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Dr. Darvas Ferenc
(1883-1934)
SZMODITS LÁSZLÓ

A szerző dr. Da'l"vas Ferenc neves gyógy8zerészre
emlékezik születésének 100., és halálának közelgő
50. évfordulója alkalmából. Darvas a Budapesti
Gyógyszerészgyakornoki Tan/olyam vezetőtanáraként
nemcsak a gyakornokok korszerű képzését valósította meg, hanem, már a korát megelőzve a gyógyszerészek továbbképzé8ét i8 szervezte ..Mint kiváló gyógynövényszakértő a munkatársaival megszervezte az
1918/1919. évi gazdasági blokád alaü a vadonterml5
gyógy- és ipari növények gyűjtését és terrne8ztését.
Megalapította és s;~erkesztette a , ,Herba" f.írnű 8Zaklnpot.
Dr. Darva8 Ferenc gyógyszerészre, a Gyógyszerészgyakornoki Tanfolya,m vezet,{) tanárára és
jeles sza~f.r,óra, a ;,He:.ba" cím~ . szakl~p ~l~p~tó
szerkesztoJere emlekezunk 100 eves Hzuletes1 cvfordulóján.
A Szabolcs megyei Pmiztaszentrnargittán 188:3.
február 20-án született [l] [2]. J;Jz a települé8
1920-l>an megsztínt. 1 )

jába gyakornoknak [5]. A tirocinális vizsgát letéve beíratkozott a Budapesti Királyi !Magyar
Tudományegyetemre gyógyszerészhallgatónak.
Már az első évben annyira kitűnt a tudásával,
hogy 1906-tól a budapesti Gyógyszerészgyakornoki Tanfolyam asszisztenseként működött. Gyógyszerészi oklevelét 1907. szeptember 9-én szerezte
meg.
Már 1907-ben a „Gyógyszerészi Folyóirat" -han
jelent meg az első dolgozata. Kémiai és gyögyszertechnológiai kérdésekkel, később már növénytermesztéssel is foglalkozik az írásaiban. A friss
diplomáR Darvas, dr. Lengyel Béla (1844-~191:3)
vegyész, egyetemi tanár kémiai intézetében gyakornokoskodott. Itt készítette el 1911-ben a
gyógyszerészdoktori disszertációját „a hydropyrin
hydrolysisé" -rő] [6]. Ekkor már olyan tekintélye
volt, hogy 1912-ben kinevezték a Budapesti
Gyógyszerészgyakornoki Tanfolyam vezetés taná~
rává [7]. 'ranítványainak a ga1enusi készítmények
eWállításáról és vizsgálatáról tartott előadásokat,
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók '1912-hen
ttutott veszprémi nagygyűlésén „a modern gyógyAzerészet újabb problémáiról tartott eWadáHt.
Felhívta a figyelmet HH4-ben, hogy a Gyógysze~
réHzi ]\fúzeum részére gyííjtsék össze a régi, furcsa
kézi eladási cédulákat és orvosi recepteket [8].
Az első világháború kitörésekor behívták katonai
Bzolgálatra. (Távolléte alatt dr. We8sel F'lóra
(1886----197G) gyógyszerész, eWadó tanár helyettesítette a tanfolyamon l 9].) Darvas Bziléziai és
galícüti tartalék-kórházakban szervm-:te meg a
gyógyRzerellátást. Kiemelkedő szolgálataiért több
magas (Sigmund Laudis koronás aranykereszt,
Vöröskereszt tiszti jelvény, Károly csapatkereszt) kitüntetésben részesült [2].
A frontról visszatérve újabb feladatok vártak
rá. Megalapította és szerkesztette a „GyógyRzerészi Kézikönyvtár"-sorozatot. Ezek a hézagpótló és gyakorlati jellegű kiadványok korát megeWzve megalapuzták a gyógyszerészek továbbképzését [ 11].

1. kép. Dr. Darvas Ferenc arcképe

Életrajz

Alapfokú iskoláit befejezve a miskolci református gimnáziumban 1894-től folytatta tanulmányait, ahol 1902-ben érettségizett [3], [ 4].
A természettudományok iránti érdeklődése révén gyógyszerészi pályára lépett. 1gy került a
forrói Tavaszy Kornél ;,Magyar Király„ -patiká-

Ströcker Alajos (1852-1917) kiváló gyógyszerész, a Gyógyszerészgyakornoki Tanfolyam tanára és a gyakornoki tankönyv írója, aki még
1913-ban megvált a tanfolyamtól, 1917. október
31-én elhunyt. Emlékére a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület emlékművet kívánt emel:ni és
alapítványt létesített a szegény sorsú gyakornokok támogatására. Dar'vas vállalta ~ pénzalap
1ff, Menner Ödö,n közlése.
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kezelését. Sajnos a szohor felállítására a háborús
devalváció miatt nem kerülhetett sor [12].

M unlcássága
A világháború miatt megcsappanta k az ()ff;zág
gyógyszerkész] etei. Ez9rt az 1915-ben létesített
Gyógynövényk ísérleti Allomás igazgatója, dr. Au,gusztin Béla (1877-1954) gy6gyszerész és tanár a
munkatársaiva l megszervezte és megkezdte több
gyógy- és ipari növény termesztését, gy1ijtését.
Ekkor a Honvédelmi Minisztérium dr. Darvast
nevezte ki ~1 Hadsegélyez{) Hivatal gyógynövényiigyi vezeWjének [10]. Sikeres szabadalma vo]t a
szedercserje-Jevélhéíl, hársfa vfrágból, ös koriander
terméshlSl készült teapófa~zer [Ufj.
A gyógynövényg ylíjtés és termesztös fontosságát a Földművelésügyi Minisztérium is magáévá
tette és támogatta. Felállította-19 18-han a Gyógynövény- és Paprika-kirend eltséget, mely 1H20-tól
Gyógynövényf orgaJmi Iroda néven mííködött. A
Minisztérium dr. Darva8 Perencet nevezte ki a
Kirendeltség, majd az iroda igazgatójává. Dwrvas
1918 elején megalapította és szerkei-~ztette a
, ,Herba" címil folyóiratot, mint az Iroda hivatalos lapját [ 17].
Az ország gazdsági blokád alatt ál !ott. A gyógynövények termesztése és a vadon term{) növények
gyűjtése enyhített valamelyest a gyógyszerelJátási nehézségeken. A Gyógynövényf orgalmj lroda,
felügyeletet gyakorolt a drogkeresked6 k és növénybeváltók felett. Dr. Darvas Perenc dr. Attgusztin
Bélával karöltve számos népszerű kiadványban,
szakdolgozatb an sok gyógynövény termesztési
eljárást ismertetett; leírták a begyüjtés és feldolgozás szabályait is. A megindult propaganda
eredményekén t már 20-25 föle gyógynövényt
8 ezer katasztrális holdon termesztettek, és töbh
gyógynövényt gylijtöttek be [10]. Darvas rámutatott arra, hogy csak a minőség emelésével_őrizhetik
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meg a gyógynövénye k versenyképessé gét a világpiacon. Így olyan hírverést keltettek, hogy a külföld Ü.;; érdeklődött a hazai drogok iránt.
Darvast a szocia!ii;;ta gondolkodása és materialista világnézete révén a Magyar Tanáesköztár~
sai;~ág idején újra felkérték a galenikus készítmények oktatására a gyakornokok számára. A Népjóléti Népbizottság dr. Winkler Lajos (1863-1939)
gyógyszerész, egyetemi magántanár, elnök mellé
Darvas Perencet jelölte ki a felállítandó Gyógyszerészi Főiskola igazgatójává [14]. A Főiskola
terve a Tanácsköztárs aság bukása miatt már nem
va1ósulhatott meg. (Darvas a tanácsköztársa sági
szereplése miatt a Horthy-rezsim alatt kegyvesztetté vált.)
Felkérték az 1921/22. évi tanévben, hogy a
Műegyetem Közgazdasági Karán dr. Augusztin
Bélával felváltva gyógynövényte rmesztési és értékesítési előadásokat tartsanak [15].
Kimagasló szervezőképessége és tudása révén
elnyerte 1924-ben gazdasági főtanácsosi címet.
A „ Herba" című szaklap 1925-ben megszlínt.
A Balatoni Gazd~k Szövetsége Darvast nevezte ki
igazgatójának. Atvette 1926-ban a „Kertészeti
Lapok", majd pedig az „Új Barázda" e. lap
szerkesztését. Csatlakozott a Virágos Budapest-Virágos Magyarország mozgalomhoz is. Ez a
szervezet és a szaklapok, a korát megelőzve környezetvédelmi kérdéRekkel éR parkosítással fog]aJkozott.
Szakirodalmi munkássága
A fiatal Darvas Ferenc az els6 cikkeiben számos
gyógyszeréRzi, kémiai témával foglalkozott. Több
önálló ésszeriísítő javaslatot is felvetett: „Vizelet~ vizsgálat a gyógyszertárb an". Mint a Gyakornoki
rranfolyam asszisztense, majd vezet() tanára szá·
mos korszerű oktatási módszert is ismertetett:
gyógyszerészek kiképzése, a gyógyszerész-g yakornokok munkanaplójá nak tervezete. Az HHO-e8
évek közepét{)] szaporodtak a gyógynövényt ermesztési, gylíjtési, a drogokat ismertető puhlikáeiói. Dr. Augu.qztin Bélával, Schneider Józseffel,
Magyary-K088a Gyulával együtt Hzámos dolgozata
jelent meg.
Néhány gyógyszerész életrajzát is ismertette.
Többek közt dr. Ströcker Alajosról, a budapesti
Gyógyszerészg yakornoki Tanfolyam egyik alapító vezet() tanárától és dr. Korit8ánszky Déntsr6l,
neves gyógynövénytermeszWről és feldolgozúról
is pu hlikált. Az 1920-as években tervbe vette,
hogy megírja a gyógyszerészg yakornoki tanfolyam
törM11etét. Ez a terv azonban nem valósult meg [16]
Felfelé íveW pályája lassanként megtört, -Eletének 53. évében, 1934. április 28-án halt meg Budapesten.
Darvas Perencre emlékeztünk születésének 1OU.
, és halálának közelgő 50. évfordulóján. Személyében olyan jeles gyógyszerész-b otanikust veszítettünk el, aki igen jelent6s érdemeket szerzett a
XX. századi gyógynö-vényügy fejlesztése terén.
DR. DARVAS FEHENC MŰVEI, lVIUNKÁSSÁGA
l. Gyógyszerészgya korriokok küny1•e. Gyógyszerészi
Folyóirat; 1907, 7. -::: 2 . Statisztikai adatok Magyar·
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-- 75. A kertészet jövője a mczöyazdasági tennelés rltszcrvezésé?Jel kuz1r;solatbun. i'\erLÓs;,ci.i La.pok ID:H. Dl 0. s:r,. -- 7(). /J 1. ertészet a jöuű ·111cz/5yrrzdasáu 7,:ÖiZéJJJJonljríúrm. KerL('szcLi Lapok. 1D:~ l . ! 1. s;;.
l H.01)A1 J)M

l.

N(~11111Hdw(\i0

l1:gy0Le111 Cv(J"\·
Kar Dékáni Hivatalának ki~zl?.~<'.
-- 2. 1Vfa.gyar Társadalom Lexikonja, Bud11.p{\Ht, 1 L
l~iadá.R ;rn (rn:H ). s~). J\liskoleiiH.oforrnáLus Ginmáúurn
J1:rteHít.6jo a:r, 1894/95. <'·\ i
Miskolc ( 1895). ---·
4. 1\Tiskolc~i Gi1nná.:r,im11i
az 1901/02-es tan]ijrLeAÜÖ, Budap<éSt,
,
Jcri;ő .· J\fagy,11.r _<lo}~l;m
Gyogyszeresztudorna11y1 I ar/, 98 ( 1934). -- 7. Hárson/I
· A magyarországi g,v<)gyköt.Pt., Budapest., G28 ( UJ:W).
l~udi;.fH'SL, 3, ;{[) (1!}14).
El(d.rnj:;;i Lexikon 1 l l.
( l D8 l).
U.ff'/18:-:.lin-({iovrm,nini-J r(·norku..vógy 11övt'11y('k L köLt't 447 ( l !!48).
7?0111
Lapja, Budapf'st., JOG (1Dl7).
11. Ch
l ~ G,\ ógyszen'·szi H{'l'!lil(', Ht1d11
1 !, ( 1!H7) .
Ui. G)(Jf~ysz<w<'Hzi ErLm,ít.ö
;) l 8).
14. Dr.
V (/rf!rt Príl · A Ta na.cHlH)Z1A1.1·0;1.Hn
a. gy<'>gy:H)f) (!D7fí) .
szcrér-;z k c'1 JZÖHról.
l H:.21 ). --- Hi. Gyógy15. Hrn·ha,
Hzen'Hzi 11 ntilap,
(\N G vógv0:r.<'n'szi
l\.ö:1.liin v,
Urí1:so~1:,11· B((rw.1loi. id<'z(•Lf. 111(í,
OrvoNLudo11uí.nyí

szon'Rzt.11do111ányi

n

Jl

C

M

o H ll lJ:

1.l-p

(/Jcpt'lllf

)J,upuutll

( 18~i:-l

1~({·1)

i\u rop BcrJOJ\llll1acT 11:mecT11m·o 1j1ap~1a11cB 1a 1~-pa Q)epc11n )~apBarn 1w u1y'laH1 i OO··r1e 1m;ií 1 01~0BJI\11H1>t co ;um
jHl)l{J~CIIIIJ-1

H

npHOJ!lDKéHOil.\Ciic}t

!10-Jlc 111eií

l 0/1,0BIHHHb!

cro CMCJYI'IL )'apBarn ÓYlW'UI HC/(j'lf(HM lljlCllO)JaBare.JICM
KypcoB ]~Jl}I cjJapMal(CBTOB-Ilj)éll( l'!Jl(ZJ!{ J'<JB B J;yJ(af!l~IUTC
()( YTI\C'ClBlffl I!C TOHbl{() COBpC,'\H'l!llllC (lfiy 1 lCl!l!C r1pa1( Jll-

J((lflTOB, a oncpc;orn nwc Bpc111;.1 opiann::oua.n ye<rncp··
u1eJJc1 !HlB<ll!HC npa1( 1 rn«lHTOB l! <jidpiviaqeur1w Bo Bj)CMH
BcurepcKoli C1rncrcrrnií Pcc.ny6.Jrni<u cm
pcKTopoM <1)apNiarwBrn11ecK<Jro B \':3-a.
ÓOTaHI-II( BMCCTC co CBOH.iim corpy;\lllHG1:\lH opraHH:c)OBaJ1
BO Bj)Cl\'151 3KOHOMWfCCKOH 6JIOK3;(bl B 191w19 fOJJ,bl c6op
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On the occasion of the u·n tenniun1 of the birth of
Lhe farnous pharmacist and of the 50th anniversary
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of his death, t,he life work of Dr. Ferenc Darvas is
recalled. He was rnanaging lecturer of t,lw school, of
pharrnacy aprentices and organized also postgradual
traüüng of phannacist)s, As an outstanding expert
of rnedical plants, he organized with sorne coworkers
cultivation of medical and industrial plants in the period of the economic blockade in 1918-1919. He founded
and edited the professional journal „Herba" as well.
L.

Sz m o~d i t s: Dr. Ferenc Darvas (1883-1934)

Anlfü'.lslich des Gcburts und der bevorstehenden 50
jahrigen J ahreswende des Sterhtags v011 Dr. Ferenc
Darvas, erínnert sich der Author an den nah1nhaf ten
Apothelrnr. Darvas war nieht nur cler erste leitende
Lehrer des Budapester Apothekerpraktikanten Lehrgangs, der die zeitgemasse Ausbildung der Praktikanten
einführte, sondern organisierte er seiner Zeit voraugehend - schon eíne Fortbildung der Apotheker.
Als ein vorzüglicher Fachniann der Heilpflanzen organisierte er rnit, seinen Mitarbeitern den AnlJau von
(Fővárosi

1984. május

wild-wachseJJden Heil- und Industriepflanzen wahrend
der wirtscbaftlichen Blokade in 1918-191!~. Er gründete und redigierte die Fachz'eitschrif t „Herba".

*

Resumo en Esperanto:

L. S z n1 o dit s: D-ro Ferenc Darvas ( 1883-1934)

La aűtoro rerneinoras pri D-ro Ferenc Darvas, fa1na
{armaciisto, okaze de 100-jara datreveno de lia naskigo,
kaj samtempe okaze de la alproksimiganta 50-jara
d11treveno de lia rnorto. Kiel gvidanta profesoro de
la Budapesta Farmaciisto-praktikanta Kurso, Darvas
efektivigis ne nur la modernan odukadon de la praktikantoj, sed anticipante sian epokon lí organizís ankai:í
la pluperfektigon de Ja farmaciistoj. Kiel elstara fakulo
de la kuracplantoj, kune kun siaj kunlaborantoj li
ekorganizis durn la 1918/1919-jara ekonomia, blokado
la kulturadon de la sovage kreskantaj kurac- kaj
industrioplantoj. Li fondis kaj redaktis la fakrevuon
„Herba".

Tanács Gyógyszertári Központja, 822. gyógyszertár, Budapest, AilrÓra it. 22-28._:._1084)
Érkezett: 1983. l. 11.
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NALinl~lN KlTP KJDOLGOZASA ÉS
BlOLÖGJAI llA~ZNÁLHATÓS.ÁGA

A t;;r,ur:;,6k hidrogt;lnk l1aL/iaHyagkioldódási, elnyújil>
hatását, faw1ihná11yo'.f,t1ik. llatóanyagn1odellként prokaini, alkahna:r,tak, 11wrL mrn(\k aráuylag rövid a felez6si
ideje (ernbt•rhen ;{ óra.) és kicro;i a terápiái:; indexe. Dolgo:r,atukban olyan liidrogéllel vég:r,oti, ldsérletekról i:;zárn;ol111:1I~ be\ ~~11ul~~. 2-l~idroxirnu~;ifa}u;il~L, (HE~~) ~.ér,~
liaJ081i,asa ut,Ja,n JOl1 letre. A Lerha.Jomiiasra kulonho:r,o
anyagokat haS'.!,IlálLak, f>s a köszítés módját Í8 két VfíliJozatban próbálták ki. Az egyik módszer abban állt,,
hogy a n1onornm· JJ01imerizálá8át a hatóanyag jelenlétében végezték. Igy nagy hatóanyagtartalmú liidrogéUw'.f, jutottak. A nuisik módszerben már kész hidrogélt itattak át a hatóanyag oldatával miután a
hidrogéll; a rnonomerrnaradványoktól alaposan kimosták. (Az első rn~ódszer szerint készült termékből a
monon1ert nern sikerült tökéletesen eltávolítani.) Az
inipregnáló t11óds;r,errel különböző koncentrációviszonyokat, kioldódási sebességeket lehet elérni, egyebek
között a térhálósításra alkalmazott anyag koncentrációjának válto;.i;tatásávaL Nyúlon végzett kísérletek azt
mutatták, hogy a prokain felszívódásának sebessége
hatékonyan lassítható 0,5% glikol-dirnetilakrilát mint
térhálósító szer (GDMA) felhasználásával (1099).

1\T. /l. /Cl Uú1rly r:.~. 111t. Acfo, I'liar11i. T(1chnoL .'!.9 (1 ),
1:1 ( rns:n
A r;zm:t,6k 14 külüu IJö:r,6 rt'<'<'J!Lúrúval végozLek vizsgá,latokatJ a kclrnikai HZ(\fllpontból éK a hatóanyag biohas;r,110síLlrnL<múga 8'.1,<11n1>ontjából 1t1g1negfelelóbb összt~
tMd kidolgozAsiira. A három foggyorsabh hatóanyagl<'adásúnaJ.; tal:UL vúl1,o·;;atot, ·i,n 'IFivo is kipróbálták. Az
(1) válLozaLha11 a ,viv6anya,g 10 g/g% MirjR-ból és
polid,iléJJgliknlok lit'>I ( P l•=Ci 1OOO, 1500 és 4000) állt,
a11iihe11 a 1ia.lidixim;avatJ (NAL) 111egolvaHztoLták. A (2)
vcílto;r,at,lia11 a N AL-L '.,:l0%, liexametiléntAtraminnal
lrn~Hapták J>EG
4000 <~s PEG ()()00 megömlesztett
k1•vfü'f-~kélwn. A (:3) viv6anyag-változatban NAL-nátriumot, os:;,lat,tak <'l hú10111r--;:;,oros mennyiségfí PEG keven~klwn. A'.f, ·rn vitro lrntónyagfelszabadulási
selJesség a
:3 vált,ozatba11, a fruti sorrendbtc•n, úgy viszonyult, egy111ásho:t,, rniut a a 2 L ln V'ÍVO vizsgálatokban a fenti
tfül'l't>11dben a ~L vivőanyag-összetételből felszívódott
N.AL-ból a Levitt mennyiség 90%-a 4 óra alatt a
vizelettel ürült. A 2. összetételből a 90% csak 24 óra
alatt ürült, 111íg az J. Öt-Js;r,etételből 24 óra alatt csak a
hatóanyag 80'%-a, távoLott a vizelettt'l. Az eredmény0k
azt rnuLatják, hogy a biológiai, kísérlet szerint legjobbnak bi:urnyult összetétellí kúpból a NAL (-ná,trium)
felszívódása 3-szor olyan gyors, mint a szájon át bevett
kap~zulából, és jelentősen jobb a hatóanyag bioértékesülése is (1101).
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