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ELÔSZÓ

A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara és a Hungaropharma Zrt.
2021 májusában együttműködési megállapodást kötött. A tervezett együttműködés
kiterjed a gyógyszerészi hivatás lehető legmagasabb szintű teljesítésére, szellemi és
tárgyi emlékeink megőrzésének anyagi támogatására.
Örvendetes tény, hogy a jövő terveit szem előtt tartva elkezdődött a dél-dunántúli
régió gazdag gyógyszerészi múltjának feltárása. A gyakran emlegetett „gyökerek” a
magyar gyógyszerészetben különösen sokfelé ágaznak. Erre példát ad a most elkészült
monográfia is.
A neves nagyatádi gyógyszerész, Kóczián Géza emlékének ajánlott könyvet, fia,
Kóczián Zoltán Gergely, a nagyatádi Bertók László Városi Könyvtár könyvtárosa készítette el. A könyv a magyar történelem, ezen belül a magyar gyógyszerészet tükörképe is. A sok dokumentummal és fényképpel gazdagított korrajz bemutatja a mai
olvasónak azt az óriási küzdelmet, amit gyógyszerész őseink vívtak a biztonságos
gyógyszerellátás terén. Az erkölcsi példa időszerű.
Köszönjük az együttműködés feleinek, hogy támogatták e gyógyszerésztörténeti
munka megjelenését a Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzés Alapítvány közvetítése révén. Szeretnénk, ha a könyv sorozatot nyitna meg. A Magyar Gyógyszerésztörténeti
Társaság honlapjára sok neves gyógyszerész és gyógyszertár került fel, de még mindig
fellelhető megörökítésre érdemes történet. Ezek megőrzése túlmutat mai, hétköznapi
problémáinkon.
Az ősökre, a hagyományokra való emlékezés különös ajándéka életünknek. Egyetemi hallgatóink és a magyar gyógyszerésztörténet iránt érdeklődő olvasók fogadják jó szívvel a monográfiát! Kövessük a példát, és mentsük meg hagyományainkat,
gyógyszerészi értékeinket!

Pécs, 2021

PTE GYTK
„Lárencz László”
Gyógyszerésztörténeti Csoport
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Bevezetô gondolatok
2014-ben adtam ki a kezeim közül először családtörténeti összefoglalót a nagy nyilvánosságnak. Azóta a családtörténeti kutatásaink nem álltak meg. Az évek során egyre
több – addig általunk nem ismert – forrás került a szemünk elé, így időszerűvé vált
egy újabb, bővített változat közreadása. Most lehetőségünk van javítani a korábbi verzió esetleges hibáit is. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet rá, hogy egy ilyen vállalkozást
sohasem lehet befejezettnek, így a szöveget sem véglegesnek tekinteni. Ezt a verziót is
annak tudtában adjuk közre, hogy jelenlegi tudásunk alapján hiteles.

Családtörténet
Családtörténetet írni nem egyszerű dolog. Főleg úgy, ha az embernek életkorából
adódóan már alig van, vagy egyáltalán nincs személyes emléke a felmenőiről. Az sem
segít a dolgon, ha az ember túl grafomán, vagy túl alapos, teljességre törekvő. Úgy
indultam neki a szöveg revíziójának, hogy egy-két sort itt-ott hozzátoldok, a szarvas
hibákat javítjuk – és kész is! Aztán azon kaptam magam, hogy újra leellenőriztem
a források szövegét, hogy biztosan jól értelmeztem-e egykor; újra átnéztem az anyakönyveket is – s bizony itt-ott előkerült még jópár elfeledett gyógyszerész a tágabban
értelmezett dinasztiából. Nem sorokat, hanem oldalakat toldottam hozzá. A képanyag
esetében ugyancsak nehéz dolga volt az embernek – rengeteg családi kép, levélrészlet,
eredeti dokumentum maradt fenn. Igyekeztem mindent és mindenkit megmutatni
képileg is – akikről, amiről írok.
Röviden ejtenék pár szót a kutatás módszeréről is. Elsődleges törzsanyagom az
a családtörténeti gyűjtemény volt, amelyet apám és a család más tagjai állítottak össze.
Fényképek, önéletírások, feljegyzések. Így elmondhatjuk, hogy generációkon átívelő
kutatómunka van mögötte. Meg kell jegyeznünk, hogy apám igénybe vette Hunyady László – egy Berzence helytörténetét kutató személy segítségét is a levéltári kutatásokban.1 Ez részben jó, mert nem a „nulláról” kell elkezdeni a kutatást. Részben
rossz, mert eleink nem mindig viseltettek kellő forráskritikával, s vakon elhittek bármit, amit családtörténet címén az orruk elé toltak. Főképp igaz ez az 1930-40-es évek
„kényszerű” őskeresésére. Rossz azért is, mert sok egykori forrás ma már nem elérhető, vagy eleve fel sem lett jegyezve, hogy honnan származik az információ. Rossz azért
is, mert nehéz eldönteni, hogy mi az ami a tényleges családi emlékezetben maradt
Bihariné Asbóth Emőke(1987): Hunyady László. in Csurgó és vidéke kalendárium 1988-89. Csurgó. pp. 135-137
1
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fenn, s mi az, amit az újabb kori kutatások tártak csak felszínre. Éppen ezért természetesen egy korszerű közgyűjteményi kutatás erősítette meg már a 2010-es évek elején is
a régi kutatások eredményeit. A könyvtári-, levéltári- és múzeumi források sok esetben kiegészítették a visszaemlékezésekben megjelenő balladai homályokat. Az alaposabb és tervszerű kutatásnak hála sikerült olyan rokonok kilétére is fényt deríteni,
akik a családi hagyományból már kitörlődtek. Ugyanakkor a hitelesnek vélt adatok is
tartalmaztak hibákat (pl. névazonosságok miatt) – remélhetően ezeket jelen verzióból
már sikerült kiszűrni. A 2020-21-es revízió során igyekeztem a felhasznált forrásokat
is pontosabban és szabványosabban feltüntetni, a szöveg így sokkal több hivatkozást
tartalmaz. Előszeretettel használtam a korabeli adattárak, szaklapok, napi sajtó cikkeit. A különféle gyógyszerészeknek készült naptárak, zsebnaptárak – tartalmazzák
ugyan az ország akkori területén működő patikusok és patikák névsorát, de inkább
csak tájékozódásra alkalmasak. Értelemszerűen a következő évre szóló naptár még
az előző évi állapotokat tükrözi. Az évközbeni gyors változások, a pár hónapos patikabérlések ezekben nem követhetőek nyomon. Így meg is jegyezném már most, hogy
az egyes patikusoknál az adott településen töltött évek meghatározásakor – ha más,
pontosabb forrás nem közölte – a zsebnaptárak dátumát vettem figyelembe.
Abban a korszakban – az 1800-as évek elején – amikor történetünk kezdetét veszi
a patika többnyire apáról fiúra öröklődő cég volt. Még gyerekcipőben járt az egyetemi
gyógyszerészképzés, sok mindent megőrzött a középkori céhes módszerekből is. Többek közt a gyakorlati időt is, melynek során az ifjú patikusjelöltek bejárhatták akár az
egész országot is. Az ilyen vándorlások alatt az élelmesebb diákok életre szóló szakmai és
baráti kapcsolatokat szerezhettek. Házasságaik révén újabb és újabb családokkal kerültek affinális, míg másokkal rituális rokonságba. A patikák stabilitása voltaképpen attól
függött, hogy sikerült-e megfelelő örököst találni. Az örökös kiválasztásához – és elfogadásához – a jó családi kapcsolatok fontosak voltak. Az affinális és a rituális rokonok
szerepe sokszor fontosabbnak tűnhet az üzleti életben, mint a vérrokonoké. Az egymással rokonságba került patikusdinasztiák összeolvadhattak, vagy ad-hoc üzleti érdekszövetségek alakulhattak ki. Kutatásom során tehát minden esetben külön megvizsgáltam
a házastársak családi hátterét is. E napig saját kutatásaim révén több, mint 50 gyógyszerészt számláltam, akik valamilyen módon kapcsolódnak a családunkhoz. Dinasztiánk
„fénykorában” szinte az egész Kárpát-medencét átölelve működtek a patikáik. Voltak
olyan kiemelkedő személyek, akik ösztönözték a patikusi pályára utódaikat, szűkebb
családjuk tagjait. Ők azok a „dinasztiaalapító ősök”, akikre mindenki emlékezett a családban. Elsősorban őket idézzük most fel, de kitérünk a kevésbé ismertek történetére is.
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Nagyatádi gyógyszertártörténet
Kóczián Gézát gyógyszerészi-, etnobotanikai- és családtörténeti munkássága mellett
a gyógyszertár- és az orvostörténelem is foglalkoztatta. A Magyar Orvostörténelmi
Társaság tagjaként és mint annak a Népi Orvoslási Szakosztályának egyik alelnökeként, többször emelt szót a környék gyógyszertártörténeti emlékei érdekében. Így volt
ez a segesdi rendi patika esetében is – amelyből mára sajnos csak az egykori officína
freskója maradt meg. Nemrég, a családi iratok rendezgetése közben akadt a kezembe
egy elfeledett, poros mappa. Kézzel írt, alig olvasható címzése: „A nagyatádi patikák
története” – nem volt ugyan tele, de nem is volt teljesen üres. Láthatóan valamikor
belekezdett egy tanulmány megírásába – ami nem lett befejezve. Inkább csak forrás
anyag, néhány levélváltás lett összegyűjtve benne. Ezt akkor, amikor először publikáltam ebben a témában, még nem találtam meg…

Kóczián Géza tervezett tanulmányának vázlata

Az elmúlt hónapokban Bognár Tibor nagyatádi gyűjtővel is dolgoztam együtt, akit
szintén foglalkoztatott a nagyatádi patikák története. Közösen dolgoztuk fel a Szent
István Gyógyszertár 1950 előtti történetét. Volt szerencsém segíteni neki a szöveggondozásban, szerkesztésben. Tibor váratlanul halt meg 2021 nyarán, a kötetet már nélküle fejeztük be. Nem élte meg könyve bemutatását. A közös munka során, írásainak
lektorálása közben, s azóta is, hogy azt a kéziratot lezártuk; folyamatosan kerültek elő
újabb és újabb források, amik kiegészíthetik a város gyógyszerészeiről eddig ismert
képünket. Ezeket a jelen kiadványban közölt szövegváltozatba már igyekeztem beleépíteni. Úgy véltem, hogy 2021-22 környékén már eltelt annyi idő, hogy objektíven
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lehessen látni az 1990 utáni időszakot is. Ez a korábbi szövegekben egyáltalán nem
szerepelt.
Az 1990-től napjainkig zajló folyamatokat sokkal inkább érezzük hétköznapinak,
kortársnak – mégis ugyanolyan történelmi jelentőségűek, mint a száz-százötven évvel
azelőtti gyógyszertáralapítások, vagy a bő hetven évvel azelőtti államosítások.
Ez a monográfia – talán nevezhetjük annak – igyekszik a történelmet objektíven
kezelni, s többnyire elsősorban az egyéni élettörténetekre koncentrál. Ugyanakkor,
ha a családtörténet érthetősége megköveteli, kitér a szűkebb földrajzi környezet történelmi múltjának ismertetésére is. Időben és térben kénytelenek vagyunk ugrálni
család- és gyógyszertártörténeti kalandozásaink során, hiszen folyamatos egymásutániságban nem lehet párhuzamosan zajló eseményeket leírni. Ez megnehezíti szerkesztői munkánkat is – remélhetően kellő mértékben hagytunk bent redundanciát, hogy
a külön-külön felbukkanó történetek egymáshoz kapcsolódási pontjai felismerhetőek
legyenek. Valakiknek a neve szerepelni fog szerkesztőként, szerzőként – azért fontos
nem elfeledni, hogy a történelmet nem mi írjuk. Feladatunk arra korlátozódik, hogy
a valós történelmi események közül mit emelünk be, s mit hagyunk ki. Hogy hova
irányítjuk a fókuszt. Meglehetősen nehéz ez a feladat akkor, ha az ember túlságosan
érintett a témában, ha a saját családjáról ír. Külön köszönettel tartozom azoknak, akik
segítették ezeket a fókuszpontokat a kellő helyekre és a kellő súllyal elhelyezni…
Megjegyzések:
A szövegben helyenként megjelenő keretes szövegrészek lazábban kapcsolódnak a főszöveghez, kiegészítő, többnyire genealógiai információkat tartalmaznak.
Azok a képek, ahol nincs külön megnevezve forrás – a családi gyűjtemény részét
képezik, vagy kifejezetten ebbe a könyvbe készültek.
Hivatkozások a lábjegyzetben találhatóak.
Könyvek, tanulmányok, konkrét cikkek esetében: Szerző évszám:oldalszám
Folyóiratok, napi sajtó esetében: Cím, évfolyam(lapszám):oldalszám (kiadás dátuma)
A részletesebb bibliográfiai adat a kötet végén található jegyzékben lelhető fel.
A források nagy része – ma már – online is elérhető a megfelelő adatbázisokban,
virtuális könyvtárakban. A bibliográfiai adatok elegendőek ahhoz, hogy ezeket visszakeressük – akár nyomtatásban, akár online. Külön webcímeket nem jelölünk minden
forráshoz az irodalomjegyzékben.
2021. október
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A
Sperlágh család
története
Családi kutatások, feljegyzések alapján és
Blázy Árpád (1974); Nagy Istvánné-Tóth Pálné (1981);
Bencsik Mária-Gyurcsik Pálné (1983); Gecsei Lajos (1983); Jozef Golvoň (2002);
Berta Ferenc (2006); Cseh Géza (2006) írásainak nyomán
valamint
Medveczky vonalon dr. Molitorisz Pál, Kovács Endréné Erzsébet, Seidl Ambrus atya
genealógiai kutatásainak, Sperlágh vonalon Nagy Nándor, dr. Pataki Katalin,
Hódi Szabolcs történeti kutatásainak felhasználásával összeállította:
Kóczián Zoltán Gergely
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Etimológia
Sperlágh Béla és Dr. Sperlák Iván kutatásai szerint a család lengyel eredetű, eredeti neve Czervsensky – vagy Cservenszky volt. Önmagában a Sperlák, Sperlágh sem
a lengyelben, sem a szlovákban nem bír jelentéssel. Ha azonban a Cservenszky volt
az ős neve – ennek az alapja a červený (szlovák), czerwony (lengyel) pirosat, vöröset
jelent – elképzelhető, hogy a két családnév között logikai kapcsolat áll fenn. A szkarłat
a lengyelben skarlát színt jelent, A šarlach a szlovákban skarlátot jelöl. Elképzelhető az
is, hogy ezekből képzett gúnynév a Skarlak, Skarlák, Sparlák.
A családnév írásmódja az idők folyamán többször változott: Sprlam, Skerla,
Sprlák, Szperlák, Szkarlek, Sprlowa, Sprylak aszerint, hogy a lengyel vagy a szlovák
nyelvi hatás volt-e az erősebb a gorálok körében. Az 1830-as évekre az elmagyarosodott ág a Sperlágh/Sperlág nevet, míg a szlovák a Sprlak, Sperlak/Sperlák változatot
használta. Ez önmagában azonban még koránt sem ad tiszta képet, hiszen a hivatalos
iratokban is többnyire csak hangzás alapján rögzítették a családneveket. A sok azonos nevű család miatt megkülönböztető nevek is használatban voltak. Sperlágh József
vezetékneve is többféle változatban volt megtalálható az 1848-1900-as évek közti időszakban.

A Sperlágh család eredetmondája
A család eredetét magyarázó monda részben a származást, részben a vezetéknév okát
igyekszik magyarázni. Ezt a történetet a Sperlágh család jegyezte fel, pontos forrása
ismeretlen.
III. Nagy Kázmér lengyel király mellett egyik tagja a családnak testőr volt. Jól tudjuk, hogy Kázmér még életében megállapodott Károly Róbert magyar királlyal, hogy amennyiben
fiú utód nélkül hal meg, úgy a magyaroké lesz a lengyel
trón is. Hát így is történt. I. Nagy Lajos királyunk lengyel
trónra lépett. Ők csak Magyar Lajosnak hívták, s összességében nézve nem volt jó királyuk. Idegen is volt, nem is
azzal foglalkozott, ami a lengyeleket bántotta. A Kázmérhoz hű urak eleinte ugyan megtűrték a magyar királyt, de
aztán megelégelték uralkodását. Összeesküvést szerveztek,
ami elbukott, ezért a résztvevőknek menekülni kellett. Ebben az összeesküvésben részt vett Kázmér volt testőre is, aki
III. Nagy Kázmér
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a Cservenszky nevet viselte. A felesége született Sprlak volt, és mint üldözött menekültek
célszerűbb volt a nő nevét viselni, úgy bujkálni, ami aztán véglegesen rajtuk is maradt.

Történeti tények
Nagy Lajos a lengyel trónt anyjára, Erzsébetre, Nagy Kázmér, a korábbi lengyel király testvérére bízta. A lengyel nemesek valóban szőttek egy összeesküvést a magyar
uralom ellen, trónkövetelőnek Fehér Ulászlót (aki ez időre már kolostorba vonultan élt) jelölve meg. 1355-ben a lengyel urak egy része meghívta a lengyel trónra, de
a pápa nem támogatta ennek megszerzésében. 1373-1375 között fegyveresen küzdött
Lengyelországban a trón megszerzéséért, de végül sebesülten Budára hozták. Ekkor
Nagy Lajos tízezer aranyforinton megvette tőle trónról való lemondását és neki adta
a pannonhalmi apátságot. A zavargásoknak ekkor sem lett vége. 1376 decemberében
Krakkóban százhatvan magyart koncoltak fel, Erzsébet királyné kénytelen volt Magyarországra menekülni. Elképzelhető tehát, hogy az egyik ős egy ilyen zendülésben
részt vehetett. Bizonyítani azonban – írásos források híján – már jóval nehezebb lenne.
A lengyel eredet mindenesetre erősen beleivódott a családba. Többen tettek olyan
vallomást az 1930-as években, mely szerint Lengyelországból származott ősük. „Mi,
Sperlághok lengyel eredetű család vagyunk, ősi nevünk Cservenszki volt.” – mondja
Sperlágh Béla.2 Sperlágh Antal jablonkai postamester is a lengyel eredetben hitt,
dr. Sperlágh Aladár gyógyszerésznek a következő sorokat küldte: „…az én tudomásom, illetve hallomásom szerint a nagy-, illetve a dédapa Lengyelországból származott…”
Az eredetmonda azon része azonban, ahol úgy magyarázza a névváltoztatást, hogy
a feleség nevét veszi fel a férfi – tulajdonképpen üti azt az elméletet, miszerint nyelvi-logikai kapcsolat lenne a Cservenszki és a Sperlágh névalakok között.
A Sperlágh Család története összefonódik Hladovka és térségének történetével,
így írásom elején célszerűnek látom bemutatni a vidéket, és lakosait. Így érthetjük
meg igazán a család eredete körüli homályos emlékeket, és az elég zavaros lengyel–
szlovák, illetve magyar névmagyarázatok mögött rejlő összefüggéseket.

2

Dr. Sperlák Ivánnak írt leveléből ismerjük ezeket az információkat.
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Adatok Hladovka és Árva vármegye történetébôl
A régi magyar-lengyel határ mentén (ma szlovák-lengyel határ) áll Hladovka. (23 km-re található Zakopanétól.) Ezen
a területen a gorálok élnek. A gorálokat egyesek történetileg
a vlachoktól (újabb magyar nevükön oláh) származtatják, akik
a XV-XVI. században telepedtek meg a szlovák-lengyel hegyvidéken. Ez az elgondolás azonban téves is lehet, hogy miért,
arról később esik szó. Kultúrájuk a lengyel, a szlovák, a balkáni
és a magyar kultúra elemeiből állt össze.
A gorál szó – lengyelül górale, szlovákul goráli – a gora, azaz a hegy szóból ered.
Nevük szó szerinti fordításban hegylakót, felföldit, felvidékit jelent – utalva ezzel is
az életterükre. Beszélt nyelvük a szlovák és a lengyel keverék nyelvjárása. Helyesen
a lengyel gorál szót gurál-nak kellene ejteni, azonban gorál-ként is hallani manapság.
Írásban gurál, górál alakban is találkozhatunk vele.
Amikor azt mondjuk,
hogy a határ mentén élnek,
úgy értjük, hogy eredetileg
területük mindkét országra
kiterjeszkedett, pásztorkodás közben különösebben
nem foglalkoztak a határokkal. A mai hivatalos szlovák
álláspont szerint a gorálok
egy néprajzi csoportot alkotnak. (Egy népen belüli
alegység, amelyet vagy sajátos történeti hagyománya,
kultúrája, életmódja, társadalmi szervezete vagy nyelve környezetétől elkülönít.) A második világháború alatt
a németek azonban külön népcsoportként – elszlávosodott germánokként (Goralenvolk) – definiálták őket, ezzel próbálva megosztani a helyi lakosságot. A gorálok önmagukat nem definiálják külön népként. Szlovák részen szlováknak, lengyel részen
lengyelnek tartják magukat, pusztán lakhelyük teszi őket gorállá. A Magas Tátrában
fafaragó művészetükről ismertek, jellegzetes faházaik, fatemplomaik voltak. Népművészetük – mára a helyi turizmus egyik meghatározó eleme. Ők maguk előszeretettel
hivatkoznak rá „élő népművészet”-ként.
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Hladovka alapítása és a gorálok életmódja
1598-ból származik az első írásos feljegyzés a faluról, amely a vlach jog alapján létesült, s két adófizető ház állt benne mindösszesen. Már az 1560-as évek előtt létezhetett a település elődje. Eredeti neve Jeleśnia vagy Jeleszna (magyarosan Illésna) volt.
A Hladovka név szlovák magyarázat szerint a szláv hlad (éhség) szóból ered, s egy
sokat szenvedő, nélkülöző falura utal. (A hladovka szó jelentése éhségsztrájk.) Valószínűbb azonban, hogy Hlad Kristófról a falu egyik későbbi soltészéről kaphatta a
nevét, aki újraalapította azt.

Hladovka látképe

A vlach jog kétlegelős pásztorkodást folytató népek életmódját és gazdálkodását
szabályozó jogok összessége volt. Nem csak a vlachokra (vagyis oláhokra, románokra)
vonatkozott. A XV-XVI. századra a vlach szó nem egy népcsoport megnevezéseként,
hanem az életforma megjelölésére szolgált. A transzhumáló életmódot folytatókat
tehát vlachoknak nevezték – nemzetiségi hovatartozásuktól függetlenül3. Olyan területekre telepítettek e jog alapján falvakat, ahol a föld művelésre alkalmatlan volt.
Hladovka is ilyen vidéken van. A terület csupán az erdőgazdálkodásnak, legeltetésnek
kedvezett. Burgonya, zab és len volt, ami még megtermett. Vályi is megerősíti, hogy
zab terem csak.4 Fényes Elek szerint gyolcs és lenvászon kereskedéssel is foglalkoztak
Kniezsa István(1934): A tót és lengyel költözködő pásztorkodás magyar kapcsolatai. IN: Ethno
graphia-Népélet, 45:(1-2)62-73.; Paládi-Kovács Attila(1994): A Felföld mint kulturális régió IN:
Ethnographia, 105(1):1-35.; Udvari István – Viga Gyula(1995): A XVIII. századi Árva vármegye történeti néprajzához. Feudális szolgáltatások és életmód a Tátravidék gorál és szlovák falvaiban a Mária
Terézia-féle úrbérrendezés idején. IN: Ethnographia 106(1):39-64
4
Vályi András(1799): Magyar Országnak leírása II. Buda: Királyi Universitás. p. 176
3
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a hladovkaiak.5 (Megjegyzés: Vályinál Hladonka néven szerepel, de a leírt távolságok alapján a település beazonosítható.)
A hegyi pásztorok nagyrészt juhot, kisebb számban marhát, kecskét tartottak. Nyáron a hegyvidéki legelőkön tartották állataikat, télen sík vidékre hajtották őket. Falvaik
tehát eredetileg csak afféle átmeneti szállásként szolgáltak téli, vagy nyári tartózkodási
helyükön. Sok helyen a gyakorlat az idők folyamán a félnomád pásztorkodással, vagy
a havasi pásztorkodással összeolvadt. Előbbi esetén a faluban maradtak a téli időszakban is teljes családok, míg más családok az állatokat követték. Második esetben a téli
és a nyári legelő az adott település közigazgatási, gazdasági határain belül volt. A pásztorkodás és az erdőirtás mellett még egy fontos feladatuk volt, az északi határok és
a kereskedelmi útvonalak védelme. Több ízben is sor került összetűzésekre, amikor
Galícia felől támadás érte a vidéket. A források szerint egy-egy ilyen támadás alkalmával majdnem teljesen kihalt a település. A Nižná Ves-ből származó Hlad Kristóf
soltész telepítette újra.
A vlach jog alapján telepített falvak különlegessége adózásuk, és közigazgatásuk
formájában is megmutatkozik. Hasonló kiváltságokat élveztek a német jog alapján telepített falvak is. Vezetőjük a kenéz – vagy német hatásra ezen a vidéken a soltész volt.
A kenézek-soltészek átmeneti csoportot képeztek a jobbágyság és a nemesség között.
Sokan az 1800-as évek közepére bekebelezték az egész falut és nemes földesúrrá váltak – mások parasztként éltek. A soltész szó eredete: németül Schultheiss (jelentése
„adósokat felszólító”, változatai még schultze vagy schulze); szlovákul šoltýs, škultéty,
latinul pedig scultetus. Voltaképpen a falu bírája volt. A középkor folyamán a földesúri
adók behajtója, aki a tisztséget a falutelepítési munka ellenértékeként kapta örökölhető jogon. Hasonló hivatali posztot jelöl eredetileg a középkori Angliában shire reeve
szavakból összeolvadt sheriff is.
Hladovkán a források tanúsága szerint több soltész család élt, akik maguk közül
a bírót választhatták. A bíró mellett a jegyző és az esküdtek vettek még részt a helyi
közigazgatásban.
A családtörténeti kutatást nagyban nehezíti, hogy Hladovka környékén hemzsegnek az azonos családnevű és keresztnevű emberek. A gyerekhalandóság nagy volt,
így nem volt ritka, hogy egy párnak akár 10 gyermeke is született. Nem csak a határ
és a kereskedelmi utak védelmébe, de a szülésbe is bele lehetett halni, így az sem volt
rika, hogy az árván maradt gyermekeket a nagybácsik, nagynénik fogadták be. Olykor
olyan értelemben is, hogy házasságot kötöttek az életben maradt szülővel és további
gyermeket is nemzettek. Az anyakönyvekben ráadásul egyszerre találhatunk magyar,
Fényes Elek(1851): Magyarország geographiai szótára: mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik,2. köt,: 110 p.
5
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szlovák, latin keresztneveket, vezetéknév átiratokat. Így az sem ritka, hogy egy személy neve 10 féle írásmódban rögzítődött a hivatalos iratokban. Pontos adatok nélkül
szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnhet a családi kapcsolatok kibogozása.

Az Árvai Uradalom
Hladovka az Árvai Uradalomhoz tartozott, aminek első tulajdonosa Nagy Lajos, majd
Thurzó György volt. Hladovka mellett még 6 mezőváros és 74 falu tartozott a birtokhoz, 74 000 holdnyi erdőterülettel. A Thurzók, hogy bővítsék hasznos területüket
szorgalmazták az irtásfalvak alapítását. Ez időben alig 3000 ember élt egész Árva megyében, s ez igencsak kevés bevételt jelentett az árvai kincstárnak. Engedélyt adtak
erdők kivágására, s az így keletkezett új területeken legelők létesítésére. A vidék fokozatosan népesült be. Suchá Hora falut például az 1560-as években a Hladovkából
áttelepült családok alapították.
Az 1599-1600-as pestisjárványban valószínűleg elnéptelenedett és elszegényedett
a környék. Később Bocskai István emberei égették fel. 1608-ban a Thurzó család kiváltságot adott Hladovkának, miszerint az áthaladó kereskedőktől vámot szedhet. (Ez a jog
egyébként a király által már sokkal régebb óta Turdossin településnek is megvolt.)6

6

Golvoň (2002)
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1626-ban a Thurzó ház fiúági örökös nélkül marad. Hét leánytestvér örökölte az
Uradalmat. A hét hölgy és férjeik közbirtokosságot hoznak létre, választott vezetővel.
Gróf Thurzó György nádor legifjabb leánya: Anna férje báró Szunyogh János volt.
Lányuk Szunyogh Szidonia, gróf Henkel Gáborné. Így még jó száz éven át uralták
a várat a Szunyogh család tagjai. Szunyogh János-György valamint Antal Árva vármegye főispánja is volt.7
A Wesselényi féle összeesküvés kapcsán is ismert Illésházy Gáspár és Thököly István uralták a területet 1626 és 1670 között.
1659-ben már 271 katolikus és 152 evangélikus élt Hladovkán. – A protestánsok
és a katolikusok közötti ellentét a kuruc korban tetőződött. 1670-ben a császári hadak
lerohanják Árvát Thököly István árulása miatt. A várat a védők két hét után feladják,
Thököly természetes módon meghalt. Pika Gáspár 1672-ben visszafoglalta Árva várát
az osztrákoktól. A szlovák származású evangélikus kuruc felkelő leverésében a katolikus soltészek is segítettek. – Ezt nemesség adományozásával hálálta meg a király.8
1678-ban Thököly Imre szerzi meg a várat. A Rákóczi szabadságharc idején kuruc
erőd volt, a terület a Lengyelországból érkező utánpótlás útvonalát biztosította.

7
8

Kubinyi Miklós (1901): Az árvai várkápolna sirboltjai. IN: Turul 19:118-122 (1901/3)
Szól a családi feljegyzés.
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1683-ban III. (Sobiesky) János lengyel király litván hadakat is hozott magával a törökök elleni küzdelemben. Ezek a litvánok Árvában raboltak, fosztogattak – így felégették
a nagyfalui templomban őrzött iratokat, levéltárat. Ekkor semmisült meg sok Árvára és
az árvai családokra vonatkozó irat, csak az maradt meg, amit az árvai várban őriztek.
Az 1700-as években a vár és a közbirtokosság is visszatért a Thurzó örökösök kezébe. 1782-től Eszterházy Miklós, majd 1792-től Zichy Ferenc lett az uradalom vezetője.
Az 1800-as évben tűzvész pusztított a várban, s jó hatvan évig tartott mire 1868-ban
Zichy Ödön Múzeumot alapít itt. Az 1800-as évek végére a Pállfy család birtokába
került. Felújították, restaurálták a várat, mely során jelentősen megváltozott.
A hladovkai Sperlágh család életét ezek az események befolyásolták, az itt regnáló
családokkal – szegről-végről atyafiságba is kerültek. Nincs arra sem hely, sem mód,
hogy részletesen feltárjuk itt ezeket a rokoni szálakat. Legyen elég annyi, hogy a Medveczky, Pongrácz, Kubinyi, Szunyogh, Balassi családok megtalálhatóak a tágabban
vett családfában is.

A Sperlághok megjelenése Hladovkán
A Sperlágh család több tagja hitt a lengyel eredetben, s ahogy azt az eredettörténet is magyarázta
onnan származtatta magát. Kóczián Géza elmélete szerint azonban események és korszakok kerültek összemosásra. Ő úgy vélte, hogy érkezhettek lengyel területről az ősök, de régebben, mint
ahogy azt a családtagok állították, a „nagy-, illetve
dédapa” idejébe helyezve a lengyel eredetet. Még
inkább valószínű az, hogy a katolikusok oldalán
vették fel a harcot a reformátusok ellen, s esetleg
a kuruc időkben a megtorlások elől menekülhettek lengyel területre, majd tértek vissza.
Andrej Kavulják Árváról írt helytörténeti
munkája számol be arról, hogy Hladovka területét 1615-ben osztották el, s telepítették be pásztor
és soltész családokkal. Valentin Zvolensky9 soltész
mellett 1625-ben már szerepelt Jakuba Škrlu is.

Szent Adalbert freskója
az egykori templomból

Zvolensky – Zólyom neve szlovákul Zvolen. Elképzelhető, hogy a névben itt csak jelzőként szerepelt
eredetileg. Ez esetben zólyomi Valentin-ként is értelmezhető.
9

20

Hladovkán a soltészek területén kívül, öt
pásztorház és egy malom állt az 1619-es
évtől. A későbbiek folyamán a falu egyik
felét Adalbertus Hladovsky10 birtokolta –
míg a másik felét a többi soltész család.
A Sperlágh család ősei tehát feltehetően
1615 körül települtek le.11
A helyi monográfia Stanislaw Šprlákot
említi 1715-ben a soltészek között.12 Az
1720-as népszámlálás során találkozunk
Stansislaw Šprlák és Adalbert Šprlák
nevével.13 1770-ben Ondrej Šprlak a falu
vezetője, Martin Šprlák mint főjegyző
szerepel, valamint Vojtěch14 Šprlák neve
tűnik fel. Ondrej Šprlak jelentéséből tudjuk, hogy ekkor 65 ház volt a faluban.15
1745 után Vojtěch Šprlák és Martin Šprlák,
mint soltészek szerepelnek.
Hladovkán a római katolikus plébáHladovkai templom
niát 1787-ben alapították. Az első klas�szikus gorál minták alapján készült fatemplomot a családi mondák szerint Vojtěch
(Adalbert) Sperlágh építtette. A főoltárkép Szent Adalbertet ábrázolta. Érdekesség
csupán, hogy a település címerében egy másik szláv mártír, nepomuki Szent János
(csehül: Svatý Jan Nepomucký) látható egyik kezében arany pálmaággal, másik kezében ezüst kereszttel. Szent János azon túl, hogy a csehek védőszentje, még a vízimolnárok, halászok, hajósok, folyók és hidak védőszentje is. Tudjuk, hogy Hladovkán állt
egy vízimalom, tehát jelenléte magyarázható. Igaz, hogy csak 1729-ben avatta szentté
XIII. Benedek pápa, de a jezsuiták hatására kultusza nagyon gyorsan elterjedt Közép-Európában. Hogy Hladovka címerében miért Ő szerepel a kutatókat is elgondolkoztatta. Andrej Kavulják még egy nőt vél felfedezni az eredeti hladovkai pecséten,

Hladovsky – szintén jelentheti egyszerűen hogy hladovkai.
Kavulják (1955):101 – szerinte már az alapításkor jelen voltak a Sperlághok ősei.
12
Golvoň (2002)
13
Az 1720. évi országos összeírás, N79 – Árva megye – 13. Téka
14
Megjegyzés: a Vojtěch szlovák keresztnevet a magyar családi hagyomány olykor Adalbertnek, olykor
Bélának fordította. A sok azonos név és a párhuzamos szlovák, latinos, magyar névhasználat miatt sokszor nehéz a pontos beazonosíthatóság.
15
ŠA BYTČA, Oravská stolica I., 1584 – 1848; Urbár obce Hladovka 1770-1773
10
11
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majd Szent Ferenc kerül képbe, végül Szent János mellett döntenek az elemzők – írja
Ladislav Vrteľ Hladovka hivatalos honlapján.16

1800 és 1808 között új templom készült Mária Mennybemenetele titulussal. Ekkor
a régi fatemplomot szétbontották és a fát eladták. A helyi források szerint az új templomba két harangot vett Sperlágh Adalbert (Vojtěch) és Sperlágh András (Ondrej).
Nevük a leírások szerint a harangba be is volt vésve. A két férfi testvér volt, ezt is
megtudjuk a feljegyzésekből. A régi fatemplom helyén az 1960-as években már egy
Szent Flórián szobor állt, de talpazatán más szentek is megtalálhatóak – köztük egyes
feltételezések szerint Szent Adalbert is megjelenik.
A Szent Adalbert oltárképet a Sperlágh család egyik tagja, Maria Hudikova őrizte
meg. A hatvanas években Kóczián Géza még találkozott vele és így készíthetett róla
fényképet is.
A Sperlágh János által használt családi címer 1768ból megtalálható a Szlovák Országos Levéltárban.17 A címer leírása: Kék mezőben hármas zöld halmon, arany
koronán álló kétfarkú oroszlán, mindkét kezében 3-3
arany nyílvesszőt tartva. Sisakdísz: a pajzsalak (kétfarkú
oroszlán kezében 3-3 arany nyílvesszővel) növekvően.
Címertakarók: kék-arany, vörös-ezüst színben.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a nemes Sperlágh
családot, egyik névváltozatában sem jegyzi egyetlen jelentősebb magyar nemességgel foglalkozó heraldikai vagy genealógiai gyűjtemény sem, előnevük sem ismert. A családi
http://hladovka.orava.sk/j/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=11
Tartja a családi feljegyzés. Jómagam sajnos semmilyen információt nem kaptam ezzel kapcsolatban
semmilyen szlovák közgyűjteménytől…
16
17
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hagyományban medveczei és kisbisztercei Sperlágh Józsefként emlékeztek
a család egyik tagjára. Ez az elnevezés
azonban téves, pontosabban jelen
kontextusban nem helyes. Valójában
a Sperlágh családdal rokon Medveczky család viselte ezt az előnevet.
Medveczky József vette pártfogásba
az árván maradt Sperlágh fiúkat. Elképzelhető tehát, hogy a gyermekek
emlékezetében „apaként” sokkal inkább ő élt, mint tényleges apjuk.
Sperlágh Márton (Martin Šprlák)
(1771-1821) sírja a hladovkai temetőben ma is megtalálható. A családi hagyomány
szerint soltész volt.18 A sírt és a hozzá tartozó keresztet 2012-ben részben önkormányzati pénzből felújították, megtisztították. A munkafolyamatokat a település egyik
lakója, a falu honlapjainak webmestere Miroslav Jurči fotókkal dokumentálta. Elmondása szerint már szinte megfeledkeztek arról, hogy a temetőben található kőkereszt valójában egy sírhely is. A kereszt mohásodott, töredezett, a kőtáblán lévő írás
megkopott, benőtte a gaz. A felújítás során mindkettőt megtisztították, restaurálták.

2013

1965

Golvoň kutatásaiban ugyan találunk Martin Šprlak néven soltészt, azonban a dátumok alapján a
személy nem azonosítható pontosan.
18
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A soltész Sperlágh Márton fia,
Sperlágh József (1805-1847) tanult ember volt, s hogy családját még inkább
eltarthassa – földbirtoka jövedelme mellett – elvállalta egy Lővy nevű fakereskedő vállalatának irányítását is. Tutajozásnál az Árva folyóba esett, megfázott
és tüdőgyulladásban elhunyt, viszonylag
fiatalon. Gyermekei neveltetése özvegyére maradt, akit bátyja Medveczky József
alsókubini majd szarvasi gyógyszerész
támogatott – anyagilag is.
Medveczky Zsuzsanna, az özvegy,
kemény, bátor nő hírében ált. Rengeteg
földje volt, lóháton járt ki a birtokra a
Turdossin – Sperlágh ház
munkásokat ellenőrizni. 1848-ban Árván
mentek keresztül az orosz csapatok Magyarországra. A házába beszállásoltak egy
orosz generálist, mert szép, tiszta szobái voltak. A családi mondák szerint a generális
megkérdezte, hogy elfogadja-e őt lakónak, mire az asszony bátran ezt monda: „Elfoga-

Turdossin látképe
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dom, de vegye tudomásul, hogy a házban nagyobb úr is van a generálisnál, ez pedig a kis
gyermekem, akinek nyugalma érdekében a generális úrnak éjjel csendben kell lennie.” 19
Hladovka mellett a család másik központja a közeli és régebbi település Turdossin volt.
A kataszteri térképeken szerepelt a Sperlák szállás – ami major volt, juhok számára
kialakítva. 1944-ig eredeti állapotában megvolt, ekkor a megszálló német csapatok
lerombolták.
1836 és 1864 között a Sperlágh család lett Hladovka vezetője. A család tagjai közül
többeket soltészként említenek. A családi legendárium szerint az 1800-as évek közepére földesúri rangra is emelkedtek – ezt azonban a források nem támasztják egyértelműen alá. Annyi bizonyos, hogy jegyzőként, bíróként ez időszak alatt több Sperlágh
is működött.

Hladovka közigazgatásában részt vevő Sperlághok
1770. Ondrej Šprlák – falubíró; Martin Šprlák jegyző.
1820. Ján Šprlák – esküdt.
1829. Martin Šperlág – falubíró.
1837-ben a településen élnek: Ignác Šperlág, Matej Šperlag (Šprlák), Martin Šperlag,
Matej Šprlák, Jozef Šperlák, Tomáš Šperlág, és Ján Šperlák özvegye.
1848. Ignác Šprlág – falubíró; Jozef Šprlág – mezei ligetért felelős.
1849–1850. Ignác Šperlág – falubíró.
1855–1856. Matej Šprlág – esküdt.
1859–1860. Anton Šprlák, Matej Šprlák – esküdt.
1860-ban a településen élt: Jozef Šperlágh, Matej Šperlágh, Jozef Šperlágh, Martin
Šperlág.
Szülésznő: 1856. Žofia Šprláková.
(Jozef Golvoň 2002-ben publikált kutatásai alapján.)

19

Akay Mária közlése.
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A hladovkai templom, és Sperlágh Józsefné sírja (Kóczián Géza felvételei)

Az erdész Sperlághok
Az Árvai Uradalomhoz, 74 000 holdnyi erdőterület tartozott, ennek gondozására erdészeti hivatalt is létrehoztak. Ez időben a családból több erdész is kikerült. Kettő
lett csak kiemelkedő szerepű, akiről a források is megemlékeznek. Sperlágh Márton20
1836 és 1852 között volt az Árva Megyei Erdészeti Hatóság vezetője21. 1850-ben, a jobbágyság eltörlése után részt vett a hladovkai földek felmérésében is. A határok meghatározásában Ondrej Šprlák is részt vállalt.
Márton fia, Sperlágh Eduárd 1856-1864 volt az Árvaváraljai Erdészeti Hivatal vezetője volt, majd a Zsolnalitvai Várbirtokon dolgozott erdészként. Rajtuk kívül a későbbiekben még: Sperlágh József22 és fia Antal dolgozott erdészként a szlovák területeken.
20
21
22

Márton apja Sperlágh András (1763-1808) volt; Sperlágh Adalbert (1734-1813) testvére.
Kavuljak (1955):102
Nem azonos a gyógyszerész Sperlágh Józseffel, illetve annak apjával!
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Az Márton másik fia, Sperlágh Dániel (1801-1878)
mérnök volt. A Nemzeti Múzeum levéltárában őrzött
„Az országgyűlési ifjúság búcsúja Kölcseytől” című dokumentumon aláíróként szerepel „Sperlágh Dániel, Verőcze” 1835-ben23.
Részt vett az 1848-as harcokban, mint mérnöktiszt.
Kossuth Lajos mellett szolgált az utolsó napokban Aradon, elkísérte egészen Orsováig. Dániel jól ismerte a környéket, ez időben Lippán lakott. 1867-ben írt egy levelet
Kossuthnak, amelyben kérte: igazolja, hogy honvédtisztként szolgált, mert amikor 1849 augusztusában Temesváron az osztrákok elfogták, minden irata elveszett.24
1872-ben nyugdíjazták, 36 évig dolgozott a köz szolSperlágh Dániel
gálatában. Utolsó jövedelme 1000 Ft volt, ez alapján 875
Ft nyugdíjat állapítottak meg neki.25
Fia szintén a Dániel nevet kapta. Tolnatamásiban volt
telekkönyvvezető. Unokája Béla kapcsolatba került a családfát kutató Sperlághokkal
az 1930-as években.

Az első egészségügyben dolgozó Sperlágh
Elsőként emelhetjük ki Sperlágh Gyula András (1795?-?) orvosdoktort, a pesti egyetem vegytan tanársegédjét, aki hladovkai származású volt. 1823-ban írja doktori dis�szertációját Pesten.26 „Dissertatio inaug. med. sistens discriptionem olearum synopticam” címen.
A pesti állatorvosi intézet rendes tagjai közt találjuk nevét. Az 1831. évi Calendárium (II. rész 16. oldal) már: Dominus Andreas Sperlágh, civ. Szeged, Phys. ord.-ról
tesz említést.
Családtörténeti kutatásunk szempontjából Szeged város szerencsétlensége a mi
szerencsénk. Az 1830-31. évben Galícia felől gyorsan terjedő kolerajárvány érkezett
hazánkba sok munkát adva az orvosoknak, gyógyszerészeknek. Az esemény volt akkora súlyú és fontosságú, hogy a kortársak feljegyzéseket készítsenek róla.

23
24
25
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Az országgyűlési ifjúság búcsúja Kölcseytől. (176. l.) A M. Nemz. Múzeum levéltárában lévő eredetiről.
A levél Sperlák Iván tulajdonába került, akitől később Kóczián Géza megörökölte.
Képviselőházi irományok, 1872. XV. kötet • 650-659. sz.
Szinnyei (1891)
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„A helybeli orvosok kezdettől fogva azon nézetüknek adtak kifejezést, hogy a határzár és a veszteglés teljesen felesleges és hatálytalan intézkedés, mert a cholera nem ragályozás útján terjed. Az orvosok különben azt is jelezték, hogy a szolgálatot nem győzik.
A tiszti főorvos (physicus), a nagy tekintélynek örvendő öreg dr. Sobay György ki is
betegedett. Dr. Sperlágh András másodorvos és az egyik városrészi seborvos (a többi állások ép betöltetlenek voltak) már teljesen kimerültek. […] A rókusi és belvárosi temetők
időközben megteltek. Küldöttségek új temetőket szemeltek ki, melyek sietősen beszenteltetvén, a cholera-halottak legnagyobb részét az új temetőkbe temették. A halálozás augusztus elején oly sűrű volt, hogy naponként 30-40-et temettek. Az áldozatok arányosan,
a szegényebb s vagyonosabb osztályból egyaránt kerültek. Augusztus második felében
a járvány csökkent s a következő hó elején megszünt. A szept. 20-án kelt végkimutatás
szerint összesen 1312-en betegedtek meg s ezek közül meghalt 521, felgyógyult 791.”27
Sperlágh András szegedi lakhelyéről is találhatunk leírást Szrenka Éva: „Nemes
Sz. Kir. Szeged Város Piacza” az 1840-es években című tanulmányából:
„A vár keleti sarkán, a piactéren volt a mázsaház, majd attól északabbra szélesedő
utcában, a mai Horváth Mihály utca 7. sz. alatt állt egy klasszicista stílusú épülettömb,
a „Rieger-ház”, melynek három lakója volt. A házat valószínűleg Rieger János építtette,
akinek több háza volt Szegeden, melyeket igen gyakran bérbe adott.
Ennek az épületnek kifelé nyíló boltajtói megőrizték az eredeti bolti kiképzések jellegét. A Rieger család egyik tagja Rieger Mihály kereskedő volt. […] A Rieger ház középső szárnyában lakott Sperlágh András orvos, kinek a járványok idején sok munkája volt. 1840-ben orvosi feljegyzéseinek kiadását javasolta ezer példányban. (Sperlágh
Antal* 1827. szeptember 25-én Klauzál Gábor és Prezetska Mária házasságának esküvői tanúja volt.) A ház harmadik lakója, Pfann József kereskedésből élt, és elég gyakran
került kisebb hétköznapi rendbontások miatt törvény elé.”28
1841-ben nevét megtalálhatjuk a Királyi Magyar Természettudományi Társulat alapító tagjai között is.29 1845 és 48 között Szeged város tiszti orvosa (physicus).
A Szegedi Jótékony Nőegylet által létrehozott Kisdedóvó Intézet egyik alapító tagja. Jelen van az első szegedi aether-es altatással történt műtétnél is.30
A család ezen ága nagy valószínűséggel nem vitte tovább a nevet eredeti formában, hiszen egy 1895-ös lajstrom szerint az UK. 3250-848 számú engedélyével,
Sperlágh András szegedi főorvos Parlagira változtatta a nevét.31

27
28
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30
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Reizner (1899-1900)
Szrenka (1987): 289 – * megj: Az “Antal” valószínűleg elírás…
Királyi Magyar Természettudományos Társulat, 1892: 757
Habermann (1976):254
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, 1895: 176
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Sperlágh András háza, Szeged korabeli fotón és 2021-ben

Fellelhető egy hagyatéki-gyámsági irat 1877-es datálással, melyhez a következő
megjegyzéseket fűzték:
„Az ügyirat dr. Parlaghy (Sperlák) Endre hagyatékához kapcsolódik, de arról csak közvetett információkat nyújt. Elsősorban az örökösök és azok későbbi leszármazottai hagyatéki részeivel, az utóörökösök felkutatásával foglalkozó iratokat tartalmaz.
Különösen az alábbi ágon:
dr. Parlaghy Endre
* Sperlák Márton
** Sperlák György
** Sperlák, f. Matyaga Mária
** Sperlák, f. Korczek Veron
A Sperlák név Sperlág, és Sperlágh alakban is, a Parlaghy Pallagi formában is előfordul.”32

Hódi Szabolcs által összeállított – feltételezett életrajz évszámai:
1795 – születhetett az Árva megyei Hladovkán,
1816 – 21 évesen beiratkozott a pesti orvosi karra,
1823 – orvosdoktori diplomaszerzése,
1823/25 – orvosi karhoz tartozó Állatorvosi Intézet rendes tagja (tanára),
1826 – ekkortól Szegeden, másodorvos,

32
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1827 – Klauzál Gábor házasságkötésének egyik esküvői tanúja, a plébánia anyakönyvében szegedi orvosként szerepel,
1830/31 – szegedi kolerajárvány idején jeleskedett,
1834 – a Szegedi Kaszinó tagja mint másod belorvos,
1839 – a Szegedi Kaszinó tagja mint orvostudor,
1840 – orvosi feljegyzéseinek kiadását javasolták 1000 példányban,
1848. máj. – Szeged város tiszti főorvosa,
1848. máj. – Klauzál Gábor minisztériumában, a Stáhly Ignác vezette Egészségügyi
Osztály miniszteri titkára,
1848.okt. – Pólya József vezette Országos Kolerabizottság titkára,
1848.dec. – az országos polgári főorvos mellett titkár,
1849.jan.-máj. – nem követi a kormányt Debrecenbe, feltehetően Pesten maradt,
1849.jún.-júl. – Szemere Bertalan kormányfő belügyminisztériuma egészségügyi osztályán titkár,
1860 – pesti orvosösszeírásban szerepel, már új nevén (Parlagi),
1868 – pesti orvosösszeírásban már nem szerepel, valószínűsíthetően valamikor
1860-68 között elhalálozott.
Klazuál Gábor Társaság munkatársa által készített vázlatos életrajz több kérdést vet fel,
mint amennyit megválaszolt…
Továbbra sem tudjuk biztosan, hogy a család melyik ágából származott; volt-e kapcsolata az akkoriban működő Medveczky és Sperlágh gyógyszerészekkel?

A Medveczky és a Scheftsik patikusok
A Sperlágh család tagjai a Medveczky nagybácsik révén terelődnek a gyógyszerészet
irányába. Ezen cselekedetükben mutatkozik meg elsőként a gyógyszerészek dinasztikus elveken működő összetartása is. A tüdőgyulladásban elhunyt Sperlágh József
(1805 v. 1802–1847) hat árvát hagyott maga után: Józsefet (1829), Antalt (1839),
Terézt (1833), Máriát (1837), Zsófiát (1842) és Ignácot (1846).
A fiúkról anyagilag főként nagybátyjaik, a Medveczky testvérek, János és József
gondoskodtak. Mindketten gyógyszerészként dolgoztak. János Námesztón, József
Alsókubinban.
A medveczei és kisbiszterczei Medveczky család szintén ősi árvai nemesi família,
az 1200-as évekig visszavezethető vérvonallal.33 A család az Opilió ágon csatlakozik
33

Kavuljak, (1955):69
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a Medveczky-családfához és 1680-ig vezethető vissza
hitelesen. A reformáció idején különváltak protestáns
és katolikus részre, ők a katolikus ágból származtak.
Nagy Iván leírásából a következőket tudjuk meg a család címerét illetően:
„A család czímere – mint itt a metszvény ábrázolja – a
paizs kék udvarában ágaskodó medve, első jobb lábával
kivont kardot, a balban kettős keresztet tartva. Ugyan
ilyen medve emelkedik ki a paizs fölötti sisak koronájából is. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst vörös.
Azonban e czímert így csak a medvezei székhelyen lakozó kath. ág használja, a kisbisztereczei evang. vallású ág
a medve által tartott keresztet czímerében nem viseli.”34
A család tagjai által megőrzött címerekben a medve általában barna színű – ám meg
kell jegyeznünk, hogy ezek vagy kevésbé jól rekonstruált címerek, vagy a hanyatló
heraldika korában készültek. A Wappenbuch is közöl két változatot,35 ez azonban
Medveczky
sírok
a turdosini
temetőben

Nagy Iván, (1860) Magyarország családai. Czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. 7. köt. 388-401.
Nagy Iván (1893): J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch: der Adel von Ungarn sammt den Nebenländern der St. Stephans-Krone / Bearb. Géza Csergheö. – Nürnberg: Bauer und Raspe., p.
411-412 + Taf. 306.
34
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csak vonalrajz, melyben a színeket a heraldika szabályainak megfelelő vonalkázással jelzik. Ezen ábrázolásból arra
következtethetünk, hogy a medve eredetileg fekete kellett,
hogy legyen. A család ősi székhelye Medvecze település is
hasonló címerrel rendelkezik. – A falu 1968 óta Tvrdosin
részét képezi. Mai napig a Medveczky-ek központja, a nemzetség gyakorta tart ott nemzetség-találkozókat is.
Medvecze falu címere

A szarvasi Gyors Szarvas patika
Medveczky József 1836-ban szerezte meg diplomáját Pesten. Majd Alsókubinban
dolgozott, itteni működése alatt kötött házasságot egy námesztói gyolcskereskedő család leányával, Scheftsik Juliannával. A frigy későbbi karrierje szempontjából is fontosnak bizonyult. Ez időben ugyanis az ara fivérei Scheftsik Mihály és István szintén
a patikusi mesterséget kezdték el kitanulni, gyakorolni.
1848-ban a szarvasi Gyors Szarvas Gyógyszertár tulajdonosa Pintzés Gábor Aradon elesett. Özvegye 1850 augusztusa környékén feleségül ment Scheftsik Mihályhoz, aki így két hónappal iskolái elvégzése után már patika tulajdonos lett.36
Medveczky József is a Gyors Szarvas nevű gyógyszertárába került, ahol 1855-ben
megszerzi a tulajdonjogot. Már ekkor megfigyelhető a gyógyszerész családok „dinasztia alapítási kényszere”, amely tömören talán úgy foglalható össze: patika és annak
bevétele lehetőség szerint maradjon a családban. Erre látunk majd bőven példákat a
következőkben.
Medveczky József a szarvasi patikába 1869-ben a havonta megjelenő Gyógyszerészi Hetilapban többször hirdet „Nem okleveles segéd” állást. A segédeknek ezekben 20 forint havi díjat és 10 forint útiköltséget ígért. 1872-ben szintén találkozhatunk
ilyen hirdetésekkel.
Egy 1875-ös jegyzőkönyv a tiszti főorvos tollából a következőképpen jellemzi a patikát: „Tulajdonosa mind kizárólag hivatásának élő szorgosalmas és fedhetetelen jellemű
egyén, általános becsületnek örvend. […] A gyógyszertár […] bútorzata tiszta, tsinos,
az edények, fiókok feliratai tiszták, és könyen olvashatók. […] Az officinális szerek bő
mennyiségben vannak…”37
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Bencsik Mária-Gyurcsik Pálné (1981); Gecsei (1983)
Bencsik Mária-Gyurcsik Pálné (1981)
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A patikusok sorát bővítik Medveczky József gyermekei is: Medveczky Henrik és
az ifj. József.
Ifj. Medveczky József 1876-ban szerzi meg gyógyszerészi oklevelét. S körülbelül
ez évtől a patika is az övé lesz. 1887-ben már az E.M.K.E. békés megyei rendes tagjai
között is megtaláljuk a nevét.38 1902-ig üzemeltette a Gyors Szarvas Gyógyszertárat,
ekkor eladta Nigrinyi Zoltánnak.39 Egyes források azonban azt sejtetik, hogy patikát nem Nigrinyi vette meg, hanem annak felesége.40 1903-ban Medveczky Józsefnek
már Dunakeszin van érdekeltsége.41 A levéltári források arra engednek következtetni, hogy 1902 és 1906 között Medveczky Józsefnek még volt valamilyen érdekeltsége
a szarvasi patikában is, mert amikor Nigrinyi 1906-ban továbbadja azt a Trstyanszky
Károlynak és feleségének Vass Ilmának az ő neve is szerepel az adásvételi szerződésen.42 Annyi bizonyos, hogy Ifj. Medveczky József ez időre már Budapesten a VIII.
kerületében él. 1902. október 10-én Budapesten házasságot kötött Klein Andor és
Nemessányi Etel lányával, Nemessányi Máriával.43
József 1913-ban Siófoknál, a Balatonban való fürdés közben fulladt meg, halálát
valószínűleg szív-szélhűdés okozta. Más elbeszélés szerint „egyedül mérkőzött, a nagy
hullámokkal, melyek elragadták és végkép eltűnt a vizben”. Testét csak három nappal
később találták meg.44 1916-ban már özvegyként jelenik meg a feleség a forrásokban.45
Id. Medveczky József másik fia Henrik 1864-ben szerez diplomát a budapesti
egyetemen. Felesége egy bánffyhunyadi patikus, Holczer Vilmos46 lánya, Mária lesz.
A család további sorsáról később még ejtünk szót.

Holczer/Holtzer/Fái Vilmos – Bánffyhunyad gyógyszerésze
Holtzer Vilmos Antal 1818. május 31-én született Tiszaföldváron, Holtzer József és
Pukay Mária gyermekeként.47 Öt testvére volt még, akiknek a sorsáról nem sokat tu-

E.M.K.E. = Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület, alakult 1885-ben
Belügyi Közlöny, 7(50):456 (1902.11.23.)
40
A Gyógyszerész,4(40):677(1902.10.15.)
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A Gyógyszerész,4(41):693 (1902.11.15.)
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A Gyógyszerész,15(10):119 (1913.10.01.); Balatonvidék, 17 (38): 4 (1913.09.21.)
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VII.204. Szabó Albert közjegyzői iratai, 245. ügyszám
46
Vezetéknevét később magyarosította. Fái vagy Fáj néven is szerepel.
47
„Hungary, Catholic Church Records, 1636-1895,” database, FamilySearch (https://familysearch.org/
ark:/61903/3:1:9398-XLYV-N?cc=1743180: 20 May 2014), > image 1 of 1; Tolna Megyei Leveltar (National Archives), Budapest.
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Holtzer Vilhelmus eredeti egyetemi bejegyzése, 1840

dunk még jelenleg. Az biztos, hogy Vilmos 1840-ben szerzi meg gyógyszerészi végzettségét.48 1844-ben már biztosan Bánffyhunyadon gyógyszerészkedik.49 Nevét az
1870-es évek végéig megtalálhatjuk a korabeli sajtóban, hol Holtzer, hol Holczer alakban. 1854-ben a következőket írják róla:
„Bánffy-Hunyad (Erdélyben) január 20. Vidékünk e fővárosa az utóbbi 5-6 év alatt
annyira megnépesült, hogy társas élete, mely eddig csak pangott, jelenben virágzónak
mondathatik. Estélyek, vidám öszvejövetelek csaknem mindennapiak, s ez estélyeket kedélyes társalgás, táncz és zene fűszerezik. Továbbá az idei elég hosszú farsang folytán
több tánczestélyeink vannak rendezve többnyire szent czélokra, t. Holczer Vilmos ur által, ki ebbeli avatottságának és ízlésének tavaly is szép bizonyságát adá, midőn a kalota
sz. királyi ev. reform. egyház fölsegélésére csinos és jövedelmes tánczestélyt rendezett.”50
1867-ben is hasonló társadalmi tevékenysége miatt emlékeznek meg róla.51 1870ben egy Holczer Ignác nevű gyógyszerészt említenek Bánffyhunyadon.52 Nevét Fái-ra
magyarosítja 1877-1878-ban. Az adatok szerint ekkor Vilma és József nevű gyermekei
ismertek még.53 Az biztos, hogy 1878 és 1904 között a neve alatt cég működik.54 Ám
már 1883-84 körül a patikáját más birtokolja.
Id. Medveczky József nem csak fiait, de az unokaöccseit is a patikus szakma felé
terelgette. Sperlágh Ignác és Sperlágh József is ezt a szakmát választotta végül. József
1851-ben és 56-ban, Ignác 1873-ban segédkedik a szarvasi patikában.
48
Tóthné Süli Borbála(1987): Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata 1770-1852 között hazánkban, p 105.
49
Mult és jelen (1844.09.06) 4(72):286
50
Budapesti Hírlap, 2(341):1891 (1854-02-10)
51
Magyar Polgár, 1(46):188 (1867-08-28)
52
Magyar Polgár, 4(121):633 (1870-10-14)
53
Szentiványi Zoltán(1895): Századunk névváltoztatásai 1800-1893. Névváltoztatások p. 68,; BM.
48836-77
54
Központi Értesítő, 3(57):227 (1878.07.25.); Központi Értesítő, 29(21): 329 (1904.03.13.)
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A Sperlágh fiúk másik nagybátyja, Medveczky János 1861-ben már biztosan Námesztón dolgozik patikusként a Fekete Sas gyógyszertárban. 1868-ban Rozsnyónál is
megtaláljuk a nevét, Námesztói érdekeltségét megőrizve. Később Nagykőrösre került,
ahol Alajos nevű fia megszületik. Ő a Rozsnyói Gimnázium diákja volt. A Prágai egyetem
őszi fakultására 1875-ben, a tavaszi fakultására pedig 1876-ban járt, orvosnak tanult.
Másik fia Medveczky István Gyula szintén patikus lett. 1899-ig Nagykőrősön
dolgozott, a Mátéfi Dezső által az 1860-as évek közepén alapított Kígyó Gyógyszertárban.55 1878 augusztusában jegyezte el a szarvasi Toperczer Irént, majd 1879 februárjában házasodtak össze. A korabeli írások némi éllel meg is jegyzik, hogy Irén
Medveczy József unokája. A források ellentmondásosak abban, hogy Szarvason vagy
Békéscsabán volt-e a lakodalom.56 Annyi bizonyos, hogy Irén a szarvasi polgári leányiskola alaptőkéjéhez 50 Ft-ot adományozott.
Eredetileg a Toperczer is felvidéki família volt. Nagy Iván szerint Szepes vármegyéből eredeztethető. Első, név szerint ismert alapító őse Lőcsén élt 1524-ben,
Toperczer János néven. 1686-ban kapott szintén János néven élő leszármazott nemességet I. Lipóttól. A reformáció terjedésével a család egyik ága evangélikus lelkészként,
tanárként tevékenykedett. Többen Jénában tanultak.
1722 december 5-én Cornides Márton gyógyszerész és veje Toperczer Jakab armálist, valamint címert kapott III. Károlytól.57
Közülük is több gyógyszerészt ismerünk.
1861-ben Alsó-kubinban a Magyar Korona gyógyszertárban Ifj. Toperczer Lajos
(Irén testvére) dolgozik – később Szent-Mártonban.
1861-ben Id. Toperczer Lajos Mosócon (Irén apja) patikus.
1868-ban sárosoroszi és ugornyai Toperczer Béla a bihar megyei Kis-marján
gyógyszerész. (Egyelőre őt nem tudtuk a családnak ehhez az ágához kötni.)
Medveczky István 1896-ban még Nagykőrösön keres maga mellé segédet.58 Majd
1904-ig Wimmer Jenő Kígyó Gyógyszertárának bérlője volt Kassán. 1904-1908 között
Szolnokra került, ahol a Vörös Kereszt Gyógyszertárban a görög származású patikus
Alexander János segédje volt. 1912-ben Püspökladányon a Megváltó Gyógyszertár
kezelője.59 1914-ben Dömsödön találjuk, ahol a Magyar Korona gyógyszertárban

55
Galgóczy Károly (1896): Nagykőrös város monographiája. Pótlék és igazítás p. 623; Belügyi Közlöny, 4(13):327 (1899.07.01.)
56
Fővárosi Lapok, 15(184):896 (1878.08.11.); Hölgyek Lapja,2(33):396 (1878.08.18.); Fővárosi Lapok
16(46):222 (1879.02.25.); Pesti Napló, 30(48):2 (1879.02.25.); Hölgyek Lapja, 3(9):108(1879.03.08.)
57
Sváby Frigyes (1889): Közlemények Szepes Vármegye levéltárából. IN: Turul 7(3): 122-125 (1889/3.)
58
Gyógyszerészi Hetilap, 35(8):128 (1896.02.16.)
59
A Gyógyszerész, 14(8):93 (1912.08.01.); Megjegyzés: nem lehetett hosszú ideig itt, mert a gyógyszerészi naptárak nem jegyzik…
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A kép közepén Alexander
János látható. Baloldalt segédje, Medveczky István,
a háttérben a mindenes férfi,
előtérben a cselédlány
A felvételt Papszt Piroska,
az első szolnoki fényképésznő
készítette 1904-ben
Forrás: Berta Ferenc
(Történeti, Irodalmi és
Művelődéstörténeti Osztály,
gyűjteménykezelő. Damjanich
János Múzeum, Szolnok.)

gondnoki minőségben dolgozott Bittera Zoltán mellett.60 1921-ben hunyt el, hetven
éves korában Alsóábrányban.61
Medveczky Irén nevű lánya egy Csonka József Gyula László nevű patikushoz
ment hozzá 1930-ban. Csonka József apja is patikus volt, szintén Csonka József néven
Hátszegen házasodott össze Issekutz (vagy Izzekutz) Máriával.62
Id. Csonka József 1895-ben már biztosan budapesti gyógyszerész volt. Galló Sámuel özvegyének Arany Oroszlán Gyógyszertárát bérelte a III. kerület Bécsi út 30. szám
alatt. 1898-ban Farkas Dániel vecsési gyógyszertárát bérelte.63 1901-től Temesságon
dolgozott, ahonnan 1902-ben Valkányra ment, itt tervezett saját patikát alapítani. Az
engedélyt meg is kapja, a patika el is indult Isteni Gondviselés néven.64 1904-ben ezt
a patikát bérbe adják Komáromy Gyulának.65 1907-ben Oroszlámoson nyit fiókpatikát.
1912-ben a csernakeresztúri patikában dolgozott66. 1914-től Dicsőszentmártonban találjuk az Őrangyal gyógyszertárban. Id. kővári és drágavilmai Csonka József

HU BFL – VII.204. – 1913 – 994
Gyógyszerészi Hetilap, 60(29(3060)):450 (1921.07.17.); Gyógyszerészi Közlöny, 37(30):365
(1921.07.24.); Budapesti Hírlap, 41(176):6 (1921.08.10.); Uj Nemzedék, 3(180):4 (1921.08.14.); Gyógyszerészek Lapja,16(25):9 (1921.09.01.)
62
Fővárosi Lapok 16(24):117(1879.01.30.)
63
Gyógyszerészi Hetilap, 37(8): 123 (1898.02.20.)
64
A Gyógyszerész, 4(5):117 (1902.01.20.); A Gyógyszerész, 4(6):133 (1902.01.25.); A Gyógyszerész,
4(16):293 (1902.03.15.)
65
A Gyógyszerész 6(5):76 (1904.05.15.)
66
Világ, 3(116):6(1912.05.16.)
60
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1932-ben itt hunyt el.67 Halála után fia viszi tovább a patikát, 1937-ben még biztosan
működött.
Medveczky Elvira nevű lánya Czárán Péter fővárosi mérnök felesége lett.

Kecskemét és Szolnok
Scheftsik Mihály testvére, István 1848. augusztus 7-én szerezte meg a kecskeméti
Hajagos András által 1821-ben alapított Mátyás Király Patikát, amit 1853-ig birtokolt, majd eladott Machleid Alajosnak.
Jelenleg ismert bútorzata az 1880-as években neoreneszánsz stílusban készült. Most
egy patikamúzeum berendezéseként tekinthető meg a kecskeméti Czollner tér 5. sz. alatti Műemlék Patikában.68 Egyes források szerint Mezőtúron is volt gyógyszertára.
Az 1850-es évek elején költözött Szolnokra69, ahol a város legrégibb gyógyszertárát, az Isteni Gondviselés vagy ahogy a helyiek elnevezték: az Öreg-patikát is megszerezte, s tíz évig vezette. Scheftsik kezdetben a patika mellett gőzfürdőt, majd a Tisza
Szálló és a Szigligeti Színház helyén gőzmalmot és fűrésztelepet is működtetett. Kiemelkedő szerepet töltött be a helyi közéletben, két ízben is Szolnok polgármesterévé
választották.
Kecskemét
II. gyógyszertárának
berendezése áthelyezése
után (1900-as) évek
eleje

67
68
69

Gyógyszerészi Közlöny, 48(5(15):60 (1932.04.10.)
https://matyaspatika.hu/bemutatkozas/ (2021.07.14.)
A források bizonytalanok pontos dátumot illetően. 1850 vagy 1852
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Scheftsik István és neje

Horánszky István méregszekrénye

70
71

A tisztelet jeléül széles körben a „város
atyja”-ként emlegették. Fejlesztette az iskolákat, nyári színházat létesített és jelentősen
előmozdította a megyeháza felépítését is.
1884-ben a király Scheftsik Istvánt az ország
nemeseinek sorába emelte és elévülhetetlen
szolnoki érdemeire utalva, pelikánt ábrázoló
címert adományozott részére. A „vérével fiait tápláló pelikán” gyakori címerkép, részben
egy zsoltármagyarázatból ered, részben magát Jézust jelképezi.
A gyógyszerészi szakmából való visszavonulása után, 1860-tól Medveczky József vője,
horai Horánszky István (1819-1881), majd
1886-1899 között annak fia ifj. Horánszky
István (1862-1920) vezette a patikát. Többek
közt id. Horánszkynak köszönhetően nyithatott meg a második szolnoki patika, hiszen
nem konkurenciát, hanem szükséges segítséget látott benne. A várost a két patika között
ésszerűen felosztották, s így egymás piacát
nem vették el. Horánszky 1861-ben az izsáki
Megváltó patikában volt. 1903-ban adták el a
patikát Faragó Ármin gyógyszerésznek. A források szerint a tulajdonos idősebb Horánszky
István özvegye Medveczky Antónia volt.70 Ifj.
Horánszky István később szintén politikai
pályára állt. 1920-ban Budapesten hunyt el.71
A Horánszky családból érdemes még gyógyszertár-történeti viszonylatban megemlíteni
az egyik unokatestvért, Horánszky Nándort
is, aki rövid ideig a halála előtt kereskedelmi miniszterként tevékenykedett 1902-ben.
A források szerint halálakor:

A Gyógyszerész, 5(1):13 (1903.01.15.)
Gyógyszerészek Lapja, 15(28):9 (1920.10.01.); Gyógyszerészi Közlöny, 36(38):452 (1920.09.26.)
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„A horai Horánszky és a medvezei Medveczky család
veszítette benne nagybátyját.”72
Scheftsik Mihály 1860-ban Abonyban a Reményhez
patikában volt. 1875-ben már bizonyosan Nagykőrösön
élt. Egy fennmaradt irat73 szerint 2600 Ft értékben perelte
be a Központi Magyar Gyógyszerészeti és Művegyészeti Vállalatot. 1881-ben már Budapesten, a II. kerületben
találjuk. Itt köt házasságot a dunaföldvári származású
Heitzinger Annával. Gyermekük nem születik. Kétszer
is megerősítik azt a végrendeletet, amelyben minden vagyonukat a túlélő házastársa, vagy kettejük egyidejűlegi
halála esetén Anna rokonaira hagyják.74
1898-tól Heitzinger Anna özvegyként szerepel az iraHoránszky Nándor
tokban, férjének 1885-1898 között kellett valamikor elhaláloznia. Férje halála után dunaföldvári ingatlanát ifj. szolnoki Scheftsik Istvánnak
adja el 3100 Ft-ért, azzal a feltétellel, hogy a haszonélvezeti jog az apja, Heitzinger Pál
nevén marad. A fennmaradt adás-vételi szerződésből kiderül, hogy István 1885-ben
már egyszer jelentős pénzkölcsönt folyósított a család számára, amelyet vissza nem fizettek, s amelynek kamatokkal terhelt összege 1898-ra 3100 Ft-ra rúgott. Valószínűleg
az ingatlan átadása a tartozás behajtásának egyetlen lehetséges módja volt.75
További ismert Medveczky gyógyszerészek:
• 1868-1876-ig Medveczky Ferenc gyógyszerész vezeti az 1811-ben alapított miskolci Arany Oroszlánt.76
• 1848-1917 Medveczky Sándor gyógyszerész Léván. Medveczky Károly Léva város tiszti orvosa, tiszteletbeli megyei főorvos.77 Az evangélikus ágból származnak.
• 1895-ben Klein Béla és ifj. Medveczky Béla gyógyszerészek a Kelenföldön felállítandó önálló gyógyszertár engedélyezése iránt adtak be kérvényt, melyet a közgyűlés elutasított. 1898-1900-ban Miskolcon Resovszky Emil Arany Sas Gyógyszertárának bérlője.78

72
73
74
75
76
77
78

A Gyógyszerész, 4(24):419 (1902.04.25.)
HU BFL – VII.2.c – 1875 – I.0159
HU BFL – VII.151 – 1881 – 0399 valamint HU BFL – VII.151 – 1882 – 0975
HU BFL – VII.151 – 1898 – 0132
B.-A.-Z. m. Lt. XV. VIII. csomó,; Dobrossy (1996)
Dr. Ifj. Reiszig (1903)
Gyógyszerészi Hetilap, 37(39):652 (1898.09.25.); Szabadság, 10(28):5 (1901.04.06.)
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Miskolc – Arany
Oroszlán Gyógyszertár épülete
1996-ban
(Medveczky
Ferenc vezette
1868-1876 között)

• A somogy megyei Berzencén 1905-ben Medveczky Géza vásárolja meg a gyógyszertárat. Kiváló vegyész révén saját gyógyszereivel is kereskedett. A méhészetben
is kiemelkedő szakemberként ismerték, saját gyártású gyógyszereinek egyik fő
alapanyaga a méz volt. 1909-ben mivel mintaméhészet létrehozására kap támogatást az államtól, nem marad ideje gyógyszertári munkájára, Ivánfai Józsefre bízta
patikája működtetését, majd bérbeadta Wágner Ferencnek.79
• Medveczky Miklós, 1898-ban Bácsfeketehegyen kap patikaállítási jogot 1909-ig
dolgozik itt.80 1916-42 a nagymarosi Isteni Gondviselés patikában vezető.
• Medveczky István és Hataszty Gizella leánya: Medveczky Márta Mária Regina
(született: 1891. 09. 07. Ungvár) szintén gyógyszerész.
• A család görög-katolikus ágából ismerjük Medveczky Gábor (1869-1941) nevét,
aki szintén gyógyszerészként dolgozott. Élt többek közt Nagykanizsán, Nógrádbercelen (1898-1910)81, Lengyelben (1916-1920), Pécsett (1930-as évek). Dévaványán halt meg. 82
„Medveczky Gábor okl. gyógyszerész augusztus hó 11-én Dévaványán, ahol mint
felelős vezető volt állásban, több mint 50 éves alkalmazotti működés után, 73 éves korában elhunyt. Megboldogult kartársunk régi gyógyszerészi család sarja, típusa volt a
régivágású, komoly, törekvő és képzelt gyógyszerész alkalmazottnak. Régebben Pécsett
Dr. Sziliné Dr. Decsi (1990)
Belügyi Közlöny, 3(14):343 (1898.07.15.); Belügyi Közlöny, 14(14):191 (1909.03.28.); 74,259/97. B.M.
sz.; 12,109/1909. B. M. sz.
81
Belügyi Közlöny,3(4):92(1898.02.15.); Belügyi Közlöny, 15(14):82 (1910.04.03.); 123,072/97. B.M.
sz.; 18,277/1910. B. M. szám
82
HU BFL – VII.186. – 1910 – 0209 valamint: HU BFL – VII.186. – 1910 – 0084
79
80
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is működött, ahol évtizedekig volt ugyanegy gyógyszertárban alkalmazásban. Évekig
elnöke volt az alkalmazotti egyesület pécsifiókjának s mint közszereplő is becsült nevet
vívott ki magának.”83 „Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesülete közgyűlésén ő tette azt az indítványt, hogy a Gyója minden 60-ik életévét betöltött kartársat, aki nem
gyógyszertártulajdonos, legalább 100 pengő havi segélyben részesítsen. Indítványát a
közgyűlés egyhangúan elfogadta s ebben az értelemben írt át a Jóléti Alap vezetőségéhez. Szegény Medveczky kollegánk az esetleges kedvező döntést már nem érhette meg.”84
Kutatásunk jelen állásában nem tudjuk, hogy a fenti listában nevezett Medveczky
patikusok miként csatlakoznak az általunk kutatott családfához. Nagy valószínűséggel
a család másik ágaiból származhatnak.

Sperlágh József és családja
Sperlágh József elvégezte az első és a második évi bölcseletet az Egri Líceumban, de tanulmányait apja halála,
de leginkább a pénztelenség miatt meg kellett szakítania.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc rövid
időre szintén megállította a tanulásban. Mindössze húsz
évesen honvéd hadnagyként részt vett az ütközetekben,
az isaszegi csatánál is ott volt. A forradalom eszméje nagy
hatással volt rá. Szívből gyűlölt mindenféle elnyomást és
kizsákmányolást. Haláláig a Függetlenség Párt híve maradt. A csatatéren megismert emberekhez a későbbiek
során is szoros barátság fűzte.
Elsősorban a kényszer terelte a gyógyszerészi pályára.
1850-52 között Szarvason, Scheftsik Mihály patikájában
Sperlágh József
ismerkedett meg a gyógyszerészettel. 1852-53-ban nyolc (1829.08.28. – 1892.05.12.)
hónapig Kaposváron Schrőder József Arany Oroszlán
nevű gyógyszertárában gyakornokoskodott. (Ez időtájt Schrőder a város bírája is.)
1853 és 1856 között a pesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem
diákja volt.85
Gyógyszerészi Közlöny, 57(34):474 (1941.08.23.)
Gyógyszerészi Szemle, 6(34):360 (1941.08.30.)
85
Amtliches Verzeichniss des Lehr- und Beamten-Personales, so wie der Studirenden an der kais. kön.
Universitaet zu Pest im Studien-Jahre 1853-1854 p. 33; Amtliches Verzeichniss des Lehr- und Beamten-Personales, so wie der Studirenden an der kais. kön. Universitaet zu Pest im Studien-Jahre 1855-1856 p. 33
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84
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Sperlágh József
leckekönyve –
részlet
(1855.
október –
1856. március)

Sperlágh József
leckekönyve –
részlet (1856.
április – 1856.
július)

Ez az időszak a magyar gyógyszerésztörténetben is mérföldkőnek számít, hiszen
1851-ben emelték két évre a képzési időt. A felvételt 4 gimnázium, 3 év gyakornoki,
és 2 év segédi idő letöltéséhez kötötték.86 Ezzel egy időben a természettudományi intézetek (kémia, botanika, ásványtan, állattan) az Orvos Karból kiválva a Bölcsész Karra
kerültek át. A leendő patikusok az első évben állattant, növénytant és ásványtant hallgattak, a másodikban kémiát és gyógyszerészeti ismereteket. Az oktatás magyar, latin
– és egyre inkább német nyelven folyt – ami sok esetben jelentősen megnehezítette a

86

Halmai (1958):48-50.
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magyar fiatalok helyzetét. Sokuknak ahhoz, hogy tanulmányaikat egyáltalán elkezdhessék, és sikeresen végig vigyék, meg kellett tanulniuk németül is. Természetesen
a „németesítés” politikai kérdés is volt, s az „elnyomás eszközeként” tekintettek rá.
Ez a gorál vidékről származó – eredetileg lengyel, szlovák, magyar nyelveken beszélő Sperlágh Józsefnek is gondot okozott. Az egyetem évei alatt külön tanárhoz járt,
hogy német nyelvből órákat vegyen, ezekért alkalmanként két forintot fizetett. Nem
teszi könnyebbé helyzetét, hogy családja és ő maga is pénz szűkében van. Betegsége és
pénztelensége miatt tanulmányai elhúzódnak. Nagybátyának, Medveczky János námesztói gyógyszerésznek a következőképpen írja le első tanévét:
Kedves jó Bácsikám!
Október elsőtől itt vagyok Pesten, amit is tüstént beirattam magam a
Dékán urnál és Tanároknál praelectiora. Mink vagyunk, akik még hallgatják
Studiumunktat Magyarul és Deákul, két eszendő mulva minden németül
fog menni, azért igyekeztem a kurzusra felmenni még most. Tehát most itt
élek, de igen silányul. Roppant nagy drágaság van. Reggelim és vacsorám
többnyire böjtölésből áll. Felsorolom mi költségek vannak: kvártély 4 Ft,
ebéd 8 Ft […] correpetáció német nyelvből 2 Ft. Sustentacióba nem szabad
állni, szigorúan megtiltotta a Decan úr, pedig én kaptam volna a városi
Gyógytárba. Ami illeti a tanulás nagyon szigorúan megy, minden harmadik
napba catalogust olvasnak, ugyszint a Minisztérium által rendeltetett
Colloquimok, minden hétbe kétszer examinálnak és Calculusokat jegyeznek, és
Semestris végén beadnak a Dékánnak. Igen szigorú ember, különös pikja van
a Gyógyszerészekre, miután a Pesti Egyetemet akarják kaszálni, hogy csak
Bécsbe legyen, no hanem Isten neki, már négyszer examinálva voltam,
mindannyiszor jól feleltem, még német Zoológiából is mennyire lehetett,
aprítottam a német nyelvet.
Kedves Bácsikám egy igen nagy könyörgésem volna, hogyha azt méltóztatna
elfogadni… Drágaság van, sok költségem van és nincs olyan, aki pályámon
segítene. Anyám szegény alig élhet, testvéreimről is gondoskodnia kell. Attól
nem kívánhatom a segítséget, egyedül Édes Bácsikámhoz folyamodhatom
legyen oly Atyjai szivvel erántam segítsen minden hónapban 10 forinttal, s
az összegről obligációt küldök és Cursusom végeztével kifizetem interessel
együtt vagy pedig leszolgálom. Jól tudja azt az én Édes Bácsikám, hogy én
mindenkor becsületes érzelmű és viselkedésű vóltam, Condicióba annyit
nem voltam képes szerezni, hogy Cursusomat bevégezhessem, mert csak két
eszendejig és nyolcz hónapig voltam segéd, akkor is öt hónapig nem vóltam
Condicióban, mert beteg voltam. Olyan betegségben szenvedtem, hogy kevés
híjja volt az életemnek, vóltam akkor Fejérvárott és ott kéntelen valék saját
költségemre Doctorokat, kvártélyt, kosztot fizetni. Az egész betegségem
belekerült 80 Forintba. Tehát Condicioban nem sokat kerestem.
Sperlágh József, első évi gyógyszerészhallgató,
1853. november 18. Pest
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1854-55 között Szegeden Jikudy József patikájában,
majd 1856. augusztus 4. és november 24. között Szarva
son, újra Medveczky Józsefnél dolgozott. Ekkor már
gyógyszerészmester.
1857-59-ig ismét Szegeden Rohrbach Antal gyógyszertárában tevékenykedik.
1859-től rendszeresen megtalálhatjuk hirdetéseit a
Vasárnapi Újságban. Aszódon önállósítja magát, ahol
Kornitzky Miksa patikájának bérlőjeként dolgozik, 12
éven át.
id. Sperlágh József

Medveczky
József igazolása
Sperlágh József
részére
(1856. november
24., Szarvas)
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Sperlágh József bizonyítványa (1855. december 2., Pest)
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Sperlágh József és Kornitzky Miksa közti haszonbéri szerződés – részlet
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Sperlágh József húgának, Zsófiának férje id. Kovalcsik
János szintén gyógyszerész volt. Két fia János és József
szintén a patikusi pályát választják.
Ifj. Kovalcsik János 1885-86-ban kezdi meg gyógyszerészi tanulmányait, majd a hatvani Sperlágh patikában dolgozott.87 Mikor 1903-ban Endrődy István átveszi az orosházi
Sperlágh patikát, ők váltják fel Endrődyt Tótkomlóson.88
Testvére, Kovalcsik József fiatalon, 31 évesen hunyt el
1906-ban.89
Id. Kovalcsik János feltételezhetően a testvére az ákosi
gyógyszerész Kovalcsik Istvánnak. A pontos leszármaifj. Kovalcsik János
zás a név gyakorisága miatt a szülőfalujukban egyelőre
(1888.05.18)
nem biztos. Ami biztos az az, hogy Kovalcsik István egyik
gyermekének Sperlágh József volt a keresztapja. Kovalcsik István János nevű fia szintén az apja mesterségét akarta tovább vinni, de 1906-ban, 22 évesen, gyógyszerészgyakornok korában elhunyt.90
Kovalcsik István, az 1873-74-es tanévben szerzett gyógyszerészi végzettséget. Felesége Rubint Mária volt.91 Mária egyik nagybátya Rubint Károly salgótarjáni gyógyszerész volt. 1870 februárjában nyerte el az első patika létesítésére kiírt pályázatot.
Gyógyszertárát 1870 szeptemberében nyitotta meg. 1874-ben községi képviselőként
indítványozza egy patakhíd felépítését. Nagy szerepe volt a kórház eszközbeszerzéseiben is.92 1878-ban hunyt el.93 Fia, Rubint Gábor is patikus volt, 32 éves korában, fiatalon elhunyt. Kovalcsik valószínűsíthetően már korábban is dolgozhatott Rubint patikájában, de 1876-ban már biztosan salgótarjáni patikusként ismert. 1979-80-ban a
füleki patikát bérelte. A salgótarjáni gyógyszertárat az özvegy Rubint unokaöccsének,
Rajzinger Imrének gondokságára bízta. Unger Kornéliával kötött házasságot 1883ban.94 Tőle fia, dr. Rajzinger Imre vette át 1920-ban.95 1964-ben halt meg.96
A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja, 1885-1886 p. 121.
A Gyógyszerész, 5(5):77 (1903.05.15.)
89
A Gyógyszerész, 8(5):76 (1906.05.15.)
90
A Gyógyszerész, 8(9):141 (1906.09.15.)
91
Divat-Nefelejts, 2(41):328 (1876.10.08.)
92
Belitzky János: Adalékok a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. bányászainak munka- és életkörülményeihez. (Az 1870-es évek igazgatási levelezéséből) p. 226.
93
Salgótarján történelmi kronológiája I. A kezdetektől 1944-ig – Adatok, források és tanulmányok a
Nógrád Megyei Levéltárból 20. (Salgótarján, 1996) p 25; 28-29
94
Fővárosi Lapok 20(130): 846 (1883.06.06.); Budapesti Hírlap, 3(154):3 (1883.06.05.); Fővárosi Lapok
20(122):792 (1883.05.27.)
95
Gyógyszerészek Lapja, 15(11):11(1920.03.10.)
96
Népszabadság, 22(260):11 (1964.11.05.)
87
88
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Sperlágh József igazolása Koválik Antal
részére.
(1860. október 4.,
Aszód)

Kovalcsik 1882-1887-ig Znióváralján, majd 1890-1895-ig Gesztelyen, végül 1898tól 1907-ig Ákoson patikus az Őrangyal gyógyszertárban. 1907 körül idősebb István is
elhunyt, mert 1908-tól már özv. Kovalcsik Istvánné a patika tulajdonosa, első bérlője
Kremniczky Antal volt. Szinte évenként változik a bérlő személye a hátralévő időben,
az özvegy a patikát 1911 körül adja el Görgey Dezsőnek.
Koválik Antal – szintén Turdossinból származó – szegről-végről rokon gyógyszerész is Sperlágh Józsefnél kezdte a szakmát Aszódon. 1868-ban járt egyetemre, majd
1873-1885 között Turdossin gyógyszerészeként ismerjük, végül Újpécsen veszi át
Bélits Lajos patikáját.97
Sperlágh József magához veszi idős édesanyját, Medveczky Zsuzsannát is, aki egy
ideig ott él velük Aszódon, de József második feleségével nem jött ki, így visszaköltözött a turdosini házba, ott is halt meg. Sperlágh József kétszer házasodott.
Első felesége Gallasz Júlia, aki fiatalon meghalt. Két gyermek marad utána:
Árpád (1860) és Gizella. A család Szlaniczáról származik. Az ara fivére Gallasz Frigyes
Gyógyszerészi Közlöny, 51(23):377 (1935.06.08.) – idézi: Gyógyszerészi Közlöny, 1(11)(1885.06.06.)
számát.
97

48

gyógyszerész. 1860/61-ben kezdi meg első évét az egyetemen.98 1854-55-ben szintén
a szarvasi patikában gyakornokoskodik.99 1868-ban Sirákon önállósítja magát, majd
1884-1908 között Kis-marján patikus.100
Sperlágh Árpád 19 évesen, 1879-ben szerezett gyógyszerészi végzettséget Budapesten. Tehetséges festő lehetett volna, az írásban is jeleskedett, gyakorta segített
apjának szónoklatait megfogalmazni. Apja őt szánta örökösének, amire a fiatal fiú alkalmas is lett volna, azonban az élet felülírta számításaikat. Árpád nagyon fiatalon, 25
évesen hunyt el. Gizella sorsáról bővebbet nem tudunk, azon kívül, hogy Orosházán
öngyilkos lett.
Sperlágh Árpád
bizonyítványa
(1879. május 28.,
Budapest)

98
Hivatalos kimutatása a tanítói és hivatal-személyzetnek valamint a tanulóknak a Pesti Magyar Királyi
Tudomány Egyetemnél, 1860-1861 p.36.
99
Gecsei (1986):91.
100
Osváth Pál(1896): Biharvármegyében kebelezett Kis-Mária (Kismarja) nagyközség és a nagymariai
puszta leírása. p. 49; Belügyi Közlöny, 13(4):37 (1908.01.26.); 139,939/1907. B. M. sz.
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Sperlágh József második felesége – szintén egy
felvidéki nemesi családból származó lány – Akay
Mária lesz, akitől nyolc gyermeke születik: Géza
(1867-1940), Ilona (1869-1941), Jolán (1870-1951),
László József (1873-1873), Sarolta (1874-1933),
József Flórián András (1877-1880), Mária Etelka
(1878-1878), Zoltán (1885-1952). Három gyermeke nem éri meg a felnőttkort.
A komaság intézményét a patikus családoknál a
gazdasági és társadalmi kapcsolatok megerősítésére
is felhasználták. Sperlágh Józsefnek a keresztszülők
kiválasztása fontos volt a kapcsolati tőke szempontjából. Géza keresztszülője még az előző feleség rokona, Gallasz Frigyes gyógyszerész volt.
Visszatérő keresztszülőkként látjuk az anyakönyvekben Homoky Endre ügyvédet, és feleségét
Homoky Endréné
(feltételezhetően: Borhy vagy Bory Mária). József
Flórián András keresztapja Rómer Flóris, a gyermek ugyan három éves korában
meghalt diftériában, de a komaságot azután is tartották. A keresztanyja ugyancsak
Homoky Endréné.
A legkisebb gyermek, Zoltán keresztszülei pedig Sperlágh Ignác és felesége
Holczer Mária voltak.
A komasági kapcsolat – az affinális rokonság minden esetben munka, vagy egyéb
családi kapcsolat megerősítésére szolgáló gesztus is volt. Egyértelműen látszik az a
törekvés, hogy a kontinuitás, a család egysége fennmaradjon – esetlegesen a szülő
halála után is.
Maga József is vállalt keresztapaságot Zsófia nevű testvére ikrei esetében.
Géza, Ilona és Jolán még Aszódon születtek, a többiek már Hatvanban látták meg
a napvilágot.
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Sperlágh József és Akay Mária (Aszód, 1865.)
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A Sperlágh család
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Az Akay Család történetébôl
Akay Mária szülei – kvassói és brogyáni Kvassay Szidónia valamint hradnai és
akai Akay Miklós a Budetini (Zsolna) Uradalom tisztartója.

Akay címer variációk
a forrásokból

Akay Miklós

Kvassay Szidónia

Az Akay család révén a Sperlághok rokonságba kerültek a Kubínyiakkal, a Pongráczokkal és a gróf Eszterházyakkal és a bárói, grófi címet is bíró
Szunyoghokkal is. Nagy Iván családfa közlései alapján az Akay Családot 1640ig lehet visszavezetni, innen Akay Pálné Syrmiensis Kata vonalán 1550-ig.
A Syrmiensis család őse a Szerémségből eredő Bornemisza Abstemius
Sebestyén, aki 1555-ben kapta meg a szulyói, hradnai és a rohácsi birtokokat.
Mivel testvérei meghaltak, s halálig fia még nem született meg, a birtok három
lányára szállt. Anna, Ilona és Kata fiúsítva lettek uralkodói beleegyezéssel, s ők,
illetve férjeik örökölték a vagyont. Sebestyén felesége azonban már várandós
volt, egy Theodosius nevű fiút szült, aki így végül megkapta a rohácsi fellegvárat annak tartozékaival. A hradnai előnevet és birtokot tehát minden bizonnyal
Syrmiensis Kata révén szerezte meg Akay Pál, s maradt az a család tulajdonában egészen az 1800-as évek közepéig. Az 1830-as években Akay Lajos trencséni alispán, majd királyi tanácsos lesz. Az ő tulajdonában van a hradnai birtok,
nagybátya Akay Gáspár a báró Balassa család tiszttartójának szegődik. Az ő
unokája Akay Mikós, ki szintén tiszttartóként dolgozott. A család trencséni ága
Lajos fiában kihalt, ezért a hradnai birtok két leányára és vejeire szállt.
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A Kvassay család történetébôl

Kvassay Szidónia

Kvassói és brogyáni Kvassay család, egy
Kwasow nevű lengyel lovagtól származtatja magát, aki 1150 körül Trencsén Vármegyében telepedett le. Itt a Vág vidékén
meredek sziklákon egy róla elnevezett várat épített.
Ennek utódai, a hagyomány szerint:
Dimitrew (Demeter) 1285. Trencséni Csák
Máté párthive és Desiszlaw (Dezső) Stibor
vajda rokona, 1396. beckói várnagy volt;
Péter (nobilis Petrus de Kwasow) pedig,
egy 1404 november 11-én kelt okmányban, mint Kwasow (Kvassó) ura van említve. Kwasow Miklós, II. Lajos király
udvarnoka, 1526-ban Mohácsnál esett el.

A család ezután Kwassovszky, majd Kvassóy név alatt fordult elő, és ősi nemességét királyi donációk alkalmával többször megerősítették. Zsigmond és
Rudolf király is, ez utóbbi 1604 okt. 28-án.
Kvassay István, aki elsőként használta a Kvassay nevet, 1665-ben Kvassóról
Brogyánba (Bars) költözött, amelynek, valamint idővel a vele szomszédos több
helységnek birtokába a Brogyáni és gróf Forgách, később a rokon Mailáth és
gróf Hunyady családok révén jutott.
A család tagjai közül említendők még: István, az előbbi fia, 1687-ben itélőmester és alnádor; József, 1770-ben helytartótanácsos és altárnokmester, s 1776
febr. 11. kelt kinevezési oklevél szerint, Máramaros vármegye főispánja. László,
1741-ben Bars vármegye alispánja és országgyűlési követe, 1760-ban királyi tanácsos, királyi táblai ülnök és alországbíró.
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A hatvani patika története101
Hatvanban, a szerzetesek kezdtek először gyógyszerészettel foglalkozni. 1749 óta volt
gyógyszertár a kapucinus kolostorban. Vezetőjeként Holzegger Frigyes nevű fráter sebész ismert. 1786. okt. 28-án a vármegyei főorvos utasítására ellenőrzést tartottak a patikában. Az akkor készült beszámoló arról tanúskodik, hogy a gyógynövények penészesek,
a szekrények porosak, a gyógyszerek romlottak, alkalmatlannak minősültek a gyógyszerkészítésre, ezért engedélyét bevonták. 1787-ben a kapucinus kolostort is bezárták.
Hosszú évekig csupán Horvatovszky Zsigmond gyöngyösi orvos kézi gyógyszertára
állt a helyiek rendelkezésére. 1788-ban kért engedélyt a főispántól, hogy Hatvanban kézi
gyógyszertárat tarthasson. – Ez azt jelentette, hogy betegeinek ellátására elegendő men�nyiségű gyógyszert tarthatott és forgalmazhatott. Gyógyszertár alapítással a helyiek egészen a XIX. század közepéig nem próbálkoznak. Majd, a kor jogi gyakorlatához hűen a
Helytartótanács 666/1845 szám alatt 1845-ben adományozott gyógyszertár állítási jogot
Gürtler Jakabnak, melyet néhány évvel később Zeller István patikus vásárolt meg.
Zeller István 1818-ban született Érsekújvárott. Gimnáziumi tanulmányait Komáromban és Nyitrán végezte. 1835 őszén Esztergomban egy nagy forgalmú gyógyszertárban lett gyakornok. Egy év múlva a tatai gyógyszertárba ment és itt fejezte be gyakornoki tanulmányait.
A Budapesti Egyetemen 1839-ben szerezte meg gyógyszerészi oklevelét. Ekkor beállt kadétnak a Székesfehérvárott állomásozó magyar gyalogezredbe. Rövidesen altiszt,
majd kadétőrmester lett. Négyévi katonáskodás után alkalmazottként állt be az érsekújvári, majd a dunaföldvári gyógyszertárba, végül Szentesen az egyik gyógyszertár gondnoka lett. Innen Nagytapolcsányba ment, majd Nyitrára, később Balassagyarmatra, végül Budapestre került. Itt találta 1848 március 15-e. Ott volt a Landerer nyomdában a
tizenkét pont megjelenésekor, részt vett Táncsics kiszabadításában és jelen volt, amikor
Petőfi a „Talpra magyar”-t szavalta. [Tartja róla a fennmaradt életrajz.]
1849 február 12-én esküdött fel és már 26–27-én részt vett a kápolnai ütközetben.
A váci csatában tanúsított vitézségéért hadnagy lett, később főhadnagy. Harcolt Buda
ostromában és részt vett a csornai véres csatában is. Sebesülten Budán érte a fegyverletétel, október 3-án hazaengedték. [Egyes források szerint úgy megsérült, hogy élete végéig sántított.] 1851-ben Hatvanban kapott gyógyszertárjogot. Annak felállítása
után megnősült. Öt gyermeke volt. Itt ő állíttatta fel az 1848-49-es emlékművet 600
Ft-ért. 1872 végén megkapta a vágsellyei gyógyszertár személyes üzleti jogát. Meghalt
1888 január 31-én, szívszélhűdésben.102
101
102

dr. Pataki Katalin kutatásainak felhasználásával.
Halmai (1958):56; Halmai (1961)
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Hatvan, Kossuth park

A jolsvai patika érvénytelenített szerződése
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A hatvani gyógyszertár ekkor
még az egykori kapucinus kolostorból sóházzá alakított, majd városházának megvásárolt épületben
működött.
A forrásokból tudjuk, hogy
Sperlágh József 1870-ben aszódi
gyógyszerészként Jolsván tervezte
gyógyszertár vásárlását. Az adásvétel azonban valamilyen oknál fogva
elmaradt. A rákövetkező éven inkább a hatvani patikát vásárolja meg
Zeller Istvántól. Nem sokkal azután,
hogy Hatvanra került megvásárolta
a városháza és a katolikus plébánia
közötti területet (ahol ma a Könyvtár áll) és patikát, valamint lakóházat
építetett magának. Így a patika méltó
helyre, kifejezetten patikának szánt
épületbe került, amely továbbra is
a Hatvan központjában volt.

Az egykori hatvani Sperlágh-patika

Sperlágh Aladár – ifj. Kóczián Dezső – Sperlágh Eszter – Sperlágh Zoltán –
(ifj.) Sperlágh József, Sperlák Iván és felesége, Glatz Ilona, Sperlágh Margit

Itt dolgozott unokaöccse, Sperlágh Zsófia fia, Kovalcsik János is.
A gyógyszertárat a Megváltóhoz címezték. Az új épületet Santarossa József, egy Pordenone nevű észak-olaszországi városkából származó kőműves és kőfaragó mester tervei
alapján építették fel. A patika bútorzata valószínűleg ugyanebben az időszakban készült.
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Sperlágh József baráti kapcsolatai
Még egyetemi évei alatt ismerkedett meg egy sor olyan
patikussal, akikkel később is jó barátságban maradt.
A Rorhbach féle gyógyszertárból ismerte a neves kémikust Than
Károlyt. Mindketten igen fiatalon vettek részt az 1848-49-es
szabadságharcokban. Than mindössze tizennégy évesen előbb
lövész, majd tűzmester beosztásban szolgál Bem seregében.
1855-ben érettségizett Szegeden, majd Bécsben előbb orvosnak,
majd gyógyszerésznek tanult. Kiváltképpen a kémia érdekelte,
Than Károly
így 1858-ban kémikusi végzettséget szerzett. (Ez után találkoztak
(1834–1908)
Szegeden.) Than többek között az első magyar gyógyszerkönyv
megszerkesztésében is részt vett. Egyetemi barátai voltak még:
Dr. Ilosvay Lajos műegyetemi tanár, aki Than Károly mellett
kezdi tanársegédként pályáját, s a Műegyetem rektoraként vonult nyugdíjba. Dr. Felletár Emil vegyész-gyógyszerész, a magyar törvényszéki kémia megteremtője.
Rozsnyay Mátyással szintén jó barátságban voltak, aki fiatal
gyógyszerészként jelentkezett a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pályázatára, melynek célja az volt, hogy a kellemetlen
Rozsnyay Mátyás
ízű kinint valamiféleképpen íztelenné tegyék, így a gyermekek
(1833–1895)
számára is könnyen beadhatóvá váljon. A kinin ez időben a legfontosabb gyógyszer alapanyagnak számított. Lázcsillapító, fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatásai vannak. A kinint íz anyagként is használták tonikokban. (A
mondák szerint a maláriaellenes tonikok olyannyira keserűek voltak ez időben, hogy az
angol katonák csak ginnel keverve tudták meginni azt. Innen ered a gintonik.) Rozsnyay
az első, aki Magyarországon foglalkozik az íztelen kinin létrehozásával. Klasszikus
példája a több lábon álló gyógyszerészeknek, fényképész műterme is volt. Ezen kívül
még a sakkozás érdekelte nagyon. 1859-ben megjelent műve „A Sakkjáték elemei” az
első magyar sakk-tankönyvnek is tekinthető. Tőle származnak a sakkfigurák jelenleg
használt magyar nevei is.
Kóczián Géza szerint Sperlágh József Rozsnyai Mátyást elkísérte egy törökországi útjára.103 A családi legendárium része, hogy Sperlágh József és Gallasz Frigyes a török-magyar barátság ápolói voltak. József az orosz-török háborúban a törököknek gyűjtött gyógyszert és „küldöttséget vezetett” Törökországba. Mondván: ez a nemes bosszú

103

Sajnos ezt hiteles forrás nem támasztja alá.
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a lengyel és a magyar szabadságharcok leveréséért.
Valószínűleg itt a családi emlékezet és valóság némileg eltér. A források tanúsága szerint Gallasz az
orosz-török háború idején valóban volt kint a fronton. Több magyar orvossal és gyógyszerésszel együtt
orosz hadifogságba esett Kazanliknál. Arányi Árpád, Bodnár Sándor és Toperczer Béla leveleiből, beszámolóiból ismerjük a történetet.104 1877
júliusában toborztak magyar területről önkéntes
orvosokat és gyógyszerészeket a török hadsereg számára. Erre a felhívásra többen is jelentkeztek.105
Sperlágh József részt vett a híres krakkói Lengyel Kongresszuson is, ahol a lengyelek nagy ovációval ünnepelték szép kiejtésű lengyel beszédéért.106
Gyógyszerészi hivatása mellett számos más, társadalmi szerepet is vállalt. A Függetlenségi Párt alapító
tagja, gyöngyöspatai választókerületben a jelöltje.
Scheidl Ágoston
1869-től már megtalálható a neve a Királyi Magyar
Természettudományi Társaság tagjai között. (Medveczky Józseffel és Sperlágh Ignáccal
együtt). A hatvani iskolaszék világi elnökeként is ismerték. Részt vett az egyházi életben
is, egyházkerületi képviselőtagként. Társadalmi szerepvállalásai egyértelműen jelzik,
hogy minden tudomány iránt nyitott, érdeklődő, politikailag aktív ember volt. A közgazdaság területén is kipróbálta magát. Már aszódi patikusként, 1872-ben részvényese
volt a mátrai bányaegyletnek.107 1876-ban a Hatvan vidéki Takarékpénztár alapító tagja
lesz.108 Üzleti vállalkozásai során feltűnhet, hogy sokszor Scheidl Ágoston kereskedő társaságában látjuk a nevét. (A fennmaradt források arra engednek következtetni, hogy jó
baráti kapcsolatban lehettek.)

104
Fővárosi Lapok, 14(193):932 (1877.08.25.); Fővárosi Lapok, 15(66):324 (1878.03.20.); A Hon, 16(84):1
(1878.04.05.); Fővárosi Lapok, 15(85):416 (1878.04.12.); Fővárosi Lapok, 15(93):454 (1878.04.21.); Szegedi Híradó, 19(150):2-3 (1877.12.16.); Szegedi Híradó, 19(152): 2-3 (1877.12.21.); Háború-Krónika,
2(39):307-309 (1878/1); A Hon, 16(31):2 (1878.02.02.)
105
A Hon, 15(192):3 (1877.07.27.); Magyar Polgár, 11(183):2 (1877.08.11.)
106
Nem tudjuk, hogy ez a kongresszus konkrétan mit jelent. Aleksander Korolewicz a Krakkói Nemzeti
Levéltár osztályvezetője sem tudott ebben segíteni. Azonban megtaláltuk Sperlágh József és fia, Sperlágh
Géza nevét két lengyel lapban is, ami egy krakkói programról számol be, amelyen magyarok is részt vettek, Lásd: Kurjer Krakowski, 1(216):3 (1887.09.22); Dziennik Polski, 20(264):3 (1887.09.23)Magyarul:
Nemzet, 6(1818):2 (1887.09.22.); Paródia itt: Bolond Istók, 10(39):10 (1887.09.25.)
107
Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 6(274): 4129 (1872.11.29.)
108
Központi Értesítő, 1(122):908 (1876.11.22.)
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Visszavonulása, illetve halála után veje, Kóczián Dezső szintén közreműködik a
Takarékpénztár vezetésében.109

Sperlágh József, a régész
Nemcsak a település egyetlen patikájának tulajdonosa volt, hanem amatőr régészként jelentős magánygyűjteményre is szert tett. Érdeklődése még az 1860-as években fordult az
archeológia felé. Rómer Flóris, a kor neves régésze, 1864 júniusában a következőket jegyezte fel:„aszódi gyógyszertárosnál több arany római pénz. Sperlágh, most Hatvanban.” 110
Hatvan környékén könnyedén tehetett szert bronz- és törökkori tárgyakra, melyek
gyakran a föld felszínén vagy annak közelében, kis mélységben feküdtek.
A mai Könyvtár helyén álló egykori Sperlágh-ház két szobájában ezekből rendezte
be a település első múzeumát, melyet 1876 júliusában Rómer Flóris is megcsodált.
Értékes régészeti gyűjteményének számos darabját a Magyar Nemzeti Múzeumnak
ajándékozta. (36 ép cserépedényt, 6 bronzeszközt, 4 agancseszközt) Sperlágh József e
leletek felfedezőjeként a „hatvani műveltség” néhány igen szép példáját hagyta az utókorra. A Rómer Flórissal ápolt barátságnak köszönhető, hogy az 1876. szeptember
4-11. között megrendezésre került Nemzetközi Embertani és Régészeti Társaság VIII.
Kongresszusának programjába, szeptember 6-án egy hatvani kirándulást is beiktattak,
melyet Sperlágh József igen nagy gonddal, több előzetes feltárás elvégzésével készített
elő. 1879-től az Országos Régészeti és Embertani Társulat évdíjas tagja lett (1889-ig
biztosan).111 Régészeti munkásságáról legtöbbet a korabeli publikációból, valamint fia,
Sperlágh Géza visszaemlékezéseiből tudunk.112
„1876 körül talált bronzkori hamvasztásos sírokat a Hatvan melletti Strázsahegyen.
A sírok mellékleteit a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta még 1876 augusztusában, illetve decemberében. Ezek a leletek a bronzkori Hatvani kultúra emlékei, azok temetkezéseiből származnak. A Hatvani kultúra a Kr. e. 1700-1600 körüli időkben a Strázsa
hegyen élt, a lelőhelyen 1934-1935-ben Tompa Ferenc régész végzett ásatásokat113, aki e
népesség telepét tárta fel. Tompa ásatási beszámolójában megemlíti, hogy 1876-ban valószínű a Hatvani kultúra temetőjét találta meg. Sperlágh ásatásából származó bronzkori
Központi Értesítő, 20(57):1101 (1895.07.27.); Központi Értesítő, 31(36):768 (1906.05.06.)
KÖH Tudományos Irattár, Rómer-jegyzőkönyvek, XIII. 160.
111
Az Országos Régészeti és Embertani Társulat Évkönyve 1879-1885 (1886) p. 92; Az Országos Régészeti és Embertani Társulat Évkönyve 1886-1888 (1889) p.74
112
Sperlágh Géza emlékiratai megtalálhatóak Kóczián Miklósnál.
113
Tompa Ferenc (1935): Bronzkori lakótelep Hatvanban In: Hekler Antal (szerk.): Archeológiai Értesítő Új Folyam 48. pp. 16-34
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leletek egy része megtalálható az őskori gyűjteményben, de sok közülük sajnos elveszett a
háborúk során. A ma már síronként beazonosíthatatlan, agyagedényekből, bögrékből, urnákból, és néhány bronztárgyból álló régi szórvány leletanyagot soha nem publikálták.”114
A korabeli források azonban megemlékeztek a leletanyagról. Pulszky Ferenc
1876-os szeptemberi jegyzékében a következőket közli: „[…] Sperlágh József 3 kőeszközt, 3 agyagkorongot, 1 bronz-nyilcsucsot és 1 csontgyöngyöt […] ajándékoztak.”115
1876 októberében pedig Trefort Ágoston köszönte meg az VIII. Nemzetközi Őstörténelmi és Embertani Kongresszus kapcsán odaajándékozott tárgyakat a Nemzeti
Múzeum igazgatóján keresztül.116 Pulszky az 1877-os januári jegyzékében további
tárgyakat nevesít: „[…] Sperlágh József 1 kő-amulettet, 1 gyalut agancsból, 3 szarvas
agancsot, 34 darab sima és díszített agyagedényt és töredékeket, 1 agyagsulyt, 1 szűrő-
töredéket, 1 bronz-sarlókést, 1 bronz-tőrt, 1 bronzvésőt, 1 bronztűt, 1 bronzlemezt aranyozás nyomaival és 1 bronzbuzogányt[…] ajándékoztak.”117
Munkásságáról beszámolt más korabeli szaklap is: „[…] Kitűnő archaeologusunk Rómer Flóris Ferencz itt egy régészet-kedvelőnél már látogatást is tett s a gyűjteményében
létező hatvani leleteket nagy érdeklődéssel szemlélte s azokról sajátkezűleg rajzokat is készített és a tulajdonost a kiszemelt tárgyaknak a szeptember hó 4-én megnyitandó régészeti
kiállításra leendő beküldésére felkérte.[…] A várostól délkeletre fekvő kálvária-hegyben,
alig 50 centiméternyi mélységben ép urnákat lehet találni; a város éjszaki oldalán 1 [és] 1/2
méter mélységben lelhetők cserép-urnák; a keletre fekvő, úgynevezett strázsa-hegy szőllők
tele vannak összetöredezett urna-cserepekkel. Ugyanitt találtatott egy bronz buzogány, nyél
nélkül. […] Tudósitó dicsérettel említi föl Sperlágh József hatvani gyógyszerészt, ki sok urnát megmentett az által, hogy a hozzá vitt példányokat a találóktól megvásárolta; ki is igen
szép példányokat fog beküldeni Budapestre, a szeptemberhavi ősembertani congressus kiállítására. E hó (julius) 8-án délután ismét kutatás történt a kálvária hegyen s az ásatás eredménye alig pár óra alatt három telep és két magánosanálló cserép-urna feltalálása lön.”118
A leletekről Hampel József is ír: „Strázsahegyen Sperlágh József urnatemetőt ásatott fel, melyből a n. múzeumnak is juttatott jellemző példányokat (N. M. LXVNI. 1–23.)
egy tokos vésőt fül nélkül (N. M. XVIII. 32.) és gombos sarlót.”119

Dr. Szathmári Ildikó MNM Régészeti Tár – Az Őskori gyűjtemény vezetője
Budapesti Közlöny, 10(210):6230 (1876.09.14.)
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Maga Rómer a Galgavölgye őstörténelmi szempontból c. írásában taglalja az ásatások jelentőségét. Egyben közli Sperlágh saját beszámolóját is, amit a következő
oldalakon mi is közre adnunk.120
Sperlágh József régészeti tevékenysége Pataki Katalin és Kóczián Zoltán Gergely
által összeállított 2012-es hatvani család- és patikatörténeti kiállítás után került ismételten az érdeklődés fókuszába.121 Horváth Tünde szerkesztésében jelent meg 2019-ben a
Strázsa-dombi mesék: főnöki rezidencia a bronzkori Hatvan területén c. impozáns kötet,
amelyben korábbi 2014-es családtörténeti összefoglalónk szövege idézésre került.

Sperlágh József beszámolója a hatvani ásatásokról:
1876. augusztus 9-én az úgynevezett régi kálváriaparton, a jelenlegi temető
és az országút mellett, a várostól félnek fekszik, annak tövében, jelenleg
a nevezett homok-dombot a lakosság építkezésre használja; azelőtt 20 évnek
előtte ezen a parton keresztül vonult el a csányi út, s ezáltal igen sok őskori
edény tört össze. Félnapi munkám után nagy örömömre 2 fészket találtam;
és azután 3 nap alatt még 12 fészket; jobbadára hamvedrek, illetőleg őskori
agyag-edények, mik körül 60-70 cm mélységben voltak; akkor még nem bírtam
meghatározni alakjokat, mivel csak a széleit láttam a kiásott edényeknek.
Csak a kirándulás alkalmával láttam mily bő aratásunk volt, s mennyire
meglepettek vendégein, a körül 60-70 darab szebbnél szebb edények az ásatás
után rögtön becsomagoltattak és Budapestre küldettek.
Örültem, hogy tudósaink nagyon meg voltak elégedve fáradságommal, igaz
hogy soha sem remegtem annyit mint a 2 hó alatt, még lázba is estem; attól
féltem, hogy felsülök fárasztó munkámmal; a nagy szárazság miatt a fúrót nem
lehetett igénybe venni; roppant sok napszámost kellet foglalkoztatnom, hiába.
De a siker után örömmel fedeztem sajátomból a jókora hátralevő összeget
csak hogy a reám bízott kötelességemnek megfeleltem és ns. Rómer urnak
kemény legénye voltam, mert nagyon megijesztett, biztatott, sőt szidott, de az
úr Isten éltesse őtet s legyen úgy mint a hatvani polgárok akarják!
Mult év julius 13-án 1491 sz. levél által felszólitattam méltóságos Pulszky
Ferenc és nagyságos. Rómer úr által, hogy Hatvaban kezdjem meg az
ásatásokat; nagyra becsült felszólításuknak engedvén, mint fentebb emlitém

Rómer(1877): Galgavölgye őstörténelmi szempontból. IN: Gödöllő és Vidéke Történelmi és Régészeti Múzeum-Egyletének 1. évi jelentése. p. 49-61.
121
Magyar Krónika, 6(10):103 (2019.10.01.)
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aug. 9-én értem czélt; de az ásatásokat tulajdonkép julius 16-án kezdtem nagyteleki pusztán, az úgy nevezett templomparton, és pedig azért tettem ottan,
mert a vasúti indóházhoz közel esik. Ásattam 10 emberel; 2 napi munkám
nagyon kevés eredményt nyujtott; többnyire vas-eszközöket, néhány őskori
cserepet és egy agyag parittya követ leltem.
Julius 19-én a kis hatvani csárda mellett, a várostól keletnek, hol is az
előbbi években, a házak építése alkalmával azon – a kiállításra küldött –
legnagyobb hamvedret és körülötte több kisebbet találtam.
Itt adjuk az egyik fölfedezett fészek rajzát, hogy erről a többire is, melyek
hasonlók valának, némi fogalmat szerezhessünk. Én ugyan e helyen egész
biztosra mentem, de fájdalom 3 napi munkám (12 emberrel) a legcsekélyebb
eredményt sem nyujtotta.

Julius 25-én a várostól északkeletnek fekvő szőllőhegyen folytattam
kutatásaimat; remény kecsegtetett, hogy itt gazdag eredménynyel leend
fáradságom jutalmazva, miután azelőtt ott igen szép cserepeket találtam; de
fájdalom! 2 napig 8 emberrel hiába fáradoztam.
Augusztus 2-án a várostól éjszaknak; az úgynevezett Strázsa hegyen 8
emberrel kutattam; de csakis az utak mellet és a partokban, mivel a szőllők
miatt nem áshattam tetszésem szerint. Négy napi munkám után itt sem értem
el czélomat, találtam ugyan több kőkori eszközt, bronz nyílhegyet, agyag
kúpokat, és massa fejecskéket (ékítményeket), de ezek mind csekélységek voltak,
s amiket annak idején el is küldtem a nemzeti múzeumnak; itt szedettem
még két zsák őskori cserépdarabokat, melyeket a helyszinen elszórattam, de
a congressus tagjai azokat is emlékül vitték el magokkal.
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E helytől vártam a legtöbbet, miután itt az utakon s a szőllők közt temérdek,
őskori cserép hever; de a mint már fennebb említém, kedvem szerint a szőllők
végett nem áshattam.
Sperlágh József
„Egyébiránt senki se hidje azt, hogy ez mind az, amit Sperlágh József úr
régészeti fáradozásáról ide igtathatunk. Már régen hallottam, mily szép
gyüjteménye van lelkes tagtársunknak bronzokból és agyag-edényekből.
Az előbbihez némi jellemző adat is van kapcsolva. Sokáig készültem e hírre
kapott múzeumot meglátogatni, míg végre 1876. julius 2-án e kivánságom
beteljesedett.
Meg voltam lepetve a két szobában felállított régészeti kincs által. Azonnal
vázoltam és összeirtam az egész gyűjteményt, mert távolról sem sejthettem,
hogy az a muzeumban sokkal kényelmesebben fogom tehetni. Sperlágh úr érdekeltségem által tárgyai becséről meggyőződvén, a legszebb, legtanulságosabb
tárgyakat, mind, minden legkisebb megszoritás nélkül a nemzeti muzeumnak
ajándékozta. Volt ezek közül kiváló 4 db szarvasagancs, 6 db bronzeszköz és
36 ép és érdekes agyagedény. A kiránduklás alatt nyert edényekből a nagyobb
rész szintén a nemzeti muzeumba került. – Vegye tehát Sperlágh tisztelt tagtársunk e helyen, valamint többi fentemlített tagtársaink is vegyék a nemzet
örök háláját!” – Rómer Flóris Ferencz.

Öreg János szintén megemlékezik a kongresszusról, írásában szerencsére nem csak
a hatvani kirándulás, de a tudományos ülések során elhangzott beszédek és viták is
megemlítésre kerülnek. Most nem közöljük, csupán a cikk utolsó sorait emelnénk ki:
„A congressus folyama alatt először Gödöllőre es Hatvanba, majd Érdre es
Battára, s bezárta után Magyarádra és Bénybe tett kirándulások szolgáltak
az ülések fáradalmai után felfrissítő gyanánt. E kirándulásoknak nemi
tudományos beesők is volt, a mennyiben Valkón és Hatvanban barbár, de
a rómaiakkal szövetséges nép nagyszerű urna temetkezés módját ismertük
meg; Érden pedig, a sokáig hun síroknak tartott, s a dán temetkezési
halmokhoz hasonló nagy sírdombokról igazodott helyre téves nézetünk, mivel
bebizonyult rólok, hogy itt sokkal régebbi, a bronzkor végen élt nép temető
helyével van dolgunk. Mindkét helyen talált urnák szebbjeit a külföldiek vették

64

magokhoz, hogy azokat a nálunk töltött napok emlékéül hazájokba vigyék.
Azonban nem kevésbbé kedves visszaemlékezést költ majd bennök ama
szíves vendégszeretetre való visszagondolás is, melynek minden kirándulásaik
alkalmával részeseivé lőnek. Mi pedig örvendhetünk, hogy nem, mint félő
volt, csakis ebben tündököltünk, hanem tudományos haladásunkkal is teljes
méltánylatukat kiérdemeltük.”122

A Sperlágh József által összegyűjtött anyag halála után főként ajándékozások miatt
szétszórodott. Szombathelyre, Máramarosszigetre, valamint a Nemzeti Múzeumba kerültek tárgyak. A gyűjtemény nagyobb részének további sorsa ismeretlen.

Sperlágh Ignác és családja
A Sperlágh Gyógyszerész-dinasztia fénykorát az 1870-1950 közötti időszakra tehetjük.
Ez időben több településen is működtek a
család érdekeltségi körébe tartozó patikák.
Medveczky Henrik (1839-1880) 1862-64
között járt a Magyar Királyi Tudományegyetemre.123 1865-ben még, mint Alsó-kubinyi gyógyszerészmester volt jegyezve.124
1870-ben szerezte meg az orosházi Megváltó Gyógyszertár tulajdonjogát Almássy
Antaltól. Így ő lett a soron következő, harmadik tulajdonosa a Juhász Tódor által alapított intézménynek.125 A korabeli feljegyzések szerint segéddel és gyakornokkal együtt
dolgozott itt 1875-ig, amikor lebetegedett.
Ezt követően feltételezhetően a haláláig
Öreg János(1876): Az Őstörténelmi és Embertani Nemzetközi Congressus Budapesten tartott
VIII-ik közgyűléséről. IN: Természettudományi Közlöny, 8(86):389-400 (1876.10.01.)
123
A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete, 1862-1863 p. 26; A Magyar Királyi Tudomány-Egyetem személyzete, 1863-1864 p.29
124
Gyógyászat, 5(24):469 (1865.06.10.); Orvosi Hetilap, 9(21):343(1865.05.21.)
125
Nagy Istvánné- Tóth Pálné (1984):18 p.
122
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„az országos Tébolydában, mint beteg ápoltatik.”
A gyámja Medveczky József szarvasi gyógyszerész
lett.126 Rövid időre Mettenmayer Alajos személyében felügyelő kerül a gyógyszertár élére.127 Majd
Medveczky Henrik nagybátyja, Sperlágh Ignác
lesz a cégvezető 1878 júliusától. Ő 1873-ban szerezte meg a gyógyszerészi végzettséget, és 1875ben megvásárolta az orosházi patikát. Unokaöccse
halála után, 1881-ben özvegyét Holczer Máriát is
feleségül vette.128 A nő előző házasságából két leány gyermeket hozott. Medveczky Laura Matildát
(1872) és Elvíra Olgát (1876-1917). Az új frigyből
egyetlen fiú született, Sperlágh Aladár (1882).
Sperlágh Ignác haláláig, 1903-ig vezette az orosházi patikát. Ezt követően rövid ideig unokaöccse,
Medveczky Elvíra
Kovalcsik József (1876-1906) látta el itt a patikusi
feladatokat.
Medveczky Elvíra férje a növénynemesítő Székács Elemér (1870-1938) volt, fiúk
Székács Ferenc (1902-1978) is ismert agrárszakember lett. Testvérei: Éva Ilona Mária
(1899), Katalin (1906), Aladár (1908) további sorsa számunkra
ismeretlen.
Medveczky Laura férje az unokatestvére, Sperlágh Teréz
(1833) fia, a szintén patikus, Endrődy István (1856-1923) volt.
A házaspár gyermekei voltak: Alice (1893), Magda, István,
Mici, László. Alice-on kívül a többiekről csak a nevüket tudjuk.
Sperlágh Aladárnak – egyetlen fiú örökös lévén – kellett
volna továbbvinnie a vállalkozást, őt magát azonban kezdetben
Dr. Sperlágh Aladár az építészet jobban érdekelte. 1892-93-ban Kalocsán az Érseki
Főgimnáziumban; 1898-ban a Hódmezővásárhelyi Református
Bethlen Gimnáziumban; 1898-1901 között Máramarosszigeten, a Református Gimnáziumban tanult. Csak családi nyomásra tanulta ki a gyógyszerész szakmát. 1907-ben
gyógyszerészi végzettséget, majd 1908-ban a gyógyszerészdoktori oklevelet is meg-

126
Központi Értesítő, 3(64):255. (1878.08.18.); A forrás nem jelzi egyértelműen, hogy az apja vagy a
testvére volt-e.
127
Nagy Istvánné- Tóth Pálné (1984):18 p.
128
Gyógyszerészi Közlöny, 52(6):91 (1936.02.08.) idézik az eredetileg a Gyógyszerészi Közlöny 2(6)
(1886. 02. 06.) számában megjelenteket.; Fővárosi Lapok, 17(53):260 (1880.03.05.)
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szerezte. Az elmondások alapján a tényleges patikusi munka azonban soha nem kötötte le, az egyetem elvégzése után is inkább bent maradt gyógyszerhatástant tanítani.
A patikát 1904-ben eladta Endrődy Istvánnak.129 Így az visszakerült a Medveczky
örökösök tulajdonába. Endrődy hatalmas fejlesztéseket végzett, az ő idejében már két
segéd, két-három gyakornok és inasok is dolgoztak a patikában. 1913-ban csatlakozott
a csapatához a frissen diplomázott Zalay Lajos, aki 1918-ban megvásárolta a patikát
Endrődy Alice-tól, és 1919-től vezetője lett.130 34 éven át volt a család birtokában a patika. Ezután Zalay majdnem ennyi ideig, 32 évig – egészen az államosításig – vezette.
„Aladárról, nagyapámról az a történet járta, hogy egyetemista korában elfiákerezte Gyopárosfürdőt. Nagyon szerette a természetet, anyámat a budai hegyekbe vitte kirándulni. Utált vizsgáztatni az egyetemen, helyette inkább kirándult. Ott is hagyta az
egyetemi tanárságot, s bár nagyanyám próbálta rávenni patikai munkára, nem járt sok
sikerrel…” – így mesélte Várbíró Márta, az unokája.
Hogy pontosan milyen és mekkora értéket bíró területük volt Gyopárosfürdőn, azt
a kutatásunk jelen pillanatában nem tudjuk.
Az imént említett „nagyanya” pedig nem más, mint Hainiss Adalberta Mária
Andorina (1868-1942), aki szintén orvos és patikus családból származott. Apja
Hainiss Antal (1829-1918) 1860 óta tevékenykedett gyógyszerészként. Újvidéken
Ludvig Károlynál dolgozott az 1863-as évben a Szentlélek gyógyszertárban. Az 1860as évek végén Ópazován nyitott gyógyszertárat, majd 1870-ben az indijai patika tulajdonjogát szerezte meg. Apja tudatosan a gyógyszerészi pálya felé irányította a leányát.131 Így Berta rengeteg receptet ismert, volt csodapora gyomorfekélyre, felfekvésre
is a visszaemlékezések alapján.
Berta Kiskunhalason végezte el középfokú iskoláit, majd az első nők között volt, akik
próbára tették magukat a gyógyszerész képzésben. 1903-ban gyógyszerész gyakornoki, majd 1905-ben gyógyszerész képesítést szerzett. Egy évfolyamba járt az első gyógyszerészdoktor nőként elhíresült Légrády Erzsébettel (1874-1959), valamint Bokor
Anna, Murányi Vera, Horváth Erzsébet és Haumann Olga gyógyszerésznőkkel.
Hainiss Berta úgy írta be magát a magyar gyógyszerészet történetébe, mint az
első magyar patikatulajdonos nő. Ópalánkán (Stara Palanka, ma Szerbia) 1905-ben a
Szentháromságról elnevezett gyógyszertár tulajdonosa lett.132 Számos hazai és külföldi
lap is megénekelte nevét akkoriban.133
Nagy Istvánné- Tóth Pálné (1984):18p; a 1933-ban a Magyar Katolikus Lexikon is említi.
Nagy Istvánné- Tóth Pálné (1984):: 18-19p.
131
Szmodits (2018)
132
Érdekes, hogy 1918-ban a Nagybecskereken működő Halmos Ilonát is kinevezik “első gyógyszertártulajdonosnőnek”. Lásd: Pesti Hírlap, 40(178):11 (1918.08.02.)
133
Magyarország, 14(271):9 (1907.11.15.); Pesti Hírlap, 29(270):11 (1907.11.14.); Friss Ujság, 13(9):3
129
130
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Nők a gyógyszerészképzésben134
1895-ben Wlassics Gyula kultuszminiszterségéhez köthető
mind a leányok érettségi vizsgáztatását135 – előbb csak magántanulóként – lehetővé tevő rendelet, mind az egyetemek „megnyitása”136 a nők előtt.137 Ennek elsősorban gyakorlati és gazdasági oka volt. Az ellátandó feladatok száma nőtt, az egyetemi
képzésben résztvevők száma csökkent. A gyógyszerészetben is
a nők képzése megoldotta volna a fellépő szakképzett munkaerőhiányt, másrészt – ami nem utolsó szempont – lehetővé tette
volna a gyógyszertárak leányági öröklését is.
Nem volt azonban döccenőmentes mindennek gyakorlaLégrády Erzsébet
ti megvalósítása. Felmerültek például erkölcsi kifogások is a
nők gyógyszerészi pályára állását illetően. A Magyarországi Gyógyszerészegylet 24
járásából 18 ellene szavazott a nők képzésének.
Olyan okokra hivatkozva, miszerint: elképzelhetetlen, hogy egy hajadon leány 3
évig gyakornokoskodjék idegen férfiak patikájában – szó szerint értendően együtt éljen munkaadójával, annak házában lakva. A többségében keresztény és konzervatív
gyógyszerészek nem tartották jó ötletnek a „nő” ilyen formában való beengedését az
életükbe. Egyes tagok pártolták ugyan a képzés lehetőségét, de gyakorlati munkában
inkább az eldugott laborfeladatokat bízták volna a hölgyekre, nem pedig a reprezentatív jellegű ügyfélfogadást. Arról egykorú lapok beszámolnak, hogy nem minden
esetben neveztek meg racionális okot a gyógyszerésznők ellen. Az egyik hír szerint a
(1908.01.10.); Pesti Napló, 59(9):10 (1908.01.10.); Az Ujság, 6(9):6 (1908.01.10.); Pesti Hírlap, 30(9):13
(1908.01.10.); Neues Frauenleben. 20(2):45 (1908)
134
Bánó Tiborné – Zalai Károly(1975): Első magyar gyógyszerésznők. IN: Élet és Tudomány,
30(15):682-685. (1975.04.11.); Péter H. Mária(2017): A nők küzdelme a XIX. században a gyógyszerészi oklevél megszerzéséért. IN: Orvostudományi Értesítő 90(1):47-53; Szabó Katalin (2000) A gyógyszerésznők képzéséről és tevékenységéről folytatott vita a Gyógyszerészi Közlöny hasábjain. In: Útkereső
évszázadok (az 1999. évi ankét anyaga) = Centuries in Search of their Way (Papers Presented at the 1999
Conference). Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into
the History of Science, Technology and Medicine. Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, Budapest, pp. 237-239.
135
(1895.12.31.) 384. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 1895. évi 72.039. számú rendelete valamennyi tankerületi kir. főigazgatósághoz, leányoknak érettségi vizsgálatra bocsátása,, és polgári vagy felsőbb
leányiskolából a középiskolába átlépése tárgyában. IN: Magyarországi rendeletek tára, 1895, pp.1689-1691.
136
(1895. 12. 19.) 381. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 1895. évi 65.719. szám alatt a
budapesti és kolozsvári egyetem tanácsához intézett rendelete, a nőknek a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészi pályára léphetése tárgyában. IN: Magyarországi rendeletek tára, 1895, pp. 1680-1686.
137
Pukánszky Béla(2015): Bevezetés a nőnevelés történetébe elektronikus dok. / írta Pukánszky Béla;
[közread. a] Szegedi Tudományegyetem.- [Szeged]: SZTE.
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magyarországi Gyógyszerész Egyesület II járása kimondta: „alkalmazásukat a gyógyszerészi hivatás természetével nem tartja összeegyeztethetőnek.”138 1895-ben a budapesti
Pázmány Péter Tudomány Egyetemen az egyetemi tanács dr. Fodor József rektor elnöklete alatt döntött arról, hogy a nők alkalmasak egyetemi tanulmányok folytatására.
– Az egylet ellenkezése ellenére fokozatosan meg is indult a képzésük.139

Budapest, 20. évf. (1895.03.03) számában megjelent karikatúrát újra közli:
Élet és Tudomány, 30(15):682 (1975.04.11.)
138
139

Pesti Hírlap, 17(140): 9 (1895.05.23.)
Lásd: Gyógyszerészi Közlöny, 1895-1896-os évfolyamában több írás is foglalkozik ezzel.
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Ám még ezután is ellenezték a dolgot a gyógyszerész szakma képviselői. 1897-ben
a Gyógyszerészi Hetilapban még mindig arról cikkeztek, hogy a Gyógyszerésztanács
lesz hivatott ebben az ügyben dönteni, s annak egyik tagja éppen Hollandiában járt
tanulmányúton. Felmérte ott mennyire vált be a nők gyógyszerészként való alkalmazása.140 Ténylegesen csak az 1903/04-es tanévben kezdhették meg nők először a tanulmányaikat egyetemi gyógyszerészképzésben, de még 1913-ban is olvashatunk olyan
híreket, miszerint a nőknek nagyobb elvárásoknak kellett megfelelni.141 Wessel Flóra
a második nő, aki gyógyszerészetből doktorált így nyilatkozott 1914-ben: „Nálunk
épp úgy, mint az orvosi pályán, teljesen egyenlőnek tekintik a férfit és a nőt: nem tesznek
különbséget a két nem között, nem értem tehát, miért ne élvezhetnénk egyforma jogokat
is ?! A tanulási feltételeink is egyenlőek a férfiéval, csupán egyetlen egy esetben tér el:
nekünk nőknek, még a tanulás előtt pályára lépési engedélyt kell kérni a minisztertől.
Engedély nélkül, egyáltalán nem iratkozhatunk be az egyetemre, a gyógyszerészeti szakra. Igaz, hogy ez a feltétel mind azért van, hogy a nők tanulási szabadságát megnehezítsék, de amint látom, ez egyáltalában nem szegi a nők kedvét ettől a pályától. Azt is
el kell ismerni, hogy Magyarországon nem volt még rá precedens, hogy megtagadták
volna ezt az engedélyt. Gyógyszerésznők vagyunk már éppen elegen s úgy tudom, négy
nő közülünk már patikajogot is kapott.”142 – Az elmondottakból úgy tűnik, hogy csak a
pályaválasztás, a felvételizés volt szigorúbb feltételekhez kötve. Nem szabad azonban
elfelejtenünk, hogy sokáig a nők és a férfiak középszintű oktatása alapjaiban is eltért.
Valószínűleg a szigor nem csupán nehezíteni szándékozott a nők pályáralépését, de
egyben kiszűrni a komolytalan jelentkezőket is.
Az első gyógyszerésznőkben természetesen a korabeli nőmozgalom is megtalálta
a hőseit és példaként állította őket a leányok számára. Szép lassan eljutottak odáig,
hogy a nő már nem csak tulajdonosa lehetett egy patikának, hanem akár bérlője, gondnoka, gyógyszerésze is. A korábbi törvények értelmében ugyanis ez addig nem volt
lehetséges – hiába örökölte vagy vásárolta fel a patikát egy nő, dolgozni nem dolgozhatott benne, szakképzett gyógyszerészt kellett alkalmaznia. A nők képzésének engedélyezésével megoldottá vált a probléma, hogy „külső”, „harmadik fél” kerüljön közel
a patikák ügyeihez…

140
141
142

Gyógyszerészi Hetilap, 36. (23):354-356 (1897.05.30.)
Kecskeméti Lapok, 46(41): 3 (1913.02.19.)
Magyarország, 21(89):8 (1914.04.11)
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Az ópalánkai patikáról korabeli kép a család tulajdonában nem nagyon maradhatott fenn. Feltételezzük azonban, hogy a kor szokásaihoz híven a katolikus templom
környékén lehetett.
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A NŐ

Budapesti
Napló

ÉS A TÁRSADALOM
A Feministák Egyesülete és
a Nőtisztviselők Országos
Egyesülete
Hivatalos Közlönye

1908. január 12.
Hainiss Berta

1907. december 1. I. Évf. 12. szám

Andrássy

Szemle
Női

gyógyszertártulajdonos.

gyógytár

már

ma

is

Sok

asszonyok

tulajdona; törvény szerint gyógyszerész
gondnok

Hainiss Berta okleveles gyógyszerész

vezeti.

Most

első

ízben

női gyógyszerész szerez gyógytárt.
A kezdeményező Hainisch Berta, aki
az ópalánkai személyjogú gyógytár
átruházását kérelmezi.

miniszter

jóvoltából

ópalánkai gyógyszertár-tulajdonos.
Ha az újságok megzengték annak
idején az első magyar nőorvost, kapjon
egy-két sort az első nőgyógyszerész
is. Azért első gyógyszerész, mert
tulajdonos,

s

hiába,

a

valóság

a tulajdonnál kezdődik.
Az általános politikai és társadalmi
reakció idején jólesik, hogy Andrássy

***

így határozott.
Amit Apponyiék visszacsinálnak, azt

1908. Február 1. II. Évf. 2. szám

mégis olykor-olykor enyhíti egy-két

Különféle
Belföld:

hírek.

Mint

már

olyan miniszterünk ellágyulása, akik
említettük emlékeznek arra, hogy valamikor

Hainiss Berta okleveles gyógyszerész Európa e táján egy progresszív
folyamodott az ópalánkai személyjogú Magyarország volt megindulóban,
s ők se azok voltak mindig, amik ma.

gyógytár nevére való átruházásáért.
A belügyminiszter a jogosítványt
átruházta, úgy, hogy Hainiss Berta
az első okleveles gyógytár tulajdonos.
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Ady Endre

Sperlágh Aladár az 1906/07-es tanévben az egyetemi gyógyszertárban dolgozott,
mint díjtalan gyakornok. 1911-ben, 1912-ben megpróbálkozott saját gyógyszertár
alapításával Budapesten, sikertelenül.

Az 1913-as nemzetközi kongresszus egy csoportképe a Tolnai Világlapja 13(41):3 (1913. 10.12)
1: prof. van Itallie leydeni egyetemi tanár, a kongresszus elnöke, a FIP elnöke,
2: Hofman FIP fõtitkár, 3: Matolcsy Miklós egyetemi tanár, a magyar kormány kiküldöttje,
4: Bayer Antal, 5: Muzsa Gyula országgyûlési képviselõ, 6: dr. Légrády Erzsébet,
7: Koritsánszky Ottó, 8: Zoltán Béla. (Sajnálatosan a többi személy nem volt adatolva.)

A családi legendák szerint 1913-ban a hágai XI. Nemzetközi Gyógyszerészkongresszuson (FIP) találkozott először
egymással Hainiss Adalberta és Sperlágh Aladár.143 Egy évvel
később már házasok.144 1915-ben megszületett Eszter (19151999) nevű lányuk. Ekkor rövid ideig Teutsch József kezelte
az ópalánkai gyógyszertárat. A későbbiek során Aladár és Berta együtt dolgoztak a patikában. Az első világháború és a Trianoni béke után a család még maradt néhány évig Szerbiában,
de 1922-ben kénytelenek voltak távozni… A korabeli szakmai
lapok mind Aladár, mint Berta esetében megjegyezték, hogy
Sperlágh Eszter
„magyar hazafiságuk” miatt a szerbek „üldözték őket”.145 Mindenüket elvesztve Budapestre „menekültek”.Aladár 1923-ban ismételten megpróbálkozott saját gyógyszertár alapításával. Sikertelenül. Így a Podmaniczky utcai Hadzsy
féle gyógyszertárban lettek alkalmazottak, üzemtársak, míg 1928-ban Schaub István
váchartyáni Szent Istvánhoz címzett gyógyszertárát át nem vették bérlőként.146 1928ban Berta gyógyszertári jogosítványt nyert. 1929. június 2-án megnyitották az „Isten
szeme” gyógyszertárat a XII. kerületben, a Böszörményi út 36. szám alatt. Az elmondások alapján empire stílusú berendezéssel rendelkezett.
143
144
145
146

A Gyógyszerész, 1913 15(9): 109-110 (1913.09.01.); Pesti Hírlap, 35(203):11 (1913.08.28.)
HU BFL – VII.204. – 1914 – 879
Gyógyszerészi Hetilap, 60(19(3050)):289 (1921.05.08.);
Gyógyszerészi Közlöny 44(15(44)):247
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1941 szeptemberében megalakult „Gyógyszerészek Turista Társasága” tagjai között
megtalálhatjuk Sperlágh Aladár nevét. 1942-ben a Társaság pénztárosaként tevékenykedett, több túrát vezetett.
1942-ben Berta elhunyt, 1943-ban Aladár újra házasodott. Az új feleség Baranyai
Kornélia miatt a családdal megromlott és megszakadt a kapcsolata. Kornélia 1943ban már Sperlágh Aladárné-ként vezet túrákat. További sorsáról keveset tudunk.
1945-ben Aladár gyógyáru-nagykereskedést nyitott. (Lakcíme ez időben Kiss János
altábornagy út 47; Telephelye: Rudolf trónörökös tér 5.) 1956. június 29-én halt meg.
Berta és Aladár Sperlágh Eszter nevű leánya szintén gyógyszerészként végzett
1938-ban. Érdekességként megemlíthető, hogy abban az időszakban három Sperlágh
tanult gyógyszerésznek. Eszter mellett a hatvani származású (ifj.) Sperlágh József,
valamint a Zalaegerszegről származó Sperlágh Lóránt.
Eszter szintén a Budapesti gyógyszertárban kezdte szakmáját. Ott dolgozott a második világháborúig. 1940-től Hainiss Berta többször próbálta átíratni a patikát lányára, de az csak halála után 1943-ban valósult meg – némi hagyatéki vita után.147
Sperlágh Eszter férje 1940-től magyar királyi csendőr főhadnagy, (1941-ben már
a századosi rangot birtokló) Várbíró György volt.148 Ekkor még a család sem tudta, hogy a csendőrségen belül milyen feladatköre van.149 A Politikai Főcsoport
vezetője volt, majd 1944-től Közbiztonsági Attasé Bécsben.150 A háború alatt a patika és
a család lakása is felégett. Sajnos így sok családtörténet szempontjából fontos dokumentum, fotó is elveszett. Németországi tartózkodásuk alatt a patikát az Újvidékről
Budapestre menekülő Hainiss Gyula gyógyszerészre (nagybátyjára) bízta.
A háború és az államosítás után Sperlágh Esztert nem hagyták megállapodni egy
helyen, férje munkaköre miatt „háborús bűnösként” internálva, kitelepítve, időnként börtönben volt, valamint kényszermunkán a Csolnoki bányában. Második férje
Székely Gyula lett. Szolnok, Szabolcs-Szatmár, Békés, Hajdú-Bihar, Tolna, és Veszprém megyékben is dolgozott. Debrecenben érte a nyugdíj. 1991 után leánya, Várbíró
Márta kinyomozta, hogy édesapja nem egyszerű csendőr, hanem kémelhárító volt.
Titka, nem kisebb, mint hogy a Nemzetiségi Kémelhárítás kizárólagos irányítója, valamint magasabb parancsnoka volt a Politikai és Katonai Kémelhárításnak is.151

147
Gyógyszerészi Szemle 7(39):389 (1942.09.26.); Gyógyszerészi Szemle 8(1):2 (1943.01.02.); Gyógyszerészek Lapja 38(10):8(1943.05.15.); Gyógyszerészi Szemle, 8(17):162 (1943.04.24.)
148
Gyógyszerészi Közlöny 56(24):353 (1940.06.15.); Gyógyszerészi Hetilap, 79(24):244 (1940.06.09.);
Gyógyszerészi Szemle, 5(22):237 (1940.06.01.)
149
Honvédségi Közlöny 53(19):210; Honvédségi Közlöny 53(24):366; Honvédségi Közlöny 1944(8):138.
150
HL M. Kir. Rendőrség Országos Felügyelőjének iratai (1945), 21. doboz, szám nélküli. A M. Kir.
Rendőrség felügyelőjének 304/1-1944. sz. (1944. december 14.) utasítása.
151
Várbíró Márta közlése. Várbíró,é.n.
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Adatok a Hainiss Család történetéből
Hainiss Berta szintén egy jól ismert, hagyományokkal rendelkező orvos-gyógyszerész családba született. Történetét feldolgozta Szmodits László is „A
Hainiss-Sperlágh család orvosai és gyógyszerészei” címmel. A következőkben
a Kapronczay Károly által összeállított Magyar Orvoséletrajzi Lexikon
vonatkozó szócikkeiből idézzük. Család egy másik ágából származó rokonokról.
Hainiss József (Trencsén, 1827. márc. 18. – Hódmezővásárhely, 1896152) Papi
pályára készült, de 1848-ban kilépett a papi rendből, a szabadságharc alatt honvéd. A szabadságharc bukása után beiratkozott a pesti orvosi karra, és 1855ben orvosdoktori, sebész- és szülészmesteri oklevelet szerzett. 1855–1857-ben
id. Bókay János segédorvosa a pesti Szegénygyermek Kórházban, 1857-től Hódmezővásárhely főorvosa, 1867-től járási főorvos, 1872-től királyi törvényszéki és
katonaorvos, Deák-párti politikus, a Magyar Vöröskereszt helyi alapítója (1881).
Írásai a Gyógyászatban és helyi lapokban jelentek meg.
Hainiss Géza (Budapest,, 1857. aug. 27. – Budapest, 1926. jún. 23.) 1878-ban
gyógyszerészi, 1885-ben orvosi oklevelet szerzett a budapesti orvosi karon.
1886–1907-ben a Központi Védhimlő Intézet munkatársa, 1896-ban magántanár, 1907–1926-ban a Szent István Kórház gyermekgyógyászati főorvosa. Gyermekgyógyászattal és balneológiával foglalkozott. Fő műve:: A védhimlőoltás
(vaccinatio) kézikönyve (Bp., 1895).
Hainiss Elemér (Budapest, 1890. júl. 1. – Budapest, 1974. júl. 7.) Hainiss Géza
fia. 1913-ban szerezte meg orvosi oklevelét a budapesti orvosi karon. Az I. világháború idején katona és hadifogoly volt. 1921–1930-ban a szegedi gyermekgyógyászati klinika munkatársa, 1922-ben egyetemi magántanár, 1924-től ugyanott
a gyermekgyógyászat tanára. 1930–1946-ban a budapesti I. sz. gyermekklinika igazgatója, 1946-tól rendelőintézeti kisegítő orvos. Az 1930-as években több
nyugat-európai tanulmányutat tett. Csecsemőkori sorvadásokkal és járványtannal foglalkozott. Fő művei: Csecsemő- és gyermekorvoslásnál használatos
gyógyszeradagok és gyógytáplálékok (Szeged, 1922); A csecsemőkori táplálkozási zavarok pathológiája és therápiája (Bp., 1959).
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Gyászjelentése alapján javítottuk. A Lexikon eredetileg 1901-et közöl.
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A hatvani patika örökösei
A Kóczián és a Sperlágh család első találkozása
Hatvanban 1892-ig, haláláig vezeti a patikát Sperlágh József. A halál oka a halotti anyagkönyvek
szerint veselob volt. Pontos adatok hiányában nehéz beazonosítani, hogy ez konkrétan mit takar,
hiszen a korban „veselob” néven egy sor, különböző eredetű vesebetegséget tartottak számon.
A legidősebb gyermek Árpád, aki szintén
gyógyszerész volt, mindössze 26 évesen, 1886ban tüdőgümőkorban már elhunyt.
Géza más pályát választott 1888-ban a
kecskeméti református jogakadémián végzett.
Szolnokon, Nagyszalontán és Nagyváradon
volt joggyakornok és aljegyző. Zoltán pedig
még csak a hetedik életévét taposta.
Egyenes ági fiú öröklésről tehát nem lehetett szó. A patikát azonban célszerű volt családi kézen tartani. A megoldást az 1888-ban már
Hatvanban gyakornokoskodó és később Budapesten, Tokajban, és Miskolcon is szerencsét
próbáló trencséni Kóczián Dezső jelentette.
Ahogy már a Kóczián család történeténél
szóltunk róla, Dezső sógora laborfalvi Benke
Gyula révén került a Sperlágh patikába. Egykori mestere és tanítója, József halála után
elvette annak leányát Sperlágh Saroltát feleségül. Így 1892-1906-ig ő kezelte a hatvani
Megváltó Patika ügyeit gondnokként. Apósához hasonlóan tagja volt a Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak. 1895. március
20-án Szily Kálmán elnöklete alatt fogadják
be tagnak, sógora Pap Tibor ajánlásával.
Sperlágh Saroltától négy gyermeke született. Először három lány: Elvira (1896), Ilona
(1898) Csilla (1900), majd végül egy fiú, az
ifjabb Dezső (1902).
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A másik leánygyermek, Sperlágh
Jolán férje, dr. kisvárday Pap Tibor
(1855-1914) Máramarossziget egykori polgármestere, jogtudós tanár lett.
A jogtanár szigorának köszönhetően
Sperlágh Zoltán a máramarosszigeti gimnáziumot sikeresen elvégezte
(1898-1903). Itt jegyezzük meg, hogy
Sperlágh Aladár és Sperlágh Zoltán
nagyjából egyidőben tanultak Máramarosszigeten, illetve Aladárhoz hasonlóan Zoltán is járt Kalocsára, 1896-97ben. A források arról is tanúskodnak,
hogy a házaspár már korábban is nagy
figyelmet fordított Zoltán fejlődésére.
Ez nem is csoda, hiszen Jolán volt a legidősebb életben maradt leánytestvér, 15
év volt közte és öccse között, így joggal érezhette felelősnek magát sorsáért.
Kóczián Dezső és Sperlágh Sarolta
A házaspárnak nem volt saját gyermeke. A családi mondák szerint Zoltán problémás kamasz volt, nehezen lehetett rávenni
a tanulásra. Sokat segített a befolyásos és szigorú rokon Pap Tibor személye, hogy
sikeresen elvégezze iskoláit. (S ha Zoltán segítette, nagy valószínűséggel Aladárt is.)

Kisvárday Pap Tibor

Sperlágh Zoltán
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Sperlágh Jolán

Kedves jó Apa!
A multkor küldött nyulat és malacot amelyet ma kaptunk meg, nagyon
szépen köszönjük, a kezit számtalanszor csókolom értük. Nagyon örülök, hogy
Kedves Apáék hála Istennek mindnyájan egészségesek, mi is azok vagyunk.
Az ünnepeket itthon töltjük magunkban csendeskin. Bocsánatot kell kérnem
figyelmetlenségemért, hogy a Tibor által küldött képes ujságot Zolikának
bélyeg nélkül adtam fel véletlenségből. Tibor nagyon haragudott emiatt,
tehát megigértem neki, hogy figyelmetlenségemért eskuzálom magamat és
bocsánatit kérek Kedves Apától! Remélem Zolika megkapta és most már
nézegeti az állatokat.
Viszont a legboldogabb ünnepeket kivánjuk mindnyájuknak Kedves Apa.
Kezeit számtalanszor forrón csókolja szerető leánya: Jolán.
1890. Karácsony

Mikor már sínen volt Zoltán sorsa, s kiderült, hogy gyógyszerészi pályára állt,
Kóczián Dezső előkészítette neki a helyet, otthagyta a hatvani patikát és 1906-ban
Debrecenbe költözött a családjával és anyósával együtt, hogy ott saját vállalkozásba
kezdjen. A hatvani Sperlágh Patikát 1906-1910-ig Seeman Ágostonnak adják bérbe153.
1907-ben Sperlágh Zoltán elvégezte a gyógyszerészeti fakultást és megszerezte
diplomáját Budapesten. Az elkövetkező öt évet Debrecenben töltötte a Isteni Gondviseléshez címzett patikában, Kóczián Dezső segédjeként. Végül 1912-ben átvette a
hatvani Megváltó Gyógyszertár vezetését.

Dinasztikus kapcsolatok kialakítása
Sperlágh Zoltán 1915-ben köt házasságot a szintén gyógyszerész családból származó – Hrabéczy
Malvin (1886-1918) tanárnővel. Ezzel egyesítik
a jászberényi Hrabéczy, a hatvani Sperlágh és a
debreceni Kóczián patika erőforrásait. Kölcsönösen profitálnak az üzletből, egymás „csodaszereit”
árulják.

153

A családi feljegyzések szerint.
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Kis jászberényi patikatörténet és a Hrabéczy család
Jászberény minden bizonnyal leghíresebb patikusa Scheckenbach József, akinek lánya az ország leghíresebb színésznőjévé vált. – Déryné Széppataki Róza – eredetileg Scheckenbach Rózaként látta meg a napvilágot Jászberényben. Anyja Riedl
Nina Grassalkovich herceg háziorvosának Riedl doktornak a lányaként előbb egy
nála jóval idősebb hatvani orvoshoz Prosán doktorhoz ment feleségül. Ennek halála
után házasodott össze a Bécsből származó, Hatvanból áttelepült Scheckenbach József
patikussal, aki 1790-ben alapította a jászberényi Szentháromság Patikát, s emellett orvosi praxist is ellátott. Rózát atyja orvosnak szánta, fiúként kezelte. Alig öt esztendős
volt azonban, amikor apja meghalt. A jászberényi patikát
édesanyja vezette tovább, de a szakmai munkát önálló patikavezetésre még nem jogosult fiatal patikusok, provizorok végezték. Ebből azután számos probléma származott
a feljegyzések szerint. A provizorok egy része folytonosan
udvarolt a még mindig fiatalos, de már kétszeresen is özvegy asszonynak, másrészt, mind a raktárkészletet, mind
pedig a bevételt eléggé nagyvonalúan kezelték.
Hrabéczy Imre 1907-ben veszi meg Jászberény második patikáját, az 1831-ben alapított Szentlélek Gyógyszertárat. Később fia, dr. Hrabéczy Oszkár vesz át.154 Az
dr. Hrabeczy Oszkár
1910-es évekből fennmaradt néhány hír a gyógyszertárhoz
kapcsolódóan a Jász Újságban. Leánya, Hrabéczy
Malvin első férje, Muttnyánszky Endre szintén
gyógyszerész volt. Solymárról származott, ahol apja
táblabíróként dolgozott. 1907-ben több pályatársával együtt kérvényezi az első solymári patika felállítását, melyet a Belügyminisztérium engedélyez is.
A négy jelentkező közül azonban nem a helybéli
Endre kapja meg a patikajogot, hanem a pomázi
Kovács Pál Miklós.
Előbb Jászberényben, a Hrabéczy patikában, majd
1910-től a mai Románia területén lévő Szászkabányán dolgozott. Az ottani Szűz Máriához címzett paA Szentlélek patika emblémája
tikát 1878-ban alapították, 1933-ban Muttnyánszky
Sugárné Koncsek Aranka (1995): Jászberény város gyógyszertárainak története 1790-től 1950-ig.
Jászberény.
154
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Ernőné nevén találjuk. Nagy valószínűséggel családi patika lehetett az is. Endre itt is
hunyt el 1911 nyarán súlyos betegségben. Frigyükből egy kislány született Kató, akinek további sorsa ismeretlen…

Az Elsô Világháború alatt és után
Sperlágh Zoltán a háború alatt a Klagenfurti Egészségügyi
Csapatnál teljesített szolgálatot 1918 februárjáig, főhadnagyi rangban szerelt le. Klagenfurtba a feleségét, Hrabéczy
Malvint is kivitte, itt született meg fia, József (1916-1990) is.
Katonai gyógyszerészi munkájának elismeréséül Koronás Arany Érdemkereszttel és II. osztályú Vöröskereszt Díszjelvénnyel jutalmazták.
Azonban nem a háború szedi a legtöbb halálos áldozatot. 1918-ban különös betegség tizedeli meg Európát. Az
amerikaiak három napos lázként emlegetik, a franciák la
grippe néven. Háborús időszak révén hírt nem igen adnak róla. Egyedül Spanyolországból jelentik, hogy nyolc
Sperlágh Zoltán 1914-ben
millióan fertőződtek meg. Ez a kór, mely több áldozatot
szedett, mint a világháború: a spanyolnátha. Az influenza A vírusának egy mutáns
változata 1918-19-ben a Föld lakosságának 40%-át megbetegítette. A gyors lefolyású
betegséghez gyakorta vérzéses tüdőgyulladás is társult. A legtöbben ebbe haltak bele.
A Koronás Arany Érdemkeresztet Ferenc József alapította, 1850-ben. A kitüntetés
a korábban Polgári Érdeméremként nevezett elismeréseket volt hivatott kiváltani.
Háborús időkben is főként a polgári vonalon tevékenykedő katonák kapták meg.
Természetesen ez időre, a háború okozta nyersanyaghiány, és a háború okán
kiutalt kitüntetések nagy száma miatt már nem aranyból gyártották őket, hanem
ún. ígérvényes bronzkereszteket kaptak a kitüntetettek, azzal az ígérettel, hogy
azokat a háború utáni rendezett körülmények között majd aranykeresztekre cserélik nekik.
1918-ban Hrabéczy Malvin is megkapta a betegséget és elhunyt. Egy két éves árvát
hagyott maga után. A háború után apjához hasonlóan Zoltán is példamutató társasági
életet él. Rendszeresen publikál szakcikkeket a gyógyszerészeti lapokban, részt vesz
Hatvan önkormányzatának munkájában és elnyeri a Heves Megyei Gyógyszerészkerület elnöki címét is. A gyermeke azonban nem maradhatott anya nélkül, újra kellett
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nősülnie. Ehhez az elhatározáshoz egy különös hatvani monda is társult: Sperlágh Zoli
bácsi nagyon jó ember volt. Segítőkész és barátságos. Ott laktak a templom mellett, ott volt
a patikájuk is. Templomba is gyakran járt, de
sohasem a hívek közé ült, hanem a sekrestyéből
hallgatta végig a misét. Egy hibája volt, szeretett kártyázni. Volt a városban egy semmirekellő, részeges orvos. Az Iványi doktor. Egyszer ezzel kártyázott, s a doktor már annyira vesztésre
állt, hogy nem maradt semmi vagyona. Utolsó
elkeseredésében a feleségét tette fel. Zoli bácsi
megnyerte. A hatvaniak örültek neki, mert Zoli
bácsi jobb férj volt, mint az alkoholista doktor,
aki amúgy is nemsokára meghalt… 155
Sperlágh Zoltán és Glatz Ilona (1922)
Tény, hogy Sperlágh Zoltán sokat kártyázott Iványi doktorral, de valószínűtlen, hogy
valóban kártyán nyerte volna el második felesége, Glatz Ilona kezét, akivel 1921-ben
kötötték össze az életüket. Az is tény, hogy a hatvani
városi folklórban élénken él a kártyán nyert, illetve
elvesztett feleség története. Sok változatban ismert,
volt olyan személy is, aki úgy tudta Zoltán vesztette el Ilonát, és harmadik férje nyerte meg. Érdekes
házasság volt az övék, hiszen mindketten vittek egyegy gyermeket, közös gyermekük azonban nem született. Iványi Kázmér és Sperlágh József testvérekként nőttek fel. S később Kázmér gyermekeit is ők
nevelték Hatvanban, annak válása után.
Kázmér orvostanhallgató volt.156 1939-ben öngyilkosságot kísérelt meg.157 Később fényképészként hirdette magát. Budapesten, a Bródy Sándor u.
30/b-ben lakott, Róna Ottó és felesége (a későbbi
Kádár Jánosné) társbérlőjeként. Albérlőjük Kádár

Pálos Frigyes egykori hatvani plébános közlése, de a történet más változatokban is ismert Hatvanban.
A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem almanachja, 1934-1935, p. 132.;
A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem almanachja, 1935-1936, p.139.
157
Ujság, 15(105):20 (1939.05.09.);
155
156
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János volt. A visszaemlékezések158 szerint Kázmér szimpatizált a nyilasokkal, afféle
fekete-bárány volt, sokszor bajba keveredett.159 1955-től folyamatosan cikkeznek róla
a hírlapok, mint csaló fényképészről. El is ítélték.160 A családi mondák szerint 1956
októberében is belekeveredett a zavargásokba, utána menekülnie kellett az országból.
Tudomásunk szerint az USA-ban telepedett le, a Niagara vízesésnél lett idegenvezető.
Glatz Ilona túlélte második férjét is, és harmadszor is férjhez ment dr. Muray Gábor
állatorvoshoz.

(Ifj.) Sperlágh József életútja
Sperlágh József Gödöllőn és Gyöngyösön járt gimnáziumba. Majd 1936-tól apját követve gyógyszerésznek állt. 1937-ben az Egyetemi Gyógyszertár gyakornoka.
Tiszafüreden a Magyar Korona Gyógyszertárat Eptsein Géza vezette 1940-ben
bekövetkezett haláláig. Sperlágh József 1942-től dolgozott a patikában gyógyszerészként. 1941-től a sportéletben is aktív. Patikusi működését megzavarta a történelem.
A második világháború idején zászlósi rangban katonai szolgálatot teljesített egy
egészségügyi alakulatnál. Katonai gyógyszerészként az orosz frontra került, ahol hadifogságba esett és az uszmányi fogolytáborban raboskodott.161

A fenti receptes borítékok a tiszafüredi Kiss Pál Múzeum
gyűjteményében maradtak fenn

Kádár Jánosné visszaemlékezései, illetve Kornis,1998
Friss Ujság, 53(31):7; (1948.02.07.); Magyar Nemzet,11(195):2 (1955.08.19.)
160
Szabad Föld, 11(2):4 (1955.01.09.); Szabad Föld, 11(41): 11(1955.10.09.); Szabad Föld, 11(43):11
(1955.10.23.); Szabad Föld, 11(50):15 (1955.12.11.); Szabad Föld, 12(26):4 (1956.06.24.); Esti Budapest,
5(137):3 (1956.06.12.); Esti Budapest, 5(141):6 (1956.06.16.)
161
Kováts (1948)
158
159
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Vitéz Domonkos Sándor,
az uszmányi tábor egyik túlélőjének tanúvallomása szerint az egészségügyben jártas
foglyokat az oroszok bevonták
a tábor orvosi feladatainak
ellátásába. Említést tesz egy
gyógyszerészről is, aki 1945
telén részt vett a hastífusz járvány elleni küzdelemben.162
„A tábor népességét erősen
megtizedelte a tél közepén kitört hastífusz járvány. Bár volt egy kórházépület, benne
vagy ötven vaságy matracokkal, de ez nem volt elég. Mivel gyakorlattal rendelkező orvos
csak egy volt a foglyok között, fokozta a veszélyt, hogy nem tudták megkülönböztetni
a valódi eseteket a közönséges hasmenéstől. Volt ugyan egy orvoskari ezredes, aki a had
ügyminisztérium egészség-statisztikai osztályát vezette és soha sem praktizált. Ő lett
fogoly részről a tábor vezető orvosa. A legképzettebb volt dr. Gereben, aki viszont sebészként dolgozott egész életében és nem volt belgyógyászati tapasztalata. Ezért a több-ezer
fős tábor orvosi teendőinek ellátására az oroszok mindazokat besorolták, akiknek foglalkozása valamilyen formában összefüggött az egészségüggyel. Egy harmadéves orvostan-hallgató, két állatorvos és egy gyógyszerész egészítette ki a fogolytábor orvosi karát.
A németeknél is hasonló volt a helyzet. Ott fogorvosok és medikusok töltötték be
a szükséges helyeket. Orosz részről sem volt sokkal jobb a helyzet. A tábor legfőbb orvosi vezetője egy orosz orvos-őrnagy volt, aki a háborúban, mint sebész dolgozott és
máshoz nemigen értett. Alárendeltje volt egy fehér kecskeszakállas Sorbonne-t végzett
zsidó kutató orvos, aki burzsujként, büntetésből került erre a posztra.[…] A tífuszt, mivel jobb módszer nem volt, úgy diagnosztizálták, hogy minden hasmenéses esetet annak
minősítettek. Mikor a ramattyá főzött amerikai tésztalevestől én is hasmenést kaptam,
kórházba kerültem. Mielőtt a kórterembe beengedtek, egy nagy hordóban, nyakig érő
kétes tiszta klóros vízben meg kellett mártóznom, ruháimat pedig a forró kemencében
fertőtlenítették. El kell ismernem, hogy az adott körülmények között mindent megtettek
a járvány megfékezésére. Csak fertőtlenítve léphettünk csak be a kórterembe. Ott már
ágyanként kettesével, lábtól-fejtől feküdtek a betegek. Mivel semmi étvágyam nem volt,
ételhez sem nyúltam és egy héten belül, mint „gyógyult”-at kiengedtek.”

162

vitéz Domonkos (2004): 65-67
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A Sperlágh József a fogságból szabadulva visszatért Tiszafüredre, továbbra
is ő vezette a Magyar Korona Gyógyszertárat.
A kor szokásához hűen ez a patika is
a település központi részén, a templom
mellett létesült. Jelenlegi ismereteink
szerint két patika is volt Tiszafüreden,
a másikat a Reménységhez címezték
és Rácz Sándor neve alatt működött.
Mindkettő a római katolikus templom közelében lehetett. Mára csak a Reménység
Gyógyszertár működik. Sperlágh József 1941-ben eljegyzi, majd 1942 március 7-én
feleségül veszi a hatvani születésű Maraige Margitot.163 Frigyükből egy kislány születik, Lia (Ottlía). A házasság nem volt hos�szú életű, a családi visszaemlékezések szerint
már a gyermek megszületése idején külön éltek. József vegyszereket és reagenseket előállító laboratóriumot is létrehozott a tiszafüredi
patikában. 1948-ban elvált és visszaköltözött
Hatvanba, ahol átvette apja, Sperlágh Zoltán
patikájának vezetését.164 Az államosításig dolgozott ott, majd áthelyezték Apcra, később
Csányra, míg végül visszakerült Hatvanba.
1950-ben másodszor is megházasodott a megözvegyült Tompa Anna gyógyszerészt vette el
feleségül. A Sztálin tér 4. szám alatt laktak, a
patika épületében, míg azt le nem bontották.165
Rövid ideig a Horváth Mihály utcai patikában
dolgozott. Ide próbálta meg átmenekíteni a régi
patika bútorzatát, de mivel az officina kicsi volt,
ezért csak darabjai fértek el. 1958-ban „érdeSperlágh József és első felesége
(1941)
mes gyógyszerész” kitüntetést kapott.166

163
164
165
166

Gyógyszerészi Szemle 7(10):98 (1942.03.07.); Gyógyszerészek Lapja, 37(6):8 (1942.03.15.)
Népegészségügy 29(14):280 (1948.05.02.)
A Kossuth teret nevezték el így abban az időben.
Magyar Nemzet, 14(154):3 (1958.07.02.)
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Karácsony Hatvanban, családi csoportkép, 1938.

1960-ban Egerbe helyezték át, ahol vezető gyógyszerész és szakfelügyelő lett.167
Felügyelte és irányította az államvizsgás gyógyszerészek és asszisztensek gyakorlati
képzését. 1963-ban autóbaleset érte, felépült és folytatta tovább a munkát.168
1980-ban részt vett a laboratóriumi komplexum tervezésében és megvalósításában. Az ország első – gyógyszertári központon belül működő – mikrobiológiai
ellenőrző laboratóriuma itt működött, melynek műszerezettsége élvonalbeli volt.
Sperlágh József követte a technika fejlődését, idős korában még a számítógép programozást is megtanulta. Apjához hasonlóan ő is kiérdemelte a Gyógyszerészeti Társaság Heves megyei elnöki posztját Hatvanban az úszósport, Tiszafüreden169 és Egerben az atlétika felvirágoztatásáért tett sokat. Az EGER SE Atlétikai Szakosztályának
vezetője volt. 1990. szeptember 15-én hunyt el. Emlékére Egerben minden évben
halának évfordulóján az Érsekkertben 700 m-es futóversenyt, a Sperlágh József emlékfutást rendezik meg.

167
168
169

Egészségügyi Dolgozó, 7(3):3 (1963.03.09.)
(Veszprémi) Napló, 19(154):8 (1963.07.04.)
Sporthirlap, 34(97):5 (1943.12.15.)
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A hatvani Sperlágh patika emlékezete
A patika és a ház alaprajzát Strausz Józsefné visszaemlékezése szerint készítették el
a 2012 májusában megrendezett hatvani Sperlágh kiállítás részeként. Az elrendezés az
1962-es állapotot tükrözi. A ház és a gyógyszertár az államosításig a Sperlágh Család
tulajdona volt. 1963-ban az épületet lebontották, helyén pártszékház épült. A patika
berendezése az épület elbontása után egy ideig ifj. Sperlágh József Horváth Mihály úti
gyógyszertárában került felállításra. A bútorzat további sorsa jelenleg ismeretlen.
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Doktay Gyula (1895-1971)
Az 1969-ben megalakult Városi Múzeum alapgyűjteményét a Doktay Gyula és két
tanárember, Szántó Lóránt és Németi Gábor által őrzött hatvani és Hatvan környéki tárgyak, dokumentumok alkották. Mindhárman a múzeum alapítói voltak, akik
gyűjteményüket a városnak adományozták. Doktay 1969-1971 között volt az intézmény első vezetője. A Sperlágh patika történetéről szóló hatvani források: Doktay
Gyula és Németi Gábor írásai kéziratban a Múzeumban, és Demény-Dittel Lajos
írása pedig a Hatvani Kalendáriumban fellelhetők.
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Gyakorta előfordult kutatásunk alatt, hogy a hivatalos helytörténet és a családi hagyomány másként emlékezett eseményekre. Így van ez Semann Ágoston esetében is.
Ő a családi hagyomány szerint Kóczián Dezső és Sperlágh Zoltán közti időszakban
(is) vezette a patikát bérlőként 1906-1910-ig. A családi hagyomány azonban Seeman
Ágoston néven ismeri.
A múzeum
gyűjteményébe bekerült,
feltételezhetően a Megváltó
Gyógyszertárból származó
gyógyszeres üvegcsék.
Fotó: Kóczián Zoltán

A források felkutatásáért és rendelkezésre bocsájtásáért nagy köszönettel tartozunk
Pataki Katalinnak a hatvani Múzeum akkori muzeológusának.

88

Egress(?) Balogh Albert
„Sperlágh József hatvani gyógyszerész
első laboránsa (később vincellér)”

Iványi Kázmér gyermekként és
aláírása 1930-ból
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Az Isoó család története
A családi hagyomány szerint az Isoó vagy Izsó család őse francia országból származó kirurgus esetleg
katona seborvos lehetett. Erre azonban nem kapunk
egyértelmű bizonyítékot az írásos forrásokban. Bár
több helyen közölték ezt a feltételezést is.170 1618ban Isoó vagy Izsó István és neje Király Orsolya
szerepel nemesként Borsod Vármegyében, mint nemességszerző. (1633-ban tőlük függetlenül is létezik
egy Izsó nemességszerzés, volt, ahol az ehhez tartozó
címert ismertették, mint az Isoó család címerét.) Az
1600-1800-as évek közti időszakból vannak adataink
az országban élő Izsókról és Isoókról is. Van köztünk
nemes és egyszerű paraszt is. Pontos leszármazási
sor azonban nem ismert teljesen. Az eredeti címeres
levelet csak 2019-ben közöltek a nagyközönség felé,
mert magánkézben maradt.171 Az 1700-as évek végén
már Vas megyében, Szombathely környékén is élnek
Isoók méghozzá babonyi és bérczi előnévvel, nemesként. Történetünk szempontjából ők vállnak fontossá. Kóczián Géza feltételezte, de bizonyítani nem
tudta, hogy Isoó Ferenc (született 1788) esetlegesen
már Szombathelyen kirurgusként is tevékenykedett
zalaegerszegi patikáriusi munkája előtt. Zalaegerszeg
második gyógyszertárának megnyitását Lakmäyer
József gyógyszerész kezdeményezte 1810-ben. Az
engedélyt csak két évvel később kapta meg. Ekkorra
azonban Lakmäyernek nyoma veszett. Így 1814 júniusáig várni kellett a zalaegerszegieknek a második
patika megnyitására. Ez évben kéri és kapja meg rá az
engedélyt a Szombathelyről származó Isoó Ferenc.
Lásd: Adalékok Zemplén-Vármegye Történetéhez, 1911, 17(9-12):306.; Győr vármegye (Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai, 1908)p. 435.; Esztergom vármegye (Magyarország vármegyéi és
városai, 1908) p. 456
171
Avar Anton (2019): Az Izsó család ismeretlen címereslevele IN: Turul 92(4):166-175 (2019/4); Áldásy Antal (1937): A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke II. Címereslevelek 3. kötet,
1601-1657. p. 107.
170
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A fenti képen a zalaegerszegi
főtér látható az 1860-as évekből.
A korabeli metszet jobb és bal
alsó sarkában láthatjuk a két
egykori patika bejáratát is.
Egyik oldalon a Szent Lélek,
a másikon a Szent Háromság
Gyógyszertár látható.
A vázlatos térképen kékkel van
jelölve az Isoó féle patika épülete.
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Patikája Kaszaházán, Zalaegerszeg közelében nyílt meg, mivel a városban nem tudott
üzletet vásárolni. Egy évig működött itt, aztán a helyi püspök segítségével lehetőséget
kapott, hogy gyógyszertárát a városba költöztesse, közvetlenül az első patikával szembe. Az épületet 1820-ban vásárolta meg 4500Ft-ért.172 1830-ig dolgozott a patikában,
utána valószínűleg egészségi állapota romlása miatt bérbe adta Szép Károlynak. 1842ben Isoó Ferenc elhunyt, így a patikát özvegye, Tempel Terézia működtette tovább
1842-45 között Sipos Károly gondoksága mellett. Az 1820-1832 között az anyakönyvek tanúsága szerint 8 gyermekük született. A legidősebb fiú Isoó Ferenc (született
1820) 1845-ben végzett patikusi tanulmányaival, így amikor Sipos Károly 1845-ben
kért és kapott patikanyitási engedélyt Perlakon és elhagyta Zalaegerszeget már át tudta
venni a patika irányítását. A tulajdonában álló Szent Háromság Gyógyszertárat 1858ban reáljogúnak nyilvánították, így lehetővé vált, hogy 1875-ben a család eladhassa azt.
Ifj. Isoó Ferencnek Horváth Rózától született fia már nem vitte tovább a gyógyszerészi mesterséget, fogorvosként végzett és helyezkedett el Bécsben.
A város első és a második gyógyszertára között nem csak üzleti, de politikai ellentét is húzódott, ez a városi politikában folyamatosan megnyilvánult. Ifj. Isoó Ferenc
testvére Isoó Alajos ügyvéd révén mozgalmas politikai életet élt. Alajos az 1848-as
szabadságharcot alhadnagyi rangban harcolta végig. Haláláig „jobboldalias”, konzervatív politikát folytatott. 1857 augusztusa és 1861 januárja között császári és királyi
főbíró (főszolgabíró) volt a sümegi járásban. Az 1870-es választások idején a zalaegerszegi bírói posztért folyó versengésben az Árvai István és Isoó Alajos ügyvédek nevével fémjelzett konzervatív párt (valószínűsíthetően a Deák-párt helyi szervezete) győzedelmeskedett. Tudjuk még róla, hogy 1872-ben a képviselő testület virilis tagja lett.
Babonyi és bérczi Isoó Alajos és Csaby Elenonóra Amália házasságából született
Julianna. Két testvére gyermekként, Margit 12 évesen és Erzsébet 3 évesen hunyt el.
Alajos első házasságából, Horváth Zsuzsannától született dr. Isoó János törvényszéki és fogház orvos, a fiatalon elhunyt Zsigmond, valamint Isoó Mária, aki dr. Hajik
István ügyvéd felesége lett. Megemlítendő, hogy Csaby Amália a család történetében az első személy, aki Nagyatádhoz köthető. Szülei csabi és rendeki Csaby János és
vépi Vogronits Julianna Lábodon éltek. Ekkoriban még nem lévén önálló plébánia
Lábodon, Amália nevű leányuk Nagyatádon lett anyakönyvezve. A nagyatádi plébánián ma is megtalálhatók a korabeli anyakönyvek. Mindez csupán azért érdekes, mert
a későbbiek folyamán a család még egyszer visszaszármazik Nagyatádra.
A itt látható Vogronits Júliáról és Csaby Jánosról fennmaradt kép kalandos úton
került el hozzám. A képet Vogronics Ibolya vásárolta meg egy internetes aukciós
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Dr. Blázy Árpád közlése alapján, aki a Közgyűlési jegyzőkönyvekre hivatkozva írja ezt.
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Vogronits Julianna

Csaby János

portálon. Az eladó nem tudott információt adni róla, hogy miként került hozzá a kép.
A tárgy későbbi vizsgálatakor azonban kiderítettük, hogy feltételezhetően az örökös
nélkül eltávozott Sperlágh Lóránt hagyatékából került műkincskereskedők kezébe.
(Eredetileg fekete-fehér grafika.)

Az Isoó- és a Sperlágh patikus
dinasztia egyesülése
Nem tudjuk mennyire volt tudatos az a frigy, melyet Sperlágh József legidősebb,
életben maradt fia kötött. Tény azonban, hogy házassága, mind a Sperlágh patikus
dinasztia, mind saját számára előnyössé vált a későbbiekben.
Sperlágh Géza (1867-1940) és felesége babonyi és bérczi Isoó Julianna (18751946) 1898-ban kötik össze az életüket. Az ara a zalaegerszegi Isoó patikus-dinasztiából származó, Isoó Alajos ügyvéd leánya.
Hat gyermekük születik: Tibor (1889), Lóránd (1900), Elemér (1901) Margit
(1902), Márta (1906) és Mária (1909).
Sperlágh Géza az iskoláit Gyöngyösön kezdte meg, majd Aszódon és Kecskeméten folytatta. Érettségi után a Kecskeméti Református Jogakadémia hallgatója lett.173
Szolnokon joggyakornok,174 Nagyszalontán és Nagyváradon aljegyző volt.175
173
174
175

Kecskeméti Lapok, 18(22):3 (1885.05.31.)
Budapesti Közlöny, 23(161):1 (1889.07.13.)
Pesti Hírlap, 16(95):13 (1894.04.05.)
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Sperlágh Géza családjával
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1895-ben helyezték át Zalaegerszegre, ahol később albíró
lett.176 Később törvényszéki bíró
lett177, majd 1915-től a Járásbíróság első elnöke.178 1917-ben táblabírói, 1928-ban pedig kúriai
bírói címet kap. 1932-ben negyvennégy évnyi szolgálat után
nyugdíjazták, 65 éves korában.
Zalaegerszegen a Kossuth utca
55. szám alatt élt a családjával.
A házat ő építtette öt szobával,
mellékhelyiségekkel,
hatszáz
A zalaegerszegi Sperlágh ház
négyszögöles kerttel.
Ő is, felesége is szívesen kertészkedett, szerették a virágokat. A ház a korhoz képest
modernnek nevezhető, hiszen villanyfény és fürdőszoba is volt benne. Azóta sajnos
elbontották. Helyén ma többszintes épület áll, földszintjén könyvesbolttal.
Látszólag a frigy sokkal inkább kedvezett Géza jogász karrierjének, mint a gyógyszerész dinasztia fennmaradásának. Mélyebben elemezve az eseményeket azonban rádöbbenünk, hogy sem Géza, sem Julianna érdeklődésétől nem állt távol az egészségügy. Mindketten szociálisan érzékenyek voltak, ha tudtak segítettek embertársainkon.
Isoó Julianna az Angol Kisasszonyok nevelőintézetében 6 évig tanult, többek közt
nyelveket, festészetet, zenét. Kitűnő nyelvérzékkel rendelkezett beszélt németül, franciául és angolul, eredeti nyelven is megértette a német és francia klasszikusokat. Fiatalon porcelánfestészettel is foglalkozott, valamint ő honosította meg Zalaegerszegen és
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Pesti Napló, 46(9):3 (1895.01.09.); Budapesti Közlöny, 30(226):1 (1896.09.26.)
Budapesti Közlöny, 36(3):1 (1902.01.04.)
Igazságügyi Közlöny, 24(1):68 (1915.01.28.)
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környékén a vert csipkét, amit cseh vándor csipkeárusoktól tanult. Kitűnő háziasszony
hírében állt, konyháját sokan ismerték. A kerti és mezőgazdasági munkákat a szülői
házban kedvelte meg. Mélyen vallásos és oroszlánrészt vállalt a vallásos társulatok
életében. Elnöke a Mária Kongregációnak, a Szociális Misszió Társulatnak, tagja a Karácsonyfa Egyesületnek, az Anya és Csecsemővédő Intézetnek is. Az I. világháború alatt
a hadikórház gazdasági ügyeit intézte Balás Béláné főispánnéval együtt, ezért Ferenc
József „a Vöröskereszt II. osztályú keresztjével a hadiszalagon” tüntette ki. Egyházi
munkásságáért a római pápától a Pro Ecclesia et Pontifice érdemrendet kapta meg.
A forrásokból tudhatjuk, hogy Sperlágh Géza hivatali tevékenységén kívül szintén
széles körű társadalmi tevékenységet is folytatott. 1914-től haláláig tagja volt Zala Vármegye Törvényhatóságának, részben virilis, részben választott jogon. Több vármegyei
bizottság (köztük az egészségügyi) választott tagja. Évekig vezette a járásbíróság mellett
a munkaügyi bíróságot is. 1919-1932-es években az országgyűlési választások idején
kerületében, mint választási biztos működött. Pártatlanságával biztosította a fennálló
törvényeket. Több banknak részvényese, a Zalamegyei Gazdasági Egyesületnek pedig
rendes tagja volt. Éveken át elnöke volt a Zalaegerszegi Kaszinónak, valamint vezető tagja a római katolikus hitközségnek. Zalaegerszegen 2 hold szőlője és 5 kh szántóingatlana
volt, ahol gazdálkodott is. A nyarat mindig a szőlőjében épült nyaralójában töltötte.
Az apa és az anya műveltsége jó táptalajt adott a gyermekek fejlődésének is. A patikus szakmát Loránd vitte tovább. Tibor ludovikát végzett, térképész és topográfus
lett. Margit tanítói szakmát tanult. Elemért a közgazdaság és a jog is érdekelte, végül
mezőgazdasági mérnök lett. Utódai közül azonban többen ma is az egészségügyben
dolgoznak.
Sperlágh Géza 1918-ig évente nagyobb külföldi utazásokat tett feleségével. Kedvelt helyei voltak többek között Ausztria, München, az Adria, és a Magas Tátra.
Az utazások egyik oka felesége asztmája volt – gyakorta kerestek fel fürdőhelyeket,
ahol a nő betegségét kúrálták. Gézát közepes fizikumú embernek tartották, de gyalogolni, kirándulni igen szeretett. Nem szakította meg a kapcsolatot szülőföldjével sem,
évente felkereste a hatvani rokonokat. Legidősebb fiúként családfőként tekintettek rá.
Olsavszky Gyulával a felvidéki Sperlágh fészekbe, Hladovkára is elzarándokoltak.
1940 szeptemberében 10 napi szenvedés után halt meg otthonában.179 A zalaegerszegi Kálvária Sírkertben van eltemetve Isoó Ferenc családi kriptájában. Férje halála után,
hogy Mária leányát támogatni tudja Isoó Julianna – a második világháború alatt –

179
Gyógyszerészi Hetilap, 79(41):413 (1940.10.06.); Magyarság, 21(210):8 (1940.09.22.); Uj Nemzedék, 22(217):4 (1940.09.23.); Dunántúl, 30(217):2 (1940.09.24.); Függetlenség, 8(217):5 (1940.09.24.);
Nemzeti Ujság, 22(217):7 (1940.09.24.); Pesti Hírlap, 62(217):7 (1940.09.24.); Köztelek,50 (40): 797
(1941.09.29.)
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összes ingatlan vagyonát eladta és Lentibe költözött. Itt is halt meg
1946. február 26-án, férje mellé temették el.
Ahogy már azt jeleztük Géza gyermekei közül egyedül
Loránd vitte tovább a gyógyszerész hagyományt. Sperlágh Lóránd
1918-ban érettségizett Zalaegerszegen. Ezután bevonult és az
orosz frontra vitték, ott volt az összeomlásig. Leszerelése után, mint
a család sok tagjának, neki is a hatvani patika adott gyakorlati helyet és
munkalehetőséget. 1925-ben végezte el az egyetemet gyógyszerészi szakon180, 1929
és 1932 között bérelte a váchartyáni patikát181. (Itt is egy dinasztikus kapcsolat: ezt
korábban Sperlágh Aladár és neje bérelte.)
1932-ben onnan Zalaegerszegre költözött. 1935-ben pályázatot adott be a meg
üresedett Páduai Szent Antal gyógyszertárra.182 Ezt a patikát 1906-ban alapította
Hrabovszky Rezső, a főgimnáziummal szemben, a Rákóczi utca 23. szám alatt.183

Sperlágh Lóránd a zalaegerszegi Páduai Szent Antal Gyógyszertárban
Forrás: Czigány Attila, Kazay Endre Gyógyszertár, Letenye.
Hivatalos Közlöny, 34(4):28 (1926.02.15.)
Gyógyszerészi Hetilap, 71(14(40)):200 (1932.10.02.)
182
Gyógyszerészi Közlöny, 51(14):220 (1935.04.06.)
183
Megyeri Anna(2008): A Kaszter gyógyszerész család Zalaegerszegen a 19-20. században. In: Horváth
László (szerk.): Zalai Múzeum 17. Közlemények Zala megye múzeumaiból. Zalaegerszeg. pp. 253-271.
180
181
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A letenyei régi patika épülete

A Magyar Gyógyszerészi Egyesület Zala
Vármegyei kerületének választmánynak tagja volt.184 1943-ban tartalékos honvéd segéd
gyógyszerésszé, hadnaggyá nevezték ki.185
Zalaegerszegen maradt az államosításig, utána áthelyezték Letenyére. Házassága
egyértelműen a dinasztia erősebbé tételét
szolgálta. 1929-ben vette feleségül első unokatestvérét, Olsavszky Margitot.186 Egyetlen gyermekük Géza volt, 1931-ben érettségizett Zalaegerszegen, majd szívbetegsége
miatt nem tanult tovább. 1953-ban meghalt.
Loránd 1985-ben vehette át gyémántdiplomáját.187 1987 augusztusában hunyt el.188

Sperlágh Lóránd mikroszkópja 1925-ből és az általa lemásolt (gépelt)
Magyar Gyógyszerkönyv 1934-ből
Forrás: Czigány Attila, Kazay Endre Gyógyszertár, Letenye
184
185
186
187
188

Gyógyszerészi Szemle, 8(25):243 (1943.06.19.)
Gyógyszerészi Szemle, 8(36):358 (1943.09.04.)
Pesti Hírlap, 51(139):11 (1929.06.22.); Magyarság, 10(139):10 (1929.06.22.)
Zalai Hírlap, 41(287):16 (1985.12.07.)
Zalai Hírlap, 43(198):6 (1987.08.24.)
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Sperlágh Lóránt a letenyei gyógyszertárban.
Forrás: Czigány
Attila, Kazay Endre
Gyógyszertár, Letenye.
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Sperlágh Elemér leszármazottai
Sperlágh Elemér fiai Sándor és Miklós voltak. Sperlágh Miklós gyógyszerész lett.
1965-ben végzett ugyanabban az évfolyamban, amiben Kóczián Géza is,189 felesége
Dobozy Klára szintén gyógyszerész volt.
Sperlágh Sándor a Külügyminisztérium főtanácsosa volt, felesége Szabó Melinda építészmérnökként számos hazai híd tervezésében részt vett. Sándor, noha nem
vitte tovább a gyógyszerészi mesterséget, nagyon fontosnak tartotta a család történetének kutatását, a gyógyszerész örökség és az ezzel kapcsolatos információk megőrzését és továbbadását az utódoknak. Lánya Sperlágh Beáta 1963-ban született.
Az MTA doktora lett 2004-ben. A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Molekuláris
Farmakológia csoportjának vezetője, kutatóprofesszor, tudományos igazgatóhelyettes.
Az MTA levelező tagja. Másik lánya Sperlágh Melinda radiológus, osztályvezető
főorvos a Kútvölgyi Klinikai Tömb Radiológiai Diagnosztikai Osztályán.190

Az Olsavszky család története
Az Olsavszky család is régi nemesi családként volt ismert a monarchia területén. A família legismertebb tagjai minden bizon�nyal Olsavszky Simon István és Mihály Mánuel voltak. Mindketten görög-katolikus püspökként dolgoztak az 1700-as évek
elején. Mihály Mánuel nevéhez fűződik az önálló Munkácsi
Görögkatolikus Püspökség megalapítása is, illetve a máriapócsi
templom építése.
A czímeres nemes levelet Olsavszky János kapta 1754-ben Mária
Terézia királyasszonytól, következő czímerrel: a paizs kék udvarában
arany koronából három búza-kalász emelkedik föl, mindenik fölött
egy arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából arany és
zaphir szinű két szárny terjed szét, úgy hogy a jobb oldali szárny alól
zaphir szinű, felül arany, a baloldali pedig ellenkezőleg alól arany,
felől zaphir szinű; a két szárny között az isteni gondviselés jelvénye
terjeszti szét sugárait. Foszladék mindkét oldalról aranykék.191
189
190
191

Gyógyszerészet, 59(10):628 (2015/10)
Semmelweis Egyetem: tanévkönyv: 2012/2013 p. 84
Collect. herald. nro 161.
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Sperlágh Ilona a férjével kisszeri Olsavszky Gyulával, Ruttkán élt, ahol férje MÁV
főfelügyelő volt. 1886-ban jegyezték el egymást.192 Ruttka ez időben gyorsan fejlődő
település volt, 1871-ben vasúti csomóponttá vált, amely a Budapest-Fülek-ZólyomRuttka és a Kassa-Oderberg vonalakat kötötte össze. Fokozatosan megjelentek a MÁV
kiszolgáló üzemei: 1874-ben vasúti járműjavító üzem, 1887-ben MÁV oktatóközpont
létesült. Olsavszky Ruttkán 1880-as években már MÁV hivatalnok193, ellenőr, majd
1908-tól főellenőr194 és állomásfőnök195 volt. 1909-ben a bolgár nemzeti érdemrend
koronás lovagkeresztjét is megkapta Ferdinánd bolgár királytól, aki akkor a Tátrában
utazott.196 A Felvidék lecsatolásakor Debrecenbe kerültek. 1921-ben Olsavszky Gyula
elnyerte az Uranus mozi üzemeltetési jogát.197 A jogról egy1926-os forrás szerint lemondtak.198 Hatvanban haltak meg Sperlágh Zoltán házánál. Gyula 1921-ben, Ilona
1941-ben199 Sírjuk is közös. Gyermekeik: Gyula, Olga, Edit és Margit.
Vitéz kisszeri ifj. Olsavszky Gyula
(1887-1945) a nagyváradi hadapródiskolában végzett 1908-ban. Az első
világháborúban 21 hónap frontszolgálatot teljesített a második honvéd huszárezredben. Első felesége szepesvár
aljai Händel Mária (1901). A lány
apja szepesváraljai Händel Vilmos
jogászprofesszor, debreceni egyetemi
nyilvános rendes tanár, anyja Schönua
Mária. Unokája a szintén szepesvár
Id. és ifj. Olsavszky Gyula
aljai Händel Vilmos nevet viselő,
nemességszerőnek, az egykori evangélikus lelkésznek.200 Öccse ifj. Händel Vilmos (1903) miskolci jogakadémiai tanár,
szegedi egyetemi magántanár. Händel Mária a selmecbányai felsőbb leányiskolát,
majd egyéves női kereskedelmi tanfolyamot végzete el. 1918. febr. 1-jétől 1919. márc.
Budapesti Hírlap, 6(263):6 (1886.09.22.)
Vasuti és Közlekedési Közlöny, 19(38):388 (1888.03.28.)
194
Pesti Hírlap, 30(106):14 (1908.05.01.)
195
Magyarország tiszti cím- és névtára. 24.(1905.), p.246
196
Budapesti Közlöny, 44(116):1 (1910.05.22.); Az Ujság, 7(224):8 (1909.09.22.)
197
Egyetértés, 3(122):2 (1921.06.02.)
198
Nemzetgyűlési napló, 1922. XLV. kötet, p.58
199
Nemzeti Ujság, 3(174):8 (1921.08.07.); Gyógyszerészi Közlöny, 57(4):52 (1941.01.25.)
200
Reisz T. Csaba(2018): Szepesváraljai Händel Vilmos nemessége IN: Fons, 25(4):485-504;
Fricz-Molnár Péter(2019): Király Irén családtörténeti visszaemlékezése IN: Turul, 92(4):175-187
(2019/4)
192
193
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1-ig a debreceni Egyetemi Könyvtárban ideiglenes
díjnok, majd 1919. márc. 3. és 1920. jún. 1. között
az orvoskari Dékáni Hivatalban díjnok. 1920-ban
házasodnak össze ifj. Olsavszky Gyulával. Egy gyermekükről tudunk, aki szintén az Olsavszky Gyula
névre hallgatott. Debrecenben, 1922. jún. 3-án született. 1940–1944 között debreceni joghallgatóként
volt nyilvántartva.201 Argentinába került, négy gyermek apja volt.202
Második felesége Kugler Tekla volt. Olsavszky
Gyula a 1920-as években különféle központi szerveknél (magasabb parancsnokságok, HM) szolgált.
Katonai előmenetelét a meglévő források alapján
tökéletesen nyomon tudjuk követni: 1932.11.01-től az 1. huszárezrednél szolgált az
ezredtörzsben és az 1/I huszárosztály törzsénél. 1934.05.01-től az ezrede visszamaradó különítményének parancsnoka lett. 1934.11.01-től alezredes. 1936.05.01-től az
Országos Testnevelési Tanácshoz került, 1940.03.01-től a Vkf. 6. osztályán szolgált.
1941.08.01-től a debreceni VI. hadtest parancsnokságán volt. 1943.08.01-től nyugállományú. A háború végén Grázba kerül, ahol rövidesen elhunyt 1945-ben. A HADISIR.HU
adatbázisa szerint Sankt Veit an der Glan-ban van eltemetve, a 7. sor 419. sírjába.

201
Mudrák József(2008): A debreceni egyetemi könyvtár tisztviselői névsora és lexikona életrajzi és
irodalmi adatokkal 1916–1949. IN: Könyv és Könyvtár 30.:208-238
202
Fricz-Molnár Péter(2019): Király Irén családtörténeti visszaemlékezése IN: Turul, 92(4):180
(2019/4)
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Sperlágh Ilona

Olsavszky Gyula hagyatékából viszonylag sok értékes
kordokumentum maradt fenn. A Horthy korszakból származó névjegykártyáját a Nádasdy Ferenc Múzeum gyűjteményében találhatjuk meg. Míg fotóalbumára a roncskutatás.hu – a második világháború hadtörténeti portálján
láthatunk korábban utalásokat. (Azóta eltűntek…)
Olsavszky Olga első férje Fest Ottó gépészmérnök
volt. Első házasságából két gyermeke született, Ottó és
Miklós. Második férje a szintén felvidékről származó
hámori báró Jacobs Arthur. A báró családja bányászattal foglalkozott. Kassahámorból származtak. Birtokának
nyomaira ma már nem bukkanhatunk rá, a települést
az 1960-as években elárasztották az Óruzsini-víztározó
megépítésekor. Tudjuk azonban, hogy kassahámori földbirtokosként van számon tartva báró Jacobs Ottokár, aki
az 1908-ban a Zemplén Vármegyében lévő Alsó Komarócz községben higany telepet tárt fel, s bányát nyitott.203
1914-ben a Szepességben Arthur védnevű bányatelkét
ajánlotta fel megvételre az államnak 20 000 koronáért.
A bányatelek az állami bányabirtokkal határos, jó minőségű vasérclelőhelyként van leírva. A magyar királyi állami vasgyárak vasérc szükségletének biztosítása érdekében
meg is vásárolták. 1927-ben, Ottokár, mint a szlovákiai
kereskedelmi és iparkamara alelnöke szerepelt.204

Olsavszky Olga

Olsavszky Olga és
Jacobs Arthur
A Bánya, 1(42): 4 (1908.12.13.); Bányászati és Kohászati Lapok, 42 (24):732 (1909.12.15.); Bányászati
és Kohászati Lapok, 42(24):737 (1909.12.15.);
204
Magyar Grafika, 8(7):286 (1927.07.01.)
203
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Monoray Jenő

Monoray Andrea

205
206
207
208
209
210
211

Jacobs Arthurnak nem Olga volt az első felesége,
mint a források jelzik 1894-ben, 22 évesen Neumann
Angélával próbált házasságot kötni, de családja érvénytelenítette a frigyet.205 1986-ban a nagymihályi kir. adóhivatal díjtalan adóhivatali gya
kornok-jelöltje volt,206
1989-ban adótiszt.207
Olsavszky Edit (1895-1936) férjezett Monoray Jenőné.
Férje Monoray Jenő hatvani királyi közjegyző volt. Leányuk Andrea.
A szülők autóbaleset áldozatai lettek 1936 szeptember 6-án Budapest felé tartó útjuk során.208 Gödöllő környékén, Máriabesenyő közelében, Kisbag határában egy
vasúti átjárónál ütköztek a miskolci személyvonattal.
Monoray Jenő és felesége, az akkor 13 éves lányuk Andrea, az autót vezető Koruhely János és kocsi tulajdonosa,
Prónay Gézáné mind kirepültek a kocsiból. A Budapesti
Rókus-kórházba szállították össze. Monoray és felesége
súlyosabb sérüléseket szenvedett el.209 A feleség kórházba kerülése után szinte azonnal210, a férj néhány nappal
később halt meg.211 Szeptember 24 és 25-én temették el
őket Hatvanban. 1937 októberben a szerencsétlenséget
túlélő sofőrt elítélték gondatlanságból elkövetett ember
ölés vétségéért nyolc hónapi fegyházra ítélték. Az eset
körülményei nem teljesen tisztázódtak. A sofőr állította,
hogy a sorompó nem volt leeresztve.
Monoray Andrea a családi krónikák szerint Oslóba
került ki, s ott élt férjhezmenetele után.

Budapesti Napló, 4(199): 9 (1899.07.21.)
Budapesti Közlöny, 30(268):2 (1896.11.11.)
Budapesti Közlöny, 32(18):2 (1898.01.23.)
Pesti Hírlap, 59(247):13 (1937.10.30.)
Pesti Hírlap, 58(205):9 (1936.09.08.)
Pesti Hírlap, 58(215):16 (1936.09.20.)
Pesti Hírlap, 58(218):12 (1936.09.24.)
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A
trencséni
Kóczián Család
története
Családi kutatások alapján összeállította:
Kóczián Zoltán Gergely és Tóth Miklós

105

Trencsén vára a Vág partján

106

Etimológia
Kóczián Géza a következőképpen magyarázta a család nevének keletkezését: A Kóczián név szláv eredetű, macskához tartozót jelent. Kot – macska, kocian – a macskáé,
macskás. Az Antennaria dioica L. (macskatalp) cseh, szlovák népi nevei között található ilyen: kociánek, kocian. A kociánek a kocian becéző, kicsinyítő neve. A németben ez Katz, Katzianer. Más magyarázat szerint a Kóczián egy kárpátukrán név szlovák Kocian variánsa megmagyarosodva. Az alap a Konstantin szentnév ruszin Kost
> Koc rövidülése, amelyhez az -an személynévképző lágy változata járult. Ez utóbbi
szlovákos formája az egy szótagos -ian, amely magyar környezetben két szótagos ejtésűvé változott.212 Tény, hogy a névnek legalább négy változata ismert Európában és az
USA-ban. Az egyik változat a szlovákos Kocian. Ez elég elterjedt név Szlovákiában és
Csehországban is. Magyarországon belül a Kóczián és a Kócián egyaránt megtalálható. (Nagy ritkán felbukkan ékezet nélküli változatokban is.) Német és francia nyelvterületen a von Koczian/von Kóczián ismert.

A Kóczián család eredetmondája
A trencséni Kóczián János részére kibocsájtott armális tanúsága szerint a család már
korábban is nemességgel rendelkezett, melytől a zavaros időkben megfosztattak. Felmerül a kérdés: Vajon kik lehettek az ősök, s miként fosztották meg őket nemességüktől? Erre a kérdésre próbálta megkeresni a választ Schin Vilmos az 1930-40-es
években Kóczián Dezső megbízásából. (Heraldika Nemességi Iroda, Budapest IV. gr.
Károlyi u.14.)
A heraldikus merész ötlettel magyarázta a nemesség megújítását és a címert. Elmélete szerint a Kóczián név „Kóczián vezér” nevéből ered. – Ő nem más, mint az ismert
habsburg-párti hadvezér, lovag Johann Katzianer von Katzenstein.
Részlet Schin Vilmos által rekonstruált történetből:
Katzianer törvénytelen gyermeke volt blasóczi Kóczián György aki 1554-ben kapott nemességéről igazolást. Csakhogy Katzianer lovagot árulással vádolták és börtönbe
csukták – fia éppen ezért nevet változtatva bujkált a felvidéken, megfosztva rangjától,
vagyonától, birtokától. Atyja jószág és fejvesztése után felesége Zsámbokréthy Erzsébet
családjának birtokán, Zsámbokréton élt, András és Pál fiaival együtt a Kóczián nevet
használva. Pál fia János, az a trencséni vice-kapitány, aki 1652-ben III. Ferdinándtól
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új címeres nemeslevelet nyert. Azért kapja a bűnbeesés jelenetét címerül, hogy sohase
felejtse el őse, Katzianer lovag árulását.
Schin Vilmos, tovább is gondolkodik és a Katzianer vonalat felhasználva vis�szavezeti a családot egészen a honfoglalásig. Nézzük miként: A Katzianer család tulajdonképpen magyar eredetű. Első ismert őse az Örs-úr „Werhuschur“ (Versu, Eörs)
nemzetségből származik. A honfoglaláskor Borsodban letelepedő ős Ders mester, ennek
Varasd megyébe származott és elhorvátosodott utóda Derzsivoj, aki 1242-ben IV. Béla
magyar király kíséretében harcolt és esett el. Egy későbbi leszármazott 1350 körül szintén
Varasd megyében szereplő Jan de Kocz, azaz Koczi János, akiről a Varasd megyei utódai
a Kóczián, a Stájerországba származott ága pedig a Katzianer nevet vette. 1448-ban
Andreas Kóczián de Varasd, aki Hunyadi János mellett harcol a Rigómezei csatában.
Az Eörs nemzetség Anonymus szerint Acsád kun vezértől származik. A honfoglaláskor Borsod megye délnyugati részét a Nyárád mellett szállta meg. Liptó, Turócz,
Szabolcs, Veszprém, Zala, Varasd megyékben telepedett meg a századok folyamán.
A nemzetség ősi címere: zöld halmon arany fészekben, három fiát vérével tápláló pelikán. A csillag és a félhold szintén kun eredetű címerkép.
A Katzianer család címere: kék mezőben, zöld halmon, arany fészekben, fiait vérével
tápláló természetes színű pelikán. A bárói, és grófi címer is ugyanaz hét illetve kilencágú
koronával. A blasóczi Kóczián család is ugyanezt a címert használta, illetve vette át, ami
a közös eredetet látszik igazolni, kibővítve egy fogyó holddal és csillaggal, ami a hanyatlást, letűnő dicsőséget jelenti.
A tények:
A név hasonlóságán túl (lásd: Johann Kaztianer – Kóczián János) a trencséni kapcsolat is megvan. Ezen kívül azonban minden más fikció, hiszen a Katzianer család nem halt ki, nem vesztette el a vagyonát, és nem tűnt el a történelem színpadáról. Sajnálatos módon Schin Vilmos forrásai nem elérhetőek. (Talán sohasem
léteztek?) Állításait így hitelt érdemlően nem lehet sem cáfolni, sem bizonyítani. Heraldikai forrásaink nem ismerik azt a bizonyos pelikános Katzianer címert.
A Wappenbuch egy teljesen más címert közöl. Ez az állítás tehát megbukott. Tény, hogy
Johann Katzianert gyakorta írják Kócziáner, Kóczián vezérnek – többek közt Jókai
is a Fráter Györgyben – de ezen kívül semmilyen történelmileg hiteles forrás nem
igazolja Schin Vilmos elméletét.213
Budai Ferenc(1805): Magyar ország polgári históriájára való lexicon a XVI. század végéig 2. pp.
428-434; Hon és Külföld, 7(100): 397-399 (1847.12.16.); Zilahy K(1860): Szerémi György emlékirata.
IN: Budapesti Szemle, 10(31-32):160-201 (1860); Nefelejts, 7(37):331 (1865.09.10.)
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A „blasóczi Kóczián” névvel ugyan találkozhatunk hivatalos forrásokban, de
a következő történet azért forráskritikára int: „Körülbelül 10 évvel ezelőtt történt,
hogy a belügyminisztériumban arra jöttek rá, hogy egy magát lovag Mildenbergnek
nevező Müller nevű cseh szélhámos, régi okmányokat koholt és hamisított. A koholt
és hamisított okmányokat azután Müller a vármegyei levéltárakba csempészte be s
azokról hiteles másolatokat vett ki a levéltárnokoktól. Az ilyen hiteles másolatok alapján (melyekről a tárgyalások során a hamisság és koholtság természetesen már nem
volt megállapítható) néhány vármegye alispánja külföldi honosok magyar nemességét bizonyította. A Müller által hamisított s azután a trencsénvármegyei levéltárba
becsempészett okmányoknak kiadványai Radványi (Gebauer) Miklós volt Trencsén
vármegyei allevéltárnok által kiállított másolatai alapján a többek között Kóczián Károly prágai lakos nagykereskedő magyar nemességét és „Blasóczi” előnevét is elismerte
a belügyminiszter. Midőn a hamisítások kiderültek s Müller Alajost Prágában több
évi börtönbüntetésre ítélték, Müller Alajos bűnügyéből kifolyólag a belügyminiszter
Kóczián Károly nemesi ügyét is felülvizsgálta és kiderítette, hogy Kóczián Károlyt
a magyar nemesség és a „Blasóczi” előnévhez való jog nem illeti meg s ennélfogva ugy
Kóczián Károly jelenleg bécsi lakos, mint törvényes leszármazói a magyar nemesség és
a „Blasóczi” előnév viselésétől eltiltattak”.214
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Heraldika és hiteles források
A trencséni Kóczián család nemessége azonban hitelesítve
lett, s írásos bizonyítékai máig fennmaradtak a különböző forrásokban. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az évek során
a család ágai elszármaztak Trencsénből, így jelenleg több különálló ág létezik, amelyek között a pontos vérségi kapcsolat
már nehezen kimutatható, felkutatható. A nevesebb magyar
genealógiai és herladikai munkák is foglalkoznak a család történetével. Függően attól, hogy milyen forrásból merítenek, olykor változik a fókuszpontja is a családtörténetnek. Nagy Iván
előbb csak Balassagyarmat vonatkozásában említ a családból
két nevet.215 Majd később genealógiai munkájában 1733-ig veBlasóczi Kóczián címer
zeti vissza a család egyik ágát.216 Orosz Ernőnél olvashatjuk
rekonstrukció (Kóczián
a „kántor-ág” eredetét.217 Kempelen Béla 1652-re vezeti vissza
Dezső, cc. 1940)
a családot, töredékes leszármazást közöl ágrajzzal is és írásában
feltűnik a blasóczi előnév. Korrekt módon jelzi a többi, a család
történetéről addig megjelent írás elérhetőségét is. (Orosz 147.;
NI. VI/287.; Siebm. 318.; Simon 48.)218 Később szintén Kempelennél olvashatunk az úgynevezett „cseh (vagy morvaországi)-ág” és a „jászsági-ág” eredetéről. Itt olvashatjuk először és
egyedüliként az Ádám és Éva paradicsomi megkísértését ábrázoló címer leírását. Valamint azt is, hogy a Jászsági-ágból származó dr. Kóczián Géza219 tulajdonában van az eredeti címeres-
Koczián címer
levél.220 Ugyanez a címer szerepel a 1733-ban Kóczián Tamás
a Wappenbuchból
részére kiállított dokumentumban is.
1925-ben Debrecen vonatkozásában ismét feltűnik a blasóczi név. Dr. Herpay
Gábor munkájában jelenkori adatok azonban nincsenek, noha ez időben éltek
Kócziánok Debrecenben.221
Szintén feltűnik a blasóczi előnév és Debrecen városa a Wappenbuch-ban közölt leírásban. Itt meg is jegyeznénk, hogy ugyan a Wappenbuch „Siebmacher-
215
216
217
218
219
220
221

Nagy Iván (1858): Balassa-Gyarmat történeti tekintetben. IN: Új Magyar Muzeum, 8(1):321
Nagy Iván (1860): Magyarország családai. Czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. 6. kötet p. 287-288
Orosz Ernő (1906): Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger.
Kempelen Béla (1913): Magyar nemes családok 6. kötet, Khár-Lyukáts p. 86
Nem azonos a gyógyszerész Kóczián Gézával!
Kempelen Béla (1923): Magyar nemesi évkönyv. Budapest, p.70-71
Herpay Gábor, dr. (1925): Nemes családok Debrecenben. Debrecen, p. 47
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Csergheő” néven is ismert, valójában ezt a verziót Nagy
Iván szerkesztette. Itt azonban egy pelikános címer szerepel.222 A fentieken túl még Csánki Dezső említ meg egy
bizonyos jáki vagy tyáki Kocziánt/Koczyant. Egy 1468-as
adatra hivatkozva, amely egykor a Magyar Nemzeti Múzeum
levéltárában volt.223 Valamint Scheftsik György224 levéltáros szerkesztésében megjelent könyv említi kvázi kortárs
adatként Gyöngyös és Tiszanána vonatkozásában. (Heves
1798. 307.; Trencsén B 75 docum 42.; Túróc A 5, B 3, C 6, D
41; Nob. 1823. f. 7.)225
A heraldikával a családon belül ifj. Kóczián Dezső foglalkozott lelkesen, több címert is újra rajzolt, rekonstruált
leírások alapján. Rekonstrukciói ugyanakkor nem teljesen
pontosak. A „blasóczi” pelikános Kóczián címer tekintetében pl. az ő verziójára felkerült a csillag és a félhold, mint kun
szimbólumok. Illetve hiányzik a címerpalást és a sisak rostélya, valamint a korona is más rajzolatú. Maga a fiait vérével
tápláló pelikán egyébként igen elterjedt címer. Több város, pl.
Gödöllő, Szolnok címerében is megtalálható.
A „szarvasos” címer egyértelműen a trencséni eredetre
utal. Trencsén Vármegyének is hasonló növekvő szarvas a címerállata. Ezt a címert használták végül az 1940-es években
Kóczián Dezsőék. Névjegyeiken és a megfestett családfán is
ez a címer található, sőt Sperlágh Mária még egy kb. 91×110
cm-es faliszőnyeget is készített róla. Ez a címerhasználat
azonban inkább már csak modernkori urizálás, mint hagyományozódott használat volt.

1733-ban Kóczián
Tamásnak kiállított
dokumentum címer
ábrázolása

Címer rekonstrukció
(Kóczián Dezső,
cc. 1940)

Nagy Iván (1893): J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch: der Adel von Ungarn sammt den Nebenländern der St. Stephans-Krone / Bearb. Géza Csergheö.- Nürnberg: Bauer und Raspe., p.
318 + Taf. 240.
223
Csánki Dezső (1890): Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában.- 2. köt. Budapest: MTA.
224
A korábban mér említett szolnoki Scheftsik család tagja!
225
Scheftsik György (1935): Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene.- Pécs: Kalotai László.
222
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A trencséni Kócziánok
Az első Kóczián, akiről említést tesznek az iratok, az Kóczián György a Turóc vármegyei Blasóczról (1554).226
1652. június 8-án a Kócziánok, név szerint: János és fia György, armálist kaptak
III. Ferdinándtól. Egyedi címer szerepel az oklevélben: A bibliai bűnbeesés pillanata,
Ádám és Éva a kígyóval. A címerállat – az ugró szarvas – már koránt sem olyan különleges, hiszen Trencsén Vármegye címerében is megtalálható.
Kóczián János a családi hagyomány szerint katona volt, Trencsénben vicekapitányként szolgált. Családja nem Trencsén városában élt, hanem a közeli kisebb falvakban a Vág mentén. A családalapító ős a hagyomány szerint ez időben katonáskodott,
és az 1663-as évben, török elleni harcokban elesett. Feleségétől csepcsényi Csepcsányi
Máriától egy fia született, György.

Trencsén vára

226

Nincs hiteles forrásunk róla!
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A Wesselényi féle összeesküvés
Kóczián György felesége bocsári Mocsáry Klára volt. A családi hagyomány szerint sógora az a bocsári Mocsáry Ferenc volt, aki ez időben Heves és Külső-Szolnok megyei
alispáni tisztséget töltött be. György és Ferenc az Illésházyak felkérésére látogat Csáktornyára, hogy tárgyaljon Zrínyi Miklóssal egy esetleges Habsburg ellenes összeesküvés ügyében. A később Wesselényi féle összeesküvés néven a történelemkönyvekbe is
bekerült szervezkedés leleplezésekor a Kóczián család tagjainak Lengyelországba kellett menekülniük. Rövid időre elhagyták a Vágmentét és Trencsén Vármegyét. Mocsáry
Ferencet letaróztatták.227
Kóczián Miklós – György fia – feleségével marsófalvi és marsovai Marsovszky
Évával Kaminczán és Kis-Kalicsinben birtokos nemes. Birtokát valószínűleg felesége
révén szerezte, hiszen a Marsovszky család ez időben gazdag, sok birtokkal rendelkező nemesi dinasztia volt. Miklós életéről sokat nem tudunk. Annyi bizonyos, hogy
útódaiban a család Trencséni, Nógrádi és Borsod-Hevesi ágakra tagozódott. Miklós idősebbik fia, szintén a György (1675-1718) névre hallgatott; csetneki Reményik
Katával történő házasságkötésük után 1698-ban a borsod megyei Arlóba költözött.
(A Reményik család nem sokkal korábban, 1659-ben lett nemesítve I. Lipót által, eredetileg Trencsén megyében éltek, majd Csetnekre, később Oláhpatakra és végül Eger
környékére kerültek.) György három fiáról tudunk, név szerint István, Pál (1704), és
Ferenc. Egyes források alapján őt tekinthetjük az első ismert kántornak. Pál alapítja
a család Borsod-Heves megyei ágát. Történetüket hiteles okiratból, egy 1773-ban kelt
nemesi bizonyságlevélből ismerhetjük meg. Kóczián Pál fia, Antal kapott igazolást

Kalicsin környékén
227

Komjáti (2010)
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nemesi származásáról, melyet Borsod Vármegye jegyzője állított ki, ebből többek közt
azt tudhatjuk meg, hogy Bobrovnikban, valamint Kaminczán és Kis-Kalicsinben voltak a Kócziánoknak birtokaik; valamint, hogy nemesi szabadságjogukat élvezték és
használták.
A trencséni Kóczián ágat, Miklós fiatalabbik fia, Tamás alapítja. 1732-ben kéri
nemességének igazolását. Körülbelül egy éves procedúra veszi kezdetét: Prileszky
György főispán, Hrabovszky József táblabíró és Piacsek Miklós megyei esküdt vizsgálták felül a Kóczián családfát egészen a nemességet szerző ősig, majd 1732. február
19-én határoztak a nemesi bizonyságlevél kiadásáról. Tamás és fia, János Trencsén
vármegyétől az okiratot 1733-ban kapják meg. (Másolata megtalálható a Magyar Országos Levéltárban.) A Trencsénben maradtak mindvégig vágbesztercei birtokos nemesként szerepelnek a nemesi összeírásokban.
Kóczián Tamás fia – szintén Tamás – a Nógrádi ágat alapítja. Balassagyarmatra
költözik, ahol a Balassa bárók posztó mesterei lesznek fiával, Jánossal együtt. 1730ban; 1754-55-ben, valamint 1777. évi összeírásokon nemességüket igazolják. További
leszármazottaikról részletesebb adatokat nem ismerünk.
Körülbelül az egykori
Kis- és Nagy-Kalicsin (később
Alsó- és Felső-) területén fekszik
ma Nová Dubnica település.
Kalicsin nevét a Kolačin nevű
településrész őrzi, mely
megközelítőleg azonos helyen
fekszik az egykori
Felső-Kalicsinnel.

Kamincza tulajdonképpen
Köveskő, Illavától 7 km-re
nyugatra a Vág jobb partján
fekszik. Ma is áll Kameničany
néven megközelítőleg azonos
helyen az akkori településsel.
A Vág szabályozása előtt
közvetlenül a folyó parton
volt, most jóval távolabb
került tőle.
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Trencsén és a Vág-mente Kócziánok lakta vidéke. Első Katonai Felmérés (1763-1787)

A Kóczián kántor-dinasztia története
Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a Kóczián család hazánk egyik legrégebbi
kántor-dinasztiája. 1652 és 1933 között közel 17 kántor került ki soraiból. Az első ismert kántor: Kóczián György (1675-1718), aki Kaminczán dolgozott. Innentől kezdve a kántor szakma apáról fiúra száll – bár ezt megelőzően is így lehetett. Tudjuk még,
hogy 1697 környékén György komisszáriusi feladatokat látott el.228 Ez évből fennmaradt levéltári források alapján tudjuk, hogy embert ölt, elfogták, de sikerült megszöknie. 1698-ban sikerül tisztáznia magát, és menlevelet kapott Pest-Pilis-Solt Vármegyétől.229 György fiai: Ferenc és Pál, akik szintén kántorok voltak, és valószínűleg
228
1692-ből is fennmaradt egy forrás, amely megemlít egy nobilis Kóczián György-öt Nógrád Vármegye
Losonc oppidumából.; Jusztin Péter: Nógrád Vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái
(1690–1694), Salgótarján, 2014. p. 120.
229
Pest Megyei Levéltár: Jegyzőkönyvek. 3122, 3128
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Kóczián Antal
kézírása az általa
is használt énekeskönyvből 1766
(Kócziány Antal
toldaléka. – Néprajzi
Múzeum EA 4201.)
Antal feljegyezte
gyermekeit is
az énekeskönyv elejére

az apjuk halála után Trencsénből áttelepültek a Borsod vármegyében található Arló
községbe. Az első Heves vármegyei kántor Kóczián Pál (1704-1759) volt. Hat évig
Borsod Vármegye szolgálatában komisszáriusként dolgozott, utána kezdett csak kántorkodni. Arlóról Pélyre költözött, ott kezdte meg hivatását, ott is halt meg, s lett eltemetve. Pál fia, Kóczián Antal (1748-1820) Pélyen született majd a családi hagyomány
szerint Kecskeméten is kántorkodott. Végül Miskolcra kerül, ahol huszonhét évesen
megnősült, egyik felesége a szintén nemesi származású Kováts Julianna (1750-1791)
lesz. Másik Czakó Magdolna, akitől több gyermeke születik: Antal (1759), Gábor
(1765), Károly (1768), Pál (1773) és Ferenc Mihály (1794).
Az 1809. évi összeírásban már Mezőkövesden szerepel, mint kántor. Négy fia a
kántori hivatást folytatta tovább. Antal Kőteleken kántorkodik, fiatalon meghal. Pál
átköltözik Tardra, Károly Szikszóra, Ferenc Mihály pedig Gyöngyösre kerül. (Pálról
tudjuk még, hogy hatvan éven felüli apja helyett a borsodi inszurgensekkel részt vett
a Napóleon elleni háborúban.)
Énekeskönyve fennmaradt, a Néprajzi Múzeum Adattárában megtalálható.230
A következő oldalon az ebben megtalálható kézírásos feljegyzések közül mutatunk be
kettőt. Az első a tulajdonos neve és titulusa. A második egy családtörténeti feljegyzés.
230

Néprajzi Múzeum EA 4201.(A Cantus catholici (Nagyszombat 1675) csonka példánya)
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107 év a Szent Bertalan Templom karzatán

A templomi énekkar. Ülősorban balról a hatodik
(feltételezhetően) Kóczián Ferenc Mihály.

Kóczián Ferencz Mihály Mezőkövesden született, 31 évesen 1825-ben érkezett Gyöngyösre és lett a gyöngyösi szóhasználattal élve a „nagytemplom” kántora.231 Utódaival
együtt 107 éven át szolgáltak kántorként egy templomban. A régiek elmondása szerint
értett hivatása gyakorlásához, egyházi énekek szerzésével is foglalkozott. Félévszázadon át uralta a Nagytemplom karzatát, 1875-ben vonult nyugállományba. Többször
nősült, talán ötször is, és ennek megfelelően több gyermeke is volt. A legidősebb,
Kóczián Alajos, „Lojzi bácsi” Mezőkövesden volt kántor, fia az ifjabbik Alajos szintén
„zenész”, de családjukban a századfordulón megtörik a szakma folytonossága,
mert neki már nem volt fiú utóda. A középső fiú Kóczián József Tiszapolgáron
volt kántor.232 Alajoshoz hasonlóan, ő is
az Egri Érseki Tanítóképzőben sajátította el a szakma csínját. Felesége Toronyi
Júlia egy gyöngyösi intéző lánya. A négy
gyermeke közül – Ilona (1859-1929),
László, Dezső (1865-1945), és József –
egy folytatta a hagyományt, csak László
A Benke Család
Egy kántorcsalád százéves jubileuma IN: Magyarság, 7(5):10 (1926.01.08.)
A gyógyszerész Kóczián Dezső apja; Politikai Ujdonságok, 18(42):505 (1872.10.16.); Borsod – Miskolci Értesítő, 14(51):6 (1880.12.16.)
231
232
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fiából lett kántor, és így, csak ő maradt
Gyöngyös közelében. József egyetlen lánya, Kóczián Ilona a laborfalvi Benke
családból származó Benke Gyula telekkönyvvezető felesége volt; a szintén József
névre keresztelt fia a Weiss-Mannfred
gyárban volt tisztviselő. Kóczián Dezsőből patikus lett, sógora Benke Gyula
segítségével került a hatvani Sperlágh
József patikushoz, akinek a halála után
elvette a lányát, Saroltát feleségül.
Kóczián Ferenc Mihály legkisebb
fia Kóczián György (1837-1908) volt.
A kántor-dinasztia ezen az ágon öröklődött a legtovább. György elvégezte az
egri tanítóképzőt, majd atyja mellett egy
Kóczián József – Kóczián Alajos –
Kóczián György kántorok (1880)
évig és két hónapig segédeskedett. 1854.
októberében kántor-tanítói állást kapott
Bartakovics Béla egri érsek jóvoltából Kápolnán. Mikor az atyja nyugdíjba vonult,
Gyöngyös város képviselő testülete őt hívta meg, hogy töltse be a kántori állást. 1874.
szeptember 27-én veszi át véglegesen a karzaton atyja helyét. A város nemcsak kitűnő
orgonistát, hanem, kiváló egyházi énekszerzőt is kapott: szerzeményei a „Lelki vezér
orgonahangok” című ima és énekeskönyvben jelentek meg. Legismertebb szerzeménye az a hálaadó himnusz, amelyet a „Te Deum”-okra írt, s melynek kezdő sora fel van
vésve a gyöngyösi felsővárosi temetőben lévő Kóczián obeliszkre.
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A Gyöngyös Hálaéneke címmel is ismert Te Deum szövegét Sebők László plébános írta, Kóczián György kántor pedig a dallamot szerezte hozzá.

A korábban említett énekeskönyvből a következőket tartják még Kóczián György
szerzeményének:
39. Szent Atyát kit Jézus
88. Csodákkal tündöklő
92. Előtted Jézusom leborulok
138. Oh szeretet szent emléke
134. Oh égből szállott
142. Oh szentséges,kegyességes
143. Oh világ örök csodája
161. Üdvözlégy Krisztusomnak
168. Üdvözlégy Oltáriszentség
169. Zálogát
194. Oh fényességes szép hajnal
203. Oh Istennek örvendezni.

119

1882-ben negyven tagból álló Főegyházi Énekkart alapított Csömör Kálmánnal,
Gyöngyös akkori polgármesterével. Tagjai főkét földművesek közül kerültek ki.233
Szinnyei József a következő műveket tulajdonítja még neki:
„1. Esdőének Gyöngyös város róm. kath. hitközsége által a szőlővész megszünése végett az 1887. júl. 24. Puszta-Benén tartandó Isteni tisztelet alkalmával. Gyöngyös. (Költemény.) 2. Magyarország ezredéves jubileumának 1896. máj. 10. tartandó ünnepélyes
hála isteni tisztelet alkalmára. U. ott. (Költ.) 3. A gyöngyösi önkéntes tűzoltó-testület
zászlóaljának 1896. jún. 28…. felszentelése alkalmával. U. ott. (Költ.) 4. Magyar hazánk
ujraébredésének 50 éves jubileuma alkalmával 1898. márczius 15. tartott hála sz. mise
alatt. U. ott. (Költ.) sat. Kéziratban: A gyöngyösi összes rk. templomokban tartandó szertartások és szokások kézikönyve 1897.”
Kóczián György idejében és karvezetésével alakult meg 1890. február 2-án a ma is
működő Ferences Kórus is. 1892 augusztus 21-én ünnepelték a templom orgonájának
100. évét. A jubileumi szent misét Krassy Félix gyöngyösi apát plébános celebrálta, az
ünnepi beszédet Guba Pál nagykárolyi piarista paptanár mondta. A kóruson a Kóczián
György által alapított Főegyházi énekkar saját szerzeményű ünnepi énekeit adta elő.
Kóczián György temetése 1908. január 5-én volt.
A szentmisét a Szent Bertalan Templomban végezték,
ahová menet közben bevitték a koporsót. Ugyanitt Török
Kálmán esperes plébános, országgyűlési képviselő mondott búcsúbeszédet. A temetőben Kozmári János városi
képviselő a Főegyházi Énekkar szónokaként méltatta. Az
énekkar Sebestyén Lajos karmester vezetése alatt énekelt
a gyászszertartáson. György érdemeinek elismeréseként
1908 februárjában a képviselőtestület, mint házvédnökség
egyhangú határozattal az elhunyt fiát, Kóczián Jenőt választotta a Szent Bertalan Templom kántorává. Döntöttek
arról is, hogy a templom orgonájának karzatán emlékKóczián Jenő, kántor
táblát helyeznek el, amelynek a szövege a következő lesz:
„Kóczián György kántor, a Főegyházi Énekkar buzgó karmesterének emlékére, aki e
helyen 33 évig dicsérte ékes dalával és lelkének ihletségével a hatalmas Istent. Állíttatta
és vésette az 1908-ik évben a gyöngyösi társadalom”. (Jelenleg már nincs meg…)
György két fia is folytatta a hagyományt: az idősebbik gyerek Ferenc Kápolnán, a
fiatalabbik Jenő 1894-től, 14 éven át a gyöngyösi ferences templom kántora volt, majd
1908-tól a Szent Bertalan Templomban dolgozott. Ferencről nem sokat tudunk, mert
Budapesti Hírlap, 3(278):3 (1883.10.09.); Nemzet, 4(1022 esti):3 (1885.07.08.); Új Ember,
38(9(1861)):2. (1982.02.28.)
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1894-ben igen fiatalon, (37 évesen) már meghalt. Sírja Kápolnán a régi temetőben van. Öt gyermek maradt utána,
kettőjükből lett kántor: Elemér234 a gyöngyösi barátoknál
váltotta Jenőt; Ernő pedig Tiszaföldváron kapott állást.235
György kisebbik fiáról Kóczián Jenőről (vagy ahogyan a
család nevezte: „Jenő bácsi”) már többet tudunk. Vidám
jó kedélyű ember volt, nagy tiszteletnek örvendett, akiről
azt is feljegyezték, hogy ha végigénekelte az utcát, akkor
sem vitte be a csendőr. Az énekkarral gyakran tettek kirándulást a Mátrába, igazi közösségi ember volt.
Kóczián Jenő távozása okán az alsóvárosi ferences pléKóczián Elemér, kántor
bánián pályázatot hirdettek a kántori posztra. A jelentkezők közt volt – az egyébként megnyerő személyiségű,
nagy tiszteletnek örvendő – Hallay György detki kántor
is, Török Kálmán országgyűlési képviselő sógora. Az erős
politikai nyomás ellenére mégsem őt választotta a testület kántorrá, hanem a korábban Kóczián György mellett segédkező ifjút, Kóczián Elemért. A választás ilyen
alakulását nagyban befolyásolta az a tény, hogy a hívek
szabályos szimpátiatüntetést szerveztek Kóczián Elemér
mellett, amely után Hallay visszalépett. Végül mégsem
egy jelölt maradt a színen, hiszen a jászárokszállási kántor, Precsinszky Kálmán, valamint ifj. Fekete János operaénekes és Knopek Dezső is pályázott. Kóczián Elemér
Kóczián György, kántor
megválasztását azonban egyikük sem veszélyeztette.236
A nagytemplomban Jenő utódja fia György lett, de ő már csak négy évig (1929-1933)
volt hivatalban. Ő volt a Szent Bertalan Templom utolsó Kóczián kántora. Ugyanoda
temették, ahová az apját, nagyapját és dédapját is. A Kóczián kántor ágat senki sem
tudta tovább vinni. 1947-ig a falusi kántorok egyben tanítók is voltak. Az iskolák államosításakor azonban a kántortanítóknak választaniuk kellett a tanári vagy a kántori
hivatás mellett. Kóczián Ferenc – Elemér fia – Kápolnán tanított a falusi iskolában,
amely egyben lakása is volt; szemben a kápolnai templommal, ahol nagyapja még
kántorként dolgozott.

234
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Néptanítók lapja, 42(23):15 (1909.06.10.)
Néptanítók lapja, 75(2):121-122 (1942.01.15.); Néptanítók lapja, 53(46):30 (1920.11.11.)
http://temetok-gyongyos.hupont.hu/2/kapolnas-temeto-ak
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Az egykori
iskola épülete,
Kápolna

A gyöngyösi Kóczián Kántorok
emlékműve
(Nincs adat róla, hogy ide is
lennének eltemetve.)
Kóczián József és Toronyi Júlia
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A Kóczián patikák

Id. Kóczián Dezső

Ifj. Kóczián Dezső

Dr. Kóczián Géza

Debrecen
1904-ben id. Kóczián Dezső atyja, Kóczián József tiszapolgári kántor meghalt.
Gyászhírét – a kor szokásai szerint – a Gyógyszerészeti Közlönyben is közölték.
Ott hagytuk abba történetüket, hogy sógora, Sperlágh Zoltán lassan nagykorúvá
érett, és 1906-ra már eldőlt: gyógyszerész lesz belőle is. Elvégezte a képzést is. Ez évben Kóczián Dezső Debrecenben kérelmez patikaállítási jogot, melyet meg is kap:
„Kóczián Dezső okleveles gyógyszerésznek a belügyminiszter a Homokkert és Bánk-
utcza között fekvő részen a 10 ik gyógyszertár felállítására jogot adott”237
Debrecenben, a Homokkert utca 109 alatt – viszonylag közel a belvároshoz – alapít patikát, amelyet az Isteni Gondviseléshez címez. Az utca ma már nem létezik.
A területrendezések folytán az egykori Homokkert utca körülbelül a mostani Wesselényi utca vonalán húzódhatott. Ez Debrecen keresztény központjához, az Anna utcai
plébániatemplomhoz közel eső, a belvárosba ékelődő terület volt. A város alapvetően
református többségű volt, így ez a kis sziget valóban egyfajta katolikus csomópont volt
a korabeli Debrecen életében.

237

A Város 3(14):6 (1906.04.06.)
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Dezső már a tizedik patikát üzemelteti, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne
piaca. A városban működik kórház is, melynek házi patikáját szintén a városi gyógyszerészek látják el gyógyszerrel. 1906-ban kisebb vita robban ki a város vezetése és
a helyi gyógyszerészek között. Noha a Belügyminiszter elfogadta a gyógyszerészek
azon ajánlatát, hogy azok 30% árengedményt biztosítanak, s leiratban utasította a
várost, hogy velük 3 évre kössenek próbaidős szerződést, de a számításukba hiba
csúszott, ugyanis az 1906-os évre a városnak már volt érvényes szerződése Szilcz Ferenc gyógyszerésszel. A patikusok így beadványt intéztek a városvezetés felé, hogy
az 1906, 1907, 1908 év helyett az 1907, 1908, 1909 évek legyenek a próbaidős évek.
A bedványt az érdekelt gyógyszerészek Füleky Pál, Tóth Béla, Mihalovich Jenő,
Muraközy László, Steiner Manó, Grósz Nagy Ferencz és id. Kóczián Dezső írták
alá 1906. július 24-én.238
A Kóczián gyerekek Debrecenben fejezik be tanulmányaikat: A Svetits Intézet Tanítónő Képzőjébe jár Ilona és Csilla; később gyógyszertári asszisztensként is dolgoznak. Elvira a debreceni Felső Kereskedelmi Iskolát végzi el, majd banktisztviselő lesz.
A Debreceni Első Takarékpénztárban dolgozik. Dezső a Debreceni Magyar Királyi Gazdasági Akadémián szerez diplomát, de ezen a területen nem dolgozik soha.

Középen ifj. Kóczián Dezső (Debrecen, 1922.)
238

A Város 3(30):3 (1906.07.27.)
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Debreceni Első
Takarékpénztár

1914-ben kitört az Első Világháború. Az év folyamán Máramarosszigetet orosz
támadás érte, majd októberre meg is szállták a várost. Kisvárday Pap Tibor és felesége
Sperlágh Jolán Debrecenbe menekültek. Itt egyesült újra a család egy része, hiszen
az özvegy Sperlágh Józsefné (Akay Mária) is ott élt velük.
Pap Tibor még abban az évben, október 22-én reggel meg is halt, három hétnyi
szenvedés után. Őt református szokás szerint temették a váradi utcai temetőbe.
Akay Mária is itt hunyt el 1921-ben. Sírja a Vágóhíd utcai felüljáró és a vasútállomás közt található régi katolikus temetőben volt.239
A Szent Anna Kápolna köré
települt temetőt 1932-ben zárták be végleg. Ekkor használták
utoljára funkciójának megfelelően. A 60-as, 70-es években a
temető nagy részét felszámolták
és beépítették.
A források szerint a terület
néhány évtizedig hajléktalanok
lakhelye volt, a megmaradt sírok nagy részét tönkretették.

239

Gyógyszerészek Lapja, 16(7):10 (1921.03.01.); Gyógyszerészi Közlöny, 37 (10):113 (1921.03.06.)
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A Szent Anna Temető maradványai. Debrecen, 2012. Fotó: Tóth Miklós

A 2000-es években civil kezdeményezésre renoválták a kápolnát és kőfallal vették körbe a még meglévő sírokat. Sajnos 2011-ben a sírkertet zárva
találtuk, később sem leltük nyomát
Akay Mária sírjának…
Kóczián Dezső végül Debrecenben nem találta meg a számítását.
1922-ben eladta a patikát, és stratégiát váltva egy kisebb városban próbált
szerencsét az ország másik felén. Családjával együtt a Tiszántúl civisvárosától meg sem álltak egészen a Balaton
Felvidékig.

Id. Kóczián Dezső leányai körében
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Tapolca
Tapolca,
Deák Ferenc
utca

A településen ez időre már jól működő, több generáció óta a Glázer család tulajdonában álló patika – az Oroszlán Patika – működött. S bár a patikus Glázer Sándor
1917-ben elhunyt, a patikát a család tagjai tovább üzemeltették. A tapolcai Glázer dinasztia nagyban hasonlított a hatvani Sperlágh dinasztiára. Glázer Sándor nevéhez
fűződött többek között a Kórház, a Tapolcai Polgári Leányiskola és a Villamos-művek
megalapítása. Kezdeményezte és támogatta a környék fásítását, a község csatornázását
és a vadvizek lecsapolását. A patikus jelentős szerepet vállalt a közösség életében, háromszor választották meg 1895-1903 között községbírói tisztre.
A gazdasági és társadalmi értelemben
is előnyben lévő Glázer család riválisaként jelent meg 1922-ben Kóczián Dezső,
hogy a település második gyógyszertárát
megnyissa.240 A dr. Zalai Simon ügyvéd
házában berendezett gyógyszertár a Jézus
Szíve nevet kapta. 241 Nem egy bejáratott
vevőkörrel rendelkező patikát vett át, így
vállalkozása nagy kockázattal járt. A ház
sem erre a célra készült, minden bizon�nyal átalakításokra szorult.
Gyógyszerészek Lapja, 17(21):10 (1922.07.20.); Gyógyszerészi Közlöny, 40(3(8)):55 (1924.02.17.)
Gyógyszerészi Hetilap, 62(13(3118)):157 (1923.03.25.); Gyógyszerészi Közlöny, 39(11):122
(1923.03.18.)
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Valószínűleg a vállalkozásban rejlő üzleti kockázatot Dezső is érzékelte, így patikájában nem az embergyógyászat, hanem
az állatgyógyászat kapott fő hangsúlyt.
A gyógyszerpiac egy másik szegleltét igyekezvén kiaknázni a Hungária Szérumművek
Rt. közvetlen forgalmazójává vált.
A Detre László által 1918-ban megalapított Hungária Szérumművek Rt. termékei
a kor vezető állatgyógyászati anyagai voltak. A cég és alapítója nevéhez fűződik többek között az állati lépfene, a sertésorbánc
és a sercegő üszök elleni szérum.
Dezső lányai hajadonok, úgy tűnik,
hogy az egyetlen örökös, aki továbbviheti
a nevet, és az üzletet az ifj. Kóczián Dezső
lesz. Az ő vállára szakad nem csak a név toIfj. Kóczián Dezső és egyetemi társai
vábbvitele, de szükségszerűen a patikusi pálya folytatása is. 1923 novemberében lépett
gyógyszerészi pályára. Gyakornoki idejét apja mellett a Jézus Szíve gyógyszertárban
töltötte Tapolcán. Tirocinális vizsgáját 1925. június 27-én tette le. Ebben a tanévben
be is iratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetemre és a gyógyszerészi

„Szimpatikus patikában” – 1930 augusztusában a tapolcai gyógyszertárban
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oklevelet 1927 júniusában meg
is szerezte. Aprobációs vizsgáját 1930-ban tette le.
Közben id. Kóczián Dezső
1928-ban a Deák Ferenc utca
14 szám alól a Deák Ferenc utca
24 szám alá, a Hirsch házba költöztette az üzletét. A ház feltételezhetően Dr. Hirsch Károly
ügyvéd tulajdona volt korábban. (Családját a II. világháború alatt deportálták, soha nem
tértek haza.)
Dezső és évfolyamtársai az egyetemen

Tapolcán tartózkodásának tíz
éve alatt id. és ifj. Kóczián Dezső
aktívan részt vett a település kulturális, közösségi életében. Id.
Kóczián Dezső nevét megtaláljuk többet között a Kaszinó tagjai
között, de részt vett a TIAC vezetésében is.

A Tapolcáról való távozásról
a helyi sajtó is megemlékezik.
A Pannónia Szálló dísztermében rendeztek búcsúvacsorát a
patikuscsalád tiszteletére. Nézzük, mit írtak a korabeli lapok
az eseményről:
Csoportkép 1930-ból, a Tapolcai patika dolgozóival
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Tapolczai Lapok
1932. november 19.

Bucsu Tapolczától
Már negyven éve is lehet, amikor
a tapolczai viszonyokkal ismerőst
megkérdeztek, van-e értelme annak, hogy még egy ügyvéd itt letelepedjék, a felelet így hangzott: ha
olyan ez az ügyvéd, amilyen itt hiányzik, akkor jöjjön, El is jött ide,
vezető férfi is lett városunkban.
Amikor Koczián Dezső gyógysze
résztől és családjától, fiától bucsuzunk, akkor erre gondolunk, hogy
ők hiányoztak Tapolcza társadalmából, ez a magyarázata annak
a megbecsülésnek, szeretetnek és
tiszteletnek, a mellyel Tapolcza úri
közönsége fogadta őket, viseltetett
irántuk.
Mert olyan embereknek ismertük meg őket, akiket csak szeretni
lehet. Ez a tíz esztendő, amit körünkben töltöttek, lehetett harc az
életért, lehetett gondterhes, hisz
mindünkké az, de győzelmes volt,
mert a barátok, a tisztelők, a jóakarók táborát láthatták és tudhatták maguk körül.

E tábornak egy töredéke bucsuzott tőlük szombaton este a Pannónia különtermében. Tseppen
Jenő ny. táblabiró és Stephameck
János községbiró hivta össze a bucsuvacsorát, melyen ötvenen vettek részt.
Az első felköszöntőt Tseppen
Jenő mondotta, meghatott szavakkal bucsuzva a jó baráttól, dr.
Kovács Vilmos a Kaszinó nevében szólalt fel és bucsuzott a Kaszinó lelkes tagjától, dr. Handlery
Gyula az orvosi kar jókívánságát
és nagyrabecsülését tolmácsolta,
melyekre Koczián Dezső érzésektől átfűtött beszédben válaszolt
Bricht Jenő pedig a TIAC nevében
a leglelkesebb »drukkerre« emelt
poharat.
A szeretettel ünneplő és a tiz
év munkáját megbecsülő társaság
késő éjjeli órákig maradt együtt,
hogy ennek az estnek szép emléke
kisérje el Kocziánékat uj otthonukba: Berzencére.
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Berzence
1932 novemberében olvashatjuk a szaklapok hasábjain, hogy
Szigethy József (somogy)berzencei és Kóczián Dezső tapolcai
gyógyszerészek patikát cseréltek.242
A család tehát az 1933-as évet már
Berzencén kezdte meg. A gyógyszertár a templom szomszédságában volt, a település egyetlen
patikájaként működött bejáratott
vevőkörrel.
Még ebben az évben Dezső felesége, Sperlágh Sarolta elhunyt.243
Leánya Elvira, 1936-ban, 39 évesen távozott az élők sorából. Sírjuk
a berzencei temetőben található.

A berzencei Szűz Máriához címzett patikát 1898-ban May Aladár alapította.
Ő volt a település első gyógyszerésze. Hamar elhunyt, így a patikát a kiskorú
May Aladár örökölte, aki Pillich Józsefnek adta bérbe. 1905-ben a korábban már
említett Medveczky Géza vásárolja meg, aki 1907-ben kiadja Ivánfai Jószefnek,
majd Wágner Ferencnek, ő vezette 1915-ös haláláig. 1915 és 1928 között Keserű
Endre, majd Barta István lett a vezető.
1928-ban kerül a patika Szigethy József tulajdonába, akivel 1933-ban
id. Kóczián Dezső elcserélte. Halála után Dezső fia vezetésével, Géza nevű
unokája tulajdonában volt az államosításig. Matolcsy István kutatásai alapján
derült ki, hogy bútorzata Bécsben készült, rózsafából, amit az államosítás után,
az 1960-as években a csokonyavisontai KTSZ-nek adtak el hulladékfaként.

Gyógyszerészi Közlöny, 48(5):81 (1933.03.25); Gyógyszerészi Közlöny, 48(15(45):208 (1932.11.06.);
Gyógyszerészek Lapja, 27(22):10 (1932.11.15.)
243
Gyógyszerészi Közlöny, 49(13):237 (1933.05.20.); Gyógyszerészek Lapja, 28(11):15 (1933.06.01.)
242
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A berzencei patikából származó matricán látható „Szűz Mária kis Jézussal” embléma a patika cégéreként a bejárati ajtón is szerepelt.

Patrona Gyógyszertár, 2012.

Szűz Mária Gyógyszertár, 1933.

1933 és 1940 között ifj. Kóczián Dezső Berzencén, Budapesten (Isten Szeme, vezető: Hainiss
Berta és Sperlágh Eszter), Zalaegerszegen
(Szentháromság, vezető: Dr. Mándi Jenő), Nován (Őrangyal) és Tiszafüreden (Magyar Korona, vezető: ifj. Sperlágh József) vállalt beosztott gyógyszerészként kisegítéseket. Többnyire
a dinasztia által birtokolt, vagy egykor patikákban dolgozik, segít be. Ennek a vándorlásnak
jórészt az az oka, hogy Dezső már viszonylag
idős, amikor a patikusi pályára lépett. A történelem sem kedvezett neki, hiszen hamarosan
kitört a második világháború, ami megakadályozta abban, hogy megállapodjon egy helyen
és végezze a munkáját. Patikusként ez időben
két lehetősége volt: önálló patikát üzemeltetni,
vagy segédként dolgozni más patikusoknak.
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A két Dezső a patikában

Mivel azonban új patikák nyitására
már ritkán adták meg az engedélyt,
s a korszakban még a nagyobb városok patikái is szembesültek a konkurenciaharc, valamint a gazdasági válságok káros hatásaival, erre nem igen
mutatkozott esély. A háborús helyzet
miatt kétszer is behívták tartalékos katonának, illetve 1940-ben rendkívüli
fegyvergyakorlatokra is.
1941-ben a hatvani Sperlágh és az
zalaegerszegi Isoó patikusok leszármazottját, unokatestvérét, Sperlágh Máriát vette el feleségül. Frigyükben tehát három
patikus dinasztia egyesült. Négy gyermekük született: Géza (1942) Sarolta (1944)
Miklós (1947) és Ákos (1954).
Valószínűleg a családalapítás viszi rá arra a döntésre, hogy saját patikát szerezzen,
s jobb megélhetést biztosítson szeretteinek. 1941-ben közös megegyezéssel megpróbálja megszerezni a nemesvidi Megváltóhoz címzett Gyógyszertárat Merkly-Belus
Lajostól.244 Az adásvétel azonban ismeretlen okokból meghiúsult.

Kóczián Géza örökbefogadási végzése
244

A Merkly-Belus egy ismert Zala megyei gyógyszerész dinasztia volt.
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1942 márciusában besorozzák és a keleti frontra küldik a III/2 tábori kórházba
gyógyszerésznek, zászlósi rangban. Még
ebben az évben hadiszalagot és dicsérő
elismerést kapott, az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálataiért.245
A háború miatt id. Kóczián Dezső félt,
hogy fiú örökös nélkül marad. Elhatározta,
hogy unokáját örökbe fogadja, nevére veszi
és ha eljön az idő a patikáját ráhagyja.
1943 júniusában ifj. Kóczián Dezső
visszatért a frontról és Zalaegerszegen,
dr. Mándi Jenő Szentháromság Gyógyszertárában folytatta tovább patikusi tevékenységét.
1944 júniusában a gyógyszertár zsidó
származású vezetője és tulajdonosa tanúk
jelenlétében ékszereit Kóczián Dezsőre
bízta. Nem sokkal később Mándit elhurcolták Auschwitzba, vallatása során el-

Kóczián Géza és id Kóczián Dezső
Magyarok
Védasszonya
Patika, Lenti

Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára – Személyes Ügyek, 54(43):945
(1942.10.20.); Gyógyszerészi Szemle, 7(44):437 (1942.10.31.); Gyógyszerészi Közlöny, 58(44):575
(1942.10-31.); Gyógyszerészek Lapja,37(21):6 (1942.11.01)
245
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mondta, hogy értéktárgyai Dezsőnél maradtak, aki ellen ezért zsidó vagyon rejtegetése
miatt eljárást indítottak és megbüntették.
1944-ben Lentibe került, ahol a Magyarok Védasszonya Gyógyszertárban dolgozott.246 1944. aug. 1. és 1945. nov. 9. között a gyógyszertár időközi engedélyese, majd
1946. március 15-ig felelős vezetőjeként jegyzik a források. A patikát távozása után
Ferenc István veszi át a korabeli dokumentumok alapján.
Képünkön az egykori patika látható, akkori, a második világháború utáni állapotában.
Ifj. Kóczián Dezső 1946 márciusában visszatért Berzencére, hogy elhunyt apja helyét átvegye a patikában. Id.
Dezső 1945-ben elhunyt, Ifj. Dezső viszont visszatért a
frontról és a korábbi, adoptáció, valamint végrendelet miatt egy érdekes családi és jogi helyzet állt elő. Apa és fia –
Ifj. Dezső és Géza – testvérekként örököltek. Így történhetett, hogy a berzencei patika haszonélvezeti joga a kiskorú
Gézára került, gondokként apja, ifj. Kóczián Dezső vezette
ifj. Kóczián Dezső
egészen az államosításig. A vagyon többi részéből (Ruhák

Kóczián Géza – Ákos – Miklós – Sára
Kóczián Dezső – Sperlágh Mária és a helyi plébános
246

Zalai Magyar Élet, 5(162):4 (1944.07.20.); Belügyi Közlöny, 49(31):1215 (1944.07.23.)
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A két Dezső

Ifj. Kóczián Dezső munka közben

és patika berendezés) a három életben lévő gyermek és a kiskorú fogadott fiú egyenlő
arányban részesültek. Az örökség összértéke 7,524,110,000 P. volt.
1970-ben és 1974-ben a következőképpen foglalta össze életútját: „[…] Kora ifjúságomtól fogva gyakran megfordultam gyógyszertáraikban, és kíváncsian lestem bele
a nagy fehér porcelán tégelyekbe, barna üvegekbe. Mindig izgatott az, hogyan készül a
gyógyszer. Megszerettem ezt a munkát, s elhatároztam, hogy én is gyógyszerésznek tanulok […] A kezdés nehezebb volt, mint hittem tanulófejjel. Alig hasznosíthattam tudásomat nyugodt körülmények között: katonának vittek. Négy évből egyet a keleti fronton
töltöttem. Kemény hónapok voltak. Itthon édesapám gyógyszertára várt. Halála után
vettem át Berzencén a gyógyszertárat.”247 Nem sokáig, alig öt évig élvezhette a saját
patika előnyeit. 1950-ben, az államosításkor Dezsőt Csurgóra küldték, ahol két évet
töltött az ottani patikában,248 majd 1952-ben Nagyatádra helyezték, ahol az egykori
Turul Gyógyszertárban vette át az irányítást.249
B.Zs.(1970): Kiváló gyógyszerész. IN: Somogyi Néplap, 26(251):5 (1970.10.25.); Dorcsi Sándor(1974): Negyvenhét év a patikában. IN: Somogyi Néplap,30(175):4 (1974.07.28.)
248
Ekkor a Széchenyi tér 2. szám alatt, a későbbi Tanács épületében működött a patika Csurgón. Az államosítás előtt két patika volt, ezeket az államosításkor összevonták.; Forrás: Csurgó és vidéke kalendárium
1986-87. Csurgó. (1985) p. 91.
249
Az államosítás után valójában már nem Turul néven működött a patika.
247
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Nagyatád250
Ekkorra Dezső már ötven éves, három kisgyerek apja volt, legkisebb fia 1954-ben született meg. Akárcsak gyógyszerészi munkáját, a családalapítást is viszonylag később,
idősen kezdte meg. Ez generált egy olyan problémát, amelyet csak nagy nehezen tudott
megoldani. Szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy az új, a szocialista rendszerben
sok minden másképp működik, mint a régi magánpatikák idejében. Az idő haladtával
egyre nehezebbé vált számára a munka, s noha korban már bőven elérte a nyugdíjkorhatárt, a nyugdíjazáshoz szükséges szolgálati ideje még nem volt meg. A sors így kényszeríti rá a legidősebb gyermeket, hogy segítsen idős apjának a gyógyszertári munkában. Mikor kiváló gyógyszerészi címet kapott 1970-ben a következőképpen összegezte
munkásságát: „[…] miért is kaptam, csak azt mondhatom: a hétköznapi munkámért.
Hiszen tudományos munkásságra nem jutott időm. Gyerekek, egy vidéki gyógyszertár
fölfejlesztése. Azt hiszem, húszévi igyekezetemért kaptam. Nagyon jólesett.”251 A vágya
az volt, hogy Nagyatádon új, korszerű patika épüljön. Ezt az 1970-es években sikerült is realizálni. Ifj. Kóczián Dezső 1981-ben hunyt el.252 Fiai közül Kóczián Géza
(1942-1987), Kóczián Ákos (1954-) nevű testvérével együtt gyógyszerésznek álltak.
A patikus ág jelenleg Ákos vonalán él tovább.
Felesége Klára, fiúk Kristóf és annak felesége
is gyógyszerész. Saját patikájuk van Pécsett.
Miklós a Georgikonon végzett, nyugdíjba a
keszhelyi Városüzemeltető Kft-től ment, ahol a
strandot vezette évekig. Sarolta gyógyszertári
asszisztensként dolgozott Budapesten.
Kóczián Géza 1942-ben Zalaegerszegen
született. Iskoláit Berzencén és Csurgón kezdte
meg, tíz éves volt, mikor a család Nagyatádra
érkezett. Gyermekkorát később így írta le egy
visszaemlékezésben: „[…] Göcsejország fővárosában születtem, onnan indultam el egy angol
bombázás után 1944-ben; utam első állomása
Lenti volt, ahol egy farakás tetején Keszthelyi
Jenő uradalmi intéző pincéjében ért a felszabadítás. A farakás a pince elején volt, itt kaptunk
Dr. Kóczián Géza
250
251
252

A nagyatádi patikák történetét részletesen a következő részbenben külön is tárgyaljuk.
B.Zs.(1970): Kiváló gyógyszerész. IN: Somogyi Néplap, 26(251):5 (1970.10.25.)
Somogyi Néplap, 37(157): 7 (1981.07.07.)
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helyet, mert kb. 30 menekült honfitársunk elfoglalta a jó helyet, megette ennivalónkat,
nehogy a ruszkik egyék meg. Húgom 5 hónapos volt, én még nem voltam 3 éves. Így az
első felszabadító pont az én szemembe világított zseblámpájával,amikor este 10 körül
belépett a pincébe.
– Germánszkije szoldáti? – hangzott a kérdés.
– Nyet! – hangzott a válasz.
Nekem a Nagyatádig tartó út félútja Berzencén volt. Ha Zalaegerszeg fele fordultam, nem kezdett könnyezni a szemem, nagyon jól éreztem magam Berzencén is, pedig
Egerszegen villanyfény volt, fürdőszoba, Berzencén petróleumlámpa, kerekes kút, lavór.
A petróleumlámpa fényénél kezdtem olvasni Jókai: Fráter György című regényét 1949
novemberében, utána a többi Jókai könyvet, Erdély aranykorát is!
Ugyancsak nem bőgtem, amikor egy tehén vontatta szekéren hagytam el 1950-ben
Berzencét, és érkeztem meg Csurgóra. Azután pedig eldöcögött 1952. augusztus 15-én a
vonat velünk Nagyatádra […] A legelső kémia professzorom, Kisaszondi János nevezetű
általános iskolai tanárom volt. Nála tanultam a kémia alapjait, megtanultuk, milyen
lába volt Fedák Sárinak, hogyan adta vissza Vasdényey nevezetű gyógyszerész a vizitet
neki, hogyan veszett össze Vasdényey gyógyszerész Erzsébet nevezetű leánya vőlegényével, Gáspár Géza nevezetű kollegánkkal. Megtanultuk a következő dalt:
Te szakács, te szakács,
A babra vigyázz,
Mert ha jön Kozma úr,
Az lesz ám a gyász!
Ilyen alapok után igazán játszva tanultam a kémiát. Még egy kedves emlék, fűzött
az öreghez, egyszer egész órán kerestettem vele egy bicskát, amit előzőleg eldugtunk.”253
Tanulmányait a helyi gimnáziumban folytatta. 1960-ban végzett, a ballagáson ő
mondta a búcsúbeszédet.254 Elsősorban a nyelvészet érdekelte, de a családi kötelességteljesítés a gyógyszerészi pályára sodorta. A gyógyszerészi diplomáját 1965-ben
a budapesti (ma Semmelweis) Orvostudományi Egyetemen szerezte meg. Egyetemi
évei alatt ismerkedett meg későbbi kutatótársai egyikével, Szabó László Gyulával.
„A gyógyszerészhallgatók közül kitűnt kiváló emlékező tehetségével, szerteágazó lexikális tudásával, történelmi ismereteivel. Kiváló gyógyszer analitikus volt, maga köré
gyűjtötte a gyakorlatokon csoporttársait és játékból saját „tanszéket alapított”. Emellett
megnyerte a II. évfolyam számára hirdetett szerves kémia tanulmányi versenyt, majd
tudományos diákköri munkát végzett. Lemondta a Gyógyszerkutató Intézet társadal253
254

Részlet Kóczián Géza és Szabó László Gyula levelezéséből.
Somogyi Néplap, 17(115):6(1960.05.17.)
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mi ösztöndíj verseny meghívását és elhárította magától a Szerves Kémiai Intézet
oktatói állásra való meghívást is, hogy
Nagyatádon beteges édesapja helyébe lépjen és ellássa a gyógyszertár irányításával
járó feladatokat.” – emlékezett vissza több
alkalommal is Lipták József egyetemi évfolyamtársa.
1965-től dolgozott apja mellett patikusként, majd 1973-1987 között vezette
a nagyatádi 44. számú Gyógyszertárat.
Munka közben a Turul patikában
1979-től a városi és járási főgyógyszerész
Szabó László Gyulával
címet is megkapta. Gyógyszerészi munkája mellett számos más területen is kipróbálta magát. Erősen vonzották a nyelvek és
a történelem. Nem csoda, hogy szakmáját összekötötte hobbijával és orvos-, illetve
gyógyszerészet-történettel, valamint a népi orvoslás kutatásával kezdett el foglalkozni.255
Egyetemi évfolyamtársával, Szabó László Gyulával együtt kezdte meg etnobotanikai kutatásait, előbb szűkebb hazájában, Nagyatádon és Somogyban, majd az egész a
Bertók László
dedikálás

Leskó László(1978): Rontás maszlaggal: a néprajzos gyógyszertárvezető. IN: Somogyi Néplap,
34(95):5 (1978.04.23.)
255
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Kárpát-Medencében. Később csatlakozott hozzá Szabó István, Gál Miklós és Pintér
István is. A Magyar Orvostörténelmi Társaságon belül megalakult Népi Orvoslási Szakosztály alapító tagja, annak egyik alelnöke volt.256
Vezetése alatt a nagyatádi patika – az egykori hatvani Megváltó Gyógyszertárhoz
hasonlóan – nem hivatalos kulturális központ volt. Ügyeleti szobájában gyakorta látogatták meg barátai, kutatótársai. Nagy támogatója volt a Nagyatádi Szoborpark megalapításának is. A művésztelepen dolgozó alkotókkal, például Bencsik István szobrászművésszel baráti kapcsolatot ápolt. Munkája során a családban immár évszázados,
hagyományosan öröklődő tudást vitte tovább, s alkalmazta a gyakorlatban is. Legnagyobb családi példaképének dédapját, Sperlágh Józsefet tartotta. S noha közel száz év
választotta el őket, sohasem találkoztak – mégis mondhatjuk úgy, az ő szellemiségét
követve dolgozott haláláig. Törekedett a körülöttünk élő népek kultúrájával, nyelvével
megismerkedni, nyitottnak lenni az emberek iránt, s feladatát – legyen az a gyógyszerészet, vagy a kutatómunka – a lehető legnagyobb pontossággal elvégezni. Nem
szalasztott el alkalmat soha, hogy ősei után kutasson – jelen mű is nagy vonalakban az
ő kutatásain, összegzésein alapszik.
Publikációi az etnobotanika és a népi orvoslás tárgykörét ölelték fel. A többnyire a
Gyógyszerészet, a Botanikai Közlemények, és az Agrártörténeti Szemle hasábjain megjelenő írások csak töredékek fő művéhez, a 1054 oldalas doktori disszertációjához képest. Témavezetője Czimber Gyula (Mosonmagyaróvári Kar Növénytani
Tanszék) egyetemi tanár volt. 1986-ban szerzett mezőgazdasági doktori címet a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen.
Számtalan hazai257 és külhoni
tudományos konferencián tartott
nagy sikerű előadást kedvenc témájáról a népi növényismeretről.
Nem csak magyar, de orosz nyelven is jó előadó volt.

256
B.A.(1979): Füben, fában orvosság?: gyógyszerész és őskultúra. IN: Somogyi Néplap, 35(34):4
(1979.02.10.)
257
Somogyi Néplap, 41(66):5(1985.03.20.); Somogyi Néplap,41(264):8(1985.11.11.); Somogyi Néplap,
42(68):5 (1986.03.21.)

140

Viszonylag későn alapított családot. Nem számított korai halálra. Felesége Papp Julianna Judit
volt, fiúk Zoltán Gergely 1983-ban született.
Kóczián Géza 1987 novemberében, váratlanul
halt meg.258 Hatalmas mennyiségű családtörténeti,
etnobotankai adattárat hagyva maga után. Összegyűjtött levelezése, alaposan dokumentált fényképei, nagyszerű forrásai voltak a jelen munkának is.

Kóczián Géza és
Kóczián Zoltán Gergely

Nagyatád Város a rendszerváltás utáni első ciklusban, 1992ben, posztumusz választotta meg
a város első díszpolgárának259.
Szintén posztumusz kapta meg a
Somogy Gyógyszerészetéért díjat
is 2000-ben a Gyógyszerészi Kamarától.260
A Városi Múzeum megnyitása óta ad helyet egy állandó
helytörténeti tárlatnak, amelynek szerves részét képezte
hosszú évekig a nagyatádi Turul patika is.261 Itt a kiállítás
részeként ifj. Kóczián Dezső és dr. Kóczián Géza portréja
is szerepelt. (Azóta a kiállítás frissült.) Disszertációját
2014-ben adta ki a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ Kóczián Zoltán Gergely szerkesztésében. (A feldolgozásában segítségére voltak Kóczián Géza egykori kutatótársai: Szabó László Gyula és Szabó István is.)
Somogyi Néplap, 43(280):6 (1987.11.27.)
Somogyi Hírlap, 4(11):5 (1993.01.14.)
260
Várnai Ágnes(2000): Patikusok ezredvégi számvetése. IN: Somogyi Hírlap, 11(225):3(2000.09.25.)
261
Nagy Jenő(1998): Kettős kiállítás a múzeumban: atádi patikamúlt. IN: Somogyi Hírlap, 9(118):10
(1998.05.21.); Rubóczky István(1999): Nagyatád a múltban és ma. IN: Köznevelés, 55. (7):19
(1999.02.19.); Nagy Jenő(1996): Régi mesterek és cselekvésre késztető évek: krónikás képek a múltból.
IN: Somogyi Hírlap, 7(97):5 (1996.04.25.)
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Kutatóutak:
1973
Kászoni medence.
1974
Gyimes, Gelence, Csernáton.
1975
Kalotaszeg.
1976-77 Máramaros.
1978
Áj és Falucska.
1979
Kisbacon, Répáshuta.

A hetvenes években a gyűjtőutakon
állandó társai akadtak: Szabó László
Gyula – egyetemi évfolyamtársa is
volt; Szabó István, Pintér István és Gál
Miklós. Erdélyi útjukhoz csatlakozott
a helyi Macalík Ernő is.
A Néprajzi Gyűjtőpályázaton többször is dobogós helyen szerepeltek.262

Gyűjtőúton Erdélyben Pozsár Bélával (balra) és Márkus Mihállyal a Felvidéken (jobbra)
262

Honismeret 5(2-3):121-122. (1973)
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Elengedhetetlen kellék: a fényképezőgép. Előszeretettel fényképezett. Több tucatnyi fekete-fehér negatívtekercs és számos keretezett dia maradt házi archívumában…
Nem csak saját, de sok esetben társai felvételeit is archiválta.
Másik fontos elengedhetetlen kellék: a magnó. Interjúit, beszélgetéseit magnószalagra rögzítette, amit később írásban rögzített.
A felvételeken a népgyógyászati adatok mellett olykor népdalok, népmesék és rövidebb hiedelemmondák is hallhatóak.
Munkája során igyekezett a racionális és az irracionális népi gyógymódokat tudományos igénnyel rendszerezni.
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A Hargitán Macalík Ernő biológiatanárral

Kirándulásai, gyűjtőútjai alkalmával igyekezett mindig kapcsolatot teremteni a helyi értelmiséggel is, de a nagy országos, nemzetközi hírű professzorokkal is jó baráti
kapcsolatot ápolt.
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Kóczián és Sperlágh családi sírok
Hatvan – Zalaegerszeg – Berzence
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Nagyatád
Gyógyszertár
története
Frankl József (1970), Matolcsy István (1976), Sziliné Decsi Márta (1990),
Nagyné Gyánó Ágota (1999), Bognár Tibor (2010; 2021),
valamint
Kóczián Géza 1970-es évekbeli kutatásai nyomán
korszerű könyvtári- és levéltári kutatásokkal kiegészítette és összeállította:
Kóczián Zoltán Gergely

Bognár Tibor emlékének ajánlva,
aki nélkül ez az anyag
sohasem lehetett volna „teljes”…
2021.
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Elôzmények
Egyes források szerint – többek közt Sziliné Decsi Mártánál és Nagyné Gyánó
Ágotánál is – 1758-ból származik az első adat egy valószínűsíthetően nagyatádi
patikusról. Nevét, pontos származását nem jelezték. Annyi bizonyos, hogy a jegyzőkönyvek szerint 1758. december 10-én a megyegyűlésen az alispán bejelentette, hogy
Nagyatádon van egy gyógyszerész, aki jól képzett és itt rendezkedett be. Innen az
alispánnal folytatott tárgyalások után Igalba, majd Kaposvárra költöztette patikáját.
Vállalkozását ő maga nem sokáig élvezhette, három évre rá elhunyt, a patikát a felesége üzemeltette tovább, ami 1792-ig működött.263
Frankl József közlésében Molnár István főlevéltárnoktól származik az az adat,
miszerint a Württembergből származó Jobst Jakab 1752-ben Kaposváron kért és kapott engedélyt gyógyszertár felállítására.264 1767-ből szintén Frankl említ egy forrást,
miszerint „Kaposváron egy özvegyasszony kezén volt a patika [– ez lehetett a Jobst-
féle, az ún. városi patika –], amit a megye nem helyesel.”265 Ha két forrást összevetjük akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy esetleg ugyanarról a patikáról írtak.
A Jobst név fontos lesz még történetünkben, így hogy az első adat esetleg egy ilyen
vezetéknevű személyhez köthető figyelemre méltó… Ugyanakkor minden ezzel foglalkozó forrásunk csak feltételezi az azonosságot, pontos, biztos információnk nincs.
Annyi biztos, hogy ebben az időben a patikusok képzése még céhszerű kereteken belül zajlott. A tanonc a városi patikusnál gyakornokoskodott, majd ezután tette le vizsgáját a megyei tisztifőorvos és más tapasztalt gyógyszerészek előtt. A tirocinális oklevelet (mesterlevelet) ezután kapta csak meg, majd városról városra járva
gyarapította ismereteit mesterlegényként. Csak 1769-ben kezdődött meg a magyar
egyetemeken a szervezett gyógyszerészképzés, amikor megindult az orvosi fakultás
a nagyszombati egyetemen (mely később Budapestre költözött). A képzés kezdetben
nem helyettesítette a céhes formát, csupán kiegészítette azt, hiszen a vizsgák letételét továbbra is a gyakorlat megszerzéséhez kötötték. Csak később, 1771-től kezdődött
meg az előzetes tanfolyamok megkövetelése, mely kezdetben három hónapos, majd
egy éves hosszúságú lett.
Általánosságban elmondható, hogy a megye területén működő ferences kolostorokban szinte mindenhol volt házi patika és foglalkoztak gyógyítással. Ugyanakkor
az egyre szigorodó törvényi feltételeknek ezek a lelkes, de képzetlen szerzetesek nem
mindig tudtak megfelelni. Már az 1770-es Normativum Generale kimondja: „[…] pa263
264
265

Dr. Sziliné Dr. Decsi (1990):30; Nagyné Gyánó (1999)
Frankl (1970):129.
Frankl (1970):129.
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tika tartása senki másnak nem engedélyezhető, csakis annak, aki országaink és tartományaink valamely egyetemén, amelyen orvosi kar is működik, a szokásos vizsgának
(amelyre bárki csakis a szakmában általános tanulóidő elteltével bocsátható) alávetette
magát, és annak tanúsága szerint alkalmasnak találtatott.”266
A ferences kolostorban Nagyatádon is volt házi patika, ez azonban a város lakosságát nem szolgálhatta ki. Ispotály is működött – melyről a 1857-ben Csorba József
megyei fizikus jegyzi meg, hogy „mely kórház nevet visel ugyan, de a benne lévők
csak táplálást és semmi orvosi ügyletet nem élveznek.” 267

A segesdi Szent Didák Patika freskója (Fotó: Kóczián Zoltán Gergely AFIAP)

A közelben Segesden működött a ferencesek és a megye által fenntartott első nyilvános somogyi patika, a Szent Didák. A patika ügyét a megye felkarolta és hosszú évtizedeken át tárgyalt a zágrábi ferences központtal, hogy a nagykanizsai patikát Segesdre
helyezzék. Az építkezéshez forrást is biztosítottak, és a felügyeletet is részben a megye
ökonómusa végezte.268
A Nagykanizsán 1714-ben megnyílt és azóta folyamatosan működő patika került
tehát áthelyezésre Segesdre 1769-ben. Első ismert kirurgus-apotekáriusa a berende266
267
268

Balázs (2007):119
dr. Sziliné dr. Decsi (1990):23-27
Matolcsy (1976):337-340; Frankl (1970):123-137
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zéssel együtt szintén áttelepült Pix vagy Büx Simon testvér volt. Matolcsy szerint
remek szervező volt, meggyőzte a környék nemeseit, jobbágyait így az építkezésből
senki sem akart kimaradni. Sajnálatos módon munkája gyümölcsét nem sokáig élvezhette, 1770-ben elhunyt.269 Az elkövetkező években a segesdi és az andocsi rendházban működő rendi patikák voltak azok, amik az egész megyét ellátták gyógyszerekkel.
Ezen kívül Szigetváron volt még házi patikája az Őrség orvosának.
A változás 1781-ben kezdődött, amikor II. József kísérletet tett a szerzetesrend
által működtetett patikák bezárására, 1782-ben a rendeket is fel akarta oszlatni.

Aranyoroszlán Gyógyszertár, Kaposvár.
Épült 1774-ben barokk stílusban, a XIX. század során átalakították.
(Fotó: Kóczián Zoltán G. AFIAP, 2018)

1781-ben választják meg a grázi születésű Pyrker Józsefet Somogy Vármegye
megyei gyógyszerészévé. A kaposvári Aranyoroszlán megnyitásával megkezdődik a
megyében is a világi patikusok korszaka. Pyrker valószínűleg nem győzte meg a megyei döntéshozókat szakmai felkészültségéről, mert azok erőteljesen korteskedtek a
rendi patikák nyilvános patikaként való megmaradásáért. Az okok között szerepelt
többek között az, hogy a megye határaitól távol esik a kaposvári patika, hogy az ottani

269

Matolcsy (1976):337-340
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patikus túl fiatal, s hogy egyedül az egész megyét ellátni képtelen lesz. Sigray Károly
a megye főispánja azonban nem tudott mit tenni – a törvényt be kellett tartatnia. Ha
és amennyiben a szerzetesek iskolát végeznek a patika ismételten kinyithat – mondta
a források szerint.270

Így történt, hogy a segesdi apotekárius laikus testvér Steinmahler Faustin 1786ban el is végezte az egyetemet. Így újra kinyithatták volna a segesdi patikát – ám 1786
márciusában Faustin testvér elhunyt, így a patika is végleg bezárt a világi betegek
részére.271 Berendezését Keszthelyre szállították. Később 1800-ban egy kisebb bécsi
patika felszerelésével rendeztek be házi patikát a szerzetesek. Sajnos szinte minden
tárgyi emlék elveszett, egyedül az irgalmas szamaritánus freskó maradt meg az egykori officina mennyezetén. Hosszú évekig itt volt plébániahivatal, majd raktár lett, végül
könyvtárat alakítottak ki benne.

SML Kgy jkv 1781 p.138; SML Kgy jkv 1782 p. 507-509
Matolcsy írásában a 339. oldalon a dátumokban némi keveredés észlelhető.Egyszer 1796-ra egyszer
1769-re teszi a patika bezárását. Valószínűleg mindkettő elírás és a helyes dátum 1786.
270
271
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Az elsô nagyatádi patika története
A Szent István Gyógyszertár
Sokáig úgy tudtuk, hogy Nagyatádon az első nyilvános világi patika a Szent István titulust viselte. Nem ugyanott állt, ahol a mai Szent István Gyógyszertár található. Fennállása alatt többször is költözött. Első képről is ismert helyszíne a Széchenyi tér 9. szám
alatt volt. Ez az épület az 1870-es években épült.
Újabb források azonban arra engednek következtetni, hogy Nagyatád első patikáját lehet, hogy nem Szent Istvánhoz, hanem az „Angyal”-hoz címezték.272 Szent
Istvánként először csak 1861-ből maradt fenn róla írásos forrás.

Első ismert fényképfelvétel a Szent István Gyógyszertárról korabeli képeslapon.
Monostory György és Benyák János kiadása 1925,
(Bognár Tibor magángyűjteményéből.)

Nagyatád patikatörténetének kezdete összefonódik a kaposvári Aranyoroszlán és
a csurgói Megváltó gyógyszertárak történetével. 1821-ben kérelmezi Schwarz Ferenc
egy csurgói patika felállításának jogát. A patikát megalapítja, berendezi, de 1827-ben
már más tervei vannak: Kaposváron szeretne saját patikát nyitni. Nem ő az egyetlen.
Lukács Lajos (1802-1853), aki ez időben Pyrker patikájának provizoraként (gondnokaként) dolgozik szintén kérelmezi a kaposvári, második patika megnyitásának jogát.
272

Budapesti Hírlap, 1(278):1548 (1853-11-26)
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A vármegye azonban mindkettejük kérvényét elutasította. Schwarz így megvásárolta
Pyrker patikáját, az Aranyoroszlánt, Lukács Lajos pedig Csurgón váltotta Schwarzot.
Innen 1833-ban vármegyei határozattal került át Nagyatádra a gyógyszertár és
a gyógyszerész is. Ő jelenleg Nagyatád első, név szerint is ismert patikusa. 1802-ben
a szatmár megyei Nagybányán született. Felesége Svajcer Anna.
1848-ban, 45 évesen a nevét megtaláljuk a nemzetőrök névsorában is. Itt jegyezzük meg, hogy Burics László a nagyatádi Szent István Gyógyszertár alapítását szintén
1827-re datálja, ám létezésén kívül más adatot nem közöl róla.273 A Magyar Katolikus
Lexikon is ezt a dátumot közli. Annyi bizonyos, hogy 1853 október 31-én, magtalanul
halálozott el.274 1853 novemberében már hirdetést tesznek közzé, amely szerint:
„Lukács Lajos gyógyszerésznek meghalálozása következtében, Somogy megyében
Nagy-Atád mezővárosában (a nagy-kanizsai ország-uton fekvő »Gyógyszertár az Angyalhoz« mely minden megkivántató gyógyszerekkel tökéletesen el van látva, legjobb vi
dékkel és kelendőséggel bir, az ahhoz tartozó jogokkal kedvező feltételek alatt szabad
kézből örökre eladatik. Az eladási feltételek bérmentes levelek általi tudakozásra Pálffy
Zsigmond urnál megtudhatók Nagy-Atádon, utolsó posta Berzencze.”275

Jobst János

273
274
275
276
277

Jobst János276 (Kaposvár, 1825. okt. 27. – Nagyatád, 1872. szept. 19.) 1854 és 1872 között vezette az
intézményt. Felesége Visy Jozefa (Hencse, 1822.
febr. 27 – Pécs, 1895 júl. 23.) volt. Fiúk László 1854ben született. Az anyja nevét viselve, nemességet
szerzett és 1911-17 között Pécs főispáni címét birtokolta. 1858-ban, Jobst János idejében ismerte el
a Szent István Gyógyszerárat reáljogú patikaként
a helytartótanács. 1870-ből fennmaradt egy gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyv is, melyben megállapították, hogy a patika felszereltsége jó, készítményei kifogástalanok. 277
A Visy család több tagja volt orvos, patikus. Többek között Jozefa testvére dr. Visy Pál (Pata, 1810
– Kiskorpád, 1870), aki Nagyatád, később Somogy

Burics (1933):35 p.
Budapesti Hírlap, 1(282):1579 (1853-12-01)
Budapesti Hírlap, 1(278):1548 (1853-11-26)
Récsei (2005):18p, 89p
SML alispáni iratok 1871 1048 sz. 1332 sz.
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Vármegye tiszti főorvosa volt. Kiskorpádon volt birtoka. Gyermekei Nagyatádon születtek. Mária nevű lánya 1866-ban házasodik össze dr. perneszi Siklóssy Gyulával, aki
Somogy Vármegye tiszteletbeli tiszti főorvosa címet viselte. Pál fia, Visi István Pál
Imre neves publicista volt, a Nemzet c. országos napilap szerkesztője, politikus, és az
Újságírók nyugdíjintézetének alapítója. A nagyatádi patikusi állást Visy Pál jóvoltából
szerezte meg Jobst János.
Dr. Visy József György István (Pata, 1809 – Pécs, 1899) – szintén Jozefa testvére
– pécsváradi járási, majd pécsi törvényszéki orvos. Jozefa unokaöccse Visy Sándor
(sz.1854) 1882-ben Szigetvár második patikáját, a Zrínyi Gyógyszertárat alapítja, halála után 1930-tól az államosításig Jobst János unokája, Jobst Kázmér vezette. Kázmér 1914-ben szerzett gyógyszerészi diplomája a pécsi Sipőcz Patikában (Szerencsen
Patika) berendezett patikamúzeumban látható. Fia, Jobst Kázmér Miklós vegyész és
orvos, az MTA rendes tagja, a pécsi orvoskaron a klinikai kémia professzora volt.
1872-78 között Pfisterer Károly (1820-1888), majd 1878-88 között fia, ifj. Pfisterer
Károly (1855-1888) vezette a nagyatádi gyógyszertárat. Ami bizonyos, hogy id. Pfisterer
Károly 1848-ban Irsabek Ferenctől veszi át a Keszthelyi Uradalmi Patika provizori feladatait, amit 1864-ig lát el. 1860-ból fennmaradt egy keresete, melyet Festetics
Tasziló – munkaadója – ellen nyújtott be.278 Ebben kérvényezi, hogy jövedelemadóját szállítsák lejjebb. A kérelmet elutasítják, mondván nem a saját gyógyszertárában
dolgozik, a munkaadójától szállást
és fizetést is kap, így gond nélkül
meg tudja fizetni a reá kirótt adót.
1864-ben Légrádon kapott patikaállítási jogot, így Keszthelyről
távozott. Felesége Fekete Terézia
volt, akitől három gyermeke született: Károly, Lajos és Gizella.
Az 1883-ban ifj. Pfisterer
Károly neve a Vasárnapi Újságban mint a Müller J. L. IllatszerPipere-Szappan Gyáros termékeit
is forgalmazó patikus szerepel. A sors furcsa fintora, hogy a három gyermek közül csak
egyik tudja továbbvinni a nevet. Gizella huszonegy évesen, 1881 januárjában, ifj. Károly
pedig harminc évesen, pár hónappal apja halála után távozott az élők sorából. A törvényszéki bíróként dolgozó Lajos sem élt sokkal tovább, harmincnégy évesen halt
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meg. Házasságából egy gyermeke volt, szintén
a Lajos nevet viselte. A Pfistererek közül senki
sem vitte tovább a patikát. A levéltári források
alapján kiderült, az 1878-ban ifj. Pfisterer Károly
nevére bejegyzett cég, 1902-ben megszűnt létezni.279 Ez persze nem jelentette sem a patikajog,
sem a patika megszűnését.
1888 és 1890 között Kulcsár Károly280 a
gyógyszertár tulajdonosa. Fiatalon elhunyt,
mindössze 36 évet élt. Szentmiklóson született
1855-ben. Érdemes azonban megjegyezni, hogy
id. Pfisterer Károly gyászjelentésén is olvasható
egy Kulcsár vezetéknevű személy, sógorként. Ez
feltételezheti Pfistererék és az őket követő Kulcsár Károly rokoni kapcsolatát is.

Récsei (2013):5 p.
Nagyó (1999) cikkében és dr. Sziliné dr. Decsi (1990) könyvében Kálmán-ként szerepelt, ezt a
nevet sok más írás átvette… Károly néven említi az 1890-es Gyógyszerészek évkönyve is, sírján is ez a név
szerepel.
279
280
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Őt követi 1890 és 1908 között Boda
József. Ekkor új helyen, a Széchenyi tér
keleti oldalán, a Rotter üzletház mellett
működik a patika. Boda neve az 1891.
decemberi összeírásban, a Magyar Királyi Természettudományi Társulat rendes
tagjai közt találjuk a nevét.281 Az 1903ban alakult „Nagy-Atád városi hitelszövetkezetnek” igazgatósági tagja volt,
később a Nagyatádi Takarékpénztár Rt.nek és a Nagyatádi Artézi Fürdő Rt.-nek
is. Ezen pénzügyi vonalon végzett helyi
Üvegcsék a Szent István Gyógyszertárból.
tevékenysége sokakat később arra kész(Bognár Tibor magángyűjteménye)
tetett, hogy megfeledkezzenek gyógyFotó: Kóczián Zoltán Gergely AFIAP
szerészi mivoltáról. A források szerint
játszott zongorán is, feleségével együtt részt vett az helyi amatőr művészeti-kulturális életben is.282 A nagypolitikából és a közéletből sem maradt ki. 1905-ben egy becsületbeli ügyben való segédkezés kapcsán írnak róla. Dr. Scwarcz Mihály nagyatádi
járásorvos és Dr. Bienenfeld Mór orvos között kirobbant vita során Boda József és
dr. Szetsey István, mint Schwarz megbízottjai, dr. Kommen Elek és Egyed Jenő, mint
dr. Bienenfeld Mór megbízottjai vannak jelen az ügyben.283 Az 1907-ben és 1908-ban
a képviselő választáson még mint, nagyatádi választási elnöki helyettes, választási elnök működik közre.284
1908 júliusában közli a hírt A Gyógyszerész folyóirat, hogy megvásárolta tőle
a nagyatádi patikát Teuchner Gyula285, ő maga 1909 július hó 1-én vette át Budapesten
Harmos Gyula „Flóra” nevű gyógyszertárát.286 1914-ben már Budapesten, a VII. kerületben találhatjuk meg.287 1918 körül a Magyarországi Gyógyszerész Egyesületnek is
igazgatósági tagja lesz. Budapesti patikáját 1922-ig üzemelteti, akkor Blum Gyula volt
abaújszepesi okleveles gyógyszerész veszi át.288
http://leporollak.hu/tudomany/eml1892/EML3B.HTM
Somogyi Hirlap, 2(100):3 (1905.05.03.)
283
Somogyi Hirlap, 2(295):5 (1905.12.28.)
284
Somogyvármegye, 4(169(937)):2 (1908.07.25.)
285
dr. Sziliné dr. Decsi (1990) könyvében a 47. oldalon hibásan Tenchner Gyula-ként van megnevezve, ezt több későbbi írás is átvette. A hiteles vezetéknév azonban Teuchner.
286
A Gyógyszerész, 11(5):76(1909.05.01.)
287
Budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes
névsora, 1914. junius
288
Gyógyszerészi Közlöny, 38(35):436 (1922.08.27.); Gyógyszerészi Közlöny, 38(12):141 (1922.03.19.)
281
282
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A hivatalosabb forrás, a Belügyi Közlöny 1908 november 22-i száma azt közli,
hogy Boda Józseftől a Nagyatádi Szent István patika a Námesztói Általános Takarékpénztár Rt. tulajdonába szállt.289 Mivel a tulajdonjog birtokosa nem természetes személy volt, így Teuchner, mint vezető szerepelhet történetünkben. Az új gyógyszerész
a felvidéki Rózsahegyről származott, 1894-98 között a források szerint a rózsahegyi
Katolikus Főgimnázium tanulója volt. Az 1903-1904-es tanévben egy évfolyamba járt
a Sperlágh család történeténél már említett Hainiss Bertával a Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem gyógyszerészi szakára. Vizsgáit 1905-ben egy időben tette
le Hainiss Bertával, Légrády Erzsébettel, Muttnyánszky Endrével.290 1910-ig vezette
a nagyatádi patikát.
Ekkor tulajdonosváltás is történik. Markovits Albert291 veszi át a gyógyszerészi
feladatokat, tulajdonosként a Nagyatádi Járási Takarékpénztár szerepel.292 Teuchner
visszatért a Felvidékre, Kovács Kálmán szepesolaszi gyógyszertárát vette meg.293
1913-ban immár mint poprádi gyógyszertár tulajdonos lép frigyre Klein Annussal
Budapesten.

Markovits első hirdetése a Nagyatád c. újságban. 1(6):8 (1911.02.05.)

289
103.691/1908. B. M. sz.; Belügyi Közlöny 13(49):469 (1908.11.22.); Nagyatádi Hírlap, 3(27):3
(1908.07.02.); Nagyatádi Hírlap, 3(33):4 (1908.08.13.)
290
Hivatalos Közlöny 13(18):2 (1905.09.01.); A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem
almanachja, 1903-1904 p. 231
291
dr. Sziliné dr. Decsi (1990) könyvében Markovicsként szerepelt. A korabeli források alapján a név
helyes írásmódja: Markovits.
292
Ellentmondásos adat. A helyi források szerint a Námesztói Takarékpénztár a tulajdonos. Tőlük veszi
meg Markovits Albert 1910-ben. lásd: Nagyatádi Hírlap 5(32):3 (1910.08.11.)
293
A Gyógyszerész, 12(9):129 (1910.09.01.)
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Markovits Albert 1900 és 1905 között végzi el a gyógyszerész szakot.294 Nagyatádra 1910-ben Döbröközből érkezik.295 1911-ben részt vesz a Nagyatádi Atlétikai
Klub megalapításában. Választmányi tag lett296 1912-ben és 1914-ben, mint az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat nagyatádi tagja szerepel többek közt dr. Kommen Elek,
dr. Jelinek Ármin, Ilkovits Lipót, Rotter Bernát és Wimmer Ignác társaságában.297
Mint gyógyszerész nem sokáig tevékenykedik a városban, ám ezen rövid 1-2 éves
időszak alatt a legkiélezettebb a verseny az 1906-tól konkurenciaként jelen lévő Vasdényey féle Turul és Szent István Gyógyszertár között. Az új patika visszaesést jelentett az első patika üzleti forgalmában is. Korabeli újságokból tudjuk, hogy a második
patika megnyitást erősen ellenezték. Az új gyógyszertár bojkottálására kérték a lakosságot. 1910-ben azonban a kokurenciaharc majdnemhogy vallásháborúvá fajult.
A gond ugyanis nem csak az volt, hogy Vasdényey Elemér új gyógyszertára konkurenciát jelentett, hanem hogy felekezeti alapon meg is oszthatta volna a lakosságot.
Míg Markovits izraelita hitű volt, Vasdényey mélyen katolikus.298 Markovits a lehető
legtöbb módon próbált keresztbe tenni a konkurenciának, többek közt úgy is, hogy
a Námesztói Takarékpénztár nevében kérvényezték, hogy a Korona Szálló mellé helyezhessék át a patikát. Ezt végül a Belügyminisztérium elutasította, mert erősen sértette volna Vasdényey érdekeit.299 (Túl közel lettek volna egymáshoz.)
1911-ben már arról olvashatunk, hogy Tarján Andor veszi át Markovits nagyatádi
gyógyszertárának vezetését. (A tulajdonjog a Kaposvári Takarékpénztár Rt.-re szállt.
Ugyancsak ellentmondásos adat szerepel a helyi lapban, amely szerint Tarján Markovitstól vette meg.)300 Markovits Győrbe ment, ahol Ciner Zoltán patikáját vette meg.301
Itt sem maradt sokáig, hiszen 1912-ben előbb Újpesten Gerő Izsó „Megváltó” gyógyszertárát vezeti,302 majd Kispesten, az Erzsébet téren kapott engedélyt patika nyitásra.303 Nem élvezhette sokáig a sikert és a pesti életet. 1917-re csődbe jutott.304 1918-ban
A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja, 1900-1901, 207p.; A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja, 1902-1903,192 p.;A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja, 1904-1905, 237 p.
295
A Gyógyszerész, 12(9):129 (1910.09.01.)
296
Somogyvármegye, 7(159(1822):4 (1911.07.15.)
297
Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve, 1914 p. 398.
298
Somogyvármegye, 6(266.(1631):5-6 (1910.11.22.)
299
Nagyatádi Hírlap 5(25):4 (1910.06.23)
300
Somogyvármegye, 7(209(1872)):4 (1911.09.14.); Nagyatád 1(38):3 (1911.09.17.); A Gyógyszerész,
13(8):93 (1911.08.01.)
301
A Gyógyszerész, 13(8):93 (1911.08.01.)
302
A Gyógyszerész, 14(3):34 (1912.03.01.)
303
Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 10(32):322 (1912.08.08.); Belügyi Közlöny,
17(34):289 (1912.08.11.)
304
Magyar Kereskedők Lapja, 37(15):9. (1917.04.14.).
294
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a Turul néven működő patikájának személyes joga dr. Telkessy Ödönre ruháztatott
át.305 Markovits Bársony Elemér csepeli gyógyszertárának kezelését vette át.306 1925ben Alsódabason307, 1927-ben Pásztón308, 1935-36-ban Cigándon és Sárospatakon309
találjuk. Érdekesség csupán, hogy 1925-ben feladott egy hirdetést miszerint elvesztette a diplomáját.3101928-ban vidéki patikatulajdonosnak adta ki magát, ilyen minőségében szőnyegeket vásárolt, amiket azonnal zálogosított, eladott. Sikkasztás miatt előállították, 1800 pengős kárt okozott.311 További sorsáról nem sokat tudunk, azon kívül,
hogy 1948-ban a balatonalmádi Balaton gyógyszertár gyógyszerésze volt, s ez évben
48 éve volt a pályán, a megye legidősebb gyógyszerészei között tartották számon.312
Itt egy rövid kis kitérőt teszünk. Nem tudjuk, hogy vajon Markovits szomszédja, és
hittársa fiait mi vitte a gyógyszerészi pályára, de tény, hogy Rotter Bernátnak két fia is
gyógyszerésznek tanult. Rotter Béla 1912-ben gyógyszerészhallgatóként a Galieli Kör
gyógyszerész szakosztályában tevékenykedett.313 Egy évvel később a Gyógyszerészettan Hallgatók Segély- és Önképző
Körének elnöke volt; részt vett a
Gyógyszerészek Országos Estélyének megszervezésében.314 Később, mint kaposvári (kaposmérői)
téglagyáros lett ismert.1923-ban
jegyezte el Baumöhl Ilust.3151927ben arról írtak az újságok, hogy
kirabolták.316 1929-ben már ő ült
a vádlottak padján, mivel még
1927-ben összedőlt egy pajta a téglagyárában,s ez egy ember életébe
Tarján Andor utolsó munkahelye,
a Mattersburgi Megváltó patika
került. Rotter Jenő még mint gyógyBelügyi Közlöny, 23(5):84 (1918.02.03.); Gyógyszerészek Lapja, 13(6):22 (1918.02.10.); Pesti Hírlap,
40(91):10 (1918.04.17.)
306
Gyógyszerészi Hetilap, 57(13.(2935.)):167 (1918-03-31)
307
Gyógyszerészi Közlöny, 42(1):16(1926.01.03.); Gyógyszerészi Hetilap, 64(4(12)):33 (1925.03.22.)
308
Pesti Hírlap, 49(123):18 (1927.06.01.)
309
Gyógyszerészi Közlöny, 52(22):355 (1936.05.30.)
310
Budapesti Közlöny, 60(173):6 (1926.08.01.)
311
Fővárosi Közlöny, 39(8):272 (1928.02.17.)
312
A Gyógyszerész 3(12):634 (1948.06.30)
313
Az Ujság, 10(281):13 (1912.11.27.)
314
A Gyógyszerész, 15(11):135 (1913.11.01.); Az ujság, 11(297):19 (1913.12.15.)
315
Az Est, 14(74):12 (1923.04.01.); Uj-Somogy, 5(74):6 (1923.04.01.); Gyógyszerészi Közlöny, 39(14):164
(1923.04.08.)
316
Somogyi Ujsag, 9(48):2 (1927.03.01.)
305
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Tarján Andor első hirdetése.
Nagyatád, 1(48):8 (1911.11.26.)

Tarján második hirdetése,
Nagyatád, 2(18):4 (1912.05.05.)

szerésztanhallgató 1913-ban tagja a Gyógyszerészi Muzeum-Bizottságnak.317 Nevét
több atétikai hírben is megtalálhatjuk. 1919 május 12-én hunyt el. Gyászjelentése szerint: „a haza szolgálata közben szerzett betegségben”.
1911-ben Tarján Andor nagyatádi gyógyszerész felesége a kaposvári Agid Antónia
lett.318 1913-ban még Nagyatádon találjuk.319 1915-ben Paks vonatkozásában említik.320
1916-ban Sátoraljaújhelyen említik a nevét, a háborúban végzett vöröskeresztes tevékenységéért a Vörös Kereszt hadiékitményes II. osztályú díszjelvényét kapta meg.321
1918-ban Királyhidán váltja Fassman Józsefet a Segítő Szűz Mária gyógyszertárban.322 1921 június 15-én Tarján Károllyal „Tarján és Társa” néven pénzváltó üzletet is

Budapesti Hírlap, 33(254):19 (1913.10.26.)
Nagyatád 1(43):3 (1911.10.22); Somogyvármegye, 7(243(1906):4 (1911.10.24.); A Gyógyszerész,
13(12):141 (1911.12.01.)
319
Az 1913-as Gyógyszerészi Zsebnaptár Tarján Ferencként ismeri. (Gyógyszerészi Zsebnaptár 1913, p. 266)
320
Gyógyszerészi Zsebnaptár 1915, p. 215
321
Budapesti Közlöny, 50(145):2 (1916.06.27.)
322
120.853 1918. B. M. sz.; Gyógyszerészek Lapja, 13 (44):175 (1918.11.03.); Gyógyszerészi Hetilap,
57(44(2964)):576 (1918.11.03.)
317
318
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Szerződés 1918-ból Szabó Mihály, özv. Halmágyi Jenőné
valamint Memlauer Aurél és felesége között. (Bognár Tibor magángyűjteménye)
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nyitott.323 Még ugyanebben az évben névtelen feljelentő pénzhamisítással vádolta meg.
A bíróság felmentette, ugyanakkor a sajtóban megjelent hírek tönkretették a hírnevét.324
1924-ig követhető nyomon a magyar forrásokban a ténykedése, Királyhidát Trianon után Ausztriához csatolták és 1925-től már nem szerepelnek patikusai a magyar
gyógyszerészi naptárakban. 1931-ben Mattersburgban (korábban: Nagymarton) bérelte az 1799-ben alapított Megváltó gyógyszertárat325. 1932. július 23-án elhunyt.326
1913 és 1918 között özv. Halmágyi Jenőnének327 sikerült megszerezni a tulajdonjogot, a vezetői szakfeladatokat Bonczy István és Memlauer Aurél látják el.
Megjegyzés: egy Halmágyi patikus család ismert a Szilágy megyei Zilahon. Halmágyi
László(1833-1899) mindhárom gyermeke gyógyszerész lett: Halmágyi Tibor (sz. 1870),
Halmágyi Ernő (1877-1968), Halmágyi Ilona (sz. 1884). A két fiú Kolozsvárott végzett
1899-ben és 1915-ben, a leány Budapesten 1908-ban. Halmágyi Ilona volt az első nő,
aki Erdélyben gyógyszertárállítási jogot nyert. Szilágynagyfaluban nyitotta meg Gondviselés nevű patikáját. Férje Gergelyffy György lett, aki később Nyíregyházán nyitott patikát. Hogy van-e rokoni kapcsolat a nagyatádra került Halmágyival, nem tudjuk.328
Özvegy Halmágyi Jenőné korábban az abrudbányai Bányász gyógyszertár tulajdonosa volt329, majd 1912-ben megvette Kiss Lajos bácstopolyai gyógyszertárát. Ezt egy
évvel később Szigethy Bélának adta el.330
Bonczy István 1979-1880-as tanévben végzi el a gyógyszerészi képzés első évét,
folytatni tanulmányait azonban csak az 1885-86-os tanévben tudja. 1895-ben Nagyszalontán dolgozott Phodraczky Ferenczné gyógyszertárának gondnokaként,331
a helyi gimnáziumot anyagilag is támogatta.332 1898-ban Remetey Ignác abrudbányai
gyógyszertárát veszi át333 és 1911-ig itt dolgozik, mint gondnok, ekkor Méder Hugó

Központi Értesítő, 1921 (46. évfolyam)1921-10-06 / 37. szám 889
Gyógyszerészi Hetilap, 1921 (60. évfolyam, 1/3034-52/3083. szám)1921-05-22 / 21. (3052.) szám 319;
Gyógyszerészi Hetilap, 1921 (60. évfolyam, 1/3034-52/3083. szám)1921-06-05 / 23. (3054.) szám 355
325
https://www.salvatorapotheke.com/de/ueber-uns-salvator-apotheke/geschichte-chronik-salvatorapotheke (2021.07.23.)
326
Gyógyszerészi Közlöny, 48.(11(33)):146 (1932.08.14.)
327
dr. Sziliné dr. Decsi (1990) könyvében hibásan Halmágyi Istvánné-ként szerepelt. A fennmaradt
szerződés, valamint a Gyógyszerészi Zsebnaptár vonatkozó számai is Jenőnéként írják.; Somogyvármegye, 9(208(2466):1(1913.09.11.)
328
Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai p. 114-115
329
Belügyi Közlöny, 13(19):213 (1908.05.10.)
330
A Gyógyszerész, 14(1):10 (1912.01.01.); A Gyógyszerész, 15(8):93 (1913.08.01.); Magyar Szó,
30(199):6 (1973.07.22.)
331
Gyógyszerészi Hetilap, 36(26):415 (1897.06.20.)
332
Állami polgári gimnázium, Nagyszalonta, 1895
333
Gyógyszerészi Hetilap, 37(35):589 (1898.08.28.)
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324

163

váltja fel.334 Nagyatádról való távozása után nincs túl sok üzleti szerencséje. Az ádándi
patikát bérli, majd amikor annak tulajdonjogára pályázatot írnak ki, nem nyeri meg.
Esetét példaként meg is írják: 60 éven át saját patikája sohasem volt.335
Memlauer (néhol Memlaur) Aurél 1911-1916 között járt a gyógyszerészképzésre.336
Halmágyi Jenőné leányát vette el feleségül. Mikor 1918-ban Halmágyiné eladja a patikát. Ő Tatára került Kátai Samu Angyal gyógyszertárát vette át.337 Innen 1920-ban Debrecenbe kerül, ahol Heib Pál Arany Angyal patikáját bérelte.338 Bonczy és Memlauer
között a kapcsolat megszakadhatott. Legalábbis arra enged következtetni egy hirdetés,
amelyben Memlauer Bonczy címét tudakolja.339 Memlauer Aurél 1924 december 21-én
hunyt el, 88 évesen, Budapesten. Sírja a rákosi „új köztemetőben” volt.340
1918 és 1921 között Szabó Mihály vezette
a patikát, aki 1920-tól lesz csak teljes jogú tulajdonos. A korábban közölt képen látható házat
ez időben adja el dr. Jelinek Hermann ügyvédnek.341 Az épület kicsit átalakítva ugyan, de ma
is megvan.
Szabó Mihály 1888-ban született Jászkiséren. Felesége a szintén gyógyszerész Horváth
Margit volt.342 1921-ben többször próbált maga
mellé segédet fogadni.343 1921. április 21-én halt
meg Nagyatádon, 33 évesen.344 Sziliné szerint
Szabó Mihály 1918-tól 1927-ig szerepel nagyatádi gyógyszerészként.345 A valóság az, hogy
Szabó Mihály 1921. évi halála után felesége, özv.
Párdányi (Fohsz) Richárd és
Szabó Mihályné Horváth Margit vezette tovább
felesége Horváth Margit
A Gyógyszerész, 13(9):105 (1911.09.01.)
Gyógyszerészi Közlöny, 43(14(42)):263 (1927.10.16.); Gyógyszerészek Lapja, 23(3):3 (1928.02.01.)
336
Jegyezzük meg, hogy ez az időszak már az I. vh időszaka, így elképzelhető, hogy tanulmányait nem a
felkészültsége nehezítette meg…
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Gyógyszerészi Hetilap, 57(35(2957)):465 (1918.09.01.); Gyógyszerészi Közlöny, 34(33):462 (1918.08.18.)
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Gyógyszerészi Közlöny, 36(46):549 (1920.11.21.)
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Gyógyszerészi Közlöny, 37(18):208 (1921.05.01.)
340
Magyarság, 5(276):14 (1924.12.25.)
341
Nagyné Gyánó (1999)-cikke szerint Szabó Mihály adja el a házat, de valószínűbb, hogy majd csak
az özvegye.
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Gyógyszerészi Közlöny, 34(30):422 (1918.07.28.)
343
Gyógyszerészi Közlöny, 37(9):106 (1921.02.27.); Gyógyszerészi Hetilap, 60(9(3036)):138 (1921.02.27.)
344
Gyógyszerészi Közlöny, 37(18):204 (1921.05.01.); Gyógyszerészi Hetilap, 60(19(3050)):288
(1921.05.08.); Gyógyszerészi Hetilap, 60(28(3059)):434 (1921.07.10.); Uj-Somogy, 3(93):3 (1921.04.24.)
345
dr. Sziliné dr Decsi (1990)
334
335

164

a gyógyszertárat, ám nem egyedül. Fohsz Richárd gyógyszerész ugyanis 1922-ben feleségül vette a megözvegyült nőt.346 A „Gyógyszerészek zsebnaptára” által közölt adat
szerint özv. Szabó Mihályné Horváth Margit 1924-ig vezette a gyógyszertárat. 1925-től
Fohsz Richárd a vezető, 1927-ben már segédet keres maga mellé.347 Decemberben eladja a nagyatádi patikát agárdi Horváth Gyöngyössy Gézának348 és átveszi a piliscsabai
Szent László Gyógyszertárat.349 Nevét Fohsz-ról Párdányi-ra módosítja. 1977-es halálig itt dolgozik.350 Gödöllőn van eltemetve. Feleségét „Mancó Nénit” egy visszaemlékezés hipochonderként jellemezte, aki napközben aludt és csak éjjel tevékenykedett.351
Párdányi (Fohsz) Richárd
piliscsabai háza

Szent István
Gyógyszertár receptje

Gyógyszerészi Közlöny, 38(36):447 (1922.09.03.)
Gyógyszerészi Közlöny, 43(8 (24)):162 (1927.06.12.)
348
Uj-Somogy, 9(281):3 (1927.12.11.); Gyógyszerészi Közlöny, 43(17(51)):322 (1927.12.18.)
349
Gyógyszerészi Közlöny, 43(16(48)):303 (1927.11.27.)
350
Gyógyszerészi Közlöny, 49(14):251(1933.05.27.); Horváth László (1993): A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye északi kerületében. – disszertáció, p. 60.
351
Gróf László visszaemlékezése. 2018
346
347
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Szent István Gyógyszertár korabeli képeslapon
Knöpfmacher János és Benyák János kiadása, 1930.
(Bognár Tibor magángyűjteményéből)

Az épület manapság
(Fotó: Kóczián Zoltán G. AFIAP)
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1928-tól a Szent István Gyógyszertár a jelenlegi Városi Könyvtár helyén működött tovább agárdi Horváth
Gyöngyössy Géza352 (1886-1947) tulajdonában és vezetésével.
Apósa vágújhelyi Hrabéczy Kálmán (1864-1931)
Nagyatádon hunyt el, így feltételezhető, hogy időnként
együtt dolgozhattak a patikában.
Hrabéczy Kálmán Szepesváralján született. 1891. május
27-én lépett be a Magyar Királyi Természettudományi Társulatba, Royko Victor tiszaújlaki gyógyszerész ajánlásával.
1893-ban házasodott össze nemes Fest Viktor és Fest Irén
lányával, Etelkával. Megjegyzendő, hogy ez ugyannak
a Hrabéczy családnak egy másik ága, amely JászberényGyöngyössy Géza
ben, majd később Budapesten üzemeltetett patikát.
Kálmán lányát, Hrabéczy
Eleonórát (1894-1962) vette el
Gyöngyössy Géza, két gyermekük lett. Az első Katalin (19242006) még Sátoraljaújhelyen
látta meg a napvilágot, feltételezhetően innen érkezett a család
Nagyatádra. A második leány,
Sarolta (1929-) már Atádon született. Apja Gyöngyössy László
főgimnáziumi tanár, hírlapíró
Hrabéczy Kálmán és Fest Etelka
és szépíró volt. Nekrológjában kiemelik, hogy Mikszáth-tal, Gárdonyival újságíróskodott.353
Gyöngyössy Géza az első világháború alatt 27 hónapot töltött orosz hadifogságban, fogolycserével került csak haza. Kitüntetésben részesült.354 Korábban Vásárosnaményban, Kúnmadarason, Sátoraljaújhelyen dolgozott.355 1930-ban Gyöngyössy engedélyt kapott egy fiókgyógyszertár felállítására is, melyet Lábodon hozott létre Isteni
gondviselés néven, vezetését Szikora Miklós gyógyszerészre bízta. 356

352
353
354
355
356

Hrabéczy Kálmán gyászjelentésén így szerepel a neve.
Gyógyszerészek Lapja, 18(7):6 (1923.03.01.)
Gyógyszerészek Lapja, 13(10):39 (1918.03.10.)
Friss Ujság, 18(220):3 (1913.09.16.)
Gyógyszerészi Közlöny, 47(1):9 (1931.01.04.)
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1932-ben azonban a Török-Labor gyógyárúnagykereskedés pert
indított Gyöngyössy ellen, így
mind az anya, mind a fiókintézményt lefoglalták.357 Az intézmények Kiss István és László Aladár
zárgondoksága alatt álltak 1934-ig.
Ekkor dr. Faller Ádámné Lukáts
Ilona vásárolta meg őket. A nagyatádi patika a Széchenyi tér 16 sz. alá költözött, és
itt is működött egészen az államosításig, 1950-ig. Bérlői/patikusai voltak időrendben:
1934-1943 dr. Faller Ádám, 1943–46 Braunberger Imre, 1946-tól Sávoly Lajos és
felesége Ferenczy Adrienne.
A nagyatádi patikával együtt a lábodi fiókgyógyszertár is Fallerék tulajdonába került, de még két évig, 1936-ig az alapító Gyöngyössy Géza látta el a vezetői feladatokat. 1942-ben Gyöngyössyt már Bérbaltaváron, Schäfer Aladár Isteni Gondviseléshez
címzett patikájának kezelőjeként találhatjuk meg a forrásokban.358 A lábodi fiókgyógyszertár története ezután külön kezelendő, hiszen a bérlők nem mindig egyeznek az
anyaintézmény bérlőivel. 1936-ban Csuka Irén, 1937-43 Simon Sándor, 1943-1948
Braunberger Imre, 1948-1950 Ferenczy
Adrienne a bérlő.
Lukáts Ilona (1904 Székesfehérvár – 1998 Budapest) férje dr. Faller
(később: Edöcsény359) Ádám (Dunaszekcső, 1907 – Budapest, 1993) volt.360
1934-ben kerültek Nagyatádra. Megjelenésükkel egy 18 évig tartó korszak
következett, mely során a patika tulajdonosa változatlan maradt, csupán
bérlői váltották egymást. A Lukáts
család ekkor már jól ismert patikus
dinasztia volt.361 Övék volt a székesfeBudapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 68(43):1.(1934.02.23.); Gyógyszerészi Szemle, 2.(4):69
(1937.02.06.)
358
Gyógyszerészi Évkönyv, 1942.
359
Gyógyszerészi Szemle, 6(6):58 (1941.02.08.).
360
Magyarság, 14(125):9 (1933.06.03.)
361
Ettre-Karcsai Lukáts. In: Schneider Miklós(1937): Nemes családok története – 1. köt. Székesfehérvár. pp. 40-41.
357
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hérvári Fekete Sas Patika a századfordulótól egészen az államosításig. (Vezetője Ilona
apja Lukáts Lajos [1872-1929]; majd testvére Lukáts Béla [1903–1975] volt.)
Faller Ádám Baján végezte középfokú tanulmányait 1925-1928 között.362 már fiatalon nagyon aktív gyógyszerész-közösségi életet élt. 1928-ban a kir. m. Pázmány Péter
Tudomány Egyetemen a Gyógyszerészettanhallgatók Segély- és Önképző- Egyesületének alelnöke volt363. Gyógyszerészi munkáját Gáts Lajos főnöksége alatt kezdte.364
Mesterével a baráti kapcsolat sokáig megmaradt, az még Nagyatádon is meglátogatta
őt. 1934 és 1943 között maga Faller vezetete a patikát. Utódai úgy emlékeznek, hogy
a gyógynövények lelkes elkötelezettje volt, és jó kontaktust tudott kialakítani a betegekkel. Nagyatádon a járási vöröskeresztben lett alelnök365, illetve a Nemzeti Munkaközpont nagyatádi szervezetének lett az elnöke.366 1937 március 15-én este tartott
bálon hazafias érzelmű beszédet mondott.367 Erre az időszakra a két patika közötti
viszály is talán csökkent. A leszármazottak legalábbis nem emlékeztek különösebb
rivalizálásra. Ennek némileg ellent mondhat Faller szaktevékenysége, amellyel ha
burkoltan is, de a konkurencia visszaszorítását célozta meg. Azt szerette volna elérni, hogy az „engedményadás közegészségügyi kihágásnak minősüljön”.368 1941-ben
a nagyatádi patika ismét a megyei figyelem központjába került egy szerencsétlenségnek köszönhetően. Boksay Klára segéd formalint lúggal kevert, s az oldalt felrobbant,
a lány arcába csapódó vegyszer súlyosan megégette.369 1942-ben már érződhettek
a gazdasági gondok, mert a neki tartozóktól csak árverezés útján tudta behajtani követeléseit. Ebből a lajstromból tudjuk, hogy Lábodon, Kissallérban és Szarvas-pusztán
éltek az adósai.370 1943-44-ben a front elől a Bakonyba menekült a család. Ezt követően a patikát már bérlők vezetik.
Braunberger Imre 1931-1939 között Dunaszekcsőn volt patikus a Szentháromság
gyógyszertárban, amely ez időben özv. Molnár Adolfné tulajdonában állt.371 1932-ben
az Ujság hasábjain megszólaltatták és kérték, hogy jellemezze a gyógyszertárbérlők
aktuális helyzetét.
„A gyógyszertárbérleteknél mindig az előző év forgalma alapján állapítják meg
a haszonbért. Az 1932. január előtt kötött bérleti szerződések így az előző évi forgalom
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Baja, 1928 p. 66
Gyógyszerészek Lapja, 23(21):10 (1928.11.01.)
Edöcsény Ádám (1934-) közlése.
Uj-Somogy, 22(28):5 (1940.02.05.)
Uj-Somogy, 22(10):2(1940.01.13.)
Somogyi Ujsag, 19(63):2 (1937.03.19.)
Gyógyszerészi Közlöny, 54(19):308 (1938.05.07)
Uj-Somogy, 23(48):2 (1941.02.27.)
Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 76(32):1 (1942.02.10.)
Gyógyszerészi Közlöny, 47(16(46)):255. (1931.11.15.)
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alapján jöttek létre. Azóta azonban a forgalom negyven százalékkal csökkent. Így az
a helyzet, hogy a bérlő megélni sem tud, de kénytelen a lecsökkent forgalomból a szerződésben megállapított magas bért fizetni, hogy óvadékát el ne veszítse. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a szegény betegek részére kiutalt minden gyógyszert hitelezni kell. Azelőtt az
állam térítette meg az árát, két év előtt áthárították a községekre, amelyeknek azonban
üres a kasszájuk és hónapokon keresztül nem fizetnek, bár a gyógyszerésznek harminc
napon belül ki kell egyenlítenie áruszámláját. A bérbeadók jórésze mindezzel nem tőrődve követeli a szerződésileg biztosított bért, mert tudja, hogy a bérlő még ráfizetés esetén
is kitart addig, amíg csak egy fillért is fel tud hajtani. Az illetékes hatóságoknak volna
tehát feladatuk, hogy jogsegélyt nyújtsanak a patikák bérlőinek is, amint megtették azt
a főbérlőkkel.”372
1943–1946 között Nagyatádon bérli a Szent István Gyógyszertárat.
Sávoly Lajos és felesége Ferenczy
Adrienne mindketten gyógyszerészek
voltak. A Ferenczy Árpádnak, Adrienn
atyjának Jászárokszálláson, majd Budapesten volt patikája.373 Adrienne 1913.
szeptember 8-án született Budapesten,
Kőszegen, Székesfehérvárott és Egerben
tanult, majd 1932-34 között apja jászárokszállási patikájában gyakornokoskodott. A diplomáját 1938-ban szerezte, egy évre rá kötött házasságot Sávoly
Lajossal. Együtt dolgoztak Budapesten, ahol gyógyszertárvezető volt, majd
1941-ben Juhász Istvántól megvásárolták az 1930-ban alapított Szeretet Gyógyszertárat Nemesdéden.374Ezt néhány évig
tudták birtokolni, 1943-ban Harr Jánosnak eladták.

Sávoly Lajos

Ujság, 8(258):4 (1932.11.17.)
http://marcaliportal.hu/Doksi/Ferency_Adrienne.pdf; A Dél-Dunántúl neves gyógyszerészei kötetben tévesen szerepel ez az adat. Tatán valóban volt egy 1927-ben elhunyt Ferenczy Árpád gyógyszerész
– aki Memlauertől átvette a patikát – ő azonban csak névrokon. Adrienne atyja jelenlegi forrásaink birtokában egy másik Árpád. Aki Csesztregen 1924-ig, majd Mezőkomáromban 1928-ig, Jászárokszálláson
1938-ig, s utána Budapesten volt.
374
Gyógyszerészi Közlöny, 58(25):343 (1942.06.20.)
372
373
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A háborús időkben Budakeszire menekültek, majd 1946-ban Nagyatádon kötöttek ki,
ahol Faller Ádámnétól bérelték a patikát. Az államosítás után rövid ideig még Nagyatádon, majd mindketten Kőröshegyre, Balatonföldvárra, végül 1953-ban Marcaliba kerültek.375 Itt Sávoly Lajos a patika vezetője lett, felesége pedig a helyettese.376 Négy gyermekük közül kettő folytatta a családi hagyományt gyógyszerész-szakasszisztensként. Sávoly
Marcaliban a bélyeggyűjtő kör vezetője is volt, megszállott bélyeggyűjtő hírében állt.
Nyilatkozat
Sávoly Lajos
aláírásával

Receptek Sávoly Lajos és felesége recepteskönyvéből

Sávoly Dóra

„Dórika-krém”
Sávoly Dóráról elnevezett készítmény

Egy 1951-55 közötti személyzeti nyilvántartás szerint az 1953-as évben Kőröshegy előtt vagy után,
néhány hónapot ismételten Nagyatádon töltött.
376
Gyógyszerészet, 50(5):322 (2006/05)
375
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Ekcéma olaj

Tyúkszemírtó

Izzadás ellen

Hajszesz hajhullás és viszketegség ellen
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A második patika története
A Turul Gyógyszertár

A Turul Gyógyszertár korabeli képeslapon.
(4426 Grasselly László dohánytőzsde kiadása – cc. 1926)

A Turul Gyógyszertár Nagyatád második patikája volt, 1905-ben kapott személyjogú engedélyt rá, s 1906-ban nyitotta meg vasdinnyei Vasdényey Elemér377 (18741964). A patika Nagyatád központjában, a Kossuth utca 3. alatt működött.
A Vasdényey család ősi nemesi család volt. Kempelen szerint a Szák-nemzetségből
származó család első ismert őse Pósa a XIII. században élt. Unokájának fia, János 1274ben kapott IV. Lászlótól földet a Komárom megyei Dinnyén. András nevű ős fiaiban
a család két ágra szakadt. Ferenc nevű fia az azóta kihalt vasdinnyei Vass, míg György
a vasdinnyei Vasdényey család alapítója lett. Unokája Vasdényey János 1670 körül vette nőül Póka Zsuzsannát, s a friggyel együtt hozományként Szabás felét kapta birtokul.
A Somogy megyei ág Miklós nevű fiától eredeztethető. Az 1754-55. évi nemesi összeírásban
Somogyban János igazolja nemességét.378 Répay Lajos jegyzi meg, hogy Vasdényey Béla
Kadarkúton, mint földbirtokos 1875-ben felszólalt egy helyi patika létesítése ügyében.379

Belügyi Közlöny 10(51):414; 92,469/1905. B. M. sz.; Somogyvármegye, 2(351):4 (1906.08.04.)
Kempelen Béla(1932): Magyar nemes családok 11. köt. p. 52; Baranyai Béla(1916): Somogy Vármegye nemes családai. IN: Csánki Dezső (szerk.) Somogy Vármegye. Budapest: Országos Monografia
Társaság. (Magyarország vármegyéi és városai 18.) p. 632
379
Répay Lajos-Puskás Béla(2005): Kadarkút: községtörténeti tanulmányok. Kaposvár. p. 265-266.
377
378
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Vasdényey a szakmával Kaposváron, a Babóchay-patikában ismerkedett meg, mint
gyakornok, 1891-ben. A millenium évében 1896-ban szerezte gyógyszerészi oklevelét
a Budapesti Tudományegyetemen. Visszakerült rövid időre Kaposvárra, majd Budapesten is dolgozott, mint beosztott gyógyszerész egy Király utcai patikában. 1902ben részt vett egy pozsonyi Kertészeti Kiállításon is, ahol ribizliaszujával bronzérmet
nyert. A hírt több korabeli szaklap is lehozta.380 1904-05 között a VII. kerületben
a Szövetség utca 39. szám alatt lakott.381
Testvére Vasdényey Aladár 1889-ben már gyakornok és 1889-1891 között szerzett
gyógyszerészi végzettséget. Nagybajomban tevékenykedik 1900-1907 között, mint
Körös Lajos Magyar Király Gyógyszertárának gondnoka, később ugyanezen patikát
vezeti önállóan 1942 körüli haláláig.382 Aladár szintén tevékeny politikai és társadalmi
életet élt. Nem csoda, hogy a névhasonlóság, valamint a Nagyatád-Nagybajom ös�szetéveszthetősége miatt Aladárt és Elemért olykor valószínűleg a források is összekeverték.383
Vasdényey
Elemér
1961-ben

L’huillier.: Kertészeti kiállítás In: Köztelek, 12(76):1508. (1902.02.24),
Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 16(9):1774. (1904-1905)
382
Lásd: Gyógyszerész zsebnaptár, Gyógyszerész Naptár, Gyógyszerészek évkönyve zsebnaptárak,
Gyógyszerészi Almanach vonatkozó számait.; Solymosi László – Mikóczi Alajos(1979): Nagybajom
története. Kaposvár: Nagybajom Nagyközségi Közös Tanács VB, p. 357; SML – Nagybajom képviselőtestületi jegyzőkönyve 1905. év.
383
A Gyógyszerész c. folyóirat pl. azt a hírt adja közre, hogy Aladár nyert patikaállítási jogot Nagyatádra. A Gyógyszerész 7(12):187, (1905.12.15.); Ez jelenik meg a Somogyi Hírlap 2(77):2 (1905.08.05.)
számában is. A Belügyi Közlöny hivatalos közlése a helytálló.
380
381
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Nagyatádra érkezve Vasdényey Elemér már nagy tudású ember hírében állt, saját
gyógyszereket is készített és árusított. 1908-ig tartalékos gyógyszerügyi járulnok is
volt a pécsi 19. honvéd kiegészítő parancsnokság kötelékeiben, ekkor kéri felmentését, rangja feladásával együtt.384 Szintén 1908-ban egy szekrényi tojásgyűjteményt
adományozott a Nagyatádi Polgári Fiúiskola természetrajzi szertára számára.385 1912ben a Nagyatádi Járási Hitelszövetkezet igazgatótagságába is bekerült.386 1922-ben a
Kaposvári Egyesületi Leánygimnázium számára egy 10 000 koronás alapítványt tett,
amelyért a Kultuszminisztérium dicsérő oklevéllel jutalmazta.387
Vasdiplomája átvételekor 1961-ben így emlékezett vissza a kezdetekre Szalai László
nak adott interjújában: „Édes öcsém, azért választottam a gyógyszerész pályát, mert nagyon szerettem és szeretem. Nem tudok elképzelni egy napot sem úgy hogy ne készítsek
gyógyszert, amikor tudom, hogy valahol egy beteg ember ettől várja gyógyulását. Nem haragudtam soha, még akkor sem, ha éjjel keltettek
fel olyan orvosságért, ami nappal sem lett volna
késő. Amikor gyógyszertáramat megnyitottam,
egyetlen injekció volt, a többit készíteni kellett.
Ma sokkal kényelmesebb a gyógyszerész munkája, mások a betegek is. Tudja, édes öcsém, miket
kértek akkoriban? Szénaporkeveréket, vöröstéglaolajat; akadt, aki ezzel állított be: »Adjon valamit
tekintetes úr, úgy szaladgál bennem a fájás, mint
gyík a gyepűben.« Kértek smirkúrának valót,
kalapkútolajat meg kenésre szolgáló fehér kocsonyát. Ma már senki sem keresi ezeket az elavult
patikaszereket. A falusi asszonyok olyan megszokottan térnek be a gyógyszertárba germicid
kúpért, sevenal vagy karil tablettáért, mintha a
fűszereshez mennének lisztet, cukrot vásárolni.”388
Felesége Zahradnitzky Lujza volt. A házaspár
mélyen katolikus volt. A hitéletben is szerepet
A Vasdényey házaspár 1929 körül
vállaltak. Sógóra Zahradnitzky Zsigmond szin(NVM_F_801. Az NKSKVárosi Múzeum Gyűjteményéből)
tén gyógyszerészmesterként dolgozott, 1922-ben
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Somogyi Hírlap, 5(95):4. (1908.04.24.)
Szmodics Szilárd (szerk.): Polgári fiúiskola és leányiskola, Nagyatád, 1908 p. 11.
Központi értesítő, 37(34):1026 (1912.04.28.)
Uj-Somogy, 4(92):2 (1922.04.23.)
Szalai László(1964): A vasdiplomás In: Somogyi Néplap 18(79):4. (1964.04.02.)
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kapott engedélyt Nagykőrös hatodik patikájának felállítására.
Apósa Zahradnitzky Ferenc Budapesten pénzügyi tisztviselőként tevékenykedett. Vasdényey Elemér és Zahradnitzky Lujza
Erzsébet nevű lánya szintén gyógyszerész lett.
Az 1920-as években a források tanúsága szerint Vasdényey alkalmazottat keresett. Keresztény, nőtlen férfi személyében, elvárása csupán a magyar nyelv ismerete volt, nem
okleveles segédet is elfogadott volna. Lakást, étkezést, sőt
szabadnapokon saját vadászterületét átengedve az illetőnek.
Márton János körülbelül a hirdetések feladásakor kerülhetett katonatisztként Atádra. Erdélyi származású volt, s földiVasdényey Erzsébet
je, Dr. Kajtár Márton ajánlatára került Vasdényeyhez, mint
gyakornok, később, mint beosztott gyógyszerész, hét évig dolgozott a patikában, ebből két évig önállóan.389 Őt 1926-32 között néveri Gáspár Géza390 váltotta.
„Talán nem lesz érdektelen, ha ízelítőt adok, hogy miként kérte az akkori közönség a
bajuszpedrőt. Ez a bajuszkozmetikum kétféle kiszerelésben készült. Egyik része apró, kerek bádogdobozban, a másik kiszerelési mód a zsírpapírba csomagolt kocka formájában
került eladásra. Ez utóbbit pilács bajuszpedrőként igényelték.”391
Gáspár 1930-ban Kaposváron kérvényezi egy hetedik patika felállításának jogát. Kérvényét elutasították.392 Még ebben az évben megkérte Vasdényey Erzsébet kezét, feltételezhetően abban a reményben, hogy a friggyel együtt esetleg a patika jogait is megszerezheti.
A házasság azonban már nem valósult meg.393 Gáspár Géza 38 évesen, 1937 májusában
házasodott meg Körmendy Évával.394 1938-ban Toponáron nyithatott saját patikát.395
A „Három Király” nevet kapta.396 1950-52-ben Kadarkúton gyógyszertárvezető, őt váltotta
le Répay Lajos.397 1952 márciusától nyugdíjazásáig (1977) Somogyfajszon dolgozott.398
Gyógyszerészi Hetilap, 65(13(38)):257(1926.09.19.)
1974-ben már, mint somogyfajszi gyógyszertárvezető írta visszaemlékezéseiben ezeket az adatokat
Kóczián Gézának.
391
Gáspár Géza visszaemlékezése 1974-ben.
392
Somogyi Ujsag, 12(267):5 (1930.11.23.); Somogyi Ujsag, 12(196):1 (1930.08.30.); Gyógyszerészi
Közlöny, 46(17(50)):288 (1930.12.14.);
393
Somogyi Ujsag, 12(294):4 (1930.12.28.); Gyógyszerészi Közlöny 47(1):9 (1931.01.04.); Gyógyszerészek Lapja, 26(1):15 (1931.01.01.)
394
Uj-Somogy, 19(117):4 (1937.05.27.)
395
Gyógyszerészek Lapja, 33(5):11 (1938.03.01.)
396
Ebben némi humor sejtődik, a család felmenői között találhattunk Gáspár Menyhértet és Gáspár
Boldizsárt is.
397
Répay Lajos-Puskás Béla (2005): Kadarkút: községtörténeti tanulmányok. Kaposvár. pp. 260-266.
398
Tomity Virág (Somogyfajsz Könyvtári, Információs és Közösségi Hely) közlése alapján ismerjük a
településre érkezésének pontos dátumát: 1952. március 13.
389
390
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A Perniovulsan Seb-Fagykenőcs receptje Gáspár Géza visszaemlékezése szerint

1929-ben Vasdényey már biztosan rendelkezett a Perniovulsan Seb-fagykenőcs
védjegyoltalmával. Díszes – sziklás hegyen kitárt szárnyú turul madarat ábrázoló
grafikával ellátott címkével került forgalomba.399
Perniovulsan sebfagykenőcs:
csomagolási módja: 25 g, 50 g;
törzskönyvi száma: 670.;
előállítója Vasdényey Elemér gyógyszerész, Nagyatád.
Forgalombahozója: ugyanaz.
Ára: P 1.50, 4. –
Forgalomba hozható: orvosi rendelet nélkül.
Összetétele: Natr. tetraboric. 11.75 g,
Aethylium p. aminobenzoicum 0.75 g,
Adeps lanae anhydr. 5.0 g,
Axiung. benzoat. 5.0 g,
Aqua rosar. ad 25 g, tubusonként.400
Vasdényey Elemér a politikába is belekóstolt. Az Egységes Párt járási elnöke volt
az 1930-as években. A következőket írja róla az Új Barázda: „Vasdényey Elemér járási
pártelnök, a »tekintetes patikárus ur« pedig olyan, mintha csak a régi, tradiciós »nemzetes« világból pottyant volna a huszadik századba. Úriháza tárva-nyitva a vendégek
előtt úgy, hogy a tisztelt vendéglősipar joggal megirigyelheti azt a »telt-ház«-at, amit
Vasdényeyék ebédlője nap-napután mutat.”401
399
400
401

Központi Védjegy-Értesítő, 1929(10):107.
Gyógyszerészi Közlöny, 50(41):684 (1934.10.13.)
Új Barázda, 13(50):2 (1931.03.03.)
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1930-as évek elején részt vesz Berki Gyula kampányában, majd 1935-ben saját lakásán fogadja a Nagyatádra érkező Bethlen Istvánt is, mint a Berki párt helyi vezetője.402
Berki a választást elvesztette – később így kommentálta: „A tegnapi nagyatádi választás a nyílt a szavazásnak nemcsak paródiája, de a leggonoszabb formája volt. Emlékezetes, hogy Bethlen István gróf az elmúlt héten csütörtökön jelent meg Nagyatádon
az én támogatásomra. Magánháznál kényszerültünk összegyűlni, mert még zárt helyen
sem adtak gyűlés tartására engedélyt.[…] Fenyegetés,jogelvonás, adóvégrehajtás, és az
adósvédelmi rendelet megszüntetésével való rémités a választóknak napirenden szerepeltek egész kerületemben. […] Vasdényey Elemérnek, nagyatádi szervezetem vezetőjének
gyógytárában szombatra tűzték ki a patikavizsgálatot. Az erkölcsi és az anyagi korrupciót olyan mértékig alkalmazták, amilyent én még húszéves közéleti pályámon, pedig
kétszázánál több választáson vettem részt, sohasem tapasztaltam.” 403
Így talán az sem véletlen, hogy 1930-as években, mindkét nagyatádi patika eladósodott, zárgondokság alá került… A Turul javára legyen írva, hogy az az államosításig, 45
évig Vasdényey tulajdonában volt. Így az ő alakja jobban megmaradt az helyiek emlékezetében. A nagyatádi hagyomány őrá emlékszik a PATIKUS-ként. A negyvenes évekre
egyértelművé vált, hogy a város nem tudja fenntartani a két patikát. Maga Vasdényey is el
akarta adni a sajátját, erről tanúskodik a Gyógyszerészi Szemlében feladott hirdetése is.404
Természetesen Vasdényey megjelenése a városban a második patikával felélesztette a versenyszellemet az első patika éppen aktuális vezetőiben is. Az ellentétek
Markovits Albert gyógyszerész idején éleződtek ki a legdurvábban. (Talán politikai,
vallási okból is.) Akkor az orvosi vények mennyiségének meghatározásakor kerültek
érdekellentétbe. Vasdényey a kaposvári Kerületi Munkásbiztosító Pénztárhoz fordul,
hogy az ő érdeik is vegyék figyelembe. Így fele-fele arányban születik meg a döntés,
ami nem nyugtatja le a kedélyeket. Az első patika vezetői ugyanis úgy vélték, hogy a
bevándorló gyógyszerésznek kevesebb járna. Az indulatok nem csitultak, Kaposvárról
a Szociáldemokrata Párt egy háromfős békéltető küldöttséget menesztett Nagyatádra,
de még így is majdnem tettlegességig fajultak a dolgok.405
Vasdényey Erzsébet 1934-ben Bácsay Antal nagyatádi honvédszázadossal kelt egybe
Budapesten. Dr. Berki Gyula nagyatádi országgyűlési képviselő és Vasdényey Pál miniszteri tanácsos voltak a szertartáson a tanúk.406 Bácsay 1943-1944 közti időszakban, mint
a 6/ III. zászlóalj (Nagyatád) egyik parancsnoka szerepel, alezredesi rangban. A háborút
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8 Órai Ujság, 21(72):1 (1935.03.29.)
Esti Kurir, 13(75)6 (1935.04.02.)
Gyógyszerészi Szemle, 7(8):82 (1942.02.21)
Somogyvármegye, 6(266(1631)):5 (1910.11.22.)
Magyar Országos Tudósító, 16(62) (1934.03.17.)
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követően, 1945-ben a korábbi rendszerbeli magas pozíciója miatt 8 hónapnyi fegyházra
ítélték, amit aztán perdöntő bizonyíték hiányában azonnali szabadlábra helyezésre módosítottak – beleszámítva a per során börtönben töltött időt. Az ügyészség fellebbezett,
Bácsay nem várta meg az eredményt, felesége és apósa segítségével eljátszotta a szökését Jugoszláviába – ám sohasem hagyta el a házukat… A család később sokat költözött,
Nagyatádról Győr-Sopron megyébe, majd onnan 1950-ben Tabra, majd Somogysámsonba, végül Kaposvárra. 18 évig sikeresen bujtatták az egykori katonát, ekkor betegsége miatt kellett felfedni a titkot. A pár harminc évig élt házasságban, ekkor hunyt el 64
évesen Bácsay Antal. Temetése 1963 április 12-én volt a kaposvári Keleti Temetőben.407
87 évesen, 1961-ben kapta meg Vasdényey Elemér a 65 éves munkásságáért adományozott vasdiplomát. Duha Tivadar, a Megyei Tanács főgyógyszerésze adta át neki Kaposváron, a TIT helyiségében. A Gyógyszertári Vállalat jóvoltából Vida Béla némi pénzjutalmat is átadott az oklevél mellé az akkor még aktívan dolgozó gyógyszerésznek.408

A Turul patikából fennmaradt emlékek, a
Városi Múzeum gyűjteményéből

Szalai László(1963): Életfogytiglanra ítélte önmagát… In: Somogyi Néplap 20(76) (1963.03.31.);
Gyászjelentés In: Somogyi Néplap 20(85):4. (1963.04.12)
408
Ülést tartott a Somogy megyei Gyógyszerész Szakcsoport In: Somogyi Néplap, 18(60):3 (1961.03.11.)
407
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Receptek Vasdényey Elemér recepteskönyvéből
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Fodor K. Dobozgyára
Fodor Kálmán Mátyás 1870-ben alapított dobozgyára egészen 1949-ig biztosította
a hazai és számos környező országbeli patika számára a csomagolóanyagokat. Igaz
ugyan, hogy 1916-ban a Fodor család kénytelen volt eladni a gyárat a Dávid Károly és
fia dobozáru és falemezgyár Rt.-nek, a nevet azonban az új tulajdonos is tovább vitte.
A források szerint a gyár eladása után már csak az F.K.B jelzést alkalmazták a termékeken, jelen matricákon még a „Fodor K. Dobozgyár Budapest” felirat szerepel, tehát
1916 előtt nyomtatták őket.409

A matricákat
Kóczián Géza őrizte meg
az utókornak – kifejezetten
azzal a szándékkal, hogy
egy majdani
„A nagyatádi patikák
története” című
tanulmányban
felhasználhassa

Ifj. dr. Gőbel József: Fodor Kálmán első Magyar Gyógyszerészeti Dobozgyára IN: Gyógyszerészettörténet 2009/12. 7(2): 15-18.
409
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Aesculap fejet ábrázoló üvegből később
tükröt készítettek és jelenleg is megvan
a Szent István Gyógyszertár officinájában

A Turul Gyógyszertár belsejéről
fennmaradt fotók
(Kóczián Géza gyűjteménye)

Galenus fej a Turul patika díszeként használt urnáról. (Fotó: Bognár Tibor)
(Az egyik urna Bognár Tibor magángyűjteményében volt)
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„A mostani Kossuth u. 3. számú ház helyén volt a Turul gyógyszertár, tulajdonosa
vasdényei Vasdinnyei Elemér volt, aki lányával, Erzsébettel vezette a gyógyszertárat. Akkor még nem voltak oly nagymértékben gyári pirulák (legfeljebb aspirin,
kinin, gilisztahajtó, Darmol drazsé hashajtó). A fontos gyógyszert az orvos felírta
a receptre és a gyógyszerész aszerint patikamérlegen kimérte a szükséges vegyszereket és azokból összeállította a szükséges porokat és pirulákat saját kis laboratóriumában. Ehhez megvolt a szükséges felszerelése, patikamérleg súlyokkal, porcelán
mozsár és sok egyéb felszerelés. A gyógyszertárban rengeteg mutatós gyógyszertári
üveg üvegdugóval, latin felirattal, szép kurblis pénztárgéppel, pálmákkal és világító
üveggömbökkel díszítve. A gyógyszertár lebontásakor ezeket az értékes berendezési
tárgyakat valahova elszállították és talán ma is őrzik.”
Id. Sárdi József emlékei Nagyatádról, a harmincas évekről
(Tollba mondta 1992-ben)
Forrás: Ifj. Csonka Pál (Nagyatád Retro Csoport)

TURUL receptkiadási pecsétje
Forrás: „Apu Apu” (Nagyatád Retro Csoport)
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Az államosítás, a kommunizmus és
az államszocializmus évei

A rendelkezésünkre álló helytörténeti források az államosítás időszakáról nem egyértelműek. Hol a Turul megszüntetéséről írnak, hol egyszerű és kényszerű összevonásról. Edöcsény (Faller) Ádám közlése talán közelebb visz a valósághoz: „Az ostrom alatt
a Szent István reál jogú gyógyszertár teljesen tönkrement, minden elveszett. A padláson
megmaradt kiselejtezett edényzetből (valószínűleg az eredeti edényzet volt: fekete tégelyek,
7 dl-es aranyszegélyes cimkézett üvegek) szereltük fel nagyjából.
Ez az edényzet kísérte a gyógyszertárat Somogyszobra. Minden
dokumentum, ami birtokomban volt, ott veszett a szétzúzott
gyógyszertárban.”410 Feltételezhető tehát, hogy a Szent István
patikából nem sok maradt meg, s egyszerűbb volt a Turul
(avagy a két patika) megmaradt eszközeivel ellátni a települést.
A „vezető” patikusok személye sem tisztázott teljesen. Tény: a
nagyatádi patika hivatalosan a továbbiakban 9/44. számú patikaként működik a Turul épületében. 1952-től a gyógyszertár
vezetését ifj. Kóczián Dezső látja el, aki Berzencéről két éves
Ifj. Kóczián Dezső
csurgói kitérővel érkezik Nagyatádra a családjával.

410

Edöcsény (Faller) Ádám – képeslapja Kóczián Gézához, 1974. IX. 14.
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A köztes időszakban Sávoly Lajos és feltételezhetően 1951 májusa és 1952 júliusa
között Czeglédy Béla is dolgozott a patikában vezetőként. Beosztott gyógyszerészként Répay Lajos (1951 júl. – 1952 febr.)
Dr. Picker Rezsőné Berthóty Aranka (1951
okt. – 1951 nov.), Kovács Jenő (1952 febr.),
ifj. Modra László (1952 aug. – helyettes fel.
vezető), Sávoly Lajos (1953 jan.-febr. – helyettes fel. vezető), Zsolnai-Plossek Béla
(1952 aug. – 1958?), Kiss Pál László (1953
aug.-okt.), Szeghy Sándor (1950-1957).411
Zsolnai-Plossek Béla 1948-ban, még
mint a tabi „Igazság” gyógyszertár dolgozója szerepel a forrásokban.412 Akkor 73 éves volt és 54 éve volt a pályán. 1958-ban
öngyilkosságot követett el. Mint Somogy megye legidősebb gyógyszerészét említik, 84
évesen, aki betegsége miatt vetett véget az életének.413
Kóczián Dezső 50 éves volt, amikor Nagyatádra került. Később csatlakozott gyógyszerészként a patikába: 1963-tól dr. Verkmann Simonné, 1965-től Kóczián Géza,
1969-től Gara István és Tóka Anna, majd Jakab Pál.
1970-ben amikor a szocialista gyógyszerészet 20. évét „ünnepelték”, pénzjutalmat és törzsgárdajelvényt kaptak a megyében 10, illetve 20 éve tevékenykedő gyógyszerészek. A törzsgárda nevében Kóczián Dezső mondott köszönő beszédet,
a Kaposváron rendezett gyűlésen.414 Ugyanebben az évben kíváló gyógyszerész címet is kapott a minisztériumtól.415
1974-ben a Munka Érdemrend ezüst fokozatát kapta meg,
nyugdíjba vonulása alkalmából.416
1973-tól, haláláig 1987-ig Kóczián Géza lett a vezető.
1979-től városi és járási főgyógyszerész is. Ez időben a patika
egyben kulturális központ is. A fiatal értelmiségi, művészetek
Kóczián Géza
Az adatok forrása egy kézzel vezetett személyzet nyilvántartás. 1950 és 1957 közötti adatokat tartalmaz.
A Gyógyszerész 3(12):364. (1948.06.30)
413
Somogyi Néplap, 15(169):4 (1958.07.19.)
414
Somogyi Néplap, 26(207):5 (1970.09.04.)
415
B.Zs.(1970): Kiváló gyógyszerész. IN: Somogyi Néplap, 26(251):5 (1970.10.25.); Magyar Nemzet,
26(153):7 (1970.07.02.); Népszava, 98(153):2 (1970.07.02.); Zalai Hírlap, 26(153):1 (1970.07.02.)
416
Magyar Közlöny, 1974.(48):504 (1974.07.06.); Egészségügyi Dolgozó, 18(9):3 (1974.09.02.)
411
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és kultúra iránt érdeklődő Géza gyakorta látta itt vendégül barátait a hosszú ügyeleti
órák alatt.
1971. április 25-én várossá nyilvánították Nagyatádot. Ezt követően meginduló területrendezés a „belváros” arculatát teljesen átszabta. 1971. júniusában a Turul Patika
és a mögötte lévő lakóépület („Vasdényey Kúria”) elbontásáról is döntöttek.
A hetvenes évek során rengeteg új épülettel gazdagodott a város. (Az 1976-ban
megépült Városi Kórházon belül működött egy kórházi patika is, mely a kórház belső gyógyszerellátásáért felelt.) A 9/44. számú Gyógyszertár is új épületbe költözött,
a Korányi Sándor utca 4. szám alá. 1977-ben már ebben az épületben működött a patika. Az új helyen a kezdetben még sok tervezési hiányosságot tapasztaltak a dolgozók.
A hibákról, hiányosságokról 1977 júliusában, 1978 májusában valamint augusztusában tett írásos bejelentést a gyógyszertárvezető és a szakszervezeti bizalmi. A korabeli
dokumentumokban harminc fős dolgozói létszámot említenek.
Az államosítás utáni időben a gyógyszerészek nem csak Nagyatádért voltak felelősek. Járási központ lévén, kénytelenek voltak a környékben lévő kisebb települések
patikáinak helyettesítéseit is alkalmanként ellátni, ezeket ellenőrizni. Ilyen volt többek között Vízvár, vagy Somogyszob is. A korabeli hangulatjelentésekből kiolvasható,
hogy a megnövekedett feladatokhoz képest kevés szakember volt, s azt a keveset is
nehéz volt hosszú távon a városban tartani. Kiváltképp a lakáshoz jutás volt nehézkes
és nagyon körülményes a feljegyzések szerint.
Gyógyszertár
épülete
2013-ban
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? – Gadanecz Ica –
Gelléri Andor? – ? –
Kóczián Dezsőné
Sperlágh Mária –
Berkes Erika

Pihennek és bolondoznak
a patika dolgozói
a „régi” patika udvarán...
Valamikor az 1960-as
években...
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Gyógyszertárak Nagyatádon a rendszerváltás után
(Kóczián Zoltán Gergely – Gara Bella Klára)
1987-től a korábbi vezető helyettes, Gara István lett a gyógyszertár vezetője.
1990-es években patikusok voltak Nagyatádon (a kórházi patika patikusait is figyelembe véve): Borondicsné Németh Katalin (v.1987), Bíró Péter (v.1989), Gara Istvánné Tóka
Anna (v.1974), Lovkó Zoltán (v.1986), Magyar Endre (v.1966), Magyarné Finta Zsuzsanna (v.1961), Rákóczyné Écsy Éva (v.1975), dr. Verkman Simonné Héli Terézia (v. 1964).417
A patika a rendszerváltást követően, 1995-ben magánkézbe került. Az akkor ott
dolgozó három gyógyszerész 1995. november 10-én alapította meg az intézményt azóta is működtető Gara és Társai Bt-t, 1995. december 13-a óta a tulajdonukban van
a patika. Felvették a Szent István Gyógyszertár nevet, tisztelegve a város első patikája
előtt. 2014-ben három szakgyógyszerész, öt szakasszisztens és öt asszisztens dolgozott
az intézményben. Az officinában három gyógyszerkiadó ablak működik. A patika jelentősen vesztett eredeti méretéből, a lecsatolt helyiségekben egyéb üzletek nyíltak.
Dr. Gara István nagyatádi főgyógyszerész a Somogy Megyei Gyógyszerészi Kamara
elnöki posztját is betöltötte, de a hosszú évtizedek alatt volt küldött, felügyelőbizottsági tag is. 1990 és 1998 között a képviselő testület tagja Nagyatádon, 1994 és 1998 között
Nagyatád Város alpolgármestere volt. 1990-es években a kezdeményezésére jött létre
a Nagyatádi Diákokért Alapítvány, amelynek hosszú ideig elnöke is volt. 2009-ben
a Nagyatád Város Díszpolgára címet is elnyerte. Megkapta Magyar Arany Érdem
keresztet is 2016-ban gyógyszerészi kamarai munkájáért.
Gara István és felesége
Tóka Anna

417

Gyógyszerészeti évkönyv 1990.
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Gara István családja is már gyógyszerászdinasztiának tekinthető. 1802 óta vannak – bár nem folyamatosan – gyógyszerészek a Gara családban. Édesapja id. Gara István (1912-1969)
a második világháború után a Richter Gyógyszergyárban is
dolgozott. 1955-ben Kurdra került, az 1956-os események
után Vízvárra. Két fia, István és László is gyógyszerész lett.
(Utóbbit az „éneklő patikusként” is ismerik, mert kipróbálta
magát a zenei pályán is.)
Gara István a gyógyszerészi egyetemi képzését 1968-ban
kezdte meg. 1969-ben, mint gyakornok már a nagyatádi patikában
dolgozott. Az apja halála után egy évig vezette a vízvári patikát is. 1973-ban végzett
a tanulmányaival,418 1975-től volt gyógyszertárvezető helyettes Nagyatádon. Felesége
dr. Tóka Anna szintén gyógyszerész. (Végzett 1974-ben.419) Lányuk dr. Gara Annamária az Országos Gyógyszerészeti Intézetben főosztályvezető. Fiúk István reumatológus osztályvezető főorvos, unokájuk Gara Bella Klára jelenleg végzi gyógyszerészi
tanulmányait.420

418
419
420

Gyógyszerészeti évkönyv 1990:479
Gyógyszerészeti évkönyv 1990:881
Szabó (2014): 67-68p.

192

Rendszerváltás utáni elsô magángyógyszertár
(Kóczián Zoltán Gergely – Rákóczy András Attila)
1992-ben kezdte meg működését először az Aradi u. 18. szám alatt az Aranyszarvas Gyógyszertár. Az alapító gyógyszerész Rákóczyné dr. Écsy Éva (1949-2021) volt.
A korabeli leírás szerint „a város történetének harmadik magángyógyszertára”. Helyesebb lenne inkább úgy fogalmazni, hogy ez a rendszerváltás utáni első magán
gyógyszertár.421

Kép forrása: Internet

Rákóczyné dr. Écsy Éva 1949. júl. 17-én született Kaposváron, gyermekéveit is itt
töltötte. Gimnáziumi érettségit 1967-ben a Munkácsy Mihály Gimnáziumban szerzett. Az érettségi megszerzése után először gyógyszertári-asszisztensi iskolát végzett,
majd felvételt nyert a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem gyógyszerész
karára, ahol 1974-ben kapott gyógyszerészi diplomát. Első munkahelye a Somogy
Megyei Gyógyszertári Központ Kossuth-téri Gyógyszertára volt Kaposváron, ahonnan 1976-ban Lábodra nevezték ki gyógyszertárvezetőnek. 12 év után 1988-ban került Nagyatádra, gyógyszertárvezető helyettesnek.422
Somogyi Hírlap, 3(171):3 (1992.07.21.)
Ahogy arról már korábban írtunk dr. Kóczián Géza gyógyszertárvezető 1987 novemberi végén bekövezett halála után az új gyógyszertárvezető Gara István lett, így a helyettesi poszt megüresedett.
421
422
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Három-négy év után döntött úgy férjével, hogy hosszú állami szektorban töltött
időszak után saját gyógyszertárat alapít. Erre akkor már a törvények ismételten lehetőséget adtak.423
1992. júl. 17-én bérelt helyen nyitotta meg az Aranyszarvas Gyógyszertárat. A létrehozását nagy szakmai és szervező munka előzte meg, mivel a bérelt hely semmilyen
szempontból nem felelt meg a gyógyszertár alapítás feltételeinek. A forgalom folyamatosan emelkedett, ezért a vállalkozás kinőtte a kis alapterületű helyet. Így született meg
az elhatározás, hogy új, korszerű patikát építenek a szemben lévő, akkor még üres telekre. (Kossuth utca 24. – Ez az épület látható a képünkön is.) Másfél év alatt készült el az
új, minden igényt kielégítő 300 m2-es gyógyszertár, ami 1997-ben nyitotta meg kapuit.
Écsy Éva azt vallotta: „Mindent a beteg emberekért!” Még azt is megszervezte, hogy
amikor a „régi” patikája szombat délben bezárt, hétfőn reggel az „új” már kompletten
felszerelve várta a betegeket a nyitáskor. A város társadalmi és kulturális életében is részt
vett. 1999-ben 200 kötetet ajándékozott a Babay József Általános Iskola könyvtárának.424
2017-ig dolgozott teljes aktivitással, majd nyugdíjba vonult. A gyógyszertárat az
időközben gyógyszerészi végzettséget szerzett fiára dr. Rákóczy András Attilára bízta. 2021 januárjában bekövetkezett tragikus hirtelenségű haláláig aktívan részt vett
a patika életében.
Jelenleg a gyógyszertári ügyeletet Nagyatádon a Szent István Gyógyszertár és az
Aranyszarvas Gyógyszertár felváltva látja el.

423
A magángyógyszerészi tevékenységet engedélyező 9/1990. (III. 28.) SZEM rendelet alapján 1990 és
1994 között közel 500 új gyógyszertár jött létre, melyeket egyéni vállalkozásként, betéti társaság vagy kft.
formában üzemeltettek. (Forrás: https://www.parlament.hu/irom39/01323/01323.pdf (2021.11.28.))
424
Somogyi Hírlap 10(278):1 (1999.11.29.)
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A harmadik patika
A város harmadik patikája a 2010-es években a város szélén épült hipermarketben,
a Szabadság u. 38. szám alatt nyílt meg Park Patika néven, a Patika Profi országos
gyógyszertárhálózat részeként. A 2010 augusztusában lezajlott, a sajtóban csak „patikafúzió”-ként emlegetett folyamatban az atádi gyógyszertár is gazdát cserélt. A 2007
óta a Patika Profi csoport tulajdonában lévő gyógyszertárak felett a Penta csoport szerezte meg a tulajdonjogot.425 2011-ben már arról írt a sajtó, hogy a hálózatot irányító
cég a DrogeryMed Kft. csődöt jelentett.426 Jelenleg a 2015-ben alapított magyar tulajdonú gyógyszertárhálózat, a PatikaPlus Kft. működteti.427
A városban természetesen megtalálhatóak a népszerű drogéria-láncok, a különféle bio-patikák, bioboltok is. Jelen összefoglalónkban ezekre nem tértünk ki külön,
noha mára sok – korábban csak
gyógyszerárakban kapható termék
– ezekben is megtalálható.
A 2006. évi XCVIII. törvény a
biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól új
fejezetet nyitott a magyar gyógyszerészet történetében is. A korábbi etikus gyógyszerészi működés modell mellett lehetővé tette a
merkantilista modell megjelenését
is. A gyógyszerpiaci liberalizáció
új kihívás elé állította a gyógyszertárakat és a gyógyszerészeket.
Kép forrása: Internet

425
Vj/083016/2010. Gazdasági Versenyhivatal, Versenytanács. határozata.; https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/mehet-a-patikafuzio-a-gvh-szerint.464647.html (2021.10.12.)
426
https://hvg.hu/plazs/20111208_gyogyszertarak_csod_szelen (2021.10.12)
427
Megjegyzés: a PatikaProfi és a PatikaPlus hálózata székhelye ugyanazon a címen van, és a cégjegyzésre jogosult ügyvezető személye is egyezik a https://www.nemzeticegtar.hu/ adatai szerint.
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FORRÁSJEGYZÉK
A könyv összeállítása során felhasznált források alapját a családi archívumban összegyűjtött fotók, képeslapok, életrajzok, újságcikkek és a családi hagyományban fennmaradt családi mondák jelentették. Természetesen, törekedtünk arra, hogy ahol arra
mód és lehetőség volt adatainkat tudományosnak számító és hiteles forrásokkal is
összevessük. Sok esetben pontos bibliográfiai adatot nem tudtunk közölni. A családtörténet korábbi kutatói számunkra már elérhetetlen (sokszor véljük úgy, hogy talán
nem is létező) munkákra utalnak. Ezen hivatkozások zömét meghagytuk úgy, ahogy
ők eredetileg lejegyezték azokat.

A kötetben felhasználtuk az alábbi személyek kutatásait,
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dr. Kóczián Géza gyógyszerész, Nagyatád
Kóczián Miklós, Keszthely
Mózes Magdolna könyvtáros, Tapolca
Nagy Nándor történész, Hatvan
Pálos Frigyes kanonok, Vác
dr. Pataki Katalin (a hatvani anyag)
dr. Rákóczy András Attila, gyógyszerész Nagyatád
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Sperlágh Elemér, Budapest
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dr. Sperlágh Miklós gyógyszerész, Budapest
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Felhasználtuk további napi sajtótermékeket
és időszakos kiadványokat
Gyógyszerészi Zsebnaptár
Gyógyszerészi Évkönyv
Gyógyászat
Hivatalos Közlöny
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Honismeret
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Magyar Országos Tudósító
Magyar Polgár
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Magyar Szó
Magyarország
Magyarország és a Nagyvilág
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Magyarság
Mátravidék
Mult és jelen
Nagyatád
Nagyatádi Hírlap
Nefelejts
Nemzet
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8 Órai Ujság
A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja
A Bánya
A Gyógyszerész
A Hon
A Város
Az Est
Az Országos Régészeti és Embertani
Társulat Évkönyve
Az Ujság
Balatonvidék
Belügyi Közlöny
Bolond Istók
Budapesti Hírlap
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Gyógyszerészi Szemle
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Népszabadság
Népszava
Néptanítók lapja
Pesti Hírlap
Pesti Napló
Somogyi Hirlap
Somogyi Néplap
Somogyi Ujsag
Somogyvármegye
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