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Dr K. Z a 1-a_i _and T. 0 I i e n t : Gyula Orient, 'in
rnemoria.ni of the ccrliCnarry oj kis birth
PJ-of. Dr. Gyula Orient who had been an excellent and
devoted woTker of both the medical and pharmaceutical
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sciences, left a- valuable professional legacy ma.inly in his
private collection of historical documents and souvenirs
on whicJ1 the Pharmaceutical Museum of Kolozsvár
(Transsylvania, belonging then to Hungary, now to Rumania) wa.s ground0d In addition t-o this institution
which exists a.Iso at present, professional books and some
100 other publications have been Professor Orient's contribution revie-\ved on the occasion of the centennary of
his birth
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EMLÉKEZÉS FÖRDŐS LAJOS GYÓGYSZERÉSZRE
LÓRÁND NÁNDOR

"
. ha a gyógyszerészi kar i1en1 lesz saját sorsának őre, azzal ugyan más törődni nem fog,
"
A Magya1 Gyógyszerészeti Társaság 1968 évi
közgyűlésén dr. Végh Antal professzor idézte ezt
a mondatot Katona Zsigmond egykori kecskeméti
gyógyszerésznek közel száz év előtt elhangzott
egyik beszédéből Ez a régi megállapítás még ma
is érvényes és nemcsak jövőnk hányítására vagy
jelenünk helyesehb megítélésére, hanem a múltunkkal való törődésre is vonatkozik A gyógyszerészet múltjával, fejlődésével, történetével foglalkozni ugyanis nem hiábavaló, öncélú befelé fordulás, hanem aktí'r tevékenység, pozitív erőforrás,
melyből merítve eligazítást kaphatunk fejlődé
sünk irán~yára a 1núlt tapasztalatai és eredményei
alapján.
Ezeknek a gondolatoknak jegyében figyeltem
fel régiséggyűjteményünk iratai között Fördős
Lajos kecskeméti gyógyszerész hagyatékából
gyűjteményünkbe került levelekre és iratokra.
Ezek alapján, belőlük idézve szeretném röviden
isn1ertetni egy jeles kartársu11}{ életének, munkásságának, találmányainak összefüglalását, annak
ellenére, hogy nem kimöndottan a régmúlt időkhe
vezet megemlékezésem, hiszen Fördős Lajos 1893ban született Kecskeméten, gyógyszerészi oklevelét 1920-ban szerezte meg. Saját patika felállitására 1928-ban kapta meg a jogot A világháború
alatt azonban gyógyszertára telitalálatot kapott
és teljesen elpusztult A romok közül kiásott búto10k egy részével és a még felhasználható felszereléssel és anyaggal 1945 tavaszán azonban 1ná1
újra üzembe helyezte Vőiösmarty utcai lakásának
egyik lakószobájából átalakitott szükségpatikáját,
melynek működését az akkori nagymértékű gyógyszerhiány is indokolta A Népjóléti l\finisztériumtól Gyenes István gyógyszerésszel együtt megbízást kapott 1945 januárjában a Kecskemét
várns területén elhagyott gyógyszertárak és azok
anyagának hatósági felleltárnzására.
A háború zűrzavarának elcsendesedése után
1946 novemberében egy darálóüzem helyiségét
kapta meg a város szélén gyógyszertár felállitására. Ebben a még mindig csak kényszermegoldásként használlmtó helyiségben működött azután

1948 . július 31-én bekövetkezett váratlan haláláig Fördő.s Lajos i1en1csak városának megbecsült polgára, hanem az egész gyógyszerész társadalomnak is ismert személyisége volt Vezetőségi
tagja volt az Okleveles Gy6gyszerészek Országos
Egyesületének, és al~lnöke a llfagyar Gy6gyszerész
Egylet Pest Vármegye déli kerületének. Tagja volt
továbbá a Feltalál6k Eszperant6 Világuni6jának,
valamint a Magyar Feltalál6k Országos Szövetségének is, ahol munkásságának elismeréseként két
találmányát aranydiplomával tüntették ki Mindkét oklevelet gyűjteményünkben őrizzük A találmányokról azonban még érdemes néhány szóban mege1nlékez11i
Az egyik napilapban vastag bet(ís cím alatt jelent meg a következő cikk
„Egy kecskeméti gyógyszerész új or vosságával gyógyítják a cukorbetegséget.

A világháborúban álló országokban a gyógyszerek
szükséges anyagok hiánya miatt tudvaleaz Insulin készletet, ami által a cukorbetegek helyzete igen komollyá vált. Éppen ezért megváltásként lehet üdvözölni azt az új gyógyszert, amelyet
Fördűs Lajos kecskeméti gyfigyszerész talált fel és amelylyel már gyógyítják is az Uj Szent János kórház 52 cukor betegét„ A gyógyszerész találmányáról ezeket mondta munkatársunknak: a szerem 12 évi kísérlet eredménye. Nem injekció, hanem a hivatalosan is engedélyezett gyógyszerekből készített fülyadék, mely cseppek
alakjában, vízben feloldva kerülhet a beteg szervezetébe. l\1ár több olyan beteg volt, akinek a 360 milligramm vércukrát a szerem két hét alatt levette a norroá„
lis 160 n1g-ra és azt állandóan lent is tartotta
Az űj gyógyszert először a Korányi szanató1iumban
próbálták ki, n-iajd a szegedi klinikán Purjesz profBszszor folytatott vele kísérleteket. Közben az Új Szent
János kórház belosztá.lyán is kipróbálták. Az Insulin zár olásakor ez a kórház felkér te F'ördős La.fost, hogy az
első kísé1 letek kitűnő eredményeként bevezetett vércukor csökkentő orvosságából az osztály cukor betegei
részére küldjön továbbra is megfelelő mennyiséget. 1941
szeptember óta Fördős Lajos teljesen ingyen küldi orvosságát a kórház betegeinek, akiknek állapotában az
orvosság örvendetes javulást váltott ki. Ezt a Korányi
szanatórium is megerősíti a 1\-íagyar Feltalálók Szövetségének a vércukor csökkentő szerről kiadott véleményében, mely szerint a szer hatásaként minden betegnél a vércukor feltűnő csökkenése volt kimutatható
A klinikai és kórházi vélemények birtokában i\{agyarországon akarja forgalomba hozni készítményét a feltaláló, akinek már egy dél·amerikai bankérdekeltség fényes ajánlatot tett . "
előállításához
vően zárolták
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Eddig az újságcikk Nézzük meg azonban ezt
az e1nlített „fényes" ajánlatot, hiszen az iratok
között 11em i1ehéz 1átalálni
„Tis:ztEJlt Gyógys7e1ész Úr szíves tudomására adom,
hogy Inegbízottj_~ vagyok egy olyan argentin pénzcsoportnak, amely saját céljaira keres komoly jelentőségű
gyártási eljárásokat, hogy azok használatára sajátn~a
guk be1·endezkedjenek
, a1n~nn viben Ön a taláhnányát Argentína és esetleg egész Dél- amer ika- területér e ér tékcsíteni óhajtja, szíveskedjék eziiánvban nyilatkózni. '"
v

e

Dc olvassuk el az erre v·onatkozó válaszlevelet is
„ . , szeremet, illetve annak gyártási jogát ~4._rgentína,
-~_setleg

egész Dél-a1n:'lrika területére hajlandó volnék az
-On által képviselt pénzcsoportnak eladni, ha a fo1gaIoni.ba hozatali engedély bü tokom ban lesz
"

Ennek az engedélynek a kiadása azonban egyre
késett, n1e1t sértette volna az inzulin-tröszt érdekeit éppen a fent idézett pénzcsopmtok érdekeltségei által. l• ördő<> Lajos ugyanis ne1ncsak Argentinától, hane111 szá111os nlás európai érdekeltségtől
is kapott hasonló ajánlatokat Így Pozsonyból,
Szabadká1ól, a francia követség keieskedelmi
attaséjától, a Feltalálók Eszperantó Világuniójától, mely utóbbinak ügyvezető elnöke többek között ezt írta:
,,„. infi.1 a múltban is nagy figyelern1nel kísé1te111
1

antidiabete6' SZ{-nének so1sát és tütehnotlcnül vá1tam a
Purjesz-féle vizsgálatok e1ed1nényét. J\{iután pá1a.tlan
külföldi nexuBahn vannak és belföldi viszon·ylatban is
a legkomolyabbakkal rendelkezem, ké101n írja ni.eg, hogJ
á~l és hol ti:rt találmányával, miután annyi ideig húz:ód1k ez, ~z igazán nagy petspektívájú találmány-ügye,
hogy felo, hogy a sokhuza-vonának halál lesz a vége
"

Sajnos, a jóslat valóban bevált. Pedig tekintélyes támogatói voltak még a felszabadulás után is.
De úgy látszik, a kapitalista trösztöknek még ak-·
km is komoly befolyásuk volt, mert az 01szágos
Közegészségügyi Intézettől 1946. jan. 26-i keltezéssel kapott egyik levélben ez áll:
1

1

„ . isrnet vo a szer kiváló hatását, a magam részé1·ől
mindent inegp1·óbálta1n inegtenni az engedélyeztetés érdekébe_n Sajnos, fáradozásaini. úgy látom nem találkoztak inindenütt kellő n1egértéssel „ • inost magánkérele1nni.el fo1 <lulok ez ügyben hozzád Egy baráton1, egyéb~,én~ _:'"ilághír~ ei?-ber, akinek egyebek között, a mapyat
,lOVatetelbon is igen nagy s:.r,erepe van, tehat feltetlen
életben ta1 tása kifejezetten nemzeti é1dek, súlyos cukorbeteg. Insulint szerezni ma közis1n erten lehetetlen. Ezét t
rád, illetve készítményedre gond olta1n
ha egy lehetőséged van iá, segíts ezen az emberen Hálás köszönetemet 1naga1n is előre tolmácsolom és eközben vagyok
nagyrabecsülő híved: Szirmai Kornél"
Ennek a levélnek a soraiból is kiérezhető az in-·
zulin-egyeduralom n1indenhatósága és az is, hog3r
nem a hazai erők gátolták a szer forgalomba hozatalának engedélyezését. Fördős Lajos pedig a
gyógyszerészi etikát minde11ko1 pontosan és lelkiismeretesen betartotta. Gyógyszeiéből ingyen és
készséggel adott szakorvosoknak, kórházaknak,
klinikáknak, ha azok kérték, kuruzsolni azonban
nem volt hajlandó. A fenti jeles személyiséggel
kapcsolatban és más hasonló esetek alapján feltételezem, hogy az illető beteget kezelő mvosához
irányította, akivel azután levélben részletesen
megtárgyalták a szer alkalmazásának lehetőségeit
Ezt támasztja alá egy másik beteggel kapcsolatos
válaszlevele melyből pár sort idézek

14. é·vtfQJyam 3. szám

,„l\!Iélyen tisztelt Rondót Főtanácsos Úr, Újh1'.d11
JozBef rendőr felügyelő úr hozzárr1 intézett levelére hivatkozással tisztelettel közlöm, hogy vércuko1 csökkentő gyógyszeremet inagánosok részére addig nem áll
inódomban kiszolgáltatni, míg a klinikai vizsgálatok b(·
nem fejeződnek és a fo1galomba hozatali engedél\.-t n1eg
nern kapom
"
·
Fördős Lajosnak, illetőleg gyógyszciének jóhíre
olyan nagy volt, hogy nemcsak klinikák, szanatóriu1nok, intézetek és jeles sze1nélyiségek egész sora
é1deklődött utána, de olvashatunk a levelek között
reszkető kézzel írt iryugdíjas öregektől és i11óg írni
alig tudó gyermekektől is kétségbeesett segélykiáltásokat. ~Iinde~k azonban nem voltak elegendők
ahhoz, hogy a minaeúki által nélkülözött, életeket
inentő gyógyszer fűrgalon1ba kerülhessen. A tőké
nek nag·yobb érdeke fűződhetctt a szer inog nen1
jelenéséhez
Egy másik találmánya ugyancsak áldásos lett
v-olna a sze11vedő betegek részére, 11abá1 közel sen1
bír akkora jelentőséggel. Ez a készítn1ény az
aktív iszap, 111elynek feltalálásáé1t ugyancsak
aianydiplomával tüntette ki a Feltalálók Szö>etségc lsn1e1tetésként a készítn1ény leíi:ása el111011dja, hog~y az aktÍ\' iszap egy· lábfürdősó, 111ely,
többféle iszap kémiai sók által való aktívvá tétele
utján gyógyító hatását úgy fejti ki, hogy a fü1dősó
aktív részei a fürösztéskor a bő1ön keresztül felszívódnak és íg3r az ízületekben levő kóros húgysavas lerakódásokat, csomókat - bármilyc11 nagyn1érvűek vagy régiek is- feloldják, és verejtékben
a bőrön keresztül eltávolítják. A figyelmeztetés
hangsúyozza, hog~y az előírt für ösztési időt és a
használati utasítást pontosan be kell tai tani. Ezen
készítn1ény iránt is nagy volt az érdeklődés mind
idehaza, mind pedig külföldön Idézek többek
között a T ELLUR vegyészeti gyár ajánlatából
„ „ hivatkozással a Feltalálók Eszpe1antó v-ilág-

uniójá1a tisztelettel közöljük, hogy a t. G3 ógyszerész Ú1
Iszap Lábfürdősója vezérképviselet fo11nájában
erdekel bennünket, esetleg berendezkcdünk a lábfürdősó
gyártására is Ugyancsak szívesen elvá.Ua.Jnók a cukorbaj elleni 01 vossága vezérképviseletét is
"
~ktív

Sajnos azonba11 kárba veszett és hiábavaló v-olt
minden. lelkesedés, munka~ é1deklődés, ajánlatok
és lehetőségek A szabad piac porondján a kistőke
nen1 volt versenyképes a kapitalista nagytőkével
és az történt, an1i előre várható volt: a „11agyhal
lenyelte a kishalat" A kedvező klinikai, kórl~ázi,
intézeti és szán1os n1agánorvosi kedvező véleményen kívül tehát csak a gyógyult betegek százainak hálás köszönő levelei - melyek ott porosodnak
Fördős Lajos özvegyének egyik fiókjában őrzik
csak emlékét egy nagy, lehetőségeitől megfosztott
értékes egyéniségnek és találmányainak, n1elyok11ek titkát n1agá,,a1 vitte a sírba.
Emlékének áldozva írtam meg e smokat Szerette1n volna rá.1nutatni egyben a1ra is, hogy ne1n
feltétlenül szükséges száz évekkel visszafordulva
kutatnunk a múltban; a közelmúlt is tartogathat
értékeset Bizonyára vannak az országba11 inások
is, akiknek élete, tevékenysége megérdemli, hogy
emléküket felkutassuk, kegyelettel megőrizzük
okulásul és példaképül állítva az utókm elé

( Kecs~emét, 12/12-es gyógyszertár)
Erkezett: 1969 UI 3

1

••„„„„„„„„„„„„„„„„„...~

