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A „Mecseki GyóGyitókA” reGénye

Trebbin Ágost

J elen cikkemben egy régóta elfelejtett híres pécsi terméknek és megal-
kotójának, Geiger Kálmán gyógyszerész úrnak állítottam emléket. Mi-

előtt belemerülnék az érdekes történet részleteibe, csak röviden szeret-
nék egy szakmai kérdést tisztázni:
Mi is a likőr? A likőrök cukrot tartalmazó, természetes vagy mestersé-
ges adalékanyagokkal ízesített szeszes italok. A likőrök alkoholtartalma 
alacsonyabb a pálinkáknál. A különleges likőröket természetes eredetű 
ízesítőanyagok hozzáadásával készítik. Az adalékok, íz jellegük alapján 
megkülönböztetünk keserű-, növény-, fűszer-, gyümölcs-, emulziós-, 
krém-, whisky- és egyéb likőröket, amelyek alkohol- és cukortartalma 
fajtánként is igen eltérő.
A kis szakmai bevezető után térjünk át az 1930-40-es évek egyik legis-
mertebb és legnépszerűbb pécsi polgárára, Geiger Kálmán patikus úrra.
Nem véletlen, hogy várostörténeti kutatásaim során többször is visz-
szatértem személyére és nagyszerű kulináris találmányára, a „Mecseki 
Gyógyitókára”.
Az idők folyamán sajátságos, kicsit heroizált, szubjektív kép alakult ki 
bennem róla.
Geiger Kálmánt mindenkor köztiszteletnek örvendő pécsi polgárként 
tartotta számon a helyi közvélemény, akit még akkor is „gyógyszerész 
úrnak” szólítottak, amikor már felhagyott eredeti foglalkozásával. Nagy 
műveltségű charmeur, igazi társasági úriember volt, akiért a város min-
den hölgyének szíve megdobbant. Példás családi életet élő apa. Nagy-
szerű mixer és likőrkészítő, remek vállalkozó és üzletember, valamint 
magát minden körülmények között feltaláló zseniális ember volt.

Wéber (Arany Sas) patika a Széchenyi téren

Úgy vélem, ha Geiger Kálmán gyógyszerész úr életéről néhány fon-
tos dolgot meg akarunk tudni, leghelyesebb, ha idézek dr. Lábas 

Zoltánné szül. Geiger Saroltának, a gyógyszerész úr leányának 2003. au-
gusztus 29-én kelt, hozzám írt leveléből:
„Édesapánk Kispesten született (1902-ben), az ő édesapja Geiger Károly patikus 
volt. Némediben (Tolna megye) volt patikája. Ő alkotta a Diána sósborszeszt, 
bár ez nem az ő nevén vált ismertté. Papa a budapesti piaristáknál érettségizett, 
utána a Gyógyszerészeti Egyetemen tanult. 19 éves volt, amikor édesapja meg-
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halt. Az egyetem elvégzése után a Wéber családdal való rokoni kapcsolata révén 
Pécsre került. Özvegy édesanyja addigra eladta a némedi patikát, s bizonyára 
így nyílt lehetőség arra, hogy társtulajdonos legyen.”1

Csak egy rövidke kiegészítés kívánkozik ide:
Geiger Kálmán friss diplomás gyógyszerészként 1925 körül érkezett 
Pécsre. 1926 elején Budaházy Sándor gyógyszerésztársával együtt öt 
évre bérbe vették Wéber Dénes gyógyszertárát, a főtéri „Arany Sas”-t.

A rendelkezésemre álló források alap-
ján úgy tudom, hogy ugyancsak 1926-
ban vette feleségül a város egyik je-
lentős virilistájának számító Hamerli 
József vaskereskedőnek a leányát, Te-
rézt. A házasságával jelentős hozo-
mányhoz jutott, így lehetősége nyílott 
arra, hogy az „Arany Sas” patika öt-
venszázalékos társtulajdonosa legyen.
1931-ben a híres Széchenyi téri pa-
tikát már csak Geiger Kálmán ve-
zette egyedül.
Dr. Lábas Zotánné egy másik hozzám 
írt leveléből megtudhatjuk, hol lakott 
a számukra oly emlékezetes, boldog 
pécsi években a Geiger család:
„Az „Árkádos ház”, „Hamerli-ház” tör-
ténete biztosan sok érdekes adatot hív elő. 
Nagyon jól emlékszem ottani lakásunk-
ra, mely a Rákóczi út és a gr. Benyovszky 
Móric utca (akkor így hívták) sarkán volt, 
s ahol én négyéves koromtól tízéves ko-
romig éltem. Innen költöztünk a Gábor 
utcai lakásba, majd a Magaslati úti vil-
lába, mely a Pálos templom előtt van. 
A Hamerli-háznak nemcsak a lakásai vol-
tak nagyszerűek – Hamerli Jóska bácsi és 

Tóni bácsi is ott laktak családjaikkal –, hanem roppant érdekes volt a nagy udvar, ahol 
elkerített kertrész volt nekünk, személyzeti lakás (a kocsis lakott ott, akinek Juliska lá-
nyával barátkoztunk), istálló, Tóni bácsi Csaba nevű lova is ott volt. Volt betonplató, 
ahol Karcsi sofőr mosta le Ópapa autóját. Egyszóval nagyon érdekes ház volt. Az ak-
kori polgármester, azt hiszem, Makay is ott lakott a Benyovszky Móric utcai részen.”2

1 Idézet: Dr. Lábas Zoltánné szül. Geiger Sarolta 2003. augusztus 29-én kelt leveléből
2 Idézet: Dr. Lábas Zoltánné sz. Geiger Sarolta 2003. november 30-i leveléből

Geiger Kálmán gyógyszerész 
a Wéber-patikában 1926-ban
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A Mecseki Gyógyitóka

M ivel manapság már nem nagyon találkozhatunk a Mecseki itóká-
val, csak egy kis meghatározás: a világos zöldesbarna, kellemes 

likőrféleség alapanyagát fűszerkivonatok párlata és zöld dió kivonata 
adta. Alkoholtartalma 38% volt.
Mi is a hivatalos története a Mecseki Gyógy-
itóka megjelenésének?
A „Dunántúl” c. pécsi napilap 1933. február 
28-i számában dr. Sík Lajos, Pécs város Idegen-
forgalmi Irodájának vezetője felhívást tett köz-
zé egy olyan Pécsre jellemző, mecseki gyógy-
növény-kivonatokat tartalmazó likőrkülönle-
gesség gyártására, amely forgalmazása révén 
hozzájárulhat a város idegenforgalmának fel-
lendítéséhez, illetve, amit az idelátogató turis-
ták emlékként magukkal vihetnének.
A neves pécsi személyiségekből álló zsűri 
Geiger Kálmán gyógyszerész készítményét 
találta erre a célra legalkalmasabbnak. Így 
jelent meg először a széles nyilvánosság előtt 
a „Mecseki Gyógyitóka”.

Likőr különlegesség született: 
Mecseki Gyógyitóka

Geiger Kálmán gyógyszerész úr családja körében
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A finom gyomorkeserű jellegű ital Zsolnay-díszkulacsban, 0,5 dl, 1 dl és 
3 dl-es kiszerelésben került forgalomba.
Geiger Kálmán a gyógyszerészettel 1935. november 30-án hagyott fel, 
hogy teljes energiával a „Mecseki Gyógyitóka” ügyét szolgálja.

A Mecseki Gyógyitókát 
Zsolnay kulacsokban is árulták.

A Mecseki Gyógyitóka karrierje  a patika laboratóriumában indult.

Mecseki Itóka, Pécs likőrkülönlegessége



11

Trebbin Ágost – A „Mecseki Gyógyitóka” regénye

Ezek után térjünk át Geiger patikus úr üzleti produktumára, a „Mecse-
ki Gyógyitókára”.
„Közel háromévi kísérletezés eredményeként 1935-ben, a gyógyszertár kirakatá-
ban (Arany Sas) megjelent a Mecseki Gyógyitóka, mely gyomorbántalmak gyó-
gyítására volt igen alkalmas, illetve hatásos.”3

1937-ben a Mecseki Gyógy-itóka már „befutott”, sikeres helyi likőrkü-
lönlegességnek számított.
„Idegenforgalmi szempontból nagy jelentőségű az a körülmény, ha valamely vá-
rosnak olyan specialitása van, amely önkéntelenül az illető városra tereli a fi-
gyelmet. A nagy idegenforgalmi versenyben ma már minden rendelkezésre ál-
ló eszközt felhasználnak a városok. Pár évvel ezelőtt Pécs város Idegenforgalmi 
Hivatalának kezdeményezésére Mecseki Gyógyitóka címmel olyan italt kreáltak, 
amely azóta a legnagyobb karriert futotta be. Ma már nemcsak a pécsieknek, ha-
nem az egész országnak kedvelt italkülönlegessége.
A Mecseki Gyógyitóka révén mindenki önkéntelenül Pécsre gondol, minthogy a 
Mecseket Pécstől elválasztani nem lehet.
Ez a körülmény igazolja, hogy a vidékiek, akik Pécsett járnak, nem mulasztják el 
ezt a pompás italt itt az ősforrásánál beszerezni. A gyógyitóka elterjedésére vo-
natkozólag ma az alábbi információt szereztük:
A Mecseki Gyógyitóka nem régóta van forgalomban. Általában a Zsolnay-
gyárban készült, és Pécs látképével ellátott ízléses kulacsokban árulják ki-
sebb-nagyobb mennyiségben. De ma már olyan a kereslet az italkülönlegesség 
iránt, hogy nagyobb mennyiségben is vásárolják. A helyzet az, hogy a Mecse-
ki Gyógyitókának alig kellett külön reklám. Mert az mindenütt saját maga tört 
utat a közönség ízléséhez.
A megindulás óta eltelt rövid idő alatt körülbelül 20 hektolitert gyártottak, és ez 
a mennyiség legnagyobbrészt már elfogyott.
Ma az ország minden helyén kapható a Mecseki Gyógyitóka, ahol likőrt árusíta-
nak. Így éttermekben, fűszerüzletekben, állomásokon stb.
A kis kulacsokban árusított italkülönlegesség mindenütt kapós, és így idegenfor-
galmi szempontból nagy jelentőségű Pécs városára. Tekintettel erre a nagy ke-
resletre, a jövő esztendőben 37 ezer üveg készül és kerül szét az egész országban.
Úgy értesültünk, hogy rövidesen meg lesz az ételspecialitása is Pécsnek. Erre 
vonatkozólag folynak a megbeszélések.”4

„A pécsi II. kerületi Tanács (Széchenyi téri Városháza) kis pincehelyiségében in-
dult meg a termelés. A fokozódó nagy keresletre való tekintettel ezt a pincehelyi-
séget is fel kellett adni, mert nem lehetett kielégíteni az igényeket. A következő 
állomás a Városház utcai pincehelyiség volt. A felfokozott igényekhez képest rö-
3 Klein Istvánnak, a Szeszipari Vállalat Pécsi Kirendeltség vezetőjének visszaemlékezése 

Geiger Kálmán kísérleteiről, a Mecseki Gyógyitóka gyártásáról és annak forgalmazásáról.
4 Dunántúl. 1937. augusztus 26.
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vid időn belül ez is szűknek bizonyult. Ekkor elhatározta, hogy megvásárolja a 
Malom utca és a Rákóczi út sarkán üresen álló kaptafa gyárat, melyet részletek-
ben adtak el. Így került sor a jelenlegi telep kivitelezésére.”5

Ilyen körülmények között jött létre a Park mozi közelében lévő telken 
egy kis manufakturális üzem.

Mecseki Likőrüzem
Geiger Kálmán, Pécs

Így azután 1935-ben lehetőség nyílott 
rá, hogy megindulhasson a Mecseki 

Gyógyitóka üzemszerű előállítása.
A Geiger-féle kisüzem helyét napjainkban 
már hiába keresnénk. Modern lakóházak 
épültek itt is.
Rövid kiegészítésként szeretném megje-
gyezni, hogy „nádoros áruforgalmis” éveim 
alatt negyedévenként jártam erre a helyre 
szesz-tervtárgyalásokra. Itt kerültem először 
ismeretségbe, majd baráti kapcsolatba Klein 
István úrral, a kirendeltség vezetőjével.
Geiger Kálmán reklámmódszereit nyugod-
tan taníthatnák egy mai modern marke-
tingiskolában is. A gyáros sok pénzt áldo-
zott propagandára. Hirdetései mindenhol 
megtalálhatók voltak. Újságban, vonaton, 
autóbuszon, hajón, moziban, színházban. 
Sőt még gramofon is rögzítette a „Mecseki” reklám-foxtrottot. (Kár, hogy 
ma már nem lehet hozzájutni.)
Egyik kedvenc reklámtrükkje volt, hogy a fővárosban kispénzű egye-
temistákat fogadott fel. Feladatuk az volt, hogy minden jelentősebb 
csemegekereskedésbe bementek, és „Mecseki Itókát” kértek. Ha nem 
kaptak, hangos és zajos méltatlankodásba kezdtek. „Hogy lehet, hogy 
már „Mecseki Itóka” sem kapható?”
Csak egy kellemetlen epizód zavarta meg a „Mecseki Gyógyitóka” szárnya-
lását. 1938. február 25-én „Zwack János és fia” budafoki likőrgyárosok pert 
indítottak Geiger Kálmán aperitifje ellen. Kétségbe vonták az ital „gyógy” 
italként történő reklámozását és forgalmazását.

5 Klein Istvánnak, a Szeszipari Vállalat Pécsi Kirendeltség vezetőjének visszaemlékezése 
Geiger Kálmán kísérleteiről, a Mecseki gyógyitóka gyártásáról és annak forgalmazásáról.

A Mecseki Likőrgyár 
a Felsőmalom utcába költözik
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A per igazi oka persze a 
kíméletlen konkurencia-
harc volt, amely a két li-
kőrgyártó cég között zaj-
lott. A reklámháborúban 
Geiger Kálmánhoz ha-
sonlóan Zwackék is min-
den eszközt bevetettek, 
valószínűleg ők is meg 
akarták győzni az embe-
riséget, hogy az általuk 
gyártott „Unicum” az 
élet „nélkülözhetetlen” 
feltétele. A pert egyéb-
ként Zwackék megnyer-
ték, és ezentúl Geiger 
Kálmán likőrje csak „Mecseki Itóka”-ként kerülhetett forgalomba.
Geiger Kálmánt azonban nem lehetett csak úgy egyszerűen kiszorítani 
az üzleti életből. Új lehetőségek után nézett.
A dinamikusan növekedő termelés fokozatosan kinőtte Geiger Kál-
mán viszonylag kis alapterületű, pécsi Felsőmalom utcai Mecseki 
Likőrgyárát. Ekkor az okos és az ország gazdasági helyzetével tökéle-
tesen tisztában lévő pécsi likőrgyáros, számára igen előnyös feltételek-
kel megvette a budafoki Dékány Brandy Gyárat. (Ez volt a budafoki 
„Dékány Péter és fia-féle” szeszüzem.)

A Littke Pezsgő és a Mecseki Itóka közös standja a SétatérenEgy kis reklám

Az 1935-1940-es évek között Geiger Kálmán 
tulajdonába került a budafoki Dékány-Brandy Gyár.
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Nevében is megtartva a gyáralapítók nevét („Dékány Péter és fia” szesz-
gyár), de ugyanakkor megőrizve a pécsi tradíciót, 1935-től kezdődően 
Geiger Kálmán párlatain, likőrjein az alábbi megjelölés szerepelt:

Mecseki Itóka és Dékány Brandy Gyár
Geiger Kálmán, Pécs

Röviden tekintsük át, milyen termékskálával rendelkezett az új gyár.

Választék
Valódi gyümölcspárlatok
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Egyéb párlatok

A gyümölcspárlatok mindegyike
egységes nyakcímkével volt ellátva.



16

Trebbin Ágost – A „Mecseki Gyógyitóka” regénye

Borpárlatok:

Likőrök
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A Dékány Brandy Gyár borpárlatai, likőrjei, pálinkái az akkori idők 
egyik legmodernebb francia rendszerű lepárolójában készültek.
Geiger Kálmán a Dékány brandy minőségénél is a maximumot követelte 
meg, ragaszkodott a tradicionális technológiához. Vagyis az első osztá-
lyú Dékány brandy borpárlat alapanyaga csak 40% oltvány hegyvidéki 
– főleg baranyai –, 40% alföldi, 20% direkt termő szőlőkből készülhetett.
A budafoki termékek közül Geiger Kálmán talán a Dékány brandyra 
volt a legbüszkébb. Ez a különösen 
értékes borpárlat két évig pihent 
az érlelőhelyen, a tradícióknak 
megfelelően fahordókban.
„Geiger Kálmán nem számított a tő-
kések közé, állandó jelleggel bankhi-
tellel dolgozott. (Egyházmegyei Taka-
rékpénztár, Pécsi Nagytakarék, Dél-
Magyarországi Bank Rt.). Ez utóbbi 
bankvállalat jó szimattal és kereskedel-
mi érettséggel oly hitellel látta el ese-
tenként Geiger Kálmánt, mely biztosí- Képek a Dékány-Brandy Gyár életéből I.
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totta a céget minden megrázkódtatástól. A „Mecseki Itóka” gyár 25-30 fős össz-
létszámmal dolgozott. Feltétel a becsületes munka, bérezés a városban a legjobbak 
közé tartozott, ezzel szemben nem tűrte el a lazaságot és az ittasságot. Az akkori 
körülmények között nyugodt életet biztosított minden dolgozója részére.”6

Ugyanezen elvek alapján vezette a budafoki gyárat is.
A régi dolgozók megbecsülésének jeleként nem maradhatott el a kará-
csonyi ajándékkosár sem, amelyben természetesen ott lapult egy flaska 
„Mecseki Itóka” is. (Egyébként ezt a „virágzó szocializmus” éveiben sze-
mére vetették.)
A világháború előtti időszak nemhogy visszavetette volna a forgalmat, 
hanem további termelésbővítést tett szükségessé.
A kedvelt pécsi aperitifből egyre több készült. Az 1930-as évek végén 
már hektoliterben mérték a legyártott mennyiséget. A „Pécsi Napló” 
1940. szeptember 26-i számában már arról számolt be, hogy Geiger Kál-
mán nagy likőrgyár alapításra készül. 
Ennek érdekében vásárolt a pécs-külvárosi vasúti állomás közelében egy 
másfélholdas területet. Az itt felépítendő, nagykapacitású, modern ital-
gyárban négy nagyteljesítményű lepároló egységet tervezett beállítani, 
amelyek azután minden jelentkező igényt maradéktalanul ki tudtak 
volna elégíteni.
Az új gyár bekötő iparvágánnyal csatlakozott volna a vasúti fővonalhoz.
Nehéz lenne megjósolni, hogy egy ilyen kreatív, értelmes ember, mint 
amilyen Geiger Kálmán lehetett, még mire vihette volna. De az igazság-
talan történelem közbeszólt.
6 Klein Istvánnak, a Szeszipari Vállalat Pécsi Kirendeltség vezetőjének visszaemlékezése 

Geiger Kálmán kísérleteiről, a Mecseki Gyógyitóka gyártásáról és annak forgalmazásáról.

Képek a Dékány-Brandy Gyár életéből II-III.
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1944. novemberében Pécsnél is megjelentek az oroszok. Előlük azok a 
polgárok, akiknek félteni valójuk volt, kétségbeesetten menekültek nyu-
gatra. Geiger Kálmánnak duplán is oka volt erre. Gazdag ember hírében 
állt, és szép lányai voltak…
Biztos vagyok benne, hogyha Geiger Kálmán akkor kint marad, sok szen-
vedéstől és megpróbáltatástól óvta volna meg magát és családját. Geiger 
Kálmán joggal úgy gondolhatta, nem tett semmi olyant, amivel az új hata-
lom haragját felkeltette volna, ezért családjával együtt 1945. áprilisában visz-
szatért Pécsre. Sajnos ez a korrekt, tisztafejű üzletember számításon kívül 
hagyott egy fontos tényezőt, az emberi irigységet. Rövidesen nagy árat kel-
lett ezért fizetnie. A hazatérés után hamarosan internáló táborba került.
Egy tragikomikus történet, amolyan mendemonda fenn is maradt ebből 
az időszakról:
Az orosz városparancsnok, valamilyen ünnep címén nagy ivászatot rendezett a 
Nádor Szállodában. A hatalmas mennyiségű ital és étel elfogyasztása után fáj-
ni kezdett a gárdaezredes „úr” gyomra. A beosztott személyzet kezdte magát kel-
lemetlenül érezni. Végül is valamelyiküknek eszébe jutott, hogy van valahol egy 
„dugi” Mecseki Itókás üveg. Nagy diadallal vitték a „gyengélkedőnek”. Az ital ha-
mar elfogyott, a parancsnok újabb flaskákat követelt. Nem volt mit tenni, valame-
lyik szepegő beosztott közölte a „földi hatalmasággal” a rossz hírt. Nincs több…
A parancsnok ekkor megkérdezte, mikorra tudnának újabb mennyiséget beszerez-
ni ebből a csodaszerből. A magyar illetékes sápadtan közölte, ez nem lehetséges, 
mert a gyáros internálva van egy pécsi iskolában, és a gyártási titkot csak ő ismeri.
Állítólag a parancsnok kihozatta Geiger Kálmánt a fogságból, és nekiállította éj-
jel-nappal „Mecseki Itókát” gyártani.
Pécs városa szerencsésen élte túl a front átvonulását. Jelentékeny hábo-
rús károkat nem kellett elszenvednie, így a pécsi likőrüzemben hamaro-
san beindulhatott a termelés.
A budafoki szeszgyár hogyan vészelte át a háborút? Sajnos erről nincs sok 
hiteles információm. Budafokon súlyos harcok voltak, bizonyára a szeszgyár 
is jelentős károkat szenvedhetett. Vélhetően hosszú ideig leállt a termelés is.

Képek a Dékány-Brandy Gyár életéből IV-VI.
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„A fővárosi üzemek még nemigen működtek és így egy konjunkturális helyzet 
keletkezett a Geiger-féle üzemben. Nem egy esetben az ország határain kívül is 
szállítottak a termelvényekből a tiszti konyhák ellátására.”7

A háború utáni átmeneti időszak újabb fellendülést hozott. A közkedvelt 
Dékány-brandy készítéséhez már nem volt elég az egy lepároló készü-
lék. Geiger Kálmán egy helyi kisiparossal újabb lepároló apparátust 
készíttetett. A két készülék csak részben tudta megoldani a problémát, 
így időszakonként bérfőzést is kénytelenek voltak igénybe venni.
Az egyre nagyobb kereslet kielégítésére a pécsi gyárban új likőrfélesé-
geket kezdtek el gyártani (tojás, cherry, csokoládé ízekben). Az új fajták 
nemcsak a választékot bővítették, de hamarosan igen közkedveltté vál-
tak a fogyasztók körében.
A következő 1948-49-es években nagyrészt konszolidálódott az ország 
és Pécs város gazdasági helyzete. Az akkori rendszer nem állt hadilábon 
a szeszfogyasztással. A termelés – no meg a fogyasztás – ugrásszerűen 
megnövekedett. A munkafeladatok már meghaladták Geiger Kálmán 
vezetői munkabírását, talán a megváltozott körülmények között a krea-
tivitása sem volt már a régi.
Megbízható segítőtársra volt szüksége. Így került a Mecseki Likőrgyárba 
az 1946-1950-es évek között a másik híres pécsi gyógyszerész, Baranyai 
Aurél is, mint gyártásvezető italvegyész.
Geiger Kálmán pécsi és budafoki szeszgyára egyre jobb gazdasági ered-
ményekkel büszkélkedhetett.
„A felszabadulás után zavartalanul dolgozott négy esztendeig. Termelt és ellátta a 
kiskereskedelmet és a vendéglátóipart termelvényeiből. Az üzem 1949-ben került 
az állam kezelésébe, mivel összlétszáma 25-30 fő volt és beleesett az államosítás ka-
tegóriájába. Egy esztendeig még Geiger Kálmánt megtartották gyártásvezetőnek.”8

Az államosítás után Geiger Kálmán vagyonát elkobozták. Személyét, 
családját egyre több támadás érte.
Ráadásul az állami pécsi szeszipari cégnek Geiger Kálmán nem volt haj-
landó átadni találmányát, azaz a „Mecseki Itóka” receptjét. Ezért 1949. 
novemberében az akkori pécsi sajtóorgánum, a „Dunántúli Napló” éles 
és méltatlan hangú támadási kampányba kezdett ellene.
„Számításába (mármint Geiger Kálmánnak) hiba csúszott, mert a budapesti 
Zwack-gyárban kielemezték a Mecsekit és megtalálták az eredeti keveréket, és 
már újból gyártják is.”9

7 Klein Istvánnak, a Szeszipari Vállalat Pécsi Kirendeltség vezetőjének visszaemlékezése 
Geiger Kálmán kísérleteiről, a Mecseki Gyógyitóka gyártásáról és annak forgalmazásáról.

8 Klein Istvánnak, a Szeszipari Vállalat Pécsi Kirendeltség vezetőjének visszaemlékezése 
Geiger Kálmán kísérleteiről, a Mecseki Gyógyitóka gyártásáról és annak forgalmazásáról.

9 Dunántúli Napló. 1949. november 13.
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A közkedvelt pécsi aperitif gyártása még folytatódott egy darabig a 
Mecseki Likőrgyárban, de ez már nem volt az igazi, régi minőség.

A család már képtelen volt elvi-
selni a pécsi zaklatásokat, ezért 
véglegesen a fővárosba költö-
zött. A fővárosban Geiger Kál-
mán eleinte egy Rákóczi úti kis 
patikában beosztott gyógysze-
részként dolgozott. Rövid ide-
ig az „Unicum” likőrgyárban is 
alkalmazták.
De a „vasököl” újra és újra le-
csapott. Az egykor jobb napo-
kat megért családra ínséges 
évek köszöntöttek. A főváros-

ban már az eredeti szakmájában sem engedték dolgozni.
Ezek után Geiger Kálmánt senki sem vádolhatta, hogy hálátlanságból 
hagyta el az országot. Egyszerűen nem tehetett mást.
1956-ban rövid időre megnyíltak az ország nyugati határai, és Geiger 
Kálmán nem tétovázott. Átszökött Ausztriába, onnan azután tovább 
utazva az akkor Nyugat-Németországnak számító Baden-Württemberg 
tartományban található kisvárosba (napjainkban már 100.000 fő feletti 
nagyváros), a Stuttgarttól 37 km távolságra lévő Pforzheimbe.

Természetesen ott is szükség volt olyan kitűnő gyógyszerészekre, mint 
amilyen Geiger Kálmán volt.
Idős, 90 éves korában, Stuttgartban hunyt el.
Kedves kötelességemnek teszek eleget, amikor megköszönöm a „Mecseki 
Gyógyitókát” megalkotó Geiger Kálmán gyógyszerész úr fiának a nagy-
lelkűen rendelkezésemre bocsátott gyűjteményét. Ezen keresztül lehe-

Ez a Mecseki Itóka már nem volt az „igazi” 
(1960-as évek).

Geiger Kálmán és felesége Stuttgartban ifj. Geiger Kálmán szülei társaságában
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tőségem nyílt arra, hogy gazdag, reprezentatív betekintést kaphassak 
ennek a kitűnő pécsi italgyáros-gyógyszerész különleges minőséget kép-
viselő párlatainak, finom aromájú likőrjeinek széles választékába.

Kérésemre ifj. Geiger Kálmán 
úr így emlékezett vissza édes-
apjára és a Mecseki Itókára:
„Édesapám, Geiger Kálmán, Pécs 
városának egykori kiváló polgára 
megalkotta a Mecseki Itókát. Fő al-
kotóelemei környékbeli tájjellegű fű-
szerek, amelyek méltóképpen repre-
zentálták a város hírnevét, és ezzel 
ismertté tették azt a hazai és nem-
zetközi közvélemény előtt.
A Mecseki Likőrgyár a maga idejé-

ben egy rendkívül sikeres vállalkozás volt. Mitől is lesz egy vállalkozás sikeres? 
Ennek megítélésem szerint négy elengedhetetlen feltétele van. Tényezők, melyek 
a mai idők sikeres vállalkozásainak is lényeges alapjait alkotják.
Ötlet és az abból keletkező vízió. Jó alapokra épülő szakértelem. Jó üzleti érzék. 
Magabiztos, bátor vállalkozó szellem.
Édesapám mindezen tényezőknek, magas színvonalon birtokában volt. Ugyan-
akkor nem volt hiányában a vállalkozáshoz elengedhetetlenül szükséges szeren-
csének és vállalkozó szellemnek sem. Munkájában méltó lelki és szellemi támo-
gatóra, segítőtársra talált felesége személyében.
Mindezen feltételek kedvező eredőjeként létrehozta a Mecseki Likőrgyárat, ahol 
egymást követték a sikeresebbnél sikeresebb produktumok, megszülettek a kuli-
náris élvezeteket magas szinten kielégítő remek likőrök és nagyszerű konyakok.
Geiger Kálmán kiváló szakember volt, aki kitűnő érzékkel rendelkezett a minő-
ség és a vállalkozás legkisebb részlete iránt is. Így például körültekintő anyag-
beszerző volt, és ezzel is biztosította a gyár termékeinek elsőrangú minőségét. 
A laboratóriumi munka mellett számára éppúgy fontos volt a jó minőségű hor-
dók készíttetése, mint a megfelelő dugók és kupakok alkalmazása is. Ez annak 
idején mind-mind szükséges volt a termékek jó minőségének biztosításához.
Megnyerő modorával és üzleti etikájával úgy az üzemi dolgozók, mind a vevők 
és megrendelők körében nagy megbecsülést, szeretetet vívott ki magának. Saj-
nos a második világháború és azt követő rendszerváltás tönkretette vállalkozását.
Emléke máig is él szeretett városában, Pécsett. Emberi magatartása, szakmai tu-
dása ma is példamutató lehet minden kezdő fiatal vállalkozó számára.”10

10 Forrás: ifj. Geiger Kálmán úr 2010. március 14-i levele.

ifj. Geiger Kálmán, a képanyag önzetlen ajándékozója
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Érzem, hogy cikkem végén, az epilógusban illene valamit monda-
nom a németországi évekről is, de sajnos ilyen adatok nem álltak 
rendelkezésemre.
Talán így sikerült egy érdekes képet átnyújtanom a Mecsek Egyesület 
Évkönyve olvasótáborának erről az igen érdekes sorsú, nevezetes pécsi 
polgárról és nagyszerű készítményeiről.
Mit és tehetnénk még hozzá a történethez?
 Talán csak egy szerény, halk kérést…
  „Kérek még egy pohárka Mecsekit…”


