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Gyógyszerészet59.34-38.2015.

175 éve

●	 1840. augusztus 31-én született Varságh Béla 
(†1925) gyógyszerész, dr. Varságh Zoltán nagybátyja. 
A szülőhelyén, a mezőberényi Orlay Házban gyakran 
találkozott gyermekkorában Petőfi	Sándorral.	A Pesti 
Tudományegyetemen 1867-ben szerzett gyógyszerészi 
oklevelet. Pályáját a mezőberényi Isteni Gondviselés 
gyógyszertárban kezdte. A békéscsabai Sas gyógy-
szertár tulajdonosa lett 1869-től. A Magyarországi 
Gyógyszerész Egyesület Békéscsaba-vidéki helyettes 
elnöke volt 1874-től. A Békéscsabai Múzeum Egyesü-
let alapító elnökeként, 1898-1914 között nagy szerepet 
vállalt a városi múzeum létrehozásában. Az Országos 
Gyógyszerész Egyesület 1921. évi újjászervezésekor 
megválasztották a Békéscsaba-vidéki kerület tisztelet-
beli elnökévé [1].

● 1840. november 4-én 
született és 125 éve, 
1890. február 20-án 
halt meg dr. Hintz 
György gyógyszerész. 
Nagyszebenben volt 
gya kornok. A Bécsi 
Tudományegyetemen 
1862-ben gyógyszeré-
szi, 1863-ban kémiai 
doktori oklevelet szer-
zett. A kolozsvári gyógy-
szertára ma már múze-
um. A Kolozsvári Egye-
tem 1872-ben történt indulásakor felkérték a Gyógy-
szerészet tárgy előadására. Egyetemi magántanárrá 
habilitálták 1883-ban. Tudománytörténeti jelentősé-
gű, hogy a Monarchia területén ő vezette be elsőként 
a gyógyszerészi műtan (gyógyszerkészítés) oktatá-
sát. Ennek tananyagát is maga állította össze, amely 
sajnos kéziratban maradt. 1888-tól előadóként és 
vizsgáztatóként bekapcsolódott a gyakornoki tanfo-
lyam tevékenységébe. Számos közleménye jelent 
meg a szaklapokban. A családjában többen voltak 
gyógyszerészek. Az emlékérme ma az MGYT 
Gyógyszer technológiai Szakosztályának jutalomér-
me [2].

150 éve

● 1865. február 12-én született Nagyszebenben 
Longinovits József (†1927) erdélyi szász származású 
gyógyszerész. Fogarason volt gyakornok. A Bécsi Tudo-
mányegyetemen 1891-ben szerzett gyógy szerészi okle-
velet. A bécsi Üdvözítő gyógyszertár tulajdonosa volt. 
Hamar bekapcsolódott a szakmai közéletbe. Az Osztrák 
Gyógyszerészsegédek Szövetségének egyik vezetője 
volt 1896-tól. A Pharmazeutischer Reformert 1897-1913 
között, a Pharmazeutischer Praxist 1902-1914 között 
szerkesztette. Létrehozta az osztrák gyógyszerészi kor-
pótlékos és betegsegélyző pénztárat. Kapcsolatban volt a 
magyarországi gyógyszerészi grémiumokkal. Cikkeit a 
magyarországi szaklapok is megjelentették [3]. 

● 1865. április 6-án szü-
letett dr. Deér Endre 
(†1938) gyógyszerész, a 
Magyar Gyógyszerész-
tudományi Társaság ala-
pítója. A Budapesti Tu-
d o m á n y e g y e t e m e n 
1886-ban gyógyszerészi, 
1887-ben gyógyszerész-
doktori oklevelet szer-
zett. Az egyéves bres laui 
tanulmányai után a bu-
dapesti Angyal gyógy-
szertárban dolgozott. Az 
aszódi Magyar Király gyógyszertár tulajdonosa volt 
1890-1896 között, majd 1897-től 1937-ig a budapesti Jó 
Pásztor gyógyszertár tulajdonosa. Itt orvoslabora-
tóriumi reagenseket készített, nevéhez fűződött a 
Ferrum protaxal tabletta forgalmazása, valamint na-
gyon keresett volt a vas-tartalmú pilulája. A Magyaror-
szági Gyógyszerész Egyesület elnöke 1904-1908 kö-
zött, a Budapesti Gyógyszerész Testület elnöke 1917-
1922 között. A III. és a IV. Magyar Gyógyszerkönyv 
szerkesztőbizottsági tagja, a galenusi fejezeteket ő 
szerkesztette. A Magyar Gyógyszerésztudományi Tár-
saság egyik alapítója és alelnöke volt. Nagyon jó kép-
zett gyógyszerész volt, a gyakornoki és az approbációs 
vizsgákon vizsgabiztosként működött. Endre és Ödön 
fia is gyógyszerész volt [4].
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● 1865. december 12-én 
született dr. Egger Leó 
(†1925) gyógyszerész, 
gyáros. Apja, Egger Izi-
dor gyógyszerészként 
gyógycukorkagyárat 
működtetett Bécsben, 
amit később Budapestre 
helyezett át. A Bécsi 
Egyetemen 1889-ben 
gyógyszerészi,1891-ben 
bölcsészdoktori okleve-
let szerzett. Franciaor-
szági és németországi 
vegyészeti gyárakban bővítette a tudását, sőt két évig 
az Amerikai Egyesült Államokban is dolgozott. Apjá-
val 1897-ben Budapestre költözött és megvásárolta a 
fővárosi Nádor gyógyszertárat. Itt homeopátiás részle-
get is berendezett. Dr. Egger Leó és Egger Izidor 
Gyógyszervegyészeti Cikkek Gyára néven üzemet 
alapítottak, amely idővel gyárrá fejlődött. Gyógysze-
rek, csukamájolaj-emulzió, vegyészeti és kozmetikai 
cikkek valamint gyógycukorkák gyártásával foglal-
koztak, legjelentősebb termékük a Revival nevű 
novarsenobensol készítmény volt. A vállalat 1930-ban 
özv. dr. Egger Leóné, dr. Egger Iván és Egger Mária 
tulajdonába került. Családi vállalat, közkereseti társa-
ság formájában maradt meg egészen az államosításig, 
1950-ben az akkor alapított Egyesült Gyógyszer- és 
Tápszergyárba való beolvadással megszűnt [5, 24]. 

● 1865. december 19-én született Baruch Gyula 
(†1937) miskolci gyógyszerész. Apja, Baruch Ede ne-
ves sajószentpéteri orvos volt. Gyula is az orvosi pá-
lyára készült, de három év után átlépett a gyógyszeré-
szi pályára. A Budapesti Tudományegyetemen 1889-
ben szerzett gyógyszerészi oklevelet. Alkalmazottként 
a nyíregyházi Kígyó, majd a miskolci Fehér Kígyó 
gyógyszertárban működött. Ezt a gyógyszertárat 1893-
ban megvásárolta és ő lett a tulajdonos. A Magyaror-
szági Gyógyszerész Egyesület járási igazgatója volt, 
később a Miskolc vidéki kerület elnöke. A Borsod-
Miskolci Orvos-Gyógyszerész Egyesület társelnöke-
ként is megbecsülést szerzett a gyógyszerészetnek [6].

● 1865-ben született Clark Simon (†1922) gyógysze-
rész, szakíró. Apja, Clark Ádám angol mérnök, a pesti 
Alagút tervezője volt, akit alig egy éves korában elve-
szített. Anyja, Budán született magyar nő, Áldásy Má-
ria volt. Az iskoláit elvégezve a gyógyszerészi pályára 
lépett. A Budapesti Tudományegyetemen 1888-ban 
szerzett gyógyszerészi oklevelet. Jó barátságban volt 
Csurgay Kálmánnal, a Gyógyszerészi Közlöny alapító 
főszerkesztőjével. Alkalmazotti munkája után előbb a 
Nógrád megyei Kisterenye Magyar Korona gyógy-
szertárának volt a tulajdonosa. Itt tagja volt a megyei 

törvényhatóságnak, majd gyógyszertári jogosítványt 
nyert 1910-ben Budapesten. Gyógyszertára Aesculap 
néven egy évvel később nyílt meg a budapesti Váci ut-
cában, melynek 1917-ig volt a tulajdonosa. Nagyon jó 
szakember volt, mert állandóan képezte magát. Szá-
mos kémiai, gyógynövény-ismereti és gyógyszerész-
történeti közleménye jelent meg a szaklapokban [7].

 
125 éve

● 1890. január 10-én 
halt meg dr.	 Wágner	
Dániel (*1800) gyógy-
szerész, gyáros. A Pesti 
Tudományegyetemen 
1821-ben gyógyszerészi, 
a Bécsi Tudományegye-
temen 1825-ben kémiai 
doktori oklevelet szer-
zett. Pesten 1834-ben 
nyitotta meg a Nádor 
gyógyszertárát. Itt egy 
korszerű kémiai labora-
tóriumot is létesített. Az 
1830-as évek végén felvetette egy gyógyszergyár ala-
pításának a gondolatát, mely csak 1867-ben valósult 
meg a Központi Magyar Gyógyszerészeti és Műve-
gyészeti Gyár létrehozásával a pesti Soroksári úton, 
amelybe beleolvadt Wagner Dániel Pesti Technikai 
Vegyészeti Gyára, amely 1847-től állított elő különbö-
ző vegyipari termékeket. 1848-ban a Kereskedelmi és 
Iparügyi minisztériumban a gyógyszerészeti ügyek 
titkára, majd tanácsosa volt. A szabadságharc idején 
puskapor gyártásával segítette a honvéd-sereget. Pá-
lyafutása során mindig aktívan vett részt a szakmai 
közéletben. Munkái közül a legjelentősebb az 1829-
ben Bécsben megjelent német nyelvű gyógyszerészi 
növénytankönyve. Fiai, Dániel a gyógyszerészi, Jenő	
a vegyészi pályán alkottak maradandót [8].

● 1890. február 4-én halt meg dr. Rik Gusztáv (*1849) 
gyógyszerész, egyesületi titkár. A munkácsi Angyal 
gyógyszertárban volt gyakornok. A Pesti Tudomány-
egyetemen 1871-ben szerzett gyógyszerészi, 1872-ben 
gyógyszerészdoktori oklevelet. Dr. Than Károly pro-
fesszor tanársegédjeként főleg ásványvizeket elemzett 
1872-1876 között. Heidelbergben Robert	Wihelm	Bun-
sen professzornál is működött. Ekkor jelent meg a 
vegyérték fogalmának fejlődéséről szóló közleménye. 
Hazatérve, 1877-től a sárospataki Angyal gyógyszertár 
tulajdonosa volt. Többször betöltötte a Zemplén megyei 
Orvos-Gyógyszerész Egyesület titkári tisztséget [9].

● 1890. július 8-án született Téri Tibor (†1937) gyógy-
szerész, szakszervezeti vezető. A budapesti Fehér Sas 
gyógyszertárban együtt dolgozott Nádass Lajossal, aki-



36 GYÓGYSZERÉSZET 2015. január

vel bekapcsolódott a Galilei Kör gyógyszerészi szakosz-
tályának munkájába. A Budapesti Tudományegyetemen 
1913-ban gyógyszerészi oklevelet szerzett. Fővárosi kór-
házakban kezdte a pályáját. Az I. világháborúban az 
orosz és az olasz frontra került. Hazatérve, a Gyógysze-
rész Újság szerkesztése mellett a gyógyszerész szakszer-
vezet vezetőségi tagja volt 1918-tól. A Tanácsköztársaság 
idején a Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság gyógy-
szerészi osztályának helyettes vezetője volt. A Tanács-
köztársaság bukása után öt év börtönbüntetésre ítélték, 
de három év után amnesztiával szabadult. Előbb Olasz-
országban, majd Bécsben élt. Moszkvába érkezett 1927-
ben, ahol gyógyszertárban, majd tudományos intézetek-
ben működött. A személyi kultusz áldozata lett [10].

● 1890. október 26-án született Johan Hugó (†1951) 
gyógyszerész, üvegfestő, dr. Johan Béla orvosprofesz-
szor öccse. A Budapesti Tudományegyetemen 1911-
ben szerzett gyógyszerészi oklevelet. Edenhofler	Gyu-
la pécsi drogistával gyógynövény-termesztési kísérle-
teket végeztek. Később Budapesten, Kolozsvárott és 
az itáliai Firenzében fejlesztette művészi ambícióit. 
Az első zágrábi kiállítását 1920-ban Stephan Henrik-
kel közösen rendezték. Caesar Klein kubista mozi-
díszlettervező műtermében és Gottfried Heinersdorf 
üvegfestő műhelyében dolgozott 1921-től. Saját üveg-
festő műhelyt létesített Budapesten 1923-ban. Festett 
üvegablakokat készített a szegedi Fogadalmi Temp-
lom, a kaposvári plébániatemplom és a Pasaréti feren-
ces templom részére. Gyűjteményes kiállítást rende-
zett 1939-ben a Műterem kiállító helyiségében [11].

100 éve

● 1915. január 12-én született dr.	 Tamáska	 Lőrinc	
(†1996) gyógyszerész, kórházi főgyógyszerész. A Páz-
mány Péter Tudományegyetemen 1937-ben gyógysze-
részi, 1942-ben gyógyszerészdoktori oklevelet szer-
zett. Hivatásos katonaként egészségügyi szeroszlop-
ban részt vett a II. világháború keleti fronti hadműve-
leteiben. A hadifogságából kiszabadulva, 1945-1948 
között a demokratikus néphadseregben szolgált. 1948 
januárjában átvette apósa budapesti Vígszínház 
gyógyszertára vezetését. Az államosítás után a Róbert 
Károly körúti kórházban működött. 1955-től a fővárosi 
László kórház infúziós laboratóriumát vezette. Ké-
sőbb a kórház főgyógyszerésze lett. Állandóan szor-
galmazta a gyógyszertár korszerűsítését. A Pfizer Tu-
dományos Központ budapesti igazgatója volt 1972-től. 
Tudományos munkássága az infúziók minőségi köve-
telményeire és a stabilitásának vizsgálatára terjedt ki. 
Foglalkoztatták még a klinikai gyógyszerészet mód-
szerei és fejlődési tendenciái [12].

● 1915 júniusában született dr. Vida László (†1988) 
gyógyszerész, osztályvezető. Apja, Vida Ödön békés-

szentandrási Megváltó gyógyszertárában volt gyakor-
nok. A Szegedi Tudományegyetemen 1937-ben gyógy-
szerészi, 1941-ben gyógyszerészdoktori oklevelet 
szerzett. Az Országos Közegészségügyi Intézet Ké-
miai osztályán működött 1940-től. Előbb a gyógy-
szertárakból érkezett mintákat határozta meg, később 
már újabb módszereket dolgozott ki az összetett 
gyógyszerek ellenőrzésére. Amikor 1962-ben megala-
pították az Országos Gyógyszerészeti Intézetet, elő-
ször a Kémiai osztály élére került, majd a Törzsköny-
vezési osztály vezetője volt 1972-től az 1977. évi nyu-
galomba vonulásáig. Oktatta és nevelte a fiatal mun-
katársakat. Példamutató szakmai munkájáért elnyerte 
1963-ban az Érdemes Gyógyszerész, majd az Egész-
ségügy Kiváló Dolgozója kitüntetéseket. Felesége, dr. 
Kanizsai Nagy Ida gyógyszerész is az OGYI főmun-
katársa volt [13].

 
75 éve

● 1940. április 10-én született dr. Herczeg Zoltán 
(†1988) gyógyszerész. A Budapesti Orvostudományi 
Egyetemen 1964-ben gyógyszerészi, 1978-ban gyógy-
szerészdoktori oklevelet szerzett. Pályáját a Kőbányai 
Gyógyszerárugyárban kezdte, majd előbb pécsi 
gyógyszertárban működött, végül öt évig volt gyógy-
szertárvezető a Tolna megyei Szakcson. Az oktató-ne-
velő munkát 1973-tól látta el az Egészségügyi Szak-
dolgozók Központi Továbbképző Intézete soproni ta-
gozatán. A gyógyszertári asszisztensjelöltek és a 
gyógyszertári szakasszisztens-jelöltek ezreit tanította 
szakmai ismeretekre és hivatásszeretetre. Jól képzett 
és nagy tudású gyógyszerész volt. A tudását nagy hoz-
záértéssel és lelkesedéssel adta tovább, kiváló oktató 
volt. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Győr-Sop-
ron Megyei Szervezetének vezetőségi tagja volt. Szá-
mos közleménye jelent meg a szaklapokban, jegyzete-
ket is írt [14].

● 1940. április 18-án halt meg Beretzk Péter (*1857) 
gyógyszerész. A Budapesti Tudományegyetemen 
1876-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet. Szülőhe-
lyén, Hódmezővásárhelyen kezdte a pályáját. Az al-
kalmazotti idejét letöltve, 1886-ban megvásárolta a 
Megváltó gyógyszertárat, melynek 1936-ig volt a tu-
lajdonosa. Huszonhét évig volt a Hódmezővásárhelyi 
Gyógyszerész Testület elnöke, majd díszelnöke. A ma-
gyar anya- és csecsemővédelem egyik kezdeményező-
je volt 1909-től. Abban az időben még csak a 10-12 
éves gyerekekre terjedt ki a gyermekvédelem. Rámu-
tatott, hogy ezt már csecsemőkorban meg kell kezde-
ni. E témában számos előadást is tartott. 1910-ben 
megalapította az egész országra kiterjedő Alföldi Cse-
csemővédő Egyesületet. A Magyar Vöröskereszt hód-
mezővásárhelyi választmányának 35 éven keresztül 
volt ügyvezető elnöke [15].
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● 1940. június 20-án 
halt meg dr.	Weszelszky	
Gyula (*1872) gyógysze-
rész. Pécsi gyógyszer-
tárban volt gyakornok. 
Ebben az időben jelen-
tek meg az első cikkei. 
A Budapesti Tudomány-
egyetemen 1896-ban 
gyógyszerészi, 1898-
ban bölcsészdoktori ok-
levelet szerzett. Dr. 
Lengyel Béla egyetemi 
tanár mellett előbb ta-
nársegéd volt, majd adjunktus. A Magyarországi 
Gyógyszerész Egyesület elnöksége 1898-ban felkérte, 
hogy kémiai előadásokat tartson a budapesti gyakor-
noki tanfolyamon. Az elsők között foglalkozott ha-
zánkban a radium-emanáció mérésének a finomításá-
val. A sugárzások mérésére készüléket is szerkesztett. 
A radioaktív gyógyszerekről 1912-ben írta az első ha-
zai cikket. A magyarországi gyógyvízek radium-
emanációját is elemezte. Egyetemi magántanárrá ha-
bilitálták 1912-ben. A Budapesti Tudományegyetemen 
1916-ban állította fel a Radiológiai Intézetet, ennek 
igazgatója lett 1918-tól. Ettől kezdve 1937-ig a gyakor-
noki tanfolyamot is vezette. A Magyar Gyógyszerész-
tudományi Társaság alapító tagja volt [16].

● 1940. július 18-án halt meg dr. Nagy Béla (*1885) 
gyógyszerész, a Budapesti Gyógyszerész Testület el-
nöke. A Budapesti Tudományegyetemen 1908-ban 
gyógyszerészi, majd 1913-ban gyógyszerészdoktori 
oklevelet szerzett. Előbb 1912-től a hajdúszoboszlói 
Reménység gyógyszertár tulajdonosa lett. Az I. világ-
háborúban kórházhajó, majd fertőtlenítő hajó parancs-
noka volt az Al-Dunán. Nagy érdeklődéssel fordult a 
gyakorlati kérdések felé. Mivel már felismerték a te-
hetségét és a pontosságát, így 1918-tól részt vett a ta-
xák összeállításában. A budapesti óbudai Magyar Ko-
rona gyógyszertárat 1920-tól bérelte. Majd 1922-től 
Ember Elek Belvárosi gyógyszertárában társtulajdo-
nosként működött. Itt homeopátiás részleget is beren-
dezett. Megalapította Czukor Lászlóval és Kerpel Vil-
mossal a Certa Laboratóriumot. Hosszabb ideig ő adta 
elő a gyakornoki tanfolyamon a gyógyszer techno-
lógiát. Tankönyveket is írt. Fáradhatatlanul küzdött a 
kari érdekekért. A Budapesti Gyógyszerész Testület 
elnöke volt 1936-tól [17].

● 1940. július 25-én halt meg dr. Matolcsy Károly 
(*1889) gyógyszerész, a Budapesti Gyógyszerész Tes-
tület alelnöke. Előbb katonai pályára lépett. Az I. vi-
lágháborúban harctéri szolgálatot teljesített a császári 
és királyi 14. huszárezredben. Főhadnagyként került 
az olasz frontra. Részt vett a második isonzói és piavei 

csatákban. Szolgálataiért hét kitüntetést kapott. 1918-
ban leszerelt. Előbb a keszthelyi Gazdasági Akadémi-
án tanulva okleveles mezőgazdásszá avatták, majd át-
lépett a gyógyszerészi pályára. A Pázmány Péter Tu-
dományegyetemen 1929-ben gyógyszerészi, 1934-ben 
gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett. Felesége, 
Sztupa György leánya, Sztupa Polydora volt. Így 
1932-ben a házassága révén elnyerte a budapesti Ma-
gyar Korona gyógyszertár jogosítványát. Sokat tevé-
kenykedett a szakmai közéletben. A Budapesti Gyógy-
szerész Testület alelnöke lett 1940-ben. Sokat fárado-
zott a gyógyszerészi etika érvényesüléséért [18].

● 1940. október 9-én 
halt meg dr. Orient Gyu-
la (*1869) gyógyszerész, 
orvosdoktor, egyetemi 
rendkívüli tanár. Apja 
korai halála miatt lépett 
a gyógyszerészi pályára. 
A Budapesti Tudomány-
egyetemen 1891-ben 
gyógyszerészi, a Ko-
lozsvári Egyetemen 
1900-ban gyógyszerész-
doktori oklevelet szer-
zett. Dr. Than Károly és 
dr. Lengyel Béla professzorok mellett egy évig dolgo-
zott. A Gömör megyei csetneki Minerva gyógyszertár 
tulajdonosa volt 1892-1898 között. A kolozsvári gya-
kornoki tanfolyam munkájába is bekapcsolódott, ahol 
később vezető tanár lett. 1902-ben jelent meg a Gyógy-
szerészi műtan c. jegyzete, majd ennek második kiadá-
sa 1907-ben. Orvosdoktori oklevelet szerzett a Kolozs-
vári Egyetemen. Az orvosi ismereteit elsősorban az I. 
világháborúban hasznosította. Belgyógyászként, sőt 
fogorvosként is működött. Ebben az időben sokat pub-
likált, jegyzeteket írt. Tudományos munkássága elis-
meréséül 1918-ban egyetemi magántanárrá habilitálták 
a gyógyszerészi kémia tárgykörben. A biológiai és to-
xikológiai tanszék vezetője lett 1921-től, ahol később 
rendkívüli tanári címet kapott. Jelentős orvos- és 
gyógyszerésztörténész volt. Legjelentősebb munkája 
volt: „Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története” 
(1926). Közleményeinek száma közel száz. Fia, Orient 
Tibor is gyógyszerész volt [19]
.

50 éve

● 1965. május 14-én halt meg Székely	 Jenő	 (*1889) 
gyógyszerész, lapszerkesztő. Az egyetemi tanulmá-
nyait megszakítva az I. világháború idején frontszol-
gálatra vonult be. Hadirokkantként tért haza 1917-ben 
és bekapcsolódott a munkásmozgalomba. Részt vett 
1918-ban a gyógyszerész szakszervezet alapításában. 
A Tanácsköztársaság lelkes híveként több cikke jelent 
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meg a Gyógyszerész Újságban, majd a Gyógyszertári 
Munkások Lapját szerkesztette. Ezért eltiltották a pá-
lyától és börtönbe került. Kiszabadulva Erdélyben élt, 
ahol regényeket és színdarabokat írt. Az Erdélyi Heli-
kon folyóirat írói közösségének tagja volt. A gyógy-
szerészi pályára 1945-ben tért újra vissza. Előbb a bu-
dapesti gyógyszertárak ellenőre volt. A Gyógyszerész 
szaklap alapító főszerkesztője 1946-1956 között. A 
Pázmány Péter Tudományegyetemen 1947-ben szer-
zett gyógyszerészi oklevelet. Jelentős részt vállalt az 
Orvos-Egészségügyi Szakszervezet Gyógyszerészi 
Szakcsoportja létrehozásában. Az Acta Pharmaceutica 
Hungarica folyóirat felelős szerkesztője is volt 1953-
tól. 1957-ben nyugalomba vonult és a Gyógyszerészet 
szaklap szerkesztőségében a magyar gyógyszerészi 
kifejezések meghonosításáért küzdött [20].

● 1965. december 8-án halt meg dr. Ejury Lajos 
(*1870) gyógyszerész, főiskolai tanár. Fuss Nándor al-
sólendvai Szentháromság gyógyszertárában volt gya-
kornok 1886-tól. A Budapesti Tudományegyetemen 
1893-ban szerzett gyógyszerészi, a Kolozsvári Egyete-
men 1904-ben gyógyszerészdoktori oklevelet. Debre-
ceni, győri és keszthelyi gyógyszertárakban kezdte a 
pályáját. 1898-tól a Debreceni Gazdasági Tanintézet 
vegytani tanszékének a tanársegédje volt. Majd 1901-
től 1907-ig a Kassai Gazdasági Tanintézet tanársegéd-
je. A Magyaróvári Gazdasági Akadémián 1907-1924 
között rendkívüli tanárként fizikát, vegytant és mező-
gazdasági technológiát oktatott, majd 1933-ig rendes 
tanárként működött. Itt egy korszerű kémiai laborató-
riumot hozott létre. Tankönyveket is írt a hallgatók-
nak. Élelmiszerek és gyógyszerek analitikájával fog-
lalkozott a tudományos munkájában. Kiváló sportoló 
volt. Tagja volt a Magyar Vívószövetségnek és evező-
söket is képezett. Nyugdíjba vonulva, 1933-tól az 
egyik keszthelyi gyógyszertárban is dolgozott. El-
nyerte 1963-ban a gránit diplomát [21].

25 éve

● 1990. március 9-én elhunyt Csejtei Károly Lajos 
(*1904) gyógyszerész, laboratóriumvezető, dr. Csejtei 
István bátyja. Lengyel származású családban nőtt fel 
eredeti családneve Pospeich volt. Szülőhelyén, a Bihar 
vármegyei székelyhídi Arany Szarvas gyógyszertár-
ban volt gyakornok. A Pázmány Péter Tudományegye-
temen 1926-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet. Al-
kalmazottként 1934-ig a székelyhídi gyógyszertárban 
működött. A hajdúnánási Remény gyógyszertár tulaj-
donosa volt az államosításig. Abban az időben több 
közleménye jelent meg a szaklapokban. 1950-től a 

debreceni 16/23 számú gyógyszertár vezetője lett. 
1954-ben megbízták a Hajdú-Bihar megyei Galenusi 
Laboratórium felállításával és vezetésével, amelyet 
1973-ig, a nyugállományba vonulásáig irányított. 
Nagy tudású volt és sok gyakorlati tapasztalattal ren-
delkezett. Rendkívül szorgalmas és mindig segítőkész 
ember volt. Eredményes munkája elismeréséül 1958-
ban Kiváló Dolgozó és 1965-ben Érdemes Gyógysze-
rész kitüntetésben részesült. Nyugdíjasanként az 
egyik Fejér megyei gyógyszertárban dolgozott. Sírja a 
debreceni Köztemetőben van [22].

● 1990. november 21-én halt meg Sperlágh József 
(*1916) gyógyszerész, szakfelügyelő. Apja és a nagy-
apja is gyógyszerészek voltak. A Pázmány Péter Tu-
dományegyetemen 1939-ben szerzett gyógyszerészi 
oklevelet. Rövid egyetemi gyakornoksága után, 1942-
től bérelte a tiszafüredi Magyar Korona gyógyszertá-
rat, majd a II. világháború befejeződése után annak a 
tulajdonosa lett. Itt a vizsgálati reagensek készítésére 
külön laboratóriumot is berendezett. 1948-tól a hatva-
ni Megváltó gyógyszertár tulajdonosa volt. Az álla-
mosítás után előbb Apcon, majd Csányban működött. 
Később egy újonnan létesült hatvani gyógyszertár ve-
zetője lett. A Heves Megyei Gyógyszertári Központ 
szakfelügyelője 1960-tól. A már meglévő központi 
analitikai laboratóriumot mikrobiológiai vizsgáló 
részleggel egészítette ki. A Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság Heves megyei elnöke volt több éven keresz-
tül [23].
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Korunkban a természettudományos ismeretek expo-
nenciálisan gyarapodnak. Ezt a hatalmas információ-
halmazt és a társadalmi szinten többször fellángoló 
kritikai véleményeket a gyakorlati tudásra szomjazó, 
nem szakmabeli társadalomnak megfelelően kell pre-
zentálni. A beteg ember gyógyítása – az írásbeliség el-
terjedése előtt – többnyire a mágusok, táltosok, va-
rázslók, javas emberek, „boszorkányok” feladata volt. 
A sámánok a beteg érdekében felfokozott hangerő, 
monoton, ismétlődő ritmus, az eksztázisig fokozódó, 
mozgással társított önkívületi tánc segítségével szól-
tak az istenekhez. Közben nemcsak a beteg fogyasz-
tott gyógynövényekből készült főzeteket, de a sámá-
nok a hatás fokozása érdekében gyakran hallucinogén 
gombákból, növényekből készült varázsitalokat fo-
gyasztottak. Tehát az irracionálisnak nevezhető tradí-
ció gyakran keveredett „racionális” módszerekkel, hi-
szen – ahogy utólag tudományosan is igazolódott – 
sok növénynek és gombának vannak idegrendszerre 
ható anyagai (pl. atropin a maszlagban, muszkarin a 
légyölő galócában). 

Később Európában, a kereszténység elterjedése 
után papok (pl. Sebastian Kneipp, Melius Juhász Pé-
ter, Kájoni János, Zelenyák János, Szalai Miklós) jár-
tak élen a gyógynövények alkalmazásában. Ma már 
ott tartunk, hogy sok bioaktív molekula hatásmecha-
nizmusát többé-kevésbé ismerjük. Követelmény lett a 
bizonyítékokon alapuló gyógymód. Terápiás alkalma-
zás esetén azonban nem mindegy, hogy a szakember 
milyen szinten képes értelmezni a gyakran bonyolult, 
sok tényezőtől függő hatásmechanizmusokat.

Az általánosítás és meggondolatlan 
véleménynyilvánítás veszélye

Ha a beteg ember gyógyítása a cél, szükséges-e azon 
vitatkozni, hogy egyik vagy másik terápiás beavatko-
zás tudományosan bizonyított-e? Az orvos – legjobb 
tudása szerint – racionális, oki terápiát szeretne alkal-
mazni, orvosi esküje erre kötelezi. A gyógyszerész – 
legjobb tudása szerint – olyan gyógyszert szolgáltat a 
betegnek, ami garantált minőségű és a gyógyítást, ill. 

gyógyulást segíti elő, gyógyszerészi esküje erre köte-
lezi. Van-e értelme azon tépelődni, hogy a beteg elég 
művelt-e biológiai vagy kémiai szempontból? Csalók 
és pénzhajhászó üzletemberek-e azok, akik gyógynö-
vények segítségével próbálnak gyógyítani? Pokolra 
valók a homeopátia alkalmazói? Alighanem sok kér-
dést lehetne még feltenni. 

Azok a szakemberek, akik könnyen ítéletet monda-
nak a fitoterápia és a homeopátia hitelességéről, vajon 
voltak-e már igazán súlyos betegek? Ha hozzánk tar-
tozó családtagunk vagy barátunk halálos kórban szen-
ved és már mindent kipróbáltak a szakorvosok, akkor 
merjük-e azt tanácsolni, hogy ne próbáljon ki – laikus 
körökben jó hírű – fitoterápiás, étrend-kiegészítő vagy 
akár homeopátiás szereket? Merjük-e azt mondani, 
hogy ezek elvetni valók, mert tudománytalanok, nincs 
hatásuk, vagyis „szamárság” az egész?

Természetesen nem a kritikus hozzáállással van a 
baj, hiszen senki nem helyeselheti a sarlatán csoda-
szer-terjesztők tevékenységét, akik előtt csak egy cél 
lebeg: hogyan lehet több pénzt kicsikarni a betegtől. A 
kevés negatív kivételtől eltekintve a természetgyógyá-
szok nem bűnözők. Az alternatív medicina legtöbb 
ága ősi hagyományokon nyugszik. Nem szabad szél-
sőséges és elutasító véleményeket hangoztatni, s mint 
az élet megannyi területén, jelen esetben sem tanácsos 
általánosítani. 

A terápia eredménye a döntő szempont

A tudományos ismeretterjesztés ma még nehezebb 
helyzetben van, mint valaha. Kire hallgasson a laikus 
beteg (aki sokszor kívülről sorolja fel a gyógyszer 
mellékhatásait, anélkül, hogy ismerné a szakkifejezé-
sek pontos jelentését), kinek a tanácsát fogadja meg a 
kezelő orvos vagy a gyógyszerész? 

A beteg gyógyítása „holisztikus” módon úgy is le-
hetséges, hogy a diagnózist felállító orvos a betegének 
homeopátiás gyógyszert (igen, gyógyszer!) javasol. 
Orvosi továbbképző kurzusok keretén belül külön ta-
nítják a homeopátiát alkalmazni kívánó orvosoknak, 
hogy mikor, milyen időpontokban kell alkalmazni a 
homeopátiás gyógyszert akkor is, amikor a beteg a be-
tegség idején hivatalosan engedélyezett, allopátiás 
gyógyszerre is rászorul. Nem kis felelősség hárul a ke-
zelő orvosra. A tradicionális medicina mellett egy 
„növényi gyógyszer” (vagy gyógytermék, étrend-ki-

Agyógyításszándéka–alternatívgyógymóda„gyógynövényterápia”?1

FÓRUM

1 A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény 
Szakosztálya 2015-től weboldal megnyitását tervezi (felelős:  
Csupor	 Dezső, a szakosztály elnöke). Az ide szánt véleményt a 
szakosztályelnök ajánlásával jelentetjük meg a Gyógyszerészet-
ben. 
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egészítő szer) használata lehet komplementer, de lehet 
akár alternatív is, ha az alkalmazott dózisban nem to-
xikus.

A gyógyszertervező kémikusok és molekuláris bio-
lógusok feladata, hogy egyénre szabott gyógyszermo-
lekulát tervezzenek és nem az, hogy elmarasztalják a 
becsületes úton járó természetgyógyászokat, akik akár 
akupunktúrával vagy egyéb – gyakran évezredes 
megfigyeléseken alapuló – módszerekkel enyhítik a 
betegség tüneteit.  

Farmakológia, farmakognózia?

A 20. század elején a farmakológia még a farma kog-
nóziához tartozott (farmakognózia = gyógyszerisme-
ret), hiszen a gyógyszerek többsége növényi eredetű 
volt. Orvosprofesszorok írtak jegyzeteket a hallgatók-
nak a gyógynövények, ill. drogok külső jellemzőiről 
és anatómiai bélyegeiről. A hatás magyarázata a tan-
anyag része volt. Az ősi megfigyeléseken alapuló tra-
dicionális medicina hamarosan jelentősen gazdago-
dott. A szerves kémia előretörése lehetővé tette a ható-
anyagok azonosítását, megnevezését és szerkezetének 
megállapítását. Egyre több antibiotikumot fedeztek 
fel, egyre több kemoterapeutikumot szintetizáltak. A 
hatástan önálló tudománnyá vált. A farmakológia ma 
már a receptorok molekuláris megismerésén át a ha-
tást kiváltó molekula teljes anyagcsere-útját és köl-
csönhatásait kívánja megismerni. Hiteles farmakológi-
ai és toxikológiai bizonyítékok szükségesek a gyógy-
szerjelölt molekula hatósági engedélyeztetéséhez és a 
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszer 
gyakorlati bevezetéséhez.

A gyakorlatban használt gyógyszerek legnagyobb 
részénél azonban még ma is a megfigyelések jelentik a 
kiindulópontot. Nem várhatunk csodát az igen költsé-
ges molekuláris diagnosztikától és az egyénre szabott 
genetikai módszerektől sem. Ezek tükrében, indo-
kolt-e bárkinek is azt állítani, hogy a gyógynövények 
alkalmazása – más szóval a fitoterápia	–	tudományta-
lan az „alternatív” terápia többi ágával együtt? Vajon 
az erősen mérgező (és keserű), rendszerint alkaloidot 
tartalmazó gyógynövények fő hatóanyagait nem meg-
figyelések révén fedezték fel? (Melyek takarmányba 

keveredve, sokszor gazdasági állatok elhullását okoz-
ták.) Tudjuk, hogy a télizöld meténg (Vinca minor) 
vinkamin hatóanyagából állítják elő félszintézissel a 
Cavintont.  A gyógyszert sokan ismerik, de azt, hogy 
gyógynövény eredetű, már kevesebben. Hogy a bota-
nikai rokona, a rózsameténg (Catharanthus roseus) 
szolgáltatja a citosztatikus vinkrisztint és vinblasztint, 
ki tudja? Az említett bonyolult szerkezetű gyógyszer-
molekulákat sohasem fedezték volna fel, ha nem tűnt 
volna fel a növény toxikus hatása.
A	fitoterápia	a	farmakoterápia része,	ettől	nem	vá-

lasztható el. Enyhébb hatású hashajtóink, hasmenés-
gátlóink, étvágygerjesztőink, köhögéscsillapítóink és 
sok más betegség esetén évszázadok óta használt tea-
drogjaink nélkülözhetetlenek a mai terápiában is.  A 
világon mindenhol, ahol farmakológiát oktatnak, a 
tananyagból nem hagyják ki a leginkább tüneti keze-
lésre alkalmazható gyógynövények hatását, alkalma-
zási lehetőségeit! Tudni illik, hogy a fitoterápia a 
gyógynövény- és drogismeret fontos területe, mely az 
alkalmazás lehetőségeit értékeli. Hagyományos elne-
vezése a farmakognózia, mely egyben egyetemi tan-
tárgy is. A világon számos kutatóintézet és egyetemi 
tanszék foglalkozik gyógynövénykutatással. 

A fenti rövid összefoglaló és a kommunikációs csa-
tornákban mostanában elhangzott ún. „szakértői” nyi-
latkozatok alapján állíthatjuk-e, hogy a „gyógynövény 
terápia”	csupán	alternatív	lehetőség	a	gyógyításban? 
Csupán sarlatán természetgyógyászok vagy élősködő 
gyógytermék-forgalmazók trükkje? 

A tudományos ismeretterjesztés során természete-
sen nem baj, ha a kételkedés is hangot kap, de a köz-
médiában elhangzó szélsőséges és nem megalapozott 
vélemények hátrányosak mind a tudományra, mind a 
társadalomra nézve. A közlő személyről nem is be-
szélve...

Prof. emeritus Szabó László Gyula
az MTA doktora

Pécsi Tudományegyetem
Gyógyszerészeti Intézet    

szaBó, L. Gy.: Intention of medication – is the 
phytotherapy alternative?


