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A Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. reklám képeslapjai 1933-ból 

dr. Dobson Szabolcs 

Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 

 

Magánadományként kerültek a kecskeméti Katona József Múzeum gyűjteményébe 1985-ben a Dr. 

Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. orvosok számára küldött reklám képeslapjai 1933-ból (a 

képeslapokat lásd a cikk cégén mellékelve). E képeslap-sorozat egyik oldalán egészségügyi témájú 

szobrokat, festményeket láthatunk, míg a lapok másik oldalán a rövid szövegek a régi időkre való utalást 

követően ismertetik a Dr. Wander gyár (a jelenlegi Egis gyógyszergyár jogelődje) gyógyszereit, mintegy 

a modern, haladó orvostudomány képviselőiként. 

 

Ki volt Dr. Wander, a képeslapok aláírója? 

Ha megnézzük a Dr. Wander gyár 1933. évi vezetőségének névsorát, látjuk, hogy a részvénytársaság 

elnöke dr. Albert Wander svájci gyógyszerész és vegyész, míg az alelnök-vezérigazgató Balla Sándor 

magyar gyógyszerész volt (l. a fényképeket) (1,2, 3). 

A céget 1913 február 19-én alapították ők ketten. A termelés 1914 első hónapjaiban indult meg a 

budapesti (kőbányai) Keresztúri úton és folyamatosan fejlődött, mind volumenben, mind portfolióban. 

1932-ben felépült a cég első kutatólaboratóriuma is (2). 

Albert Wander a híres svájci Wander család tagja volt, a Wander AG tulajdonosa (édesapja, Georg 

Wander alkotta meg az Ovomaltine tápszert 1904-ben) (3). 

 

 

dr. Albert Wander (1867-1950) 

 

 

Balla Sándor (1881-1954) 
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A képeslapokon szereplő készítményekről 

A négy képeslapon az alábbi készítmények reklámja szerepel: 

Hordenzym tápcukor: alacsony hőfokú eljárás mellett készült, 67,28% maltózt és 30,94% dextrint 

tartalmazott. A benne levő dextrin a maltóz hashajtó hatását egyensúlyozta. Mesterségesen táplált 

csecsemőknek adták. Hígított tehéntejben oldva anyatejpótló volt újszülöttkortól (4). 

 

Agatheosan drazsé: összetétele: teobromin 0,25 g, fenobartitál 0,02 g, nitroglicerin. 0,0005 g, 

saccharum album 0,236 g, talcum venet. ad 0, 6 g drazsénként (5). 1928-tól került forgalomba, lila színű 

drazsék formájában (6). Javallatai közé tartozott a vérnyomáscsökkentés, angina pectoris, stenocardia, 

arteriosclerotikus álmatlanság, neurosis cordis (6, 7). Az 1980-as évek végéig volt forgalomban. 

 

Asthmamid drazsé és Asthmatrop drazsé 

Az Asthmamid drazsé összetétele: teofillin 0,2 g, amidazofen 0,2 g, papaverin 0,04 g, atropin-szulfát 

0,0003 g, fenobarbitál 0,03 g, saccharum album 0,188 g, talcum venet. 0,031 g, amylum tritici ad 0,75 

g drazsénként (5). Javallata: asthma bronciale, migraine. Az asthmás rohamok számát csökkenti (7). 

1930-ban került forgalomba (8, 9) és az 1980-as évek végéig használták. 

Az Asthmatrop drazsé összetétele: teofillin 0,2 g, papaverin 0,04 g, atropin-szulfát 0,0003 g, fenobarbitál 

0,03 g, saccharum album 0,121 g, talcum venet ad 0,5 g drazsénként (5). Tekintettel arra, hogy egyes 

asthma bronchialeben szenvedő betegek az amidopyrinnel szemben érzékenységet mutattak, az 

Asthmamid összetételét amidopyrin nélkül Asthmatrop néven is forgalomba hozták, szintén 1930-tól 

(9). Az Asthmatrop drazsé 1952-ben már nem szerepelt az engedélyezett gyógyszerek között (7).  

 

Digistrochin drazsé: összetétele: Digit. fol. titr. pulv. 0,03 g ( = 0·3 IE), kinin-szulfát 0,05 g, sztrichnin-

nitrát 0,001 g, scillae bulbus glykosida 0,005 g, saccharum album 0,064 g, talcum ad 0,16 g drazsénként 

(5). Javallatai: a myocardium megbetegedései, arrythmiák, fertőző betegségek után fellépő 

szívizomzavarok. Az engedélyezett gyógyszerek 1952-es kötetében szerepelt utoljára. Forgalmazását 

tehát valamikor 1952-1956 között megszüntették (7).  
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Melléklet: a Wagner cég reklám képeslapjai 

Hordenzym tápcukor 
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Agatheosan drazsé 
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Asthmamid drazsé és Asthmatrop drazsé 
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Digistrochin drazsé 
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