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Dr„ Wéber Dezsö
(1883-1952)
DR. ZDORAY RERTALAN

Születésének 100. évfordulója alkalmából emlékezünk dr. Wéber· Dezső budapesti gyógyszerészre.
~Mint szorgalmas, jeles előrnenetel11 ifjú. a budapesti
egyetem,i oklevél birtokában a berni egyetemen T schirc
professzor intézetében készítette doktori disszertációját.
Hazatérve egy ideig kutatóintézetben dolgozott„ majd
egy kisforgalrnú fővárosi patikába betársulva, ·évtizedeket töltött tára mellett. Jelentékeny részt vett a
gyógyszerész gyakoinokok oktatásában, s tudományos
munkássága eredményeként az Országos Közegészség·i
Tanács tagságát és az egyetemi magántanári dmet
is elnyerte.
dr. JVéber Dezső 1883. augusztus 11-én született
Budapesten, ahol édesapjának flíszerkereRkedése
volt. Édesapja korán meghalt. A szerény körül·rnények között nevelkedett négy testvér közül is
kitlint szorgalmával, minek eredményeként a
budapesti Piarista gimnáziumban lnOl-ben jeles
eredmc~nnyel érettségi viz:Hgát tett. Még ebben a:;-;
év ben hel<~pett a tudományos felkészü1t8égér61
i1·nnert dr. Deér .Endre gyógyszerész Rádayutcai „;Jó Pásztor" eímíí gyógyszertárálm. A kiiiűn{fon ve/'.:etett <Ss gazdagon felszerelt gyógyszertárban a fiataJ eml)ernek sikoriilt a pontos gyógyszerészi munka meJJett a tudománnya] való foglalkozást iR elsajátítani s Wnökéve1 egy életre szóló
lmpcr.;olatot teremteni. Dr. Deér ösztönzésére hatát'o/'.:ta e] magát arra is, hogy az l 005-hen Budapesten
megszerzett kitlln{) jehés11 gyógyszerészi oklevél
megs:wrz:ése után, tanulmányait külföldö11 folytatjn tovább. l !)05 és 1907 között a, berni egyetem
lmlJgatója volt és a vi1ághír1i A. Tsehirc:h professzor
i nMzetében dolgozta ki disszertációját, melynek
abpján -- a kiváló eredménnyel letett doktori szigorlat után bölcsész-doktorrá avatták. A svújci

intézetben eltöltött két esztendő benyomásait,
az oktatásban és a kutatásban elsajátított módszereket Wéber később a gyógyszerész-gyakornoki
iskola tanáraként hasznosította.
Hazatérve -;- katonai idejének letöltése '!}tán két évig az Allami Szőllészeti Kísérleti Allomás
Növénypathologiai osztályán dolgozott és a. filoxéra kártevései által hozott elváltozásokkal foglalkozott.
Hazánkban a század elején a gyakornokok oktatása a patikákban folyt, de a gyakornoki vizsga
letétele előtt a Gyógyszerész Egyesület által fenntartott tanfolyamon vettek részt a jelöltek.
Dr. Wéber e tanfolyamon már 1907--1909-ig mint
asszisztens, később mint előadó tanár működött.
1910-ben volt fönöke dr. Deér E. hívta vissza s az
újonnan létesített orvosdiagnosztikai készítményeket előállító laboratórium vezetését bízta rá.
1913-ban vált meg a Deér-patikától, mert Kasztner
Sándor gyógyszerész társaként meg.vették a C si1>pék
Jáno8 tulajdonát képez{) „Szent Család'' -hoz címzett gyógyszertárat (Bpest. VIII. Práter-u. 45.).
A következ{) évben kitört világháború dr. Wéber
mint tartalékos gyógyszerész-tfazt teJjeHített szolgáh1tot folmentéséig.
'
A háború befejezése után dr. Deér Testületi
elnök oldalán élénk résztvett a gyógyszeréHz
közéletben. 1920-ban tagj::1 volt az újjászervezett
gyakornoki tanfolyam tanári teHtületének, mint a
„Gy~1korlati gyógyszerészet" tantárgy előadója s
mint ilyen - néhány év híján - 1941-ig oktatta
az ifjú nemzedéket. Az 1921. május 26-án lefolyt
országos egyesületi válasz:táson egyike volt a 6
budapesti gyógyszerésznek akik, a választmányba
l>ekerültek.
Dr. Wéber tagja volt ebben az időben az egyetemi oktatókból alakult baráti körnek, amelybffl
dr. Mozsonyi Sándor és dr. Lipták Pál vezetésével
1H24-hen a Magyar Gyógyszerésztudományi Társm;ág megalakult. A Társaságban hosszú éyekjg
a pénztárosi tfaztet töltötte be. dr. Deér lemondása
után {)t nevezték ki a gyógyszerészi approlJációs
viz8gák egyik censorává (1927). In31-ben az
Országos Közegészségi Tanács rendkívüli tagjává
nevezték ki, majd ebben a gyógysze~'észetre
nézve fontos testületben - 1936-ban a rendes tagságot is elnyerte. Munkássága folytán az egyetemmel is egyre szorosabb kapcsolatba került: 1940Wl meghívott eWadója a „Bevezetés a gyógyszerészi hivatásba" e. kötelező tantárgynak. E
tárgyból 1941-ben az Orvosi Kar magántanárrá
habilitálta. Tudományos munkásságának a fő
város ostroma vetett véget. Ezekben a napokban
ismét gyakorló gyógyszerész lett, mert e vészterhes
napokat családjával együtt a Práter utcai patikában töltve, megszakítás nélkül gondoskodott a,
környékbeli rászorulók gyógyszerelJátásáról. A
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gyógyszertára k államosításáig és utána még néhány hónapig folytatta gyógyszerészi tevékenységét, míg csak legyöngült szervezete 1952 májusában bekövetkezett haláláig engedte. ·
dr. TVéber Dezső egész életét gyógyszerészi
hivatásának szentelte. Fáradhatatlan ul dolgozott,
oktatott, nevelt, gyógyszertáráb ól - ahol minden
galenusi készítményt maga állított el{) és vjzsgált ~-
a gyakornokok egész sora került kj. Alább felsroroJt
tudományos nümkáüiak száma: 34.
Dezső tudo1nányos munkái:
1. A karlsbadi tea analysise. (Gyógyszerészi Folyóirat
1906 2. sz.). 2. Beitrage zur Anatomie einiger pharmakognostsch-w ichtiger Samen und Früchte. Doktori
értekezés Bern 1907. (Ugyanaz magyarul Növénytani
Közlernények 1908). Beitrage zur Entstehung des Akaroidharzer. (Zeitschrft. d. Allgem. Oesterr. Apoth.
Vereins Wien 1907). 4. A paraguay tea. (A Kor 1908).
.5. Az ópiumszívásról. (Terrn. Tud. Közl. 1908). 6.
N óhány farrnakognosztik ai
jelentőségű
termésről.
(Gyógyszerészi Folyóirat 1908). 7. Adatok néhány
növénycsalád termésének és rnagjának anatórniájához.
(Növénytani Közlemények 1908). 8. A modern Pharmakognosia feladata és céljai. (Gyógyszerészi Folyóirat
1909). 9. A „drog" szó eredetéről. (Gyógyszerészi
Folyóirat 1909). 10. Adatok néhány gyakorlatilag fontosabb szőlő-~ajta gyökereinek anatómiájához. (Arnpellologiai Int. Evkönyve 1909). 11. A sterilizált növények
és a belőlük készített kivonat. (Gyógyszerészi Folyóirat
1910). 12. Néhány officinalis növény termésének és magjának fejlődéstörténeti vizsgálata. (Gyógysz ..Folyóirat
1910). 13. Zink-chlorid oldatok helyes készítése. (Gyógyszerészi Folyóirat 1911). 14. Gyógyszeres oldatok rendelése. (Gyógyszerészi Folyóirat 1911). 1.5. A gyógyszerészt_udományok nagymesterei. (Magy. Gyógysztud. Társ.
Ert. 1926). J6. Tschirch prof. és tanítványai. (Gyógysz.
Tud. Társ ..Ert. 1927). 17. Gyógyszerészkép zési kérdések.
(Magy. Gyógyszerész 1927). 18. Az alkaloid-chémia
haladé,sa 1904-Ml. (Gyógyszerési Folyóirat 1909). 19.
A11; alkaloidák eloszlása a ,Jaborandus levelekben. (Gyógyszerészi Folyóirat 1909). dr-Augusztin. 20. Béla gyó15ynövény-gyűjteménye. (Magy. Gyógysz. Tud. Társ. Ert.
JH29). 21. Gyógynövényrn agvak és termések nedvességt;irtahnának változása. (Magy. Gyógysz. Tud. Társ.
Brt. 1~:31). 22. A tincturákról. (Ma.gy. Gyógysz. Tud.
Társ. Ert. 1933). 23. (A IV. Magyar Gyógyszerkönyv
galenusi készítménye! előiratának isnwrtetése. (Magy.
Gyógysz. Tud. Társ. Ert. 1934). 24. Das neue ungarische
Arzneibuch (V.) Die galenicshe Praparate. (Pharm.
Monatshefte Wien 1935). 25. Extr. Belladonnae, Hyosciami, -strychni ,és a Syr. ferri jodati. (Magy
Gyógysz. Tud. Társ. Ert. 19:37). 26. Dr. peér Endre
emlékezete. (Magy. Gyógysz. Tud. Társ. Ert. 1939).
27. A;íJ;schirch prof. emlékezete (Magy. Gyógysz. Tud.
Társ. Ert. 1940). 28. Dr. W~szelszky Gy. emlékezete.
(Magy. Gyógysz. Tud. Társ. Ert. 1940). 29. T!et. Valorianae előállítása. (Magy. Gyógysz. Tud. Társ. Ert. 1940)
30. A gyógy~zerészet egyeterni tanszéke. (Magy. Gyógysz
Twl. Társ. Ert. 1941). 31. A7' újrendszeTíi gyógyszerós'.7.gyakornokokra vonatkozó tudnivalók. (Gyógyszerészi
J(özJöny 1941). 32. Munkálatok a gyógyszertói~i lal1oratóriumban l-- H. Magy. Gyógysz. Tud. Tár8. Ert. 1D42
2. sz. -1943 4. sz.). 3:~. Qyógyszerészi deontológia.
(l\Ltgy. Gyóg_y Rz. Tud. Tiírs. Ert. 194:3, 4.). 34. Bevcz,t\tl's
a gyógyszt'részi hivatás ha. Eg,vetf'111i tankönyv Budapest
1944.

Dr. vVéber
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1. Dr. \Véher Gábor szóbeli közlése. 2. dr. TVéber
Beitrage z.Anatomie einige. . . Samen und
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_Früchte. (Doktori értekzés) Bern 1907. 3. Varságh Z.:
Gyógyszerészek Zsebnaptára Bpest 1908, 130 olcl.
4. Karlovszky 0. · Oyógyszerészi Közlöny J 921. jún.
5_. Liptcík P. Magyar ()vÓK> szerésztudornán yi Társaság
ErtPsítője Bpest 1 ~~:25. l. sz.
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3 6 o p a w iJ-p J(n1cE Beuep (1883---19/'./;;)
)J,ewe

Be6ep

fíy,Il,arrernTCKoro

cflapMaIJ,eBra

BCnOMHHafOT no c.rryY<HO 100-JleTHefí l'O)J;OBil\lIHbI co /].H5I
ero fJO)f\ll,CIHHT . l{aK npH.J1C}l{HbJi1 IOHOUJa, COBepllIHBlllHtí
OTJIIP1111>di nporpecc, HMe5I R PYKH /J,ImJIOM 6y;J.aneun-

cr<oro ymrnepCHTeTa, B ymrnepClfTCTC I'. 6epH B HHCTl11yre npoqieccopa Tnmpx cll,e.na.rr csom /JJlI<TOpcKyIO
;1;1H.:cepTau:mo. Bo3spau~a711:> Ha JHJll,Imy CHa•rana pafíoTarr
B HCCJJC!VlBaTe.JTbCKOM IfHCTHTyTe,
rraHLOHOM B O,IJ,HY I!3
ofíopoTa, ;~ec51T11.nenrn

~rn.Tei\1
BXOJUI KOMCTOJ1Hl.JHhIX anTCl( HefíO.llblllO!'O
npopafíoTa.rr np11 Tapc. Ott npu-

HHMaJJ ,Il,C5ITC.TJbHOC yYaCTHe B ofípa:rnsaHHH cflapMau:eHTOB-npa1u1m aHTOB, B pe:~y.llhTaTe CBOe11: HayYHOi1
ll,C5ITC.JibHOCTH OH rrp110Gpe.JI lJJieHCTI30 rocy)l.apCTBCHHOI'O CoseTa r1rrrre1Ih1 11 Ha3sa1mc npo4Jeccopa Ymrnep„

cwreTa .

Dr. B. Z bor a y : Dr. n.. IV eber ( U\R8-1J}52)
On the centenary of the birthday of Dr. D. fVeber,
a Budapest pharrnacist, a comme1noration is presented.
As a diligent young rnan of good progress, in possession
of the diploma of the Budapest University, he prepared
a doctor's dissertation in Tschirch professor's institut.e
in Bern (Switzerland). Returning to Hungary, he worked
a while in a research institute, then joined in partnership to a Budapest pharrnacy of lown turnover,
working at the pharmacie's desk during several decades.
He participated ín tl,ie teaching of pharmacy-appre ntices. In acknowlidgemen t of his scientific achievernets, he
was appointed to a rnamLer of the National Public
Health Council and was awarded with the title of associated professor of the Budapest University.
Dr. B. Z bor a y: Dr. D Wéber - (1883-1952)
Anlasslich des 100. Geburtstags des Budapesfo1•
Apothekers, Dr. D. lVéber, widrnet der Verfasser einen
Nachruf seinen1 Leben und Wirken. Als ein fleisiger
j unger l\!fann mit gutem Fortgang verfertigt.e er sei ne
1'oktorarbeit im Institut des Professors Tschirch, an
der Berner Universitat. Nach seinem Hei1nkehr arbeitetc
er anfangs in einern Forschungsinsti tut, dann beteiligte
er sich in einer hauptstadtische n Apotheke mit nied·
rige1n Unlauf, und dort verbarchteer mehrere;Jahrzelr nten in der Offizin. :Er beteiligte sich in bedeutendem
Mass in der Ausbildung der Apotheker-Prak tikanten.
In Anerkenmmg siener wissenschaf tlichen Tatigkeit
vvurde er zu111 Mitglied des Landes Saniti'i.tRra.ts ernannL
und y;um Universitatsdoz t,nt ha,hilitiel't.

*

Resumo en Esperanto:
D r o B. Z l> o r· a v:
1952)
.
-

D-ro ne;~ső

Wéber (1?583-

Ni renWtnOJ'fü'l pri n-ro J)p;~sö Wéber, lrndape."lta far·
1naeiisto, okazo do la. J00-a. datroveno de lia na8kigo.
Kiel diligenta, e111ine11ta ju1111lo, post akil·o de la biidpesta. mii vnrf-dta.ht di plon10 Ii 1)retigi8 :'liail doktorigan
disert:wion en la 11nivmsit:üo de Bfw11, laborante t"11 Ja
irrntit11to de profoROl'o '/18r·hirf'!1. Ho\·nilfllll;o hejuieu,
un11e li la.boris e.n osplorim;t,iL11to, pusto fa.rant.e kurnpa.nion kun iu 111algritndtrnfika . (:ef1n·lm apokko, li pnsigis
jasdekojn a.p11d Ja, tam. Li sig1dfe part,opreiti::; eii la
instruado de Ja f'an11aeiist.o-prak LikauLoj, lrnj J,id
rozt1lt.on de sin. seienea laliorado li gajnis ankaü ltt.
mernbreeon de Ja. Landa San.it.arü Kmwilantaro kaj la
titolon de tmÍ\'ersitata privata profeso1·0,

( Sernrnelwe·is Orvostörténet'i JJJúzeum, Ernyey József Könyvtár
Budapest, Mátyás tér B. -- 1084)
f~rkezett: 1983. VIL 26.

