémáitól, hol a XVI., hol a XVIII. századba érkezett.
Sötétben tudta, melyik könyvét hol találja. Lakása inkább
a British Libraryhoz hasonlított (katonás rendbe rakva – látszólag szétszórtan), mint polgári lakhelyhez. A szép bútorokon jegyzetek szigorú rendben a pincétől a padlásfeljárón át
a tetőig. Mindent tudott, mit hol talál. Éjszaka vitázott
Descartes-tól Aristotelesig és Platóntól Leibnizig igen nagy
élvezettel.
Gyakran, amikor az Országos Széchényi Könyvtár előtt
megyek el, mindig az jut eszembe, hogy éjjel, amikor a könyvekből kiszabadulnak a leírt gondolatok, és ott gomolyognak
az ódon falak között, vajon hogy egyeznek meg, megegyeznek-e, vagy gyilkolják egymást, és miért nem rúgják ki a feszülő ellentétek azokat a vastag várfalakat? Hát professzor
úrról is azt gondolom, hogy ezek a gondolatok így feszegették értelmének vastag falait.
Nem tudok és nem is akarok objektív lenni, hiszen az út
hozzá a munkán túl később inkább barátivá vált. Szerencsés
vagyok, hogy a sors úgy hozta, megismerhettem őt, elindított egy pályán, amit kicsit későn kezdtem – életéveimhez
képest –, de megkaptam tőle mindent, amit egy tanítvány álmában sem gondolhat végig: a folyamatos ﬁgyelmet és gyengéd módszerű, de határozott, segítő, kemény kritikát!
A kapcsolatunk sokat jelent, ez ad tartást, erőt, lendületet
és színvonalat, amit nagyon nehezen és iparkodva próbálok
elérni – szinte teljesen reménytelenül! De az igyekezet a példakép miatt kötelez!
aczél elvtárs idejében, amikor egészségügyi miniszter
volt, egyszer történt, hogy lement a Duna partjára sétálni, át

Î

21

kellett gondolnia valami fontos dolgot. Telefonon kereste
a Miniszterelnökségi Hivatal. Hol volt Miniszter elvtárs? –
hangzott a számonkérés a telefonban. – „Gondolkodtam, séta közben”.
Egyik délután a csendes és nyugodt kórházi szobájában –
hála Tulassay és rácz professzoroknak, akik biztosították
a gondos ellátását és nyugalmát – arról beszélt: Tudja Jutka,
amikor kórbonctanra kerülök rövidesen, remélem, igazolja
a kolléga, mind a 27 szöveti-sejti szinten is igazolható betegségem. (Mint ismeretes, a II. bécsi orvosi iskola szemlélete
szerint minden diagnózis a kórbonctani leletekkel nyer igazolást). – Ne mondja professzor úr, hát kezdjük el, mik is
azok? – Jó – volt a válasz. – Kezdjük a craniumtól a calcaneusig. Nyugodtan, szakszerűen elmondta pontosan az öszszes kórismét, az elváltozás minőségét, a kórképet és természetesen a diagnózist. Megnyugtattam: – drága professzor
úr, a kórboncnok már az első igazolható betegségnél abbahagyja, legjobb, ha most felkészül erre, hogy ne csalódjon!
Jót nevettünk ezen (is).
Lesznek hivatalos, egész munkásságát méltató megemlékezések, hiszen egyetemünk egyik kiemelkedően fénylő csillaga volt.
Nekem tisztelt professzorom, barátom, támaszom és példaképem.
Nyugodjon békében!
dr. habil. forrai judit dsc
mTa doktora
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Játék és mese a patikából…
A karácsony közeledtével kicsit félretettük a gyógyszerészettörténet megismertetéséhez illő komoly, emelkedett gondolatainkat,
és inkább könnyedebb, a közelgő ünnepek ajándékozási hangulatának megfelelő, mégis gyógyszerészeti vonatkozású tárgyakat
kerestünk, hogy lapunk, a Gyógyszerészettörténet segítségével
megmutathassuk őket önöknek.
zúttal azokat a kedves apróságokat gyűjtöttük csokorba, amelyek gyermekként bizonyára megörvendeztették nagyszüleinket, szüleinket és bemutatják
egy régmúlt kor reklámtevékenységének az ötletességét, szellemességét. A gyűjteményünkből kiemelt darabok anyaguktól, formájuktól függetlenül mind a patikákban, drogériákban forgalmazott termékek megismerését, megkedveltetését
szolgálták.
Ismert és nem új keletű, hogy a gyógyszergyárak már
a múlt században is ﬁgyelték a felnövekvő nemzedékeket,
tudván, hogy a jövő potenciális vásárlója is ott csetlik-botlik
a jelenlegi gyógyszerfogyasztó felnőtt lába körül. A kicsik
mindenre fogékony ﬁgyelmét, kíváncsiságát kihasználva
igyekeztek bennük már a gyermekkorban tudatosítani
gyógyszereik nélkülözhetetlenségét. Tették ezt sok módon,
például úgy, hogy kisalakú és rövid tartalmú mesefüzeteket
osztogattak a gyermekeknek.
A Bayer cégnek és itthoni gyártójának, a Magyar Pharma
Rt.-nek amúgy is kelendő volt az Aspirin nevű gyógyszere,
de ezt az üzleti sikert színes kiadványaikkal akarták tartósabbá tenni a jövő generációkra is már, mint vásárlókra gondolva.
Az árva gyermek története egy
kis lelencről szólt, aki a kies és
zord őszi erdőben való reménytelen kóborlása során jót
téve másokkal, mindenét, ruházatát, élelmét elosztogatva csúnyán megfázott. Meg-

E

1.

találója és
megmentője, az uraság azonnal Aspirinnal kezdte tömni,
mert csak az lehetett
gyógyír a szegény kisleány bajára, aki természetesen rögvest meggyógyult. Happy end…
A Szerencsés Pál naiv kis verses elbeszélés volt. Pál – mivel, szerencsés – lelt egy aranyrögöt és ennek az árán összevásárolt tyúkot, malacot, lovat és mindenféle lábasjószágot,
de közben persze megfázott. A kis történet utolsó versszaka
tartalmazta a lényeget:

Hátfájás, fogfájás, inﬂuenza, nátha
Mind menekül, hogyha az Aspirint látja.
A mesék írói csupán egy dologra törekedtek, hogy mindkét
történet elolvasása után tudatosodjon a gyermekben, minden búján, baján segít az Aspirin.
Más korosztályhoz szólt a Történelmünk nagy alakjai című sorozat. Honfoglaló Árpádtól Kossuthig ismertette a kiválasztott személyiségekről, államférﬁakról a legfontosabb
tudnivalókat. Itt már csak a legutolsó oldalon jelent meg egy
termékük hirdetése, természetesen megint az Aspiriné.

2.

Többet akart
ennél a Kalodont
fogkrém gyártója, az
osztrák F. A. Sargs
Sohn & Co., amely 1887
óta uralta a monarchiában a tu3.
busos fogpaszta piacát. Tapasztalataira támaszkodva termékeinek magyarországi terjesztése
során kedvesen igyekezett ránevelni a kicsiket a fog- és a szájápolás szükségességére.
Az érdekfeszítő leírásokból megtudható volt, hogyan jutott hófehér elefántcsont agyarakhoz Quadlibum, a fekete
négerkirály, vagy elolvashatták Fehérfogú János afrikai kalandjait, esetleg végigizgulhatták Gyöngyfogú Jeremiás cso-
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dálatos megmentésének a történetét. És
tehették mindezt vakítóan fehér fogakkal…

4.

5.

Természetesen a magyar gyártók sem voltak kevésbé leleményesek. Például az Egger gyógyszergyár reklámszakemberei
az akkori idők egyik „csodájával”, a printator nevű kis készség
kézbe adásával próbálták meg elhitetni az utálkozó fogyasztóval, hogy az Egger Syrup, másik kimondhatatlan nevén
a Syr. Hypophosphit lehet az egyetlen gyógyír minden létező bajára, mert élénkíti az anyagcserét, fokozza a vérképzést,
továbbá tonizálja az idegrendszert is.

A szerkezet egy régi
bérlettokhoz hasonlított, amelynek a felüle6.
tére egy kihegyezett fahasábbal rajzok, megjegyzések voltak írhatók,
majd azok egy mozdulattal eltüntethetők lettek. Ezt követően új szöveg kerülhetett a már
letörölt előző helyére, de csak azután, hogy a printator használója már sokadszor szembesült a gyár saját gyógyszerét
hirdető reklámrajzával.

7.

Persze Eggeréknek könnyű dolguk volt, hiszen már
gyógyszertárosi minőségükben is remek csecsebecsékkel, ötletekkel tudták magukhoz édesgetni a vásárlóikat és
gyerekeiket.
Egyik ilyen szellemességük volt, hogy a kicsik kézügyességét fejlesztendő hímzésmintákat nyomattak valamelyik,
jelen esetben az Egger Emulsio, utáltabb nevén a csukamájolaj megszerettetése céljából. Gondolhatták, könnyebben
legurul egy kanállal, ha a gyermek ﬁgyelmét közben a varrás
kötheti le…

24

Ó

Gyógyszerészettörténet

XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

10.

erényi Béla gyógyszerész Diana márkanevű sósborszeszével kiszorította a piacról Brázay kálmán fűszerkereskedő
hasonló termékét. erényi új üzemet alapított és létrehozta
a Diana Ipari és Kereskedelmi Rt.-t. A népszerű Diana sósborszesz egyedüli gyártója és forgalmazója számtalan más
reklámajándék mellett egy kedves kis papírﬁgurával is igyekezett meggyőzni a borszesz használatától még vonakodó
közönséget. Az egészséget és derűt sugárzó legényke talpán
csak meg kellett húzni egy kis fület ahhoz, hogy megtudjuk,
a sósborszesz használata megerősít és megedz. Gondolhatnánk, hogy lám, ilyen egyszerű volt régen a testépítés és az
alakformálás.
8.

Balla sándor a dr. Wander Gyógyszer és Tápszergyár Rt.
(ma Egis) alapítója híresen ötletes módszerekkel keltett érdeklődést a gyár termékei iránt. Természetesen az iskolába
járó gyerekekre is gondolt, amikor órarendet kínált az általa
gyártott Ovomaltine tápszerek mellé. A nyomtatvány összehajtva egy tápszeres dobozt mutatott.

11.

9.

12.
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saxlehner andrás a Buda környéki keserűvízforrások
felfedezője és első tulajdonosa volt a XIX. században. A forrást 1862-ben fedezte fel, vegyelemeztette, majd 1863-ban
megalapította és világhírnévre emelte a Hunyadi János keserűvíz-telepet és vállalatot. A gyarapodásra jellemző, hogy
1889-ben már évi 6 millió üveg Hunyadi János keserűvizet
forgalmazott Magyarországon és külföldön. Vállalkozását és
annak sikerét rengeteg hirdetés és reklámtárgy segítette.
Ezek közül való az alig félarasznyi üveg, amely az eredeti palack hű másaként valódi keserűvízzel töltve kislányok babaszobáinak az asztalaira készült.

Î
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A Bayerlax egyszerű hashajtó volt. Mindazonáltal eladhatóságának a növelését egy félig le- és felöltöztethető szerecsen
asszonyra bízták. A kis színes kartonlap a rajta lévő rács felle való mozgatásával sejtetni engedte a fekete szépség karcsú
idomait, amelyeket bizonyára a Bayerlaxnak is köszönhetett.

15.

Kalocsán, liGeTi ernő az Őrangyalhoz címzett gyógyszertárában tréfás kis füzetektől remélhette patikája forgalmának a fellendülését. Ezek szöveges része az általa készített remekeket sorolta fel a képes oldalak viszont valódi meglepetést tartogattak.

13.
16.

És persze sem a fővárosi, sem a vidéki gyógyszertárak nem
akartak lemaradni a versenyben, a maguk megismertetésében.
Az Andrássy úti Vörös majd Magyar Kereszt Gyógyszertár készítményeivel már 1896-ban a millenniumi kiállításon,
majd 1900-ban a párizsi világkiállításon is aranyérmet szerzett. Mégis szükségesnek tartotta termékei népszerűsítését
nem is akármilyen módon.

14.
17.
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A füzetek lapjai egy-egy vidám kis eseményt mutattak. Ha
ezekre utólag ráhelyeztek egy piros sztaniollapkát, a használt
színek és a nyomat erőssége azt eredményezte, hogy a látott
kép és annak értelme megváltozott.
Az Érsekújváron tevékenykedő
saád isTván a gyógyszertárát,
a Szent Rókust olyan kicsi babatükrökkel ajánlotta a helyiek szíves ﬁgyelmébe, amelyek egyik oldala az
akkor forgalomban lévő ötpengős
váltópénzre hasonlított, de a rajta lévő felirattal a ﬁgyelmetlen megajándékozottnak óvatosságból rögtön a tudomására hozták, hogy ezzel bizony nem lehet sem Stollwerck
cukrot, sem kakasnyalókát vásárolni.
Egyszóval, se szeri se száma nem volt az ötleteknek.
Orvosoknak, gyógyszerészeknek, háziasszonyoknak, és
1. mesefüzetek
2. történelmünk nagy alakjai
3. a magyar aspirin
4. a Kalodont képes füzetei…
5. … és amiről szóltak
6. a printator
7. a termék, amit hirdetett
8. Hímzésminták a Nádor Gyógyszertárból
9. ovomaltine órarend
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mint láthattuk gyermekeknek, a vásárló és a csak érdeklődő,
kíváncsi közönség minden rétegének jutott a reklámul szolgáló csecsebecsékből. Számunkra – gyűjtőknek – mégis
a fent bemutatott darabok a legkedvesebbek, részint a ritkaságuk miatt, hiszen
az elmúlt évtizedek alatt több generáció múlathatta velük az idejét és
emiatt lassan elenyésztek.
Másrészt érdekes kordokumentumai, egy többé soha vissza nem térő
elmúlt időnek, nagyszüleink, szüleink gyermekkorának…
révész miklós
gyűjtő
Néhány szövegmagyarázat esetében a szerző segítségül hívta a világhálót. A közreadott illusztrációkat a szerző a saját gyűjteményéből fényképezte.
10. az ovomaltine csomagolásai
11. minden háznál legyen…
12. … diana sósborszesz
13. a Hunyadi János keserűvíz
14. a reklám
15. a bayerlax hashajtó
16. talányos képek füzetei
17. válogatás a képekből

ANGELINA JOLIE-NAK,
A VILÁGHÍRŰ AMERIKAI SZÍNÉSZNŐNEK
GÉNJEI HATÁROZTÁK MEG A DÖNTÉSÉT.
ÖNNEK MIT HATÁROZNAK MEG A GÉNJEI?

A szerző mondása szerint:
Ismerje meg génjeit,
és tartsa kézben az életét!

Megtudhatja, ha elolvassa
a híres amerikai genetikus magyar nyelven megjelent sikerkönyvét.

Aubrey Milunsky: Sorsdöntő génjeink
A 400 oldalas kiadvány kivételes jelentőségű,
az egészséggel kapcsolatos átfogó ismereteket tartalmazó
informatív útmutató a családnak. Például
Mit jelent valójában a saját genetikai teszt eredménye, és
mikor kell genetikai tanácsadást igénybe venni?
Előfordult-e a rák a családban és ez mit jelenthet?
Veszélyes gének a szülőktől
A hordozók tünetei és jelei stb.
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

168x238 mm-es,
kemény táblás,
408 oldalas,
cérnafűzött,
védőborítóval,
jelzőszalaggal
ellátott könyv.

4900 Ft helyett 3500 Ft
és a postaköltséget
a Galenus Kiadó fizeti.
Amíg a készlet tart!
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Patikusstrófák
Minden szakmában, mindenkor akadnak lelkes, ihletett lelkek,
akik alkalmi költemények formájában kívánnak szólni társaikhoz,
megverselvén foglalkozásuk mindennapjait, esetleges buktatóit,
nehézségeit. Természetesen nincs ez másképp a gyógyszerészeknél sem.

S

ajnos, az idők során ezeknek az alkalmi közleményeknek jó része elveszett, miután nem kerültek rögzítésre. Így történt ez például kuTassy dániel
balassagyarmati gyógyszerész és drogista, az ottani Madách
Társaság oszlopos tagja Költői verseny Berettyószéplakon c.
remekével, amelyet a társaság 1922. évi ülésén olvasott fel,
amelyet azonban az elnökség többségi szavazattal nem
kívánt jegyzőkönyvileg megörökíteni. naGy alBerT csanádpalotai gyógyszerész egy évtizeddel később jelentkezett
alkalmi költeményével, amelyben a szakmán belüli villongásokról tudósított. Műve nyomtatásban is napvilágot látott,
azonban legnagyobb sajnálatunkra, s minden igyekezetünk
ellenére sem tudtuk fellelni, így csupán megemlékezni
tudunk e kétségtelenül jeles opuszról.
Szerencsére azonban a múlt század költői bővelkednek
hasonló lírai alkotásokban; eme gazdag patikuslírából közlünk az alábbiakban, mintegy mutatványként néhány darabot.
simon aurél (1865-?) és Teleki Béla gyógyszerészek
együtt bérelték a nagybányai Arany Sas Patika fiókgyógyszertárát (tulajdonos Widder PéTer) az erdélyi Misztótfalun. Ugyanitt nyomdát üzemeltettek, ahol elsősorban
gyógyszergyári csomagolóanyagokat gyártottak (dobozokat,
porkapszulákat, szignatúrákat, pecsétbélyegeket stb.). Ők ketten adták ki, szerkesztették, írták és persze nyomták 1800
példányban a Gyógyszerészet c. havi megjelenésű folyóiratot
1905–1906 között. Tették pedig ezt előfizetők nélkül. Nem
is tehettek másképp, tekintettel arra, hogy lapjukat ingyenesen terjesztették. Tulajdonképpen ennek reklámbevételeiből
remélték finanszírozni lapjuk megjelentetését.
simon aurél nem csupán jó üzleti érzékről és reklámötletekről tett tanúbizonyságot, de szavalóművészként és műkedvelő színészként is bemutatkozott Nagybányán. Munkássága a szerkesztői tevékenység mellett ugyanakkor a
(szak)irodalomra, sőt a lírára is kiterjedt. Ez utóbbi esetben
szerencsére csupán rövid kirándulásról beszélhetünk: lapkiadói éveiből 1, azaz egy költemény szerzőségét sikerült rábizonyítanunk. A kérdéses mű 1906 februárjában születhetett,
a Múzsa csókját pedig a nagybányai illetőségű B. rácz
anna úrhölgy prezentálhatta, akit simon szaktársnak volt
szerencséje épp akkortájt eljegyezni. Tudomásunk szerint ez
a világirodalom egyetlen gyógyszerészi témájú „tárca-költeménye.” Szörnyűséges klapancia, viszont tagadhatatlan, hogy
sokéves tapasztalat szól – mit szól, kiabál ki – belőle. Úgy
érezzük, kötelességünk teljes terjedelmében közreadnunk e
mély gyógyszerészi-üzletvezetési bölcsességeket tartalmazó
tankölteményt:
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(Idősebb kartársaknak is szabad elolvasni)
Ha jó gyógyszertárad forgalma,
Örvendj! De ne mondd meg soha!
Kivéve, ha átruházod,
Mert van erre okod.
Ha pedig venni akarsz,
Fontold meg, míg bele nem kapsz.
Hely-ismeret, nyelv-viszonyok,
Lényegesen irányadók.
Ha erigálsz s rendelkezel,
Ne tárgyalj külföldiekkel,
Pártold a hazai ipart,
Mely sok embert itten fönntart.
Papírárut ha keresel:
Ne állj szóba a nímettel,
Rendeld meg azt magyar gyártól:
Simon kartárs és Társától.
Capsula recére nyíló,
Befuvás nélkül kinyíló,
Emeli az esztetikát
S nem táplálja a bacilát.
Sima capsula szintén jó,
Ha az jó papírból való’
Nem okoz az semmi hibát.
Csak ha adtál érte nagy árt.
Számla- és Receptpapírok,
Meggyőződtél róluk, hogy jók.
Ha egylet számlára adtál
Nagy percentet, úgy befagytál!
Zacskókat, ha szépet rendelsz,
Ne menjen bele sok floresz
Inkább kisebbeket rendölj,
Taksa szerint, hogy jól kijöjj!
Vigyázz ostya-borítéknál,
Utasítást ki ne hagyjál,
Használd csak a magyar nyelvet,
Felejtsd a német szöveget.
Recept-Kuvertát ha adtál,
Ezzel udvariaskodtál.
Ne hajlongjál a padlóig,
Hátán reclam-nyomás elég.
Portárával jobban jössz ki,
A toloda nem hozza ki,
Mint aranyos portárcánál,
Felszámíthatsz jó 20 pornál.
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De hogy tolodát számíthass,
Szekrényt Simonnál csináltass,
Oly olcsó, mint a portára,
S négyszögletű a formája.
Tea-dobozt új rendszerűt,
Szépet, cégjelzéssel együtt,
Rendelj tőlünk hamar, rögtön,
Ne várd meg még defektusba jön.
Tapasz-csomagolót szignálj,
Számítsd fel, de ne concurálj.
Bajuszpedrőt dobozokban
Gyártasd nagyban s add boltokba.
Nem kell ezt kihagyni kézből,
Vegyék most is gyógyszerésztől.
Ne kotyvasszák ezt fodrászok,
S hozzá nem értő utánzók.
Gyártsunk vegyszert, piperét,
Ne használjuk a külföldét.
Adjunk nekik bármily nevet,
S csináljunk nagy keresletet.
Szignatúrát, tokokat,
Rendeljetek hozzá sokat.
S a „Gyógyszerészet” emlőjén
Lendül iparunk, idején.
Hogyha ezen tanács tetszik
Folytatása következik.
Míg Pápírusz-téma lebeg,
Öreg Aesculap áldjon meg.”
Ámen – tehetnénk hozzá, de ehhez nincs is
nagyon mást hozzátenni.

Baradlai jános (1873–1942) gyógyszerész, gyógyszertártulajdonos, szakíró, szerkesztő, egyesületigazgató neve igen
jól cseng a gyógyszerészettörténetben. 1901-ben vette át
a Gyógyszerészeti Közlöny szerkesztését, majd később a
Magyar Gyógyszerész Egyesület igazgatói tisztjét. Baradlai
1914-ben szerzett magának gyógyszertárat, majd 1928-ban
két másikat (a „Petőfi” és a „Batthyányi” patikát). Az egyesület az évi, keszthelyi kihelyezett ülésén olvasta fel – nagy tetszéssel fogadott – alkalmi költeményét Gyógyszerész egyszeregy címmel. Íme, a jeles tanköltemény:
GYÓGYSZERÉSZ EGYSZEREGY
Egyszer egy az egy,
A recepturánál sohse szeleskedj!
Kétszer kettő négy,
Aesculapffy, közönséggel kedves légy!

XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Kétszer három az hat,
A defektust felíratlan sohse hagyd!
Négyszer kettő nyolc,
Sürgős laborációkat későbbre nem tolsz!
Ötször kettő tíz,
Adagot a recepturán mindig jól megnízz!
Hatszor kettő tizenkettő,
Vas, jód, ezüst preparátum kendőbe sose törlendő!
Hétszer egy az hét,
Expediált üvegekbe ne maradjon szalma vagy szemét!
Nyolcszor kettő tizenhat,
Taksákon, munkában pontosan tartsd a szabályokat!
Kilencszer kettő tizennyolc,
Csínján kezeld a mérgeket, másként meglakolsz!
Tízszer tíz az száz,
Mindig tudjad, patikus, hogy most mit csinálsz!
szoBoTka lilla kolozsvári elsőéves gyógyszerészhallgató
az 1941/42-es tanévben, pontosabban 1942 februárjában
A rab gólya c. költeményével lepte meg barátait és a tanszéket. Az ihlet saját bevallása szerint egy zimankós napon, jelesen február havának utolsó napján (mely hónap ugyan köztudottan nem a gólyák hónapja, de talán éppen ezért), a labor magányában tört reá az ihlet. A nevezetes zsengét, mármint gólyaverset teljes terjedelmében közöljük:
Árva gólya áll magában
A labori félhomályban.
Mozijegye meg van váltva,
Messze, messze
Elsietne,
Csakhogy nem kész a kristálya.
Tűnődik fél lábon állva.
Elmereng a más kristályán.
A lombikot ütögeti,
Ebből áll a mulatsága,
Ha feldönti, újrakezdi.
Esti képet ölt a labor,
Nincsen benne senki, sehol,
Egy van csak, ő, az árva,
Nincsen kész a kristálykája.
Elbóbiskol erre várva.
Kis patikus gólyamadár,
Sohse nő a kristály, ne várj!
Soha többé év végéig,
Mert ha éppen
Nőne szépen,
A többiek – kicserélik!
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kárász isTván budapesti gyógyszerész 50. születésnapját
kollégái, ivócimborái körében ünnepelte. Az alábbi – névtelen szerző által elkövetett – verses laudációban lehetett része:

e húsz kemény év, mely százzal is felér,
az Aranysasból Tízperegyes izét
alkimiákol, így lesz a büszke madárból
Pécsnek városában számozott telér.

Gyogyón szeres, gyakran szaros,
Tőle székes a fővaros.
Patikája oly takaros,
Leszólni is nagyon bajos.

A régi Arany Sas már elveszett,
de meglelte tisztultabb önmagát,
tiszteletet ébresztőn az ősök
örökszép tradícióin áll.

Élj sokáig, derék Pistánk,
Éjjel-nappal érted innánk,
Sósborszeszet, nyakolajat,
Csak magadat meg ne tagadd!

A hivatás határidője hosszú,
nem húsz évig, halálig tart, az ám!
Jó magister világ-bajára is
Gyógyírt keres s holnap talán talál.

Expediálj port és ostyát,
Szaliciles dürgőpasztát,
Szolgáld ki a nagyérdeműt,
Őrizd, mi fontos: a derűt!”

Hinni tud s tud hitet hinteni
marékkal a Tagadás szemébe.
Számítsatok e nagybeteg világban
A gyógyszerek szakértő emberére!

A PÉCSI NAGYPATIKA
Nem halt meg a patika-poézis:
a patika is lehet Ararát,
ha szíve van s a szenvedő szíveknek
önként kitárja mindkét pitvarát.
Mert van ilyen, lehet és legyen is,
mert maga a tabletta nem elég,
hogy felhangolja munkás holnapokra
a tenni tudók drága erejét.
Mutassak egyet? Itt a pécsi példa
a tér tövében, lépj be ajtaján
és nézd és lásd és halld, hová emelte
húsz év alatt a gyógyszertudományt.
Az emberséget, e fő hatóalanyt
hogy leheli a pilulás dobozba
a gyógyfüvektől az antibébiig
a gyógyszerek hatását hogy fokozza.
Hókuszpókuszos szent sarlatánok
s az alkímia rég történelem;
reális lett, meggyőző, világos
az officina, a kígyós kehely
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e húsz éven, mely századokat száguld
előre, robbanó rakétaként
s az Aranysasból vas számot kovácsol
a Tízperegyest, Pécsnek főterén.

Ötven éves Kárász Pista,
Negyven éve boromissza.
Vagyon néki csukamája,
Ezer áldás szálljon rája!

Baranyai aurél 1974 őszén, a „pécsi szocialista típusú
nagypatika” fennállásának 20 éves évfordulójára emlékezett
a következő költeménnyel, amelyet a Gyógyszerészet hasábjain kívánt közreadni. A szerkesztőség ebbéli kérésének
örömmel tett eleget a rákövetkező év februárjában:

Î

Talán mondani sem kell, hogy nem sokkal a szaklapban történt közzétételt követően megjelent a költemény átdolgozott
és átértelmezett változata, amelyet gép- és kéziratban terjesztettek a kollégák körében. A szerző személye – minden
bizonnyal szintén a gyógyszerek szakértő embere – azonban
mindmáig ismeretlen. A páratlan, mély értelmű költői képeket, utalásokat, sőt utálásokat tartalmazó parafrázis így
hangzik:
A NAGYON NAGY PATIKA
Előttem a patika, utánam
özönvíz; szív a csúcson, odaát
szürcsölve szív, mindenét kitárván
arám, My Fair Lady of Ararat.)
Ha teheti, hát tegye! – meg is teszi,
Mer’ ő olyan, ő nem viccel soha,
Erejét esméri Buda s Keszi,
Tabu lett a neve, sorsa mostoha.
Most megmutassam? Láttál már ilyet?
nézd, lásd, ne habozz, bátran simogasd!
Hatolj beljebb, ne félj! Csak így, ó, igen
Csakis így ismerheted meg magad.
A pécsi pancser pilula, s lehele
Passzántos szeleket. Mily kecs! Micsoda ív!
Mily csoda! Lett is tőle gyermeke…
De balsors, haj! Taigetos positiv.
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Hókuszpókot legyőzték a törpök,
farkához kap kígyó, Eszéhez Kuláp,
húsz éve már, hogy guggolva költök
hatóanyagok szörnyű mocsarán.

Papnak, patikusnak hivatása
holtig tart; testet-lelket kenőcsni
kell; skapulárét esmeg spatulát
közben, biz’, nem, nem lehet letenni.

Az öreg sas már nem kaptat, sőt még
csak nem is totyog, csak tollászkodik,
tra, tra, tra – dikciózza. Másra rég
nem telik; akkor hát tra – napestig.

Mi tagadás, tyúkszemem miopiás,
szakértőként monyom, elhiszed
talán. De ha te sem, ugyan ki más
fényezné magát ennyire – neked?
Akkor talán ne is fényezzük tovább…
dr. Balázs károly
szakíró

Hasznos gyógynövénykereső házi praktikákhoz is!
†Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet, Szabó László Gy.

GYÓGYNÖVÉNYEK ISMERETE
A FITOTERÁPIA ÉS AZ ALTERNATÍV MEDICINA ALAPJAI

Egy komplex gyógynövénykereső
csaknem 800 gyógynövénnyel,
közel 300 fotóval.
166x236 mm, 560 oldal, kemény fedeles, cérnafűzött,
fényes fóliázott, jelzőszalaggal ellátott könyv

Ár: 4350 Ft

Dr. Babulka Péter fotóival illusztrálva.

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.

a Galenus Kiadó újdonsága!
dr. czeizel endre géniuszokról írt népszerű sorozata folytatódik!

Dr. Czeizel Endre – Bárdossy Péter

KERTÉSZ IMRE
ÉS A SORS
Mit adtak a magyar zsidó-géniuszok
kultúránknak?
Dr. Czeizel Endre új könyvében
Kertész Imre írói géniuszságáról,
emberi tartásáról ír, egy olyan nagyszerű emberről, aki végigélte a koncentrációs táborok borzalmait és nem veszítette el az emberekbe vetett hitét.
a könyv ára 3450 Ft
Ő túlélte az ottani borzalmakat, de egy
idő után úgy érezte, mementót kell állítania ennek az emberi szörnyűségnek.
Ez hozta meg számára a legmagasabb irodalmi elismerést, a Nobeldíjat. A könyv második részében Czeizel Endre rávilágít arra, hogy
a zsidó származású géniuszok sokkal gyakoribbak a matematikusok,
tudósok, muzsikusok és képzőművészek között, mint ahogy az a népességen belüli arányuk alapján várható lenne.

Új könyvünket keresse a libri Könyvesboltokban,
vagy rendelje meg a www.shopline.hu oldalon
vagy webáruházunkból a www.galenus/shop oldalon.

