
Szabó Lóránt 

Vasdiplomás gyógyszerész, a Fekete Sas Patikamúzeum egyik "alapító atyja" a Csanád vármegyei 

Reformátuskovácsházán született (ma a Békés megyei Mezőkovácsháza városrésze). 1924-ben látta 

egy református pap és egy evangélikus tanító gyermekeként.  

 

Gyógyszerészi diplomáját a Szegeden szerezte meg (Horthy Miklós Tudományegyetem, ma Szegedi 

Tudományegyetem). Korábban a történelem "viharainak" és a kar költözködésének jóvoltából 

Kolozsváron, Szegeden, Budapesten, majd ismét Szegeden töltötte hallgatói éveit.  

Gyógyszerészként több vidéki városban megfordult. Dolgozott Balatonfüreden, Lepsényben, illetve 

később Székesfehérvárott is.  

 

Első munkahelye a füredi Megváltó Gyógyszertár volt. A település magánéleti szempontból is jelentős 

volt életében. Itt ismerte meg jövendőbeli feleségét Stéger Piroskát, aki később maga is szakmabelivé 

avanzsált (először gyógyszertári asszisztens, majd a gyógyszertári központban számlaellenőre, később 

pedig likvidátora lett).  

 

1949-ben, mikor Takács János, a gyógyszertár tulajdonosa elhunyt, Szabó Lórántot először hatósági 

vezetőnek majd gyógyszertárvezetőnek nevezték ki.  

1950-ben házasodott össze Piroskával és hamarosan áttették székhelyüket Lepsénybe. A lepsényi 

gyógyszertár korszerűsítése is nekik köszönhető.  

Lepsényben a család is gyarapodott: megszületett két gyermekük: Piroska és Lóránt. 

 

1959-ben került Székesfehérvárra gyógyszerügyi osztályvezetőként. 1968-ban, Antall József 

tevékenységének köszönhetően irányult Szabó Lóránt figyelme az évszázados múlttal rendelkező 

Fekete Sas gyógyszertárra. A két szakember egyetértett abban, hogy mind a hozzáköthető történelmi 

múlt, mind a berendezés jellege érdemessé teszi a megmentésre és a múzeummá alakításra. Szabó 

Lóránt ennek érdekében szabadidejét a "szent cél" megvalósításának szentelte. Tudományos 

kutatásokat folytatott a gyógyszertár történetének feltárásához és számos intézkedést tett, hogy a 

működő gyógyszertári intézmény kiállítóhellyé alakulhasson. A munkát a székesfehérvári (Szent) 

István Király Múzeum munkatársaival karöltve vitték véghez. 1971-ben a gyógyszertár bezárt és több 

évnyi kutató- és restaurátori munkát követően mint Patikamúzeum nyitotta újra kapuit.  

(Az 1975. május 12-én megnyílt kiállítás évente látogatók ezreit vonzza és immáron 41 és fél éve várja 

a közönségét.) 

 

Szabó Lóránt kutatási eredményeit szaksajtóban is közölte. 1972-től ő indította el a 

Gyógyszerésztörténeti Diáriumot Fejér megyében, melyben számos tanulmányt közölt a Fekete Sasról. 

Mindezek mellett az is kitelt idejéből, hogy az asszisztens-képzés vezetője legyen. Egészen 1988-as 

nyugdíjba vonulásáig támogatta a hallgatók szárnypróbálgatásait. Eközben a Videotonban nyitott kis 

patikában is működött napi 3 órában (20 éven keresztül), ezt a munkát 1988 után sem adta fel a 

betegek nagy örömére.  

2016-ban, a Patikamúzeum fennállásának 40. évében rendezett tudományos konferencián a Szent 

István Király Múzeum az esemény díszvendégeként fogadta a gyógyszerészt. 

Jelenleg nyugdíjas éveit tölti kedves feleségével Balatonfüreden, ahol szenvedélyének a 

bélyeggyűjtésnek és a kertészkedésnek szenteli idejét. 

Szakmai tevékenységét több ízben jutalmazták: 1965-ben Érdemes Gyógyszerészi címet, 2007-ben 

gyémánt-, 2012-ben vasdiplomát kapott munkásságáért. Emellett megkapta a székesfehérvári Alba 

Regia plakettet, az Egészségügy Kiváló Dolgozója és a Szocialista Magyar Gyógyszerellátásért 

címeket is.  

 

Idén a sor tovább gyarapodik, idén az Országos Gyógyszerész Kamara Őt jelölte a "PRO HOMINE 

NOBILE PHARMACIAE" kitüntetésre. A díjat a hétvégén (2016. november 19-én) veheti majd át az 

elismerést. 

Felhasznált irodalom: www.mypin.hu 



 

Antall József köszönőlevele Szabó Lórántnak a Fekete Sas Patikamúzeumért tett tevékenységéért 

(Forrás: SOM Könyvtár és Levéltár, elektronikus forrás: www.mypin.hu 


