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 Mi a gyógyszer? Kellő fel-
készültséggel felmondja az ember, 
hogy hatóanyagokkal rendelkező, 
az egészséget fenntartó, kóros fo-
lyamatokat megelőző, gátló, illetve 
gyógyító hatású szer. Ez tehát a szá-
raz tudásanyag. 
 Mi, itt a kiadónál régi vágá-
sú újságírók, szerkesztők vagyunk. 
Hiszünk a leírt szóban és a szak-
mánkban is. És hát mi még abban 
nőttünk fel, hogy a jó írás szemé-
lyes. Azért, mert így az olvasó meg-
érti, hogy a szerző valamilyen mó-
don érintett, talán beavatott is. Ezért 
hát bevallom, hogy anno, amikor 
én bölcsészhallgatóként éltem a 
mindennapjaim, a párom gyógy-
szerésznek készült. Láttam, hogy 
milyen hatalmas ismeretanyagot 
kellett megtanulnia, s míg mi ked-
vünk szerint jártunk előadásra, ő 
sohasem hagyhatott ki egyetlen órát 
sem. Én bemehettem félkészülten a 
kollokviumra, ő még a gyakorlatra 
sem. Én megtehettem, hogy a vizs-

gaeredményt nem különösebben 
kockáztatva kedvem szerint válo-
gathattam a kötelező irodalomból, 
ő még a lábjegyzeteket is bevéste. 
Később kezdőként én bemehettem 
laza papucs-farmer-póló összeál-
lításban a szerkesztőségbe, ő féltve 
hajtogatta össze táskájába a frissen 
mosott, jószagú, ropogósra vasalt 
hófehér köpenyét.
 Újságíróként számos gyógy-
szerészt ismerhettem meg, az egye-
temi lapnál pedig olyan szerencsém 
volt, hogy interjút készíthettem 
gyógyszerészkaron oktató profesz-
szorokkal, s ma már, megöregedvén 
barátilag borozhatok gyógyszerké-
mikus akadémikussal. Van képem a 
szakma művelőiről. 
 Amikor a kiadónk igazga-
tósági megbeszélésén felvetettük 
e könyv gondolatát, egyikünk azt 
mondta: „Patikusok? Komoly embe-
rek!” És persze felsoroltuk a kapcso-
latainkat, benyomásainkat. Abban 
maradtunk, hogy valóban nagyon 

hiteles, a szakmájuknak élő emberek 
ők, akik közül soknak megadatott az 
éteri derű vagy a finom szarkasztikus 
humor gyógyszere.   
 És felmondván a leckét, 
mert a hatóanyag mellett vannak 
más tényezők is, a régmúltból elő-
jön az ismeret: a segédanyagok 
feladata a gyógyszer könnyebb 
fogyaszthatóságának elősegítése. 
Ezek biztosítják a gyárthatóságot 
és a megfelelő ideig való tárolható-
ságot. Ilyenek a kötőanyagok, a töl-
tőanyagok, a nedvességet megtartó 
anyagok, valamint a szükségszerű 
ízjavítók és színezőanyagok.
 Ilyen segédanyag a mi 
könyvünk. A megismerés se-
gédanyaga. Az átlagember bemegy 
a patikába, leadja a vényt, fizet, 
hazamegy. Mi most belépünk a 
tára mögé, leülünk beszélgetni a 
patikusokkal, megkeressük a szak-
matörténet kötőanyagait, és mert 
íróemberek vagyunk, elővesszük a 
kis színes ceruzánkat is.  

Gyógyszer, gyógyszerész, gyógyszertár

Dlusztus Imre



                                                                                    Patikus házaspár  1917-ben             
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Ferencz Rezső

 Dr. Melczer Mária Ágnes, 
a békéscsabai Isteni Gondviselés 
Gyógyszertára tulajdonosa, a Ma-
gyar Gyógyszerészi Kamara Békés 
Megyei Szervezete elnöke a kama-
ra 1994-es megalakulása óta. Igaz, 
négy év híján, mert a 2002-2006-os 
ciklusban alelnök volt. Tősgyöke-
res békéscsabai, a város megbecsült 
polgára, aki 1971 óta patikusként 
szolgálja a csabaiakat. Eddigi, majd 
ötvenéves pályafutása alatt két do-
loghoz ragaszkodott igazán: Békés-
csabához és a hívatásához. Pedig 
1964-ben, a Rózsa Ferenc Gimná-
zium kitűnő érettségi bizonyítvá-
nyával a kezében elképzelése sem 
volt arról, hogy merre induljon, „mi 
legyen, ha nagy lesz”. Nem is jelent-
kezett egyetlen felsőoktatási intéz-
ménybe sem. Dolgozni kezdett. Az 
útkeresés két évre nyúlt időszaká-
ban volt fizikai és irodai munkás a 
Barneválnál, és rövid ideg gyógy-
szertári asszisztens is a dobozi pa-
tikában. Bár nem elsősorban a do-
bozi élmények miatt, de tény, hogy 
1966-ban sikeresen felvételizett a 
Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerészeti Karára. Ma már 
pontosan tudja, hogy ez volt éle-
te legjobb döntése. A gyógyszerész 

társadalom úgy fejezte ki egyetér-
tését, hogy 2019-ben neki ítélték a 
Magyar Gyógyszerészeti Kamara 
Aranyérme kitüntetést. Ez a szak-
ma életműdíja, amelyet évente egy 
gyógyszerész kaphat meg. A kitün-
tetés átvételekor tartott beszédének 
talán legfontosabb mondata volt: 
„A gyógyszerészet talált meg engem, 
nem én a gyógyszerészetet!”

 Az egyetem kötelező szak-
mai gyakorlatát 1971-ben természe-
tesen Békéscsabán töltötte, a főtéri 
1-es számú Gyógyszertárban, ahol 
Duci néni (Dr. Palovics Gyuláné, 
Ida) lett a gyakorlatvezető gyógy-
szerésze. „Egyszerűen lenyűgözött, 
ahogyan dolgozott. Minden nap az 
járt a fejemben, ha ilyen a hétköz-
napi patikusság, azt nagyon fogom 
szeretni. Ha ezt kell csinálnom egész 
életemben, akkor nagyon jó helyre 
kerültem. Sokat tanultam tőle. Imád-
ta, amit csinált, soha nem fáradt el a 
tára mögött, a századik vásárlóhoz is 
ugyanolyan kedves volt, mint az első-
höz. Egyformán törődött minden em-
berrel, a gyógyszer mellé a gyógyulás 
hitét is átadta a betegeknek, a hoz-
zátartozóknak” – ma így emlékezik 
erre az időszakra. Az egyetem után a 
sarkadi patikába helyezték, ahonnan 
másfél év után került Békéscsabára, a 
már jól ismert 1-es számú patikába, 
ahol pendlizést is vállalt. Ez azt jelen-
tette, hogy gyakran járt a megye pati-
káiba helyettesíteni a szabadság vagy 
betegség miatt kiesett kollégákat. 
Patikavezetőként 1979 óta dolgozik. 
Összesen két patikát vezetett, a má-
sodik élére 1987. augusztus elsejétől 
nevezték ki, a Békés Megyei Tanács 

Én orvos leszek, te gyógyszerész!

Dr. Melczer Mária Ágnes (Marika)

Fotó: Such Tamás
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Gyógyszertári Központjának Deák 
utcai 14/9-es számú üzletébe. mert 
mindenképpen itt akart dolgozni. 
Nem szakmai döntést hozott, legfőbb 
motivációja az volt, hogy a munkahe-
lye közel legyen Aulich utcai lakásuk-
hoz, ahol édesanyjával éltek.
 Nem kevés kockázat volt a 
vállalásában, ugyanis az üzlet kis 
forgalma miatt többször szóba ke-
rült a patika bezárása. Erre figyel-
mezette a vállalat igazgatója Dócs 
József, de ő hajthatatlan maradt. A 
forgalmat egyébként sem elemezte, 
bízott fiatalságában és megszerzett 
tapasztalatában. „Nem tudtam el-
képzelni, hogy ne növekedjen a for-
galom, ha ugyanolyan szeretettel és 
figyelemmel foglalkozok a betegeim-
mel, mint addig bármikor” – tette 
egyértelművé a patika felvirágoz-
tatására kidolgozott tervét. Már az 
első csonka évében megháromszo-
rozta az első hat hónap forgalmát. 
„Pedig nem csináltam semmi kü-
lönöset, egyszerűen csak ugyanúgy 
tettem a dolgomat, ahogyan koráb-
ban is mindig” – zárta rövidre ezt a 
gondolatot.
 A patikát 1936-ban Varga 
Antal, békéscsabai gyógyszerész 
alapította. Az alapító mindössze 
tizennégy évig élvezhette vállalko-
zását, mert a patikát 1950-ben ál-
lamosították. Aztán, amikor a pri-
vatizációs törvény megengedte, a 
patikus asszony Békéscsabán a leg-
elsők között élt az általa vezetett üz-
let megvásárlásának lehetőségével, 
így 1996 július 9-e után már nem 
csak vezetője, hanem tulajdonosa 
is lett az Isteni Gondviselés Gyógy-
szertárának. Hiszen a név rehabi-
litálása a legelőször végrehajtandó 
tulajdonosi teendői között is az első 
helyen szerepelt…

 A sors kegyes volt a patiká-
hoz, mert nem rongálták meg, nem 
hordták szét akkor sem, amikor 
közösségi tulajdonban volt. Iga-
zi ékszerdoboz, inkább múzeum, 
mint munkahely. Eredeti állapotá-
ban pompázik az art deco stílusú, 

gyönyörű, tölgyfa, polcos-fiókos 
bútorzata, bár a szép, eredeti Zsol-
nay edényeket már csak a kirakat és 
a tára vitrinjei őrzik, emlékeztetve 
a 84 év előtti időkre. Ma is szinte 
érintetlenül idézi a múlt század 
harmincas éveinek hangulatát. Ám 

A Deák utcai patika

Nagyhét a hagyományos patikában
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nem ezért a város egyik legnépsze-
rűbb patikája. Sokkal inkább azért, 
mert a mai napig a régi, etikus 
gyógyszerészetet tisztelő módon 
gondoskodnak a betegekről. A vá-
sárlók érzik a törődést és szeretik, 
ahogyan itt bánnak velük. „Nagyon 
szeretem a hivatásomat, a jó Isten 

jó helyre rakott. Ennél testre sza-
bottabb, testhez állóbb foglalkozást 
nem tudok elképzelni magamnak. 
Bármi lettem volna, semmi nem lett 
volna tökéletesebb. Nekem nagyon 
sokat adott a hivatásom, szeretem 
az embereket, szeretem Isten terem-
tett világát… A gyógyszerészetben a 

betegekkel való foglalkozás a legfon-
tosabb nekem. Mindig közforgalmú 
patikákban dolgoztam, soha nem 
léptem ki a tára mögül. Rendkívül 
fontos az, hogy szerethessem az em-
bereket és az emberek szeressenek 
engem.” – a hagyományos patika 
tulajdonosa egyszerűen, hitelesen 
beszél hivatásáról, olyan termé-
szetesen, ahogyan nap, mint nap 
a munkáját végzi jóval hetven éves 
kora felett is. Mivel rajta múlik, így 
lesz ez mindaddig, amíg kényelme-
sen le tud jönni a lakása és az üzlete 
közötti pár lépcsőfokon.
 Dr. Melczer Mária Ágnes 
aktivitása jottányit sem változott az 
évtizedek alatt, meglévő társadalmi 
szerepvállalásait sem adta fel. „Az 
evangélikus egyházban presbiter és 
jegyző vagyok, valamint két alapít-
ványnak is elnöki tisztét látom el”- a 
kamara megyei elnöki teendői mel-
lett, egészíthetjük ki a felsorolást. 
Köztudott róla, hogy szenvedélyes 
sportrajongó. Nem véletlen, hogy 
több mint harminc éve ő készíti a 
város labdarúgó, kézilabda, röplab-
da és atlétika egyesületek massző-
rjeinek nélkülözhetetlen kenőcseit. 
Sőt, hét évig, az újkígyósi Skaliczki 
László szövetségi kapitánysága ide-
jén, beszállítója volt a magyar férfi 
kézilabda válogatottnak is. Bérlete 
van a színházban, rendszeresen jár 
múzeumba, koncertekre és kiállítá-
sokra is. Ugyanolyan sokoldalú az 
érdeklődési köre, mint gyermek-
ként volt. Kislánykorában tanult 
zongorázni, a gimnáziumban azért 
az angolt választotta, mert németül 
már tudott. Az irodalom és a törté-
nelem voltak a kedvenc tantárgyai, 
abszolút humán beállítottságú volt, 
semmi nem utalt később megtalált 
hivatására. Mégis a reálismeretek 

Nap, mint nap

Munkaidő a „patikamúzeumban”, a református templomnál
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színész, senkiével össze nem kever-
hető hangján: Isteni Gondviselés 
Gyógyszertára – a Deák utcai pati-
ka. Isteni Gondviselés Gyógyszer-
tára – a hagyományos patika. Iste-
ni Gondviselés Gyógyszertára – a 
református templomnál. (Ez utóbbi 
mondat Varga Antal, patikaalapító 
minden gyógyszeres üvegének cím-
kéjén olvasható volt.) 

alapjain építkező, egyik legnehe-
zebb szakma lett a hivatása. Vélet-
lenek márpedig nincsenek!? Isten 
útjai kiszámíthatatlanok!? Ezt nem 
lehet eldönteni. Mindenesetre sen-
ki nem tudja, mi lett volna, ha a 
18 éves Marika nem meséli el éle-
te nagy problémáját az egyik leg-
jobb barátjának, Andrisnak. (Dr. 
Szentkereszti András, a Réthy Pál 
Kórház orvos-igazgatója lett. A be-
szélgetés idején 1965-ben első éves 
orvostanhallgató volt. Fiatalon, 45 
évesen, autóbalesetben hunyt el.) 
De elmesélte és a mai napig szó 
szerint emlékezik a válaszára. „A 
Katona utcában szemben laktunk 
egymással. Andris nagyon elcsodál-
kozott azon, hogy kitűnő tanuló lé-
temre miért nem tanultam tovább. 
Elmondtam neki is, azért, mert fo-
galmam sincs, hogy merre induljak. 
Erre ő azt válaszolta: legyél gyógy-
szerész! Én orvos leszek, te gyógy-
szerész, aztán majd így összedolgo-
zunk!” – mosolygott a beszélgetés 
felidézése közben. 
 Dr. Melczer Mária Ágnes 
patikus nem szereti a reklámokat, 
de mint vállalkozó tudja, hogy a 21. 

században már egy gyógyszertár 
sem lehet meg nélkülük. Így a he-
lyi rádióban néha hallható az Isteni 
Gondviselés Gyógyszertára rek-
lámja is. Ez is olyan „marikás”, nem 
hasonlít a többi sablonreklámra, 
különbözik tőlük hangban és tar-
talomban egyaránt. Ebben saját pa-
tikuséletének három legfontosabb 
mondata hallható Tomanek Gábor 

Hégely Bernadett, a jövő gyógyszerésze





 A felvidéki Wéber János 
(1613–1686) orvosként, gyógysze-
részként, és Eperjes főbírájaként is 
messze földön híres volt. 1645-ben 
nyitott gyógyszertárt, 1663-ban 
megkapta a magyar nemességet. 
Részt vett a Wesselényi-féle össze-
esküvésben, ezért a császári tör-
vényszék 1670-ben elfogatta, s bár 
nem találtak ellene bizonyítékot, a 
bécsi bíróság csupán 1675-ben bo-
csátotta szabadon. 1677-től 1682-
ig ismét Eperjes város bírája volt. 
Gyógyszerészi tudására jellemző, 
hogy gyakorta küldtek hozzá tanít-
ványokat, akik kiváló szakemberré 
váltak a keze alatt. Nevezetes műve 
a pestissel foglalkozott, Bártfán 
jelent meg 1644-ben Amuletum, 

 Járvány idején

TUDÁSTÁR

azaz Rövid és szükséges oktatás a 
Dög-halálról címmel. A munka sa-
játos elegye a pestis megelőzésére 
alkalmazott különféle óvó rend-
szabályoknak és gyógymódoknak. 
Mivel az orvosoknak is hiányos 
ismereteik voltak a betegséggel 
kapcsolatban, a leghathatósabb el-
lenszer az egészségesek és betegek 
elkülönítése volt, amelyet művében 
visszatérően hangsúlyozott Wéber. 
 Az alkalmazott gyógynö-
vények (külsőleg, belsőleg és gőzölés 
formájában): angelika, citrom, kál-
mosgyökér, ruta, pimpinella vol-
tak. A citrom levét, héját, magvait 
egyaránt javasolta, a szegényeknek 
„a magyar citromokat”, azaz a fok-
hagymát és a retket ajánlotta.

Dlusztus Imre



 Mivel híres fényképész-
ként, festőként, valamint a magyar-
országi városfotózás úttörőjeként 
és egyik legjelentősebb alakjaként 
vált ismertté, kevesen tudják, hogy 
Klösz György (1844-1913) eredeti-
leg gyógyszerész volt. Darmstadt-
ban született, alapiskolái elvégzése 
után Lorschba ment vegyészetet és 
gyógyszerészetet tanulni. 1867-ben 
szerzett gyógyszerész diplomát, de 
ekkor már egy életre eljegyezte ma-
gát a fényképészettel. 
 Akkoriban a fotózás ve-
gyészeti ismereteket is igényelt, 
mivel a fénykép készítéséhez hasz-
nált emulziós üveglemezt házilag 
kellett elkészíteni, illetve a képek 
előhívása, konzerválása, valamint 
a fotópapírra örökített pozitív kép 
elkészítése is a fotográfus feladata 
volt. Így talán nem meglepő, hogy 
a korszak nagy fotósai közt szép 
számmal találni ezüstművest, 
gyógyszerészt vagy vegyészt.

A fotográfus

 Georg Kloess Bécsben fej-
lesztette technikáját és látásmódját. 
A történelmet rögzítő fényképek és 
a városképet megörökítő képesla-
pok korszaka volt ez. Egy-egy mi-
nőségi fénykép felért egy sajtótu-
dósítással vagy helyszíni riporttal 
abban az időszakban, amikor az új-
ságokban is ritkán közöltek fotót, a 
mozgóképről pedig csak álmodoz-
tak. Klösz, aki elébb Budapestre 
költözött, önálló fényirdát alapí-
tott, időközben „magyarosította” 
a nevét, egyre inkább a gigantikus 
témák felé fordult. Megörökítette 
az egri, a miskolci, majd a szegedi 
árvizet, 1:100-as méretben végig 
fotografálta a budapesti Andrássy 
út palotasorát, fotósorozattal do-
kumentálta a nagy világkiállításo-
kat, a millenniumi földalatti épí-
tését. Hat fős csapattal örökítették 
meg Kossuth Lajos temetését. 
 A fotográfus szakma si-
keres, jómódú alakja lett. Fiával 
közös céget alapított, amit Klösz 
György és fia udvari fényképészeti, 
térképészeti és kőnyomdai műinté-
zet néven jegyeztek. 
 Klösz strukturált, monu-
mentális összegzését adta a látott 
dolgoknak. Pilinszky János kevés 
novellájának egyikében, a Sza-
badesés címűben ír fotóinak mély-
ségéről. „Gyönyörűek a mozdulat-
lan képek! Ők valóban olyanok, 
mint a gyerekkori hóesés. Olyan 
hideget árasztanak, aminél a kály-
ha mellől csak a hulló hó látványa 
melengetőbb.” 

Klösz György

Dlusztus Imre



                                                          Klösz György: Korzózás a Duna-parton



                              Múlt századi mákszezon Büdszentmihályon



Az Alkaloida alapítója

 Kabay János (1896–1936) 
gyógyszervegyész, alkaloidkuta-
tó, a morfin előállítója. A buda-
pesti műegyetemen, majd kato-
náskodása után a tudományegyen 
folytatta tanulmányait. 1923-ban 
kapott gyógyszerészoklevelet.
 Kutatásait a mák alkaloid-
jainak közvetlenül a növényből 
történő előállítására kezdte meg 
Hajdúnánáson, majd a főváros-
ban, a Gyógynövénykísérleti Ál-
lomáson folytatta. Itt sikerült 
először zöld mákból morfint 
előállítania. 1925-ben benyújtot-
ta első szabadalmát és 1927-ben 
szerény keretek között Büdszent-
mihályon (ma Tiszavasvári) meg-
alapította az Alkaloida Vegyésze-
ti Gyárat. 1932-ben kidolgozta az 

új üzemi eljárást, mely kicsépelt 
mákszalmát használt nyersanya-
gul. 1934-ben a Népszövetség 
Kábítószerellenőrző Bizottsága 
meghívta, hogy Genfben ismer-
tesse módszerét és eljárást dol-
gozzon ki a morfin kivonására 
mákszalmából. 
 „A Gyógynövénykísérleti 
Állomás kát adjunktusának fárad-
ságos, szinte idegölő, de csüggedést 
soha nem ismerő munkáját végre 
siker koronázta. Az esztendők múl-
tak és a munkában töltött hosszú 
hónapok alatt Kabay Jánosnak 
nemcsak a morfium egy új, az eddi-
ginél sokkal egyszerűbb, sokkal ol-
csóbb előállítását sikerült felfedez-
nie, hanem a közös gond és a közös 
öröm kolleganőjéhez is közelebb 
vitte és Kabay János feleségül vet-
te Kelp Ilonát. A találmány, amely 
minden túlzás nélkül a legnagyobb 
jelentőségű felfedezése a világ vegy-
iparának, most már megvolt és ez-
zel együtt megkezdődött a munka 
másik, az elsőnél sokkal nehezebb 
és verejtékesebb része: a Kabay-féle 
találmány gyakorlati felhasználá-
sa” – írta a Függetlenség 1933. de-
cember 24-i száma. Ez is sikerült, 
de egy sérvműtét utáni fertőzés 
ketté törte a pályáját.  
 A világ összes gyógyszer-
gyárában a mai napig az ipari 
„morfingyártás magyar atyjának” 
módszerével állítják elő száraz 
mákszalmából az orvoslásban el-
engedhetetlen alapanyagot képező 
morfint.

Kabay János

Dlusztus Imre
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Dlusztus Imre

 Szeged városképi jelentő-
ségű polgára dr. Barcsay István. 
Nemesi tartás, valamint kifogás-
talan modor jellemzi, nagy való-
színűséggel dinasztikus alapokon. 
A család gyökérzete Barcsay Áko-
sig, Erdély egykori fejedelméig 
(1658-1660) is elér, így aztán nem 
meglepő, hogy a felmenők sorában 
többek között földbirtokosok, is-
pánok, magas rangú katonatisztek 
találhatóak.  

 „A Barcsay család, ponto-
sabban a Nagy-Barcsai família Er-
dély legrégibb családjai közül való, 
azonban Magyarországon, Bihar 
megyében is rendelkeztek földbirto-
kokkal. Erdélyben Hunyad megyé-
ben van a família ősfészke, jelesül 
Nagybarcsán, ahonnan a családnév 
is származik. A pestyéni és szálfai 
birtokrészeket első foglalási joggal 
bírták. Bírtuk. Címere a családnak 
egy nyíllal átlőtt kar, mely mar-
kában görbe kardot tart. E címer 
és a nemesi hagyomány ellenére a 
családnak soha nem volt armáli-
sa, azaz a címert leíró oklevele” – 
mondja István bevezetésként.  

 A család első ismert őse 
okmányilag igazolhatóan a XIII. 
század közepén élt Iwanche (más 
formában: Ivancheo, Joancha). Ezt 
követően a család származása jól 
levezethető.  A Nagy-Barcsai Bar-
csay családnak (melyből a fejede-
lem származott) egyik ága 1702-
ben a Bihar megyei Hargitán és a 
vele szomszédos Klárafalván szer-
zett részbirtokot. Ebből az ágból 
született 1811-ben Barcsay István 

A Barcsay dinasztia

ifj. Barcsay Károly és neje, 
Hutter Julianna

id. Barcsay Károly

id. dr. Barcsay István édesanyjával,
Hutter Juliannával
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(1811-1892) ’48-as honvéd had-
nagy, aki Debrecenben szolgált 
ügyészként, majd ugyanott váro-
si tanácsnokként. Felesége Ivány 
Eszter (1820-1864) volt. Házas-
ságukból öt gyermek származott, 
közöttük Károly, aki gyógyszerész 
lett, s ezzel dinasztiát alapított a 
dinasztián belül. 
 Barcsay Károly senior (1841, 
Debrecen – 1913, Debrecen) iskolá-
it szülővárosában végezte. 1863-ban 
a Pesti Magyar Királyi Tudomány-
egyetemen gyógyszerészeti diplo-
mát szerzett. Megvette az 1792-ban 
alapított nyíregyházi Arany Sas reál-
jogú gyógyszertárat, melynek 1875-
ig volt tulajdonosa. 1875. március 
27-én 28 000 forintért megvásárolta 
a Götz örökösöktől az 1812-ben ala-
pított szegedi, Isteni Gondviselésről 
elnevezett reáljogú gyógyszertárat. 
Hamarosan a virilista polgárok lis-
táján a harmadik helyre küzdötte 
fel magát. Az 1879-es árvíz alkal-
mával már az első napokban tagja 
volt annak a bizottságnak, mely a 
szükséges teendőkről intézkedett. 
Nevéhez fűződik a Szegedi Kerületi 
Betegsegélyező Pénztár felállítása, 
melynek elnökévé választották. Tag-
ja volt a Nimród Vadásztársaságnak 
is. Szatymazon és annak környékén 
55 holdon telepített szőlőt, ahol 280 
fajta szőlőt termesztett. Itt kell meg-
jegyeznünk, hogy Szeged város ha-
tára 1950-ig elnyúlt a mai Bács-Kis-
kun megye határvonaláig, s itt a 
filoxéravész (1875-1895) után kiter-
jedt szőlőbirtokok voltak. A Tiszá-
tól Átokházáig nyúló kelet-nyugati, 
valamint a Szatymaztól Horgosig 
terjedő észak-déli kiterjedésben 20 
000 hektár szőlőt műveltek. A fajta-
nemesítés, illetve az oltványozás is 
gyakorlattá alakult. 

 E magas szintű agrokul-
túrában vezérszerepet töltött be 
Barcsay Károly, aki nemes gyü-
mölcsfáival sok díjat és elismerést 
szerzett. 1895-1905 között a Szaty-
mazi Gazdakör elnöki tisztét töltöt-
te be. Első felesége Pfannschmiedt 
Gizella (1846-1900) volt, akitől hét 
gyermeke született, köztük Károly, 
a későbbi gyógyszerész. Felesége 
halála után visszavonult, szegény 
sorsú családok számára alapítványt 
hozott létre, vagyonát szétosztotta, 
gyógyszertárát fia örökölte. Palics-
ra költözött és feleségül vette Mar-
kovszki Emmát (1874-1966), tőle 
két gyermek született. Debrecenben 
a Páterfia Református Temetőben 
helyezték örök nyugalomra.
 Barcsay Károly junior 
(1875, Szeged – 1955, Szeged) is-
koláit szülővárosában végezte, 
majd a Budapesti Királyi Magyar 
Tudományegyetemen gyógysze-
részhallgatóként folytatta tanul-
mányait. Gyakornoki idejét a 
neves budapesti Török gyógyszer-
tárban töltötte. Gyógyszerészi dip-

lomát 1900-ban nyert. Befejezve 
katonai szolgálatát tartalékos had-
nagyként szerelt le. 1904-ben fele-
ségül vette Hutter Juliannát (1880-
1962).  Károly nevű gyermeke 
korán elhunyt, István fia 1924-ben 
született. Élénk társadalmi tevé-
kenységet fejtett ki. Törvényható-
sági bizottsági tag volt.  
 „Fontos megjegyeznem, 
hogy a Szegedi Református Egyház-
ban presbiteri tisztséget töltött be és 
tagja volt a Kálvinista Körnek. El-
nökének választotta a Szegedi Pol-
gári Dalárda, örökös díszelnökévé a 
Szegedi Visszhang Dalkör” – emeli 
ki az utód. 
 Barcsay Károly sokat tett 
Szeged sportéletének fejleszté-
séért. Első elnöke volt a Szegedi 
Úszó Egyesületnek (SZUE – erről 
nevezték el a híd újszegedi lábánál 
lévő uszodát, a szegediek legendás 
találkozóhelyét, a vízilabda és az 
úszósport fellegvárát). A Szege-
di Tornaegyesületnek és a Szegedi 
Evezős Klubnak elnöke, a Tisza 
Szegedi Evezős Egyletnek pedig 
pártoló tagja volt. A Magyarországi 
Gyógyszerész Egyesület Szeged-vi-
déki Kerületének vezetőségi tagjá-
vá választották. 
 Az Észt- Finn- Magyar 
Gyógyszerészeti Szövetség Magyar-
országi Tagozatának alelnökeként 
1934-ben és 1936-ban járt Észt- és 
Finnországban, ahol előadást is 
tartott a korpótlékos nyugdíjrend-
szerről. 1936-ban elnyerte az Észt 
Vöröskereszt Érdemkeresztje ki-
tüntetést. A gyógyszertárak álla-
mosítását követően még rövid ide-
ig dolgozott. 80 éves korában hunyt 
el. Szegeden a Belvárosi temetőben 
nyugszik. 2009-ben Újszegeden ut-
cát neveztek el róla.

ifj. dr. Barcsay István
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 Barcsay István senior (1924, 
Pestszentlőrinc – 2012, Szeged) is-
koláit Szegeden és Kalocsán végez-
te. 1942-ben beiratkozott a Magyar 
Királyi Horthy Miklós Tudomány-
egyetemre, ahol gyógyszerészeti 
tanulmányokat folytatott. 1944 ok-
tóberében a Budapesti Királyi Ma-
gyar Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen tanult tovább. Utolsó 
éves hallgatóként Németország-
ban folytatta tanulmányait. 1945 
végén tért haza és gyógyszerész 
diplomáját 1946-ban nyerte el a 
Szegedi Tudományegyetemen. Két 
évig dolgozott a Szerves- és Gyógy-
szerészi kémiai Intézetben díjas, 
illetve díjtalan gyakornokként. 
1948-ban letette az approbációs 
vizsgát és átvette a családi gyógy-
szertár vezetését. A gyógyszertárak 
államosítását követően beosztott 
gyógyszerész, majd gyógyszertár-
vezető volt Csongrád megyében. 

1951-1954 között kutató mérnök-
ként a veszprémi Nehézvegyipari 
Kutató Intézetben dolgozott, ezu-
tán visszatért Szegedre. 1955-ben 
megnősült, felesége Gergely Eszter 
(1935, Szeged). Házasságából két 
fiú született, a gyermekként elve-
szített László és István.
 A Csongrád Megyei 
Gyógyszertár Vállalatnál beosztott 
gyógyszerész, szakfelügyelő, illet-
ve vezető szakfelügyelő, 1957 és 
1960 között pedig főgyógyszerész 
volt. Ezután szakelőadóként, majd 
a Gyógyszerészeti Osztály vezető-
jeként dolgozott 1985-ben történt 
nyugdíjba vonulásáig. Feladatát 
képezte a gyógyszertárhálózat 
fejlesztése, és az új gyógyszertá-
ri központ megvalósítása. Szak-
gyógyszerészi képesítést gyógy-
szerügyi szervezésből szerzett 
1973-ban. Hazai rendezvényeken 
számos előadást tartott. Több cik-

luson keresztül az MGYT Gyógy-
szerésztörténeti Szakosztályának 
kooptált, Csongrád Megyei Szer-
vezetének vezetőségi tagja volt. 
Munkája során több kitüntetésben 
részesült. 1986-ban az MGYT So-
cietas Pharmaceutica Hungarica 
kitüntetést kapta, 2011-ben pe-
dig az MGYT Tiszteletbeli Szen-
átusának tagjai közé választották. 
„2009-ben gyógyszerészi díszokle-
velet kapott a Parlamentben. 2011-
ben Vas Diplomával tüntették ki” 
– mondja a fia egyszerre büszkén 
és elérzékenyülten.
 Dr. Barcsay István junior 
(1957, Szeged) iskoláit szülővá-
rosában végezte. Érettségi után 
beiratkozott a SZOTE Gyógysze-
résztudományi karára. Diplomáját 
1983-ban szerezte, majd 1990-ben 
gyógyszerészdoktorrá avatták. 
Szakgyógyszerészi vizsgáját 1989-
ben tette le. 1987- ben, 1988-ban 

ifj. Barcsay Károly gyógyszertára Szegeden, a kiskörúton
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(1971. Szeged). Két gyermeke szüle-
tett: Noémi és Zalán.
 „Zita a diplomája megszer-
zése után a Dóm patikában kezdett 
el dolgozni, majd 2012-től az SZTE 
GYTK Gyógyszerfelügyeleti Intézet 
rezidenseként dolgozott a szakvizs-
ga megszerzéséig. Jelenleg a Phoenix 
Pharma Zrt. Szegedi Telephelyének 
minőségbiztosító gyógyszerésze. Itt 
van a kezem alatt” – mutatja az 
atyai jobbot a dinasztia mai feje. 

és 1989-ben dicséretben és kiemelt 
díjazásban részesült a Rozsnyay 
Mátyás Emlékversenyen. 1996-ban 
a Budapesti Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetemen Szakosító Oklevelet 
nyert Gyógyszerügyi Menedzser 
Szakon. 1984-ben megnősült, fele-
sége Dr. Povázsay Judit (1959, Sze-
ged). Két gyermeke született: Zita 
és Miklós. 
 Diplomája megszerzése 
után a SZOTE Farmakognóziai In-
tézetében dolgozott, később pend-
liző gyógyszerész volt Csongrád 
megyében, majd 1988-ban a hód-
mezővásárhelyi ügyeletes gyógy-
szertár vezetője lett. Ezt követően 
intézetvezető főgyógyszerész a 
SZOTE intézeti gyógyszertárá-
ban. Dolgozott a Hungaropharma 
Rt.-nél. A Heliomed Rt.-nél előbb 
kereskedelmi igazgató majd el-
nök-vezérigazgató volt. Jelenleg 
a Phoenix Pharma Zrt. Szegedi 
Telephelyének kereskedelmi veze-
tője. 2020-óta ugyanitt régió igaz-
gatóként tevékenykedik. Az SZTE 
Gyógyszerésztudományi Kar ál-
lamvizsga bizottság elnöke, a Kari 
tanács tagja. Az MGYT Csongrád 
Megyei Szervezetének Elnöki tiszt-
ségét is viselte. A Szegedi Tudo-
mányegyetemtől 2005-ben címze-
tes egyetemi docensi címet kapott.  
1998-2002 között Szeged Megyei 
Jogú Város önkormányzati képvi-
selője volt.
 „Dinasztiába születni jó! 
Épp úgy, mint jó családba szület-
ni. Adottak az értékek, a mértékek. 
Nem kell semmit sem kitalálni, csak 
emberül folytatni az elődök életét. 
Ezen a helyzeten még az sem változ-
tat, ha az ember patikus” – mondja 
Barcsay István.
 Természetes módon lánya, 

dr. Barcsay Zita Éva (1985, Szeged) 
is a gyógyszerész pályát választotta. 
Iskoláit Szegeden végezte. Érettségi 
után felvételt nyert az SZTE Gyógy-
szerésztudományi Karára, ahol 
2011-ben diplomát szerzett, majd 
szakgyógyszerészi bizonyítványát 
2017-ben vehette át. 2020 júniu-
sában az SZTE Gazdaságtudomá-
nyi Karán Gyószerész-Közgazdász 
szakképzettséget szerzett. 2013-ban 
férjhez ment, férje Láng Imre Gábor 

Dr. Barcsay István (id.) és felesége, Gergely Eszter

Dr. Barcsay István lányával, dr. Barcsay Zitával és id. dr. Barcsay Istvánnal



                                Csontváry Kosztka Tivadar: Önarckép 1896



 „Csontváry a modern ma-
gyar művészet egyik legkiemel-
kedőbb egyénisége. Eredeti nevén 
Kosztka Mihály Tivadar, a szláv 
koszty szó magyarításával változ-
tatta nevét Csontváryra. A len-
gyel származású felvidéki Kosztka 
család 1693-ban Lipót császártól 
kapta magyar nemességét. Csont-
váry rendkívül büszke volt magyar 
nemesi származására, továbbá csa-
ládjának a lengyelek nemzeti szent-
jével, Kosztka Szent Szaniszlóval 
ápolt rokonságára” – írja tanulmá-
nyában Romváry Ferenc.
 Kisszebenben született 
Kosztka Mihály Tivadar (1853-
1919), a „jogot végzett okleveles 
gyógyszerész”, aki szülővárosában, 
majd Ungváron járt gimnázium-
ba. Később kereskedősegéd lett 

A festőzseni

Csontváry Kosztka Tivadar
mellszobra Szegeden

Eperjesen, ahol gyorsan megtanult 
németül és egészen jól eligazodott 
a számok világában. Ezt követően 
Szerednyén, apja falusi patikájá-
ban segédkezett, gyógynövényeket 
gyűjtött. „A Tisza mentén, a szikes 
talajon ott találtam kocsi számra az 
illatos székfű virágot, ott találtam a 
fehér mályvát, az ökörfarkkórót, a 
pipacsot, az ezerjó-füvet és a peme-
tefüvet, s ott volt a kőrisfákon a sok 
kőrisbogár” – írta visszaemlékezve. 
 Ezután Léván, ahol általá-
nos gyógyszerkönyvet is írt, majd 
Losoncon volt patikus gyakor-
nok. Közben Budapesten szerzett 
gyógyszerész oklevelet és egyéves 
önkéntesi idejét hasznosítva jogot 
hallgatott a pesti egyetemen. Egé-
szen konvencionális pályát futva a 
főváros polgármesteri hivatalában 
volt helyettes díjnok. Az egyetemi 
ifjúság élén részt vett az 1879-es 
szegedi árvíz mentési munkálatai-
ban. Az akkor szerzett bronchitisé-
re a Magas-Tátrában keresett gyó-
gyulást. Napra pontosan tudjuk, 
hogy 1880. október 13-án Iglón, 
váratlanul, belülről indítva érdek-
lődése a festészet irányába fordult. 
1908-ban keletkezett Kis önélet-
írásban így írt erről: „a gyógyszer-
tár elé állott fával megrakott ökrös 
szekér; az ökrök bubiskoltak, s én 
egy vénypapírra ezt a jelenetet le-
rajzoltam”.
 Feljegyezte azt is, hogy égi 
sugallatot kapott arról, hogy Raffa-
ellónál is nagyobb művész lesz. A 
napút festője. Állítólag ezt távirat-

ban el is küldte a magyar minisz-
terelnöknek, a külügyminiszternek 
és Bécsbe is, a királynak. 1881-ben 
Rómába utazott, hogy összemérje 
magát Raffaellóval. Hazatérve több 
mint egy évtizedig dolgozott pati-
kusként Eszéken, Szentesen, majd 
a felvidéki Gácson.
 Az Alsó-Esztergályon élő 
gyógyszerész, Kubányi Lajos, aki 
a müncheni festészeti akadémi-
án szerzett szaktudást, vezette be 
Csontváryt a megtanulhatóba.  
Művészpályája felizzó fáklyaláng, 
mindössze másfél évtizedig lobo-
gott. Az első festmény 1893-ra, az 
utolsó 1909-re datálható. Élete tele 
van talánnyal, legendával. Festmé-
nyeivel, mint jó vászonnal az ele-
redő esőtől védtek meg egy szállít-
mány szenet. Ekkor fedezte fel isteni 
sugallatra egy hozzáértő. Ezután ke-
rültek elő a gácsi patika padlásáról a 
művei. A harmincsas évek óta ren-
getegen hamisították. Valószínűleg 
százhúsz képet festett. 
 Életében inkább dilettáns 
festőnek tartották, mint zseninek. 
A mai magyar művészettörté-
net-írás azonban a modern európai 
piktúra meghatározó triumvirátu-
sának teljesítményéhez, Cézanne, 
Gauguin, Van Gogh nagyságához 
méri Csontváry teljesítményét.
 
 Magyar zsenisors: az Óbu-
dai temetőben hantolták el. 1953-
ban, a bérlet lejártával sírját fel-
számolták, csontjai közös sírba 
kerültek.

Dlusztus Imre
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 Pozsonyban már 1310-ben 
volt gyógyszertár, ezt tekinthetjük 
az első közforgalmi patikának, de 
tudnunk kell, hogy Pécsváradon 
a bencés apátságon belül 1015-től 
tároltak gyógyszereket. Bártfán 
1442-ben, Körmöcbányán 1499-
ben, Kassán 1516-ban alapítottak 
gyógyszertárat. Eperjesen a híres 
Wéber János 1645-ben nyitotta 
meg az Arany Sasról elnevezett 
gyógyszertárát. Erdélyben 1494-
ből való az első adat, a nagysze-
beni városi gyógyszertárról, majd 
Beszterce (1516), Brassó (1520) 
és Fogaras patikái következtek. 
A 16–17. századból nyugat-ma-
gyarországi (Rohonc, Szalónak, 
Németújvár) főúri patikákról 
őriznek adatokat a levéltárak. A 
17. század közepéről az egyetlen 
fennmaradt polgári patikánk Kő-

Az első gyógyszertárak

TUDÁSTÁR

szegen található.1645-ből való az 
első adatunk, bizonyos Herpius 
János Kristófról, aki 1665-ben 
Kőszegen megvásárolta azt a há-
zat, amelyben azután 1983-ig 318 
éven átműködött a patika, azóta 
pedig múzeum. Házasság kap-
csán Herpius patikáját 1716-ban 
Küttel Sámuel örökölte, és attól 
kezdve 1950-ig, az államosításig 
a Küttel gyógyszerész dinasztia 
tulajdonában volt. A 17-18. szá-
zad fordulóján készített, festett 
puhafa bútorzata, néhány edé-
nye, felszerelése és a családi ira-
tok fennmaradtak. A Küttel pati-
ka berendezése teljes mértékben 
megfelel a korabeli nyugat-euró-
pai kisvárosi gyógyszertárak ké-
pének, és hasonló festett bútora 
volt a 18. század végén a pesti Kí-
gyó patikának is.Dlusztus Imre



Réthy Béla

Réthy Béla és a 
pemetefű

 A német közszolgálati tele-
vízió (ZDF) legnépszerűbb sport-
kommentátora Réthy Béla. Bécs-
ben született, édesanyja az 1956-os 
forradalom után Békéscsabáról 
menekülve, Bécsben hozta világra. 
Nagyapja az a Réthy Béla (1862-
1935), aki a híres pemetefű cukor-
kát feltalálta, és gyártotta. Réthyék 
svábok voltak a szónak abban az ér-
telmében, ahogy egy kalap alá véve 
svábnak nevezzük a hazánkba lete-
lepedő németajkúakat. 
 A pemetefüves Réthy Béla 
nagyapja, Schlotterbeck Kristóf 
Stettinből vándorolt Szarvasra, 
ahol vaskereskedést nyitott. Len-
gyel feleségével, Scarski Rozáliával 
öt gyermeknek adtak életet, közöt-
tük Pálnak, aki Békéscsaba szemész 
főorvosa lett. Nagyon jó ember volt, 
a szegényeknek menedéket adó ispo-
tályt nyitott. 1989-ben róla nevezték 
el a békéscsabai kórházat.
 Schlotterbeck Kristóf legki-
sebb fia, Vilmos tizenkét gyermeket 
nemzett. Nyolcadikként jött világra 
1862 karácsonyán Béla, aki már nem 
a német, hanem a magyarosított Ré-
thy családnevet kapta. Béla nagyon 
hamar elhatározta, hogy gyógysze-
rész lesz. Több mesternél tanult, kö-
zöttük Aradon Rozsnyay Mátyásnál, 
aki az első magyar nyelvű sakk-köny-
vet írta, és aki a kininből kivonta a 

Dlusztus Imre



keserű ízt. Talán nem véletlen, hogy 
tanítványa képes volt elvenni a pe-
metefű keserűségét, és hogy Csa-
bán sakk-kört vezetett. Réthy Béla 
1884-ben kitüntetéssel diplomázott 
az egyetemen: a megszeretett la-
bormunkát folytatva megszületett a 
legendás pemetefű cukorka, amely 
mellett kis üzemének bevételt bizto-
sítottak a töményített galenikumok, 
más gyógycukorkák, ruhafestékek, 
esszenciák.
 Nyolc gyermeke volt, közü-
lük hárman, Béla, Károly és István 
választották a gyógyszerészetet. A 
családi vállalkozás egyre sikeresebb 
lett: a harmincas évekre Réthyek már 
jól szervezett gyárral rendelkeztek 
Békéscsabán. Ezernél több terméket 
gyártottak, csak a Papagáj festékcsa-
ládban készült hatvanféle szín. 1944-
ben a város bombázásakor az iparte-
lepeket kiürítették, bezárt a patika és 
az üzem is. A családi szakembergár-
da egyik része amerikai, a másik fele 
orosz fogságban volt, így csak 1946. 
augusztus 1-jén nyitottak újra. Az-
tán 1949 nyarán jött az államosítás. 
Mivel csak néhány hétre elegendő 
aromakeverék volt raktáron, Réthy 
Istvánt komoly fenyegetésekkel pró-
bálták megtörni, árulja el a titkos re-
ceptet. Nem tette.
 A család több tagja 1956-ban 
elhagyta az országot.
 A köhögést csillapító peme-
tefű cukorka ma is kapható, de sokak 
véleménye szerint az eredeti recept 
örök titok marad. Már csak azért is, 
mert a rendszerváltás után azoktól a 
munkatársaktól szedegették össze az 
információkat, akik még az államosí-
tás előtt a csabai üzemben dolgoztak. 
Ők is megerősítették, hogy az ízesítő 
anyagot mindig a család tagjai kever-
ték össze…
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 „A mi családunkban, ahol 
a dédszülők is az egészségügyben 
dolgoztak, nem nagyon volt kérdés, 
hogy milyen irányt választunk. Nő-
vérem, Réka fogorvos lett, ő jobban 
bírja a vér látványát. Én elég korán a 
gyógyszerész pályát választottam, de 
ezt a döntést csak a gimnáziumi éve-
imben erősítettem meg. Édesanyám a 
legjobb minta, és hát valljuk be, erős 
motiváció volt, hogy van egy gyógy-
szertárunk” – mondja Anna.

Dlusztus Imre

 Orosházán a kacskarin-
gós Szabó Dezső utca elején ipari 
műemlék víztorony szomszéd-
ságában szerényen húzódik meg 
a Szent István Gyógyszertár. A 
magas sövény, a nagy parkoló és 
a csendes utca együttese a teret 
uraló víztoronnyal arra utal, hogy 
itt a visszatérő környékbeliek biz-
tosíthatják a törzsvásárlói kört, 
így nincs szükség csillogó-villogó 
portálra. Belépve tovább erősö-
dik ez az érzés: a kis officina főleg 
fa bútorzata (a tára és a polcrend-
szer) kisvárosi, egyben békebeli 
nyugalmat áraszt. Úgy érezzük, 
családias helyre érkeztünk.
 Az irodában Volencsikné dr. 
Fazekas Anikó gyógyszertárvezető 
és gyógyszerész lánya, dr. Volen-
csik Anna fogadnak. Kedvességük, 
mozdulataik és beszédmódjuk 
hasonlósága, no meg, ahogy egy-
másra néznek, néhány perc alatt 
elárulja, hogy nagyon szoros, sze-
retet teljes kapcsolat van közöttük. 
Anna egy munkahéten egy napot 
dolgozik itt, de hogy megismerje, 
mit jelent „éles” körülmények kö-
zött felelősen teljesíteni beosztott 
gyógyszerészként, egy másik pati-
kában tölti a többi időt.

 A saját gyógyszertárig 
hosszú út vezetett, és legalább 
olyan kacskaringós, mint a Szabó 
Dezső utca. „A szüleim és az apai 
nagypapám orvosok, anyai nagy-
mamám gyógyszerész. Apámék 
négyen voltak testvérek, hárman 
közülük orvosok lettek. Apai nagy-
apám a háború előtt drogérista volt, 
ma már nincs is ilyen foglalkozás, és 
kevesen tudják, mit is jelent a szó. 
Nagypapa drogériát vezetett és koz-
metikumokat, arckrémeket, kölni-
vizeket készített. Nagymama sokat 
mesélt arról, hogy milyen varázs-
latos illatok áradtak az üzletben. 
Édesanyám is sokat mesélt, mert 
kislányként szeretett a drogériában 
játszani. 1944-ben, amikor jöttek 
az oroszok, elmenekültek, s mint oly 
sokan, ők is északon, jelesül Eszter-
gomban bújtak meg, bízván abban, 
hogy oda nem jutnak el az oroszok. 
Tévedtek, de legalább kisebb törés 
érte őket azokhoz képest, akik a 
szétlőtt, szétbombázott Budapesten 
kerestek menedéket. Mikor vissza-
tértek, kifosztva, tönkre téve talál-
tak mindent. Erősek voltak, rendbe 
hozták. Épphogy visszaálltak a régi 
kerékvágásba, 1952-ben jött az ál-
lamosítás. Mindenük elveszett, az 

Családias hangulatban, szeretettel

Volencsikné dr. Fazekas Anikó
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egész életük munkáját vitte az új re-
zsim. Felfoghatatlan volt számukra, 
hogy egyik napról a másikra semmi 
se maradt. Nagypapa kemény em-
ber volt, de akkor leborult és zoko-
gott. Mindig is el tudtam képzelni, 
hogy ez milyen rettenetes lehetett, de 
mikor saját patikám lett, akkor gon-
doltam bele igazán” – rajzolja meg 
Anikó az utat. 
 Talán épp ez a trauma tar-
totta vissza Anikót attól, hogy 
azonnal éljen a privatizáció lehető-
ségével. Férje, Volencsik Zsolt ki-
váló gazdasági érzékkel megáldott 
ember. Végül ő győzte meg a felesé-
gét, amikor megvásárolhatóvá vált 
ez a patika, hogy érdemes belevág-
ni. „Enyém a gazdasági terület, tiéd 
a szakma” – mondta a családfő, és 
ez így van tizenhét éve. 
 Anikó felmenői, ő maga és 
a lányai is Szegeden végeztek. „A 
nagymamámékkal jó kapcsolatban 
lévő Regdon tanár úr és a felesége 
sokat foglalkozott velem. Bevallom, 
árvának éreztem magam a nagyvá-
rosban, és rám fért, hogy pátyolgat-
tak. Így aztán nem meglepő, hogy 
nagyon megszerettem a gyógyszer-
technológiát, itt értettem meg a 
szakma lényegét” – mutat rá Anikó 
egy fontos körülményre.
 1988-ban végzett, majd öt 
évig otthon maradt a gyerekeivel. 
„Inkább anya voltam, és ezt nagyon 
jól tettem. De az is jó döntés volt, 
hogy tíz évig dolgoztam egy másik 
patikában. Az egyetem kemény pró-
ba, de nem tud felkészíteni a napi 
gyógyszertári gyakorlatra. Itt em-
pátia, türelem, szeretet nélkül nem 
sokra megy még a legfelkészültebb 
gyógyszerész sem. Ezért is gondolok 
hálával a beosztott patikusként töl-
tött évtizedre.” Ehhez Anna hozzá-

tesz egy aranyosat: „Amikor anya 
ügyelt, gyakran bent aludtunk vele 
a patikában. Nagyon élveztük.” És 
hát eljutottunk újra ahhoz a pont-
hoz, hogy a családfő megadta a 
végső lökést. „Családias patikánk 
van. Nem kell sorba állni, minden 
betegre van időnk, jól lehet parkolni, 
szeretjük a szakmánkat.” Tulajdon-
képpen elmond mindent, akár 
egy jó hirdetés, csak nem olyan 
blikkfangos, mint egy marketing 
szlogen. Cserében emberi.

 A négy családtag egyenlő 
részben tulajdonos az üzemeltető 
kft.-ben. Ezen csak néhány szá-
zad százalék erejéig módosítot-
tak, amikor törvény írta elő, hogy 
gyógyszerész szakmájúnak a fele 
résznél többet kell birtokolnia. „Az 
is csodálatos ebben a felállásban, 
hogy nem kell kerülgetnünk, győz-
ködnünk idegen embereket, min-
dent magunk döntünk el. Néhány 
éve kicseréltük a nyílászárókat, új 
szigetelést raktunk a falakra, meg-

A Volencsik család: Réka, Zsolt, Anikó és Anna
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változtattuk az utcai fronti arcula-
tot. Ez is közös döntés volt. De arra 
is ügyelünk, a családias légkört 
kiterjeszzük az alkalmazottainkra 
is. Gyakran vacsorázunk együtt, 
csapatépítő programokat is szerve-
zünk” – hangsúlyozza Anikó. 
 Két gyógyszerészből és 
két szakasszisztensből áll a csa-
pat. Az orosházi patikának hat 
kilométerre innen, az ezer lakosú 
Kardoskúton van egy fiókgyógy-
szertára, ami az orvosi rendelé-
si időben, naponta két órát van 
nyitva. „Ott is fontos a személyes-

ség, jó látni ugyanazokat a kedves 
arcokat, akik bizalommal jönnek 
hozzánk.”
 Anikó egy régi újsághir-
detést vesz elő, a hajdani dro-
gériáét. Olyan szeretettel beszél 
a felmenőiről, hogy azt élmény 
hallgatni. „Nekem a családom 
és a munkám a mindenem. Volt 
előttem egy tökéletes anyai min-
ta, aminek szeretnék megfelelni. 
Gimnazista is Orosházán voltam, 
abban az időszakban, majd egye-
temi felvételi előtt is anyukám 
buzdított, támogatott. Sokat kö-

szönhetek neki, a tanulmányaim 
alatt is tökéletesen velem volt. 
Ezt szerettem volna átadni a lá-
nyaimnak, talán sikerrel. És arra 
is gondolok, hogy jönnek az uno-
kák, nagymamai szerepben is 
folytatom. Aztán átadom a pati-
kát Annának. Boldoggá tesz, hogy 
így gondolkodhatok.”  
 Túlélték a nehéz időket, a 
válságot, a patikaliberalizációt, 
a konkurens patikák megjelené-
sét, mégis itt vannak, és képesek 
értéket adni a környezetükben 
élőknek. 

A nagypapa, Bertók Lajos hirdetése
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 A gyógyszerkészítés tu-
dománya klasszikus görög-ró-
mai-arab és népi alapokra ve-
zethető vissza. Ez a tudásanyag 
a kolostori gyógyítás részeként 
jelent meg hazánkban is az álla-
malapítást követően, azonban 
ezekről nem maradtak fenn írásos 
emlékek. Azok a középkori szerze-
tesrendek, amelyek gyógyítással is 
foglalkoztak – Benedek-rendiek, 
johanniták, ciszterciták, premont-
reiek, Ágoston-rendiek, pálosok, 

Gyógyító rendek

TUDÁSTÁR

minoriták, ferencesek – házi pati-
kát, és a háttérben gyógyfüvesker-
tet tartottak fenn. 
 A gyógynövénykultúra 
elterjesztésében kiemelt szere-
pet vállaltak a szerzetesek, akik 
a korabeli iratokban dokumen-
tált ókori tudás őrizték meg és 
adták tovább. Már a legkorábbi 
monostorok ideális elrendezését 
bemutató tervrajzokon szerepel 
a gyógyfüveskert (herbularisus) 
elhelyezése.

                                                                                                Assisi Szent Ferenc

Dlusztus Imre
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 Hazánkban 2291 közfor-
galmi gyógyszertár működik. 
Elnevezésükben a hagyomá-
nyokhoz híven a legnépszerűb-
bek a segítő szentek, a gyógyítás-
sal-gyógyszerészettel foglalkozó 
eszközök, illetve jelképek, vala-
mint a (gyógy)növények. 
 Nem meglepetés, hogy 
Szent István országában a szen-
tek versenyét István nyerte 32 
patikával, második György (20), 
harmadik László (11). Nyolc pa-
tika nevében szerepel Anna, Er-
zsébet, Imre és Margit. Összesen 
55 szentet hívnak segítségül a 

Patikanevek 
Szent Ágnestől a Kígyóig

TUDÁSTÁR

névadók. Mindössze egyszer kap 
szerepet Ágnes, Fábián vagy Se-
bestyén, ugyanakkor a kevésbé 
ismert szentek közül ötször jut 
névadói szerephez Damján. Szent 
Damján ókeresztény orvos volt és 
vértanú.
 A szakrális tartalmú elne-
vezésekben 8-szor szerepel az Is-
teni Gondviselés, 7-szer a Szent-
háromság és 6-szor a Szentlélek.
 A köznevek közül a legy-
gyakoribbak: Kígyó (29), Kamilla 
(26), Borostyán (21), Korona (20), 
Írisz (17), Sas (14), Fagyöngy (13) 
és Hársfa (10).

Dlusztus Imre



 A Wikipédia azt írja, Tö-
mörkény István (1866-1917) 
magyar író, újságíró, néprajzku-
tató, régész, múzeum- és könyvtá-
rigazgató volt. És, tegyük hozzá: 
gyógyszerész. Még Steingasser-
ként Kovács Albert szegedi Kí-
gyó Gyógyszertárában dolgozott 
gyakornokként, majd a Keresztes 
Nagy Antal-féle kisteleki Szent-
lélek, azután a szegedi Rókus, 
később a Megváltó Gyógyszertár 

A novellista
segédje volt. 1882-től 1886-ig dol-
gozott patikusként.
 Kétévnyi katonai szolgá-
latának első felében, mikor a bos-
nyák-török határra vezényelték, 
megtanult szerbül, a második fe-
lében Bécsben a hazulról hozott 
sváb tudása mellé begyűjtötte az 
irodalmi németet is. Mivel egy-
szerű emberek között szolgált, 
megismerte a gondolkodásukat, 
az életvitelüket. Tömörkény előbb 
hírlapíróként, majd szépíróként 
évtizedekig foglalkozott a parasz-
tok, kétkezi munkások, kubiku-
sok történeteivel. 
 A legnagyobb magyar 
novellisták egyikeként tartjuk 
számon, holott könyvtár- és mú-
zeumszervezőként is elsőrendű 
munkát végzett. 6000 egységnyi 
múzeumi tárgyat gyűjtött ösz-
sze, amelyre később nagyrészt 
támaszkodhatott Bálint Sándor 
néprajzkutató, a „legszögedibb 
szögedi.” Életműve kiemelkedő 
eleme, hogy a Somogyi Károly 
esztergomi kanonok által Sze-
gednek adományozott 40 000 
kötetes könyvtárat kollégájával 
és barátjával, Móra Ferenccel 
együtt katalogizálták.

Tömörkény István

Dlusztus Imre





                               Rippl-Rónai József: Önarckép barna kalapban (1879)



 A gazdálkodó, kisipa-
ros család első felsőfokú vég-
zettségű tagja a festő édesapja, 
Rippl József volt, aki tanító, 
majd iskolaigazgató lett Kapos-
váron. A szigorú tanár hírében 
álló atya, horvát származá-
sú felesége, Knezerich Paulina, 
négy fiuk és a kiterjedt rokonság 
a tipikus dunántúli polgárság 
szimbóluma is lehetett volna. 
Rippl-Rónai József (1861-1927), 
a legidősebb fiú ebben a környe-
zetben nevelkedett és szerzett 
tisztes polgári, gyógyszerészi vég-
zettséget. 
 Az ehhez vezető úton 
előbb a pécsi Arany Sas Patiká-
ban, majd Kaposváron az Arany 
Oroszlán Gyógyszertárban volt 
patikussegéd, azután a főváros-
ban gyógyszerész mesterokle-

A nagy modern

Rippl-Rónai József

velet szerzett. 1879-től 1881-ig 
a Budapesti Tudományegyetem 
bölcsészeti karán volt gyógy-
szerészhallgató. Szigorúan vett 
szakmájához köthető, hogy élete 
végéig megmaradó sérülést szer-
zett, amikor kénsavval leöntötte 
bal kézfejét. 
 Élete húszas éveiben rá-
döbbent, hogy valójában a fes-
tészet érdekli, és a művészetnek 
szeretne élni. 1884-től München-
ben tanulta a mesterséget. Há-
rom évvel később Párizsba ment, 
ahol Munkácsy Mihálynál jelent-
kezett. A nemzetközi hírű festő-
doyen maga mellé fogadta Rippl 
Józsefet, aki ekkor már a többi 
családtaghoz hasonlóan a Rónai 
nevet is használta. Ahogy Gent-
hon István írja tanulmányában, 
Rippl-Rónai elsajátította meste-
re ízlését, felfogását és techniká-
ját, de aztán egyre szerteágazóbb 
francia kortárs művészeti kapcso-
latai révén mindinkább moderni-
zálódott. A művészettörténet a 
posztimpresszionizmus és a sze-
cessziós törekvések legjobb hazai 
képviselőjeként tartja számon.
 Korához képest újító törek-
véseinek elismertetésében jelentős 
szerepet játszott öccse, Ödön, aki 
vasutas létére remek műérzék-
kel rendelkezett, és amiben csak 
tudta, támogatta művész bátyját. 
Állomásfőnökként szűkös anyagi 
keretek között, viszont korlátlan 
utazási lehetőségei által népszerű-
sítette József műveit, és hozott lét-
re egy igen nívós képzőművészeti 
gyűjteményt Kaposváron.

Dlusztus Imre



Munka közben



 Lágerek népe, Macskajá-
ték, Tóték, Egyperces novellák, 
Rózsakiállítás – szenzációs mű-
vek sora. Örkény István (1912-
1979) a sok egyedi hangú magyar 
író hosszú sorában a groteszk és 
az abszurd humor legnagyobb 
alakja. Édesapja nyomdokaiba 
lépve lett patikus, 1934-ben szer-
zett diplomát, majd hét évvel ké-
sőbb vegyészmérnök is lett. Író-
ként nem a Nyugathoz, hanem 
a József Attila és Fejtő Ferenc 
által alapított Szép Szóhoz csat-
lakozott, bár mindkét folyóirat 
szerzőit mágnesként vonzotta 
magához Párizs, így Örkényt is. 
Ott találkoztak egymással és a 
szabadsággal. 
 A második világháború 
alatt a Donnál lapáttal a kezében 
szolgálta a hazát. Ezután hadi-
fogságba került, ami a munká-
szolgálatot követően önmagá-
ban ironikus. 1946-ban térhetett 

A groteszk és az abszurd atyja

Örkény István 1930-ban

haza. A régi rendszer a zsidósá-
ga, az új a polgári származása 
miatt üldözte.
 „Nekünk, emlősöknek 
nem mellékes kérdés, hogy mi da-
ráljuk-e a húst, vagy bennünket 
darálnak-e meg” – vonta le a kö-
vetkeztetést saját életéből. 
 Író akart lenni, amit rész-
ben meg tudott valósítani.
 1949-ben, Sztálin szü-
letésnapja előtt két héttel egy 
hosszú, ironikus szövegben fel-
ajánlotta a néphatalomnak a pa-
tikájukat. Így lett a Csillaghoz 
gyógyszertár Vörös Csillag Pa-
tika. A népi demokrácia a teljes 
államosítás előtt úgy gyűjtött be 
magának patikát, hogy közpon-
tilag kevés gyógyszert juttatott 
a polgári gyökerű gyógyszer-
tárakba, majd a sajtó leleplezte 
ezeket a népnyúzókat, akik csak 
az úri osztályt látják el gyógy-
szerrel, ezért a proletárdiktatúra 
nevében igazságot szolgáltatott. 
Örkény levelével kapcsolatosan 
megjegyezzük, a néphatalom ér-
tette, de nem szerette a „viccet”. 
 Örkény az 1956-os sze-
repvállalása miatt szilenciumot 
kapott (elhallgattatták; indexre 
tették; nem publikálhatott – tet-
szés szerint aláhúzható), így az 
Egyesült (ma EGIS) Gyógyszer-
gyárban dolgozott vegyészként, 
és írhatott néha tájékoztatót a 
gyógyszerek mellé – ironikus fel-
hang nélkül.     
 A végzet című egyperce-
sét idézzük:

 „Valahol a Nagy Magyar 
Alföldnek egy kicsike tanyáján 
éldegélt egy család, apa, anya 
és két gyerek, mind pogácsaked-
velők. Ha a mamának volt rá 
ideje, s kedvében akart járni övéi-
nek, sütött nekik egy nagy tepsi 
pogácsát.
 Egyszer azonban liszt he-
lyett mérges rovarirtószert gyúrt 
a tésztába. Ízre nem volt rosz-
szabb, így hát jól bepogácsáztak, 
s reggelre meghaltak mind a né-
gyen, az apa, az anya, a gyerekek.
 Negyednap eltemették 
őket, s aztán összejött a rokonság 
meg a közeli és távolabbi szom-
szédok, ahogy az már illik, halotti 
torra. Homoki bort ittak, s hozzá 
a maradék pogácsát majszolgat-
ták. El is patkoltak mind, ahá-
nyan voltak.
 A mentősöknek – az orvos-
nak, a két hordágyvivőnek meg a 
sofőrnek – már nem akadt dolguk. 
Csak fejcsóválva körüljárták azt a 
sok halottat, s mielőtt visszaindul-
tak volna, megettek néhány pogá-
csát, ittak rá egy kis bort.
 Kivéve a sofőrt. Bort nem 
ihatott, mert vezetnie kellett, a 
pogácsát pedig nem szerette. De 
ami ott maradt a tepsiben, azt 
újságpapírba csomagolva letet-
te az ülése mellé, hogy kárba ne 
vesszen. Jó lesz az még, gondolta, 
valakinek.
 És most viszi!”
 Nincs bocsánat című no-
vellája a magyar prózairodalom 
egyik legszebb darabja.

                                                              A budapesti Örkény Színház nézőtere

Dlusztus Imre



                                Székely Éva olimpiai bajnok úszónő



 Híres mondása, „sírni 
csak a győztesnek szabad”, nép-
szerű könyve címe lett. A kötet 
eddig öt kiadást élt meg. Székely 
Éva (1927-2020) kilencéves korá-
ban határozta el, hogy úszó lesz. 
1939-ben lett az FTC verseny-
zője. Tehetségére jellemző, hogy 
egy évvel később már országos 
csúcsot ért el. A zsidótörvények 
miatt bujkálni kényszerült, nem 
versenyezhetett. 1945-ben visz-
szatérve azonnal országos csú-
csot úszott. Részt vett 1948-ban 

A mellúszó pillangókisasszony

a londoni olimpián, 200 méter 
mellen negyedik, a gyorsváltóval 
ötödik lett.
 A Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen 1950 nyarán jeles 
eredménnyel gyógyszerészi okle-
velet szerzett. A budapesti Teleki 
gyógyszertárban és a MÁV kór-
ház gyógyszertárában dolgozott. 
A helsinki olimpián, 1952-ben 
megnyerte a 200 méteres mel-
lúszást. Négy évvel később, Mel-
bourne-ben olimpiai ezüstérmet 
szerzett 200 méter mellen. Az aktív 

versenyzést 1960-ban fejezte be, 
miután nem engedték ki a férjével 
együtt a római olimpiára. 32-sze-
res bajnok, 10-szeres világbajnok, 
12-szeres Európa-csúcstartó. 1969-
től mesteredzőként működött. A 
Nemzet Sportolója volt. Férje a há-
romszoros olimpiai bajnok vízilab-
dázó, Gyarmati Dezső. Lánya, dr. 
Gyarmati Andrea orvos, olimpiai 
ezüst- és bronzérmes úszó. Uno-
kája, Hesz Máté junior világbajnok 
vízilabdázó. Máté édesapja Hesz 
Mihály olimpiai bajnok kajakozó. 

Székely Éva, a gyógyszerész

Dlusztus Imre
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met szerezni” − emlékezett vissza 
fiatalkori döntésének körülmé-
nyeire dr. Vizdákné dr. Török Már-
ta. Miután 1970-ben kitűnő ered-
ménnyel leérettségizett a mezőtúri 
Dózsa György Gimnáziumban, 
felvételt nyert a Szegedi Orvostu-
dományi Egyetem Gyógyszerész-
tudományi Karára. Egyetemi évei 
alatt nem messze az egyetemtől egy 
albérletben lakott, ahol családias 
légkör, kiváló lakótárs és szeretni 
való főbérlő fogadta. A diploma 
előtti kötelező féléves gyakorla-
tát természetesen Mezőtúron, az 
akkor teljesen felújított, a város 
legkorszerűbb 15/35-ös számú fő-
téri patikájában töltötte, 1975-ben 
vette kézbe gyógyszerész diplo-
máját és ugyanitt, mint beosztott 
gyógyszerész kezdte el hivatása 
gyakorlását. Munkája mellett há-
rom alkalommal vett részt a Rozs-
nyay Mátyás Emlékversenyen, 
1977-ben Sopronban dicséretben 
és kiemelt díjazásban részesült. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Gyógyszertári Központ 15/36-os 
patikájának vezetőjévé 1983-ban 
nevezték ki, ugyanebben az év-
ben „Kiváló Dolgozó” kitüntetést 
kapott. Ezzel végképp hazatalált, 

Ferencz Rezső

 Dr. Vizdákné dr. Török 
Márta a mezőtúri Újvárosi Gyógy-
szertár tulajdonosa és szakgyógy-
szerésze pontosan emlékszik arra, 
hogy a középiskola befejezése után 
miért a gyógyszerészi hivatást vá-
lasztotta. „Nagyon szerettem anyai 
nagyszüleimet, sokat voltam náluk. 
Nagyapám egyszer azt mondta, 
hogy gyógyszerésznek lenni szép hi-
vatás és nagyon jól áll egy nőnek… 
Választásommal neki akartam örö-

hiszen a szülői ház nem messze a 
gyógyszertártól a VI. utcában volt.
 A Debreceni Agrártudo-
mányi Egyetem Mezőgazdasági 
Gépészeti Főiskolai Kar tanára dr. 
Vizdák Károly felesége lett, aki-
vel 1980-ban kötöttek házasságot. 
Közösen minden nehézségen úrrá 
lettek, férje mindenben támogat-
ta felesége munkáját. Károly fiuk 
1981-ben Márta lányuk 1985-ben 
született. Mártával másfél évig 

Gyógyszerésznek lenni szép hivatás és nagyon jól áll egy nőnek

Dr. Vizdákné dr. Török Márta Dr. Virágné dr. Vizdák Márta

Fotó: Such Tamás
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volt GYES-en, ezalatt helyettesítő 
gyógyszerész vezette az Újvárosi 
Gyógyszertárat, ám visszatérése 
óta folyamatosan ő van szolgálat-
ban. A gyógyszerésznőt a környé-
ken mindenki ismeri, köztük nőtt 
fel, így számára zökkenőmentes 
volt az átmenet a beosztotti és 
patikavezetői munka között. Ve-
zetésével a gyógyszertár nemcsak 
egészségügyi bázisa, bizalmi in-
tézménye is volt a környéknek. A 
kollégáival együtt megtalálták a 
közös hangot a betegekkel, a vá-
ros állatorvosaival különösen jó 
volt a viszonyuk. Ennek később, 
Márta lánya pályaválasztásánál 
meghatározó jelentősége volt, 
mert édesanyjához hasonlóan az 
ő döntésében is egy gyermekkori 
szeretetélmény volt a meghatáro-
zó. „Kiskoromtól kezdve szerettem 
a gyógyszertárban lenni, hallgatni 
a szakmai beszélgetéseket, látni a 
laborban a gyógyszerek elkészítését, 
egyszóval magát a hivatást. Mikor 
megkérdezik tőlem, hogy miért let-
tem gyógyszerész, mindig ezek a 
fiatalkori emlékek jutnak először 
eszembe” – árulta el pályaválasztá-
sa indokát dr. Virágné dr. Vizdák 
Márta szakgyógyszerész. Ám ah-
hoz, hogy 2020-ban anya és leánya 
együtt vezethesse a családi patikát, 
azért történt még egy-két dolog. A 
rendszerváltás idején Márta még 
csak boldog, négyéves gyermek 
volt, és például a patikaprivatizá-
ció során az sem érintette meg az 
alig tízéves kislányt, hogy 1995. ok-
tóber elsején édesanyja a Dr. Viz-
dákné és Társa Bt. képviseletében 
aláírta az önkormányzattal kötött 
adás-vételi szerződést, melynek ér-
telmében az Újvárosi Gyógyszertár 
a család tulajdonába került.

 A vezetőből tulajdonos-
sá válás számtalan előnnyel és 
legalább ugyanannyi gonddal is 
járt. Például ettől kezdve nem al-
kalmazott volt, hanem felelős ve-
zető, ami számos nem szakmai, 
a gyógyszertár fenntartásához 
és működtetéséhez kapcsolódó 
feladattal járt és jár azóta is. Az 

első pillanattól kezdve odafigyelt 
a gazdálkodásra, gondolkodása 
középpontjában a munkakörül-
mények optimalizálása, a betegek 
biztonságos és gyors kiszolgálása, 
a patika és környezetének kényel-
messé, széppé tétele szerepelt. A 
tulajdonukba került, kissé lepusz-
tult állapotban lévő épület felújí-

A 2009-ben átadott orvosi rendelő a patika szomszédságában

A mezőtúri Újvárosi Patika 2020-ban
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tását a patika alapítása századik 
évfordulójának évében, 1999-ben 
hajtották végre. A gyógyszertár 
teljesen új külső arculatot kapott, 
belül szép járólapokra cserélték a 
korábbi burkolatot, teljesen fel-
újították a fűtésrendszert és új 

bútorokkal rendezték be az offi-
cinát és a labort is. Az alapjaiban 
megváltoztatott, jó hangulatban 
működő gyógyszertár dolgos, de 
jókedvű hétköznapi életébe ko-
moly kihívást hozott a 2007-es 
esztendő, amikor – a 2006. de-

cember 29-én jogerőre emelkedett 
gyógyszer-gazdaságossági törvény 
hatálybalépése után − jelentős vál-
tozások történtek a gyógyszertá-
rak működésével kapcsolatos ha-
zai szabályozásban. 
 Ennek következtében 
hosszú egyezkedés kezdődött az 
önkormányzat és a gyógyszer-
tár tulajdonosai között, melynek 
eredményeképpen a Vizdákné és 
Társa Bt. teljesen önerőből, a pa-
tika mellett megüresedett telken 
megépített egy minden igényt ki-
elégítő, 21. századi felszereltségű, 
két háziorvosi és egy gyermekor-
vosi rendelőt tartalmazó rendelő-
intézetet. A 2009-ben átadott ren-
delő a lakosság széleskörű erkölcsi 
támogatása mellett valósult meg. 
 Az épület padlásterében 
később egy szolgálati lakást is ki-
alakítottak, amit a szegedi gyógy-
szerészi tanulmányainak lassan 
végére érő és jövőjét a családi pa-
tikában elképzelő, családalapítás 
előtt álló lányuknak szántak, aki 
2010-ben friss diplomásként el is 
helyezkedett az Újvárosi Gyógy-
szertárban, és 2012-ben házas-
ságot kötött dr. Virág Attilával, 
a Budapesti Corvinus Egyetem 
egyetemi docensével.
 Márta ugyanolyan lendü-
lettel vetette bele magát a munká-
ba, mint tette azt negyvenöt évvel 
korábban az édesanyja. „…Máso-
dik generációs gyógyszerész, édesa-
nyjával közösen vezetik gyógyszer-
tárukat. Márta igyekszik munkáját 
a legmagasabb szinten végezni. Fel-
fogása szerint igyekszik a tőle telhe-
tő módon a betegeket segíteni, ami-
be beletartozik szakmai tudásának 
folyamatos mélyítése és tudomá-
nyos fórumokon való részvétel. A A koronavírus-járvány idején a tára mindkét oldalán kötelező a maszk viselete

Az Újvárosi Patika csapata: Dr. Vizdákné dr. Török Márta, 
Olajos Jánosné, Kovács Emese, dr. Virágné dr. Vizdák Márta és 

dr. Hockné Jász Annamária
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gyógyszerészi gondozási tanfolyam 
elvégzését követően rendszeresen 
szervez betegek számára szűrése-
ket (vércukorszintmérés, vérnyo-
másmérés). Évek óta tart ismeret-
terjesztő előadásokat Mezőtúron 
(Cukorbeteg Klub, Rákbeteg Klub, 
Henry Dunant Klub...). Munkássá-
ga során több díjat nyert: Rozsnyay 
Mátyás Emlékversenyen kiemelt 
díjazás (2011), Magángyógysze-
részek Országos Szövetsége Ifjúsá-
gi Fórum 3. helyezés (2011) és 1. 
helyezés (2012). Bizalommal for-
dulnak hozzá a betegek, közvetlen 
kapcsolatra törekszik velük, amibe 
beletartozik a közösségi felületeken 
történő szakmai jellegű kapcso-
lattartás is. Munkájával igyekszik 
meghálálni a Mezőtúron élő embe-
rek szeretetét” – részlet a Magyar 
Gyógyszerészi Kamara Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei szervezeté-
nek jellemzéséből, melyet 2019-
ben írtak az országos „Praxis Pro 
Pharmaciae” kitüntetésre történő 
felterjesztésükben.  
 Dr. Vizdákné dr. Török 
Márta állandóságba vetett hitval-
lásának kiváló példája a patika sze-
mélyi állományának összetétele is. 
Munkatársaival való kapcsolatára 
a nagyfokú bizalom, az átlagosnál 
szorosabb és személyesebb együtt-
működés a jellemző. Legyenek a 
kollégák „régiek” vagy „újak” évek 
óta együttdolgoznak és számíthat-
nak egymásra.
 Legidősebb munkatár-
suk Olajos Jánosné ötvenegy éve 
dolgozik a patikában, már akkor 
itt volt, amikor mostani főnöke 
még a gimnázium padjait kop-
tatta. Ebből az alkalomból elis-
merő oklevelet vehetett át a város 
polgármesterétől. A munkát esze 

ágában sincs abbahagyni, még 
sokáig szeretne a gyógyszertár 
munkatársa lenni. Erre minden 
lehetősége meglesz, erről „kis-

Olajos Jánosné és a polgármestertől 
kapott elismerő oklevél

főnöke”, a lányaként szeretett dr. 
Virágné dr. Vizdák Márta nyi-
latkozott is, mondván: „addig 
dolgozik a patikában, ameddig 
csak akar.” Bár közösen vezetik 
édesanyjával a patikát, még nem 
ő a személyi jogos tulajdonos, 
de amint 2020-ban megszületett 
lánya, a legkisebb Márta betölti 
a harmadik életévét, akkor édes-
anyja visszavonul a napi teendők-
től és átadja lányának a stafétabo-
tot. Ezzel remélhetőleg egy újabb 
emberöltőre garantálva a környé-
ken élőknek az eddig megszokott 
magas színvonalú egészségügyi 
szolgáltatást. Hogy utána mi lesz, 
azt még nem lehet tudni, azt vi-
szont lehet tudni, hogy a helyettes 
asszony idősebb gyermeke, Virág 
Andor három éves kisfiú kedvenc 
játéka − édesanyjához hasonló-
an − a laboratóriumhoz kötődik: 
gyógyszeres dobozokból vonatot 
épít és vonatosat játszik… 

Márta ugyanolyan lendülettel vetette bele magát a munkába, mint tette azt 
negyvenöt évvel korábban az édesanyja



Az első szőlészeti-borászati leírás Magyarországon Schams Ferenc nyomán



 A magyar szőlészet és borá-
szat modernkori fejlesztésének nagy 
alakja Schams Ferenc. 1780. de-
cember 2-án született a csehországi 
Leitmeritzben, amit ma Litomeri-
ceként ismerünk. Szudétanémet 
polgári családból származott. Ele-
mi iskoláit szülővárosában végez-
te, majd gyógyszerészetet tanult a 
vidék legfejlettebb ipari gócpontjá-
ban, Reichenbergben. A prágai né-
met egyetemen graduált 1798-ban, 
gyógyszerészi oklevelét 1803-ban 
Bécsben szerezte meg, majd még 
ebben az évben a Szerémségben, 

A borszakértő

Péterváradon letelepedve gyógy-
szertárat nyitott. A város történelmi 
atmoszférája megragadta és felkel-
tette figyelmét a magyar múlt iránt. 
Mátyás korában, a török megjele-
nése előtt a Szerémi borvidék volt 
mind közül a leghíresebb. A sze-
rémségi szőlőtermesztés hamar fel-
keltette a figyelmét, és úgy érezte, 
hogy kötelessége részt venni az ága-
zat fejlesztésében. Schams Ferenc 
1813-ban elhagyta Péterváradot és 
Pestre költözött. Innen járta be az 
országot. 1822-23-ban jelent meg 
a magyar szőlészetet és borászatot 
bemutató kétkötetes, korszakos je-
lentőségű munkája „Ungarns Wein-
bau in seinem ganzen Umfange . . ." 
címmel.
 A Mayerffy Ferenctől (aki-
ről a Ferihegyet nevezték el) kapott 
ötholdnyi területen a budai Sashegy 

alján berendezte Magyarország első 
szőlőiskoláját (amelyet haláláig ve-
zetett). A szőlőket megyénként és 
fajonként gyűjtötte össze. Schams 
szerkesztette 1836 és 1839 között az 
első magyar szőlészeti és borászati 
folyóiratot. Elkezdett munkáját saj-
nos nem tudta befejezni, mert 1839. 
május 11-én a Baranya megyei La-
kipusztán egy szőlészeti utazásán 
szerzett meghűlésben meghalt. 
 Schams Ferenc életművének 
jelentősége többirányú. A gyógysze-
részet terén végzett munkájáról ma 
már feljegyzést alig lehet találni, de 
hogy e munkaterületen is kiemel-
kedően dolgozott, arra bizonyíték-
ként szolgál, hogy a Szentpétervári 
Gyógyszerészeti Egylet tiszteletbeli 
tagja volt. 
 Péterváradról írt műve az 
első útikönyvek közé tartozik.

Schams Ferenc

Dlusztus Imre



Patikák és patikusok  -  Nemzeti Értékek Könyvsorozat Patikák és patikusok

-44-

kapuit, a patika megépülésében 
pedig fontos szerepet játszott az 
egyházközség vezetőjének támoga-
tása. Sőt, a patika első tulajdonosa, 
dr. Nehéz Márta felnőttfejjel kezdte 
meg gyógyszerészi tanulmánya-
it, ennek finanszírozását pedig e 
templom papja vállalta át, így járul-
ván hozzá az egyházközség tagjai 
egészségének megőrzéséhez. Mivel 
tehát a patika igen sokat köszönhet 
az egyházközségnek, a Kármelhe-

Sarnyai Vivien

 Ha az ember belép a Kar-
melita Gyógyszertár kapuján, rög-
tön feltűnnek neki a csodálatos, 
mesterségeket ábrázoló templomi 
ólomüvegek, amelyek ízlésesen és 
meghitten ékesítik a patikát. Érd 
első magángyógyszertára 1991-ben 
épült a Kármelhegyi Boldogasz-
szony templom mellett, a gyógy-
szertár és a templom története pe-
dig szorosan összekapcsolódik: a 
két épület egyszerre nyitotta meg 

gyi Boldogasszony templom neve 
után a Karmelita Gyógyszertár ne-
vet vette fel, ezzel is kifejezve össze-
tartozásukat.
 Noha napjainkban már ti-
zenhat patikával büszkélkedhet 
Érd városa, a Karmelita Gyógy-
szertár az elsők között nyitott meg, 
ezt pedig a lakosok sem felejtik el. 
„Mindig is olyan volt ez, mint egy 
igazi falusi gyógyszertár” – állapí-
totta meg Nádasné Dr. Cseppentő 
Piroska, a patika második tulaj-
donosa, aki már 2001 májusától 
a gyógyszertár élén áll. „Ennyi év 
alatt már a betegek is megismertek 
bennünket, mi is a betegeket, így 
tehát gyakran még a családi prob-
lémákat és egyéb magánéleti dolga-
ikat is velünk beszélik meg” – mo-
solygott. 2019-ben felmondták a 
Gyula utcai bérleti szerződésüket, 
így aztán arra kényszerültek, hogy 
huszonnyolc év után egy másik üz-
lethelyiségbe költözzenek. Bár ele-
inte kissé aggódtak, hogy a betege-
iket zavarni fogja majd a változás, 
végül a költözést pozitívnak ítélte 
meg Nádasné Dr. Cseppentő Pi-
roska, ugyanis – lévén, hogy a régi 
épülethez igen közel van az új – a 
régi betegeket meg tudták tartani, 

Falusi gyógyszertár a város közepén

A Karmelita Patika
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továbbra is a Karmelita Gyógyszer-
tárba járnak, ugyanakkor mivel az 
igen forgalmas Riminyák úton nyi-
tották meg újra kapuikat, így sok 
új betegeket is szereztek, akik örül-
nek, hogy itt meg lehet állni, sőt, az 
átmenő forgalom is megnőtt.
 „Nagyon szoros a viszonyunk 
a patika törzskörével” – emelte ki Pi-
roska, aki elmondta, hogy vannak 
olyan betegeik, akik már a kezdetek 
óta hozzájuk járnak gyógyszerekért. 
A falusias jellegre mindig is nagyon 
büszke volt, s mosolyogva mesélte, 
hogy akadtak olyan esetek, amikor 
egy-egy beteg tíz tojással vagy egy 
csokor kertivirággal fejezte ki a há-
láját. „Sőt, olyan is gyakran előfor-
dul, hogy bejön a beteg az irodába, és 
már mutatja is, mint egy orvosnak, 
hogy mi a problémája, hogy adjunk 
rá orvosságot.” Emiatt, és még sok 
más esett miatt gondolja úgy a Kar-
melita Gyógyszertár tulajdonosa, 
hogy e hivatás annyira sokoldalú. 
Volt már tapasztalata nagyforgalmú 
gyógyszertárral, dolgozott gyógy-
szergyárban is, ezek azonban ahhoz 
a meggyőződéshez vezették, hogy 

a gyógyszerészi hivatáson belül a 
gyógyszertári munka a legváltozato-
sabb, hiszen minden nap más és más 
esetekkel találkozhat, és minden nap 
új embereket ismerhet meg.
 „Vannak olyan betegek, akik 
kifejezetten hozzám jönnek. Van 
olyan, aki előtte idetelefonál, hogy 
megkérdezze, mikor vagyok bent, 
mert annak megfelelően jön ő is. Ép-
pen ezért annyira falusias, annyira 
családias” – mondta mosolyogva, 
majd azt is hozzátette, hogy külö-
nösen most, a járványhelyzetben 
jelentősen megnőtt a szerepük, hi-
szen nincs személyes kontaktus a 
háziorvossal, így most hozzájuk, 
gyógyszertári dolgozókhoz ragasz-
kodnak, tőlük kérnek tanácsokat. 
A megfelelő tanácsokban pedig 
nagyban szerepet játszik az, hogy a 
dolgozók és a betegek már régóta 
ismerik egymást, így a betegek biza-
lommal fordulnak feléjük, a gyógy-
szerészek és szakasszisztensek pedig 
könnyebben találnak megoldást a 
felmerülő problémákra.
 „Tulajdonképpen senki nem 
volt a családban gyógyszerész, orvos-

ból is csak kevés, ők is a távoli rokon-
ságban” – emelte ki. „Én is orvosira 
jelentkeztem, gyermekorvos szeret-
tem volna lenni, de úgy alakult az 
élet, hogy előfelvétellel a gyógyszerész 
karra vettek fel. A Déli pályaudvar-
nál lévő nagy gyógyszertárban kezd-
tem dolgozni, igen sokat kellett ott 
ügyelnem, így hát az jó iskola volt, 
hiszen tényleg nagyon sok minden-
nel találkozott ott az ember.” Azt is 
hozzátette, hogy visszatekintve a 
mögötte álló évekre, jobban örül, 
hogy végül gyógyszerész lett belőle, 
mert úgy érzi, így valóban a legtöb-
bet tudja kihozni a hivatásából és az 
életéből. „Sokrétű munkát végez itt 
az ember.” 
 Ugyanakkor nehéz időket 
is átvészelt már a gyógyszertár. Bi-
zonyos törvények bevezetését kö-
vetően felére csökkent a forgalom, 
ebből a helyzetből pedig nehéz 
volt talpra állni. Nehéz volt, ám si-
került. „Én nagyon büszke vagyok 
arra, hogy 1991 óta működő gyógy-
szertár vagyunk, és nem tartozunk 
semmilyen hálózathoz. Ez azt je-
lenti, hogy nincs senki a hátunk 

A patika díszes ólomüvegei
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mögött, aki esetleg kompenzálná, 
ha valami probléma merülne fel” 
– fejtette ki. Bár a hálózathoz való 
tartozásnak minden bizonnyal 
megvannak a maga előnyei, és a 
nehéz helyzetek megoldását gyak-
ran megsegíti, ha a hálózat más 
gyógyszertárai segítségét lehet 
kérni, mindazonáltal a Karmeli-
ta Gyógyszertár büszke a függet-
lenségére. Dr. Cseppentő Piroska 
nagyon sajnálatosnak tartja, hogy 
manapság komoly veszélyben 
vannak azok a patikák, akik nem 
szeretnének egy lánchoz tartozni, 
hanem meg szeretnék őrizni csa-
ládi mivoltukat. Hangsúlyozta, 
korábban a törvény szabályozta, 
hogy a nagykereskedéseknek ne 
lehessen kiskereskedelmi egysége, 
ezt azonban sokan kijátszották, 
mostanra pedig úgy alakult, hogy 
szinte minden nagykereskedésnek 
vannak patikái. Különbséget tesz 
azonban a tulajdonosi összefogás 
és a gazdasági összefogás között, 

mindazonáltal hozzátette, hogy 
ezt a beteg gyakran nem tudja 
megkülönböztetni. „A mi gyógy-
szertárunk teljes mértékben családi 
vállalkozás, ezt pedig minden erőm-

mel próbáltam megőrizni, ameny-
nyire csak lehetett. Soha nem gon-
doltam, hogy szükségem lenne arra, 
hogy valaki álljon mögöttem. Ilyes-
mit a mai világban nagyon nehéz 
megtenni. Többen megkerestek már, 
hogy csatlakozzak egy hálózathoz, 
de én még mindig úgy vagyok vele, 
hogy amíg állok a lábamon, addig 
maradok, és talán nincs is már más 
ilyen gyógyszertár Érden.”
 Az, hogy a Karmelita 
Gyógyszertárt ennyire szeretik a 
helyiek, jelentős mértékben annak 
tudható be, hogy a patika dolgo-
zói nagyon összeszokott csapatot 
alkotnak, és már-már családként 
definiálják magukat. „Van olyan 
dolgozóm, aki már húsz éve velem 
van, őt még az előző tulajtól vettem 
át” – mutatott rá dr. Cseppentő Pi-
roska. Ám még akkor sem volt na-
gyobb a létszám 8-10 főnél, ami-
kor a legtöbb embert alkalmazta 
a patika. Az viszont jelentős kü-
lönbség, hogy a régebbi időkben 
a gyógyszertár három gyógysze-
résszel bírt, a törvénymódosítások 
azonban olyan helyzetet teremtet-
tek, hogy egy családi gyógyszer-
tár ennyi dolgozót már nem tud 
alkalmazni. Ebből kifolyólag ma 
már csak hatan vannak, de ebből a 
hat emberből van olyan is, aki csu-
pán hetente egyszer-kétszer tud 
besegíteni vállalkozói formában. 
Mindenesetre igen nagyra becsüli 
a munkatársakat: „Van egy kollé-
ganőm, aki tizenöt éve itt dolgozik 
nálam. Nemrégiben elment tőlünk, 
de csak azért, mert egy nagyfor-
galmú gyógyszertárban több fize-
tést kap az ember, és neki három 
gyereke van. Nagyon örülök, hogy 
sikerült őt visszacsábítanom, mert 
így is bizonyságot nyert a családi 

A patika első tulajdonosa,
dr. Nehéz Márta (balra)

Officina a Karmelita Patikában
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jelleg.” Dr. Cseppentő Piroska ki-
emelte, hogy a szakasszisztensek-
nek óriási szerepük van a gyógy-
szertárak működtetésében, hiszen 
nem tud mindent a gyógyszerész 
megoldani.
 A nagyobb létszám hiányát 
akkor érezték meg igazán, amikor 
kialakult a koronavírus okozta 
pánikhelyzet. Az első hullám ele-
jén ugyanis valósággal kígyóztak 
a sorok a patika előtt, az utca vé-
gén álltak az emberek, ekkor pe-
dig nagy szükség lett volna még 
néhány emberre. Így ugyanis sok-
szor nem tudták elvégezni a napi 
teendőket, hiszen a betegek kiszol-
gálása, az áru átvétele, a laborálás 
minden pillanatot felemésztett, 
így nem maradt idő a háttérad-
minisztrációra. Éppen ezért már 
korahajnalban be kellett menniük 
és csak késő este tudtak végezni, 
hogy másnap minden beteget hi-
ánytalanul ki tudjanak szolgálni. 
„Hála az égnek, senki nem kapta el 
a koronavírust közülünk” – mond-
ta, bár hozzátette, hogy az egyik 
gyógyszerésze a járványveszély 
miatt mondott fel, mert nagyon 
tartott attól, hogy ő is elkapja.
 Noha nehézségek mindig 
felmerülhetnek, a hivatásuk iránt 
elkötelezett szakembereket ezek 
nem rettentik el. Egy falu, egy ki-
sebb közösség lelke a gyógyszertár. 
Összegyűlnek itt kicsik és nagyok, 
olyan emberek találkoznak egymás-
sal, akik máskor elsétálnak egymás 
mellett az utcán, egy közös azon-
ban mindenkiben van: az életüket 
bízzák a patikusokra. És bár Érd 
se nem kis közösség, se nem falu, a 
Karmelita Gyógyszertárnak mégis 
akkora bizalmat szavaztak a helyiek, 
hogy a környék lelke lett. Ólomüveg a bejáratnál
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 A televízióban a hirdetések 
többsége valamilyen gyógyszert 
ajánl a figyelmünkbe. A világ gaz-
dagabb egynegyedében, így nálunk 
is az autó és a mobiltelefon után egy 
évtizede a gyógyszer a vezető keres-
kedelmi ajánlat, óriási lendületben 
van a gyógyszeripar- és a kereskede-
lem. Olyan gigavállalatok jöttek lét-
re, amelyekre három évtizede még 
gondolni sem mertünk. Sok milli-
árd dolláros tételekben jelent meg 
a kockázati tőke, évek óta folyama-
tosan élénk a befektetői szándék. 
Mindez új termékek sorát generálja, 
amihez fokozott marketing párosul. 
Nagy a tét, egyre nagyobb a harc.    
 Magyarországon a gyógy-
szeripar 2019-ben 5,3 milliárd eurós 
forgalmat bonyolított le. A világ 130 
országában használnak Magyaror-
szágon gyártott gyógyszereket. A 
magyar gyógyszeripar versenyképes-

ségét mutatja, hogy a hazánkban elő-
állított gyógyszeripari termékek 84 
százalékát a világpiacon értékesítik. 
Az ágazat a foglalkoztatásban is fon-
tos szerepet játszik, hiszen közvetle-
nül 22 500 munkatársat alkalmaznak 
a magyarországi gyógyszergyárak, 
beszállítókkal együtt ez a szám 40 
ezer fölé emelkedik. A gyógyszeripar 
perspektíváját mutatja, hogy több 
mint 2500 hallgató tanul magyaror-
szági felsőoktatási intézményekben 
gyógyszerészeti szakon. 
 A gyógyszeripar a világgaz-
daság egyik leginkább jövedelmező, 
perspektivikus ágazata, amelyben 
rendkívül magasak a kutatás-fej-
lesztési ráfordítások. 
 A gyógyszeripar másfélszáz 
éve a vegyiparból sarjadt ki. Statisz-
tikai számbavétel szempontjából 
ma is a vegyiparban szerepeltetik, 
de teljesítménye messze meghaladja 

a klasszikus vegyipari gyártás volu-
menét.  A gyógyszeripar viszonylag 
kevés alapanyagból, nagy szelle-
mi tőkét, innovációt és szaktudást 
igénylő munkával előállítható ter-
mékeket gyárt és értékesít. 
 A ma ismert mintegy har-
mincezer féle betegségnek mindösz-
sze az egyharmada gyógyítható, illet-
ve kezelhető gyógyszeresen. Elvileg 
a gyógyszerpiac klasszikus verseny-
piacként működhetne, néha úgy is 
tűnik, hogy az, hiszen optimálisak 
az alapfeltételek: sok az eladó, sok a 
vevő, sok a termék. Olyan, mintha az 
egyre gazdagabb választékot kínáló, 
de a stabil, nagy márkákat megtartó 
sörpiacról beszélnénk. 
 A keresletet az emberek 
egyre növekvő egészségügyi igé-
nyei határozzák meg. A gyógyszer 
előállításhoz szükséges szintetikus 
nyersanyagok korlátlanul, a nö-

A gyógyszeripar ma

Dlusztus Imre
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vényalapúak nagy mennyiségben 
rendelkezésre állnak, a kínálat kö-
veti a keresletet. A kínálati oldalon 
iszonyú nagy pénzeket fordítanak 
reklámra és marketingre.  Az árak 
az így preparált értékeket tükrözik, 
amelyet a vevő többnyire hajlandó 
megfizetni az egészségéért, illet-
ve a tüneti kezelésért, ami aztán az 
egészség látszatát keltheti. 
 A modern társadalmakban 
általánosan elismert norma, hogy 
az ember elidegeníthetetlen joga 
az egészség javítása. Ennek része 
az az elvárás, hogy méltányos áron 
biztonságos, egyre hatékonyabb, 
illetve egyre több betegséget gyó-
gyító gyógyszerekhez juthassanak. 
Ennek az elvárásnak különböző 
következményei vannak, amelyek 
a gyakorlatban jelentősen módo-
sítják a gyógyszerpiac szerkeze-
tét: 1. A gyógyszer előállítója és 

fogyasztója között egy közbülső 
szakember, az orvos helyezkedik 
el. A fogyasztó (páciens) igényeit 
az orvos határozza meg úgy, hogy 
ő maga nem érdekelt a vásárlás 
költségeinek csökkentésében. 2. A 
méltányos, tömegek által megfizet-
hető egészségügyi szolgáltatások, 
betegségbiztosítás és gyógyszerek 
érdekében a fejlett országokban 
létrehozták az állam által támo-
gatott és finanszírozott egészség-
biztosítási rendszereket. Ezeknek 
szerves része a gyógyszerár-támo-
gatási rendszer. A gyógyszerárakat 
az állam és a gyártók közötti tár-
gyalásokon határozzák meg, majd 
az állam valamilyen szisztéma (fix, 
és/vagy százalékos kulcs) szerint a 
gyógyszerárak egy részét kifizeti. 
Az árak tehát ellenőrzöttek és sza-
bályozottak. 3. A biztonságos és 
hatékony gyógyszerek előállítása 

és piacra történő bevezetése érde-
kében a gyógyszergyártásban egy-
séges normák szerinti nemzetközi 
adminisztratív ellenőrzés érvénye-
sül, és rendkívül szigorúak a nem-
zeti engedélyezési rendszerek is. 
 Jegyezzük meg, hogy az ösz-
szes forgalomban lévő gyógyszer-
nek mintegy 80 százaléka tartozik 
a kizárólag az orvos által felírható 
kategóriába. 
 A világ gazdagabb része már 
gyógyszerfüggő. A kereslet 88 szá-
zalékát 10 olyan ország adja, amely a 
világ lakosságának csupán 13 száza-
lékát teszi ki. Legtöbb gyógyszert az 
amerikaiak vásárolnak. A bolygónk 
lakosságának csupán az 5 százaléka 
él az USA-ban, ám a világ gyógy-
szerforgalmának majdnem a felét 
(47%) itt értékesítik. 
 Ki-ki döntse el, hogy melyik 
adat a megnyugtató. 




