
1988. július 881 

G:yüp:y;;zcrészct 32. 381-38~!. 1988. 

DR. MODOR VIDOR 
gyógyszerész 
(1910-1979) 

HAHT GYÖHGY 

Dr. Modor Vidor f!!JÓ(/!JSzcrész közei 20 éven kercsztiil 
dolgozott a niagyar állategészségflgy s.:olgálatábnn . 
.:1z ... J.llatorvostuclonuínyi. Egyetern lVövénylani. Tan
széktlne!.: tanszékvezető docen8eként az állator1:os hall
gatók generációit oktatta. 

11[101.Ji„~ú:;súgút olyan területen n1 üvelte, nhol kevé8 
rf!fÓ[l!f8Zeré8z tci:ékenykedctt. ~4 'JUl-JJ}ainkban egyre 
fontosabbá ráló állatorvo8-t!lfÓ[J,1fSZcrész knpc/solatok 
indokoZják, hogy er;y -ilyen l~·olléga életébe, n1 un1.:á88á
(fába bcpillanüht nyc1jü11k. 

~-\z utóhhi -1--5 esztend6ben intenzÍYen n1eg111-
dult n. kapcsolatok el1nélyítése a gyógyszerészet és 
az állategészségiif!\"-állatorvoslás. illetve n1üve
l6ik közö'tt. :\ ~n~gvar inezőgazdaság, azon belül 
az tillattenyésztés ~Úna111ikus '-'fcjl<'.ídé;Ó nuí.r régóta 
indokolttá tették, hogy ez a folyamat új és mélyebb 
tnrtaln1at nyerjen. Sok olyan r110111entu1n bizo- · 
nyítja. ezt, n1ely ebben a pár évben lépett szakn1ai 
életünkhe. 

Ilyenek: 
- a gyógyHzcrtiiri pren1ixforgahnazás 
- iillategészségügyi jegyzet a gyógyszerészhall-

gatókna.k (a gyógyszerészképzésben végre keztl 
Húlyúnak rncgfelelő helyet kapni ez az egyre fon~ 
tosab b résztcrlilet) 

-- beindult és, lrn nehézkesen is. de folyik az 
álla tgyógyásza t,i té1ná j ú gyógyszerésztová b bké pzés 

- a gyógyszerész-állator\~os konferenciák or
szágos szinten. rendszeresen inegrcnclozésre kerül
nek 

- 1982-ben megtllttkult az MGYT Közforglllmú 
Gy~ógyszertári Bizot.t.ságánn.k ~&; 1 l:iJ.gyógyás7'n ti 
Munkacsoportja , 

A fent említett All<ttgyógyászat.i l\Iunlrncsoport 
lfl86. évi inunkatervének egyik pontja olyan 
gyógyszerész életének. n1unká.sságának feldolgo
zása, aki ezen a torLileten inüködött. sokat tett, az 
ál latgyógyásza.tért. 

Dr. il[odor Tl.idor gyógy:;zerész lDIO-hcn Hziile
tett Désen. 1933-ban gyógyszerészi oklevelet szer
zett a. Pázrnúny Péter Tuclo1n{tnyegyeten1cn. 1\133-
tól 1935-ig gyakorló gyógyszerészként dolgozott 
Budapest különböző gyógyszertáraibau. 

1935-től a Pázn1án~y Péter Tudo1nányegyeten1 
Növényrendszertani Intézetében 111űködött egye
teini gyakornokként, 1 g,!0-től ugyanott tanftr
se~éd. Közben ,rn.36-ba.n l~ö~ép~skr;Iai tn;nár!. diplo
Inat szerzett ke1n1a-luolog1a., asvttny- es kozet;tan 

szakokon, l\l40-ben pedig természettudományi 
doktorrá avatták. 1D41-ben a Gyógynövénykutató 
Intézethez nevezik ki adjunktusnak, a f81szabadu-
1ás után a.z intézet tudornán:yos fő111unkatársa. lett. 

Dr. J[ odor T7 idor a. növénytan, növényrendszer
tan avatott n1üvel6je volt. A Növé113rrendszertani 
Intézet inunkatársaként szá1nos botanikai tanul
tnányúton vett részt ~i\..uszt.riában, Olaszországban, 
Csehszln,·ákiában, Jugoszláviában és szül()fölcljén 
Erdélyben. lfl52 év végén az akkori ~4..llatorvos
tudonuí.n,yi Föiskoln. 111ajd l~gyeten1 Növénytani 
~fanszékének élére került. rnint, tanszékvezetéi 
ogyeterui docens. 1~ndonuínyos érdeklődése ettől 
kezdve a gyógyszeranalit,ika. növényrendszertan. 
növénycönológia, a gyógy- és 111érgező növények 
szövettani vizsgálatának térnakörére terjedt ki. 
E területeken l~ülönböző tudonuí.nyos sza.klapok
han 32 küzletnénye jelent rneg. ~4. növénytani 1nik
rotcchnika. elis111ert szaktekintélve lettr és tudo
ruányos körökben elis1nerést szerz6tt szüvetfejl6dés
ta ni. növénv;:.;zövettani. és a. niivénveknck 8zövct
L1ni ala.pon ~végzett az:onosítií.si vizs'g{dataival. 

l\iint az :\llatorvostudon1á.11yi Egyete1n tanszék
rnzotií >lnconse sokat pnblikált a J\fÁL-han (Ma
gyar Allatorvosok La.pja). F0log sertéseknél. 
szarvas1narhftknál előforduló növénv- és takn.r-
111án:y·111érgezés okozta toxikó~isokkaÍ. azok kirnu
tatásáva l foglalkozott,. (MAL HIG5/5, 11106/2. 
lDG7/0. HIG[l/1. 1U71/11, 1DG7/l. 1[16cJ/4, Hl65/8. 
Hl70/7.) 

.• A.z állatok takarrnány okozta rnérgezéseinek ku
ta.t{tsáva 1 fóglalkozó Belgyógyászati 'Tanszék és 
l\:.linika kutatóinak nagy segítséget nyújtó vizsgá
lataival (rnérgezö növények azonosítása 111ikrosz
kopikus szövettllni vizsgálattal) kiváló partnernek 
bizonyult. Hazánkban sajnos nen1 volt ritka aszi
kes rét„ legelőterület . .Az e területeken t,alálhrrtó 
növény-társulások feldolgoz,ísa RZintén nevéhez fú
zőclik (l\IÁL 1%5/8). A takarmányozástani isme
retek bővítését szolgálta e fontos kutatásával, n1cly 
250 növényre, több, rnint 50 növényfajrrt kiterjedő 
adatokat szolgáltatott a n1akro- és inikroelein-tar
tnJon1ról. Iíasonló, rendszeres vizsgálatot feldol
gozó n1unkát. a1)ban az id6hon se1n rL belfökli. 80111 
ll hozzáférhetii külföldi irodalomban nem lehetett 
tahílni. Feldolgozttt többek között. az álhtelhul[á
soknt okozó növényi n1érgezéscket lfH34-ben (~fAL 
1HG5/5). 

Dr. illodor VIclor gyógyszerész, az f\llatorvos
tudon1{n1yi Egyete1n tanszékvezető docense közel 
20 állatorvostanhallgató generációt nevelt, okta
tott és segített hozzá ahhoz, hogy jól képzot.t, sok
oldalú rnezőgazclasági szakeinberré váljanak. 
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E1ne1lett jelentős különböző tudon1ányos társa
ságokban betöltött szerepe. 1952-től rendes tagja 
a l\fagyar Biológiai Társaságnak, 1066~tól a l\Ia
gyar Gyógyszerészeti Társaságnak, l!J67-ben n1eg
választották a C.fyógynövénykutató Intézet tudo-
1nányos tanácsának rendes tagjává. 

1G50-1952 között a l\Iagyar• Növénytani Tár
saság titkára. Nerncsak szak.Inai tudon1ányos téren 
volt aktív. 1940-től több éven keresztül a budapesti 
Büntető Törvényszék népi ülnöke, 1056-58-ban 
tagja a budapesti II. kerületi Tanácsnak. Kiterjedt 
iniíveltségére jellen1ző, hogy intenzíven részt vett 
az egyete1n épületei fejlesztési terveinek előkészí
tésében, éveken kereszti.il az Egyetezn kari tanácsá
nak jegyzője volt. Beszélt, írt. olvasott német. 
fra.ncia és ro111án nyelven. 

Rendkívül sokoldalÍl segíteni, tanítani inindig 
kész vezet{) és n1unkatúrs volt. Tevékenységét 
lfH34-hen a I\fcz6gazdaság I(i\-{tló Dolgozója kjtün-

1988. júliu:-; 

tetéssel, 1 fl7 l-ben pedig a i'\funka Érdernrend ozliHt 
fokozatával jutaln1azták. 

1979. október 25-én hunyt el Budapesten. 

IRODALOM 

Csulúdi I~özlós; l\I:\.L 
1965/8., 1966/2., 1967/1., 
1971/11., 1980. 35 (4) 275. 

1963/7., 
1967/9., 

1964/4., 
1969/1., 

lfl05/f5., 
1970/8., 

G. l{ art: Fidor 11.lodor, thc phan11acist ( 1910-
197[1) 

1'hc pharrnncis!; \ 1idor i\Iodor h11s ,\·orkcd in thc scr
vicc of thc Hunguriun vctcrinury hygicno far 20 yours. 
~\s lho professor of tbc chnir of 11otuny of tho \ 1ctcrinnry 
Univcrsity hc ta11ght. inany n gcnc>rations of ,-ctcrinnr.r 
st:.ndC'nts. In thc ficld of his nct-i,·it,- U1crc \\'HS onlv n. 
litniteJ nutnbcr of phannueist.s. Kn\\-1H\nys, ns ihP c'on
ncctions hct..,yccn ,·etcrinnrics and phannncists nre grrnr
ing tight:er, to st.ndy his !ifc nnd nct.h·it·y hns n SJH;ein! 
inicrcst. 

(Béké8 J1legyei. 'l.1anács C-/-yÓ(!,1!8Zert<lri . .f{özpont 14/5'7. [J!fÓ(J.IJ8;:ertára, C-ládoro.'J'. Í\.-O.'i81tlh. u. 28. - 503.'2) 

Érkezett: HIR7. lL 2:3. 

{)\-ÖC~l-SZEl~ES 1\..JBZJ~LJ~S 
f;s SZEXU/Í.LIS HENDELLENESSJ~GE 1' 

,','Lob, A.!\.· lnf.ornuk Plii1r1111t('.V .fnurnu[ ·v0L l. No. :L 
1987. 

A szcrzii, a dol!_!ozal <·!~(; részliben is1110rtct.i tl lnu111.i11 
szcxunlit-iís fizinJ/,.!...'.i11i ,··s 11szichológini tényezőit., \'ala
rnint a szcxualii;í,; 11sziel1oszo11uitikus fol;.'an111tnit. Sze
xtuilis re1uh,l!c11osst..;gckcL e 11szichoszornal:iku? folynnu1· 
iok cg.rikét.. t!rL ncgat.ív hnt.iísok okozhnLnnk. ]lycn nega
t.í\· hnttisü lehet nz n!koholfogynsztrís, bizonyos gyógy
szerek, fújd11ln111érzct a núi ,·ngy férfi ncnii szcr,·ekben. 
]~ hnliisok ko1nplcx, az f'J.::(!sz pszichnszornatikus rend
szert órintü rc11kciót. indit.1u11tk cl, és visszatérő szexuális 
znvart, okoznak. :\ dnlgozu_1. útt.ckinti n felnöttkori hor-
1nonhakisok11t a szr·xudli:.: i0\·ékcnységrc. Ntíknél a 
1ncnRLruóciós eildus hnnno111ílis v1.iliozús11i ne111 cg,Yértcl
n1lícn bcfnlyúsolják u ;-;zcxnülis znugntarlúst.. Szteroid 
hor1non0k, pl. orúliB fognruzúsgút!ók csökkentik a n1cnst· 
ruúciós ciklus során clöfordnló fiziológiai és pszichológiai 
vúlt.ozásoknt.. Idúsehh nöknél, a klirnnx uttin a fízioló
ghlilag nkUv szex-szteroidok tcrrnelúdése cróscn esök
kcn. :\ nor1nú!is f.c,·ékcnvsé_g e korbnn flzn11bun ne111 n1u
Lat lényeges \'<Í ltozást, 1i1ni · ,-iszon)'lngos függct.lcnséget 
1nntut a pctcfészckhorrnonok 1ncnnyiségét\il. Férfink
n1il, n legújabb ,-izsgúlatok szerint., 11 teszt.oszf:.cron fo
kozi'H r1 szcxutilis tevékenységet.. Egyért:clrnlícn igazolt, 
hog~· a fl\rfink sz~·xnúlis érdPkJ(;désc undrogéncktúl függ. 
Tdősel!b fórfinkn1.il, vn!ószínülei..; n tf'sztnszt-eronszinl 
csökkenése kü\·ctkczt éhon a szcxtiúlis nktivittís á\ t nlúnos 
csökkenést. rnutat . ..:\. szc:xtuilis ren(lcllencsségek kezclé
sén0k isn1crtctésckor u szerz{) hi,·utkozik IJancrofl: 
.. T-Intnün szcxuillib.is és problú1nrli 11 cín1fí kün:,'vórc. 
}~szerint, n pszichológin.i kezelési inó<lszerck kö1.i.il az 
egyszerű ibeszélgctcist, püros, egycini vagy csoportos for
rnábun javnsolju. En1cllett, vugy ezt; kiegészít:vc lohctsé-

f;PH !1or111onok vag,Y ('g;,·(,J1 g;.·úgyszcrek 1uliís11. sziik:-:t".!..'. 
Psct.én sebészeti hcuvnil-:ozlis. Gyógyszerek és hor111nnr1J.: 
t.crií11iüs l1ttsz1111 szcx11ális rerH.lr~llcn<'ssógck kczclésélJet1 
igen knrhit-.ozn!:.t. J-Tnrn1n11nk tH.lngollir:n Íg(~n·tcs0bh, 1Hin1 

nz últnllinnsnbli hnt+ísú kl•szíL1nónyeké. ClnrnipnuniH1. 
0gy i·riciklnsos nnt:.idcpresszünst; nclnnk újn!Jlinn knrHi 
ejnkultieiós znvar eseb;n. l'crif(íriüs é:rüigít.ö jn\·11~;nl11atú 
nbban az esetben, ba nz ercctió zavarát pcrifét·itis é1Tcnd. 
szeri incgbclcgcdés oknzzu. Férfinkntil. nlnl'sony te:-z· 
Loszi.C'ron és/\·agy 11111gns 1irn!aktinszint· l;:iivcLknz11H~l1.\'\'· 
ként. lútrcjöLt; SZPXlHilis érdckl<'íd0s csükkpnés jnvnlhat 
kii\ső forrásból adnt.t. t'cszt.oszt.cron vag.Y hro1nnkriptin 
lint<ísúrn. N('_íknél, a hilvely kiszün1dií.süL oknzhat-jn u:: 
id\is korban, n klirnaxot· kö,·ci.<Jcn !ccsükl~cnt ösztrogé~n
tenncltidés. l~z snk cscU.Jcn okoz szcxuülis znvnrokn;. 
l~ panaszokat:. ncrn javítja ösztrogén adagolása. I\:i:-: 
1ncnn.riscigli nnclrogén acl1isa, bizonyos esetekben 1neno
p11uza Cl!Jtt és nüin fokozhatja a nők csökkent szcx11ü!i:" 
érdckl6dését. ~\ ,·öleinónyek elé:g eltér(1ck. I~érfiak sz1·
x1.u.ilis ér<"lcklcíclésénck esökkent.ósén: üszt.rogénckct hn;:;z. 
nti!nnk. Progcsztcrnnt szintén h11szniílnak ~e eó!hól nök
nél ós férfi11knúl. US.A-ban rncdroxyprngeszlernnL n 
[.f'sztoszt.cronszintct; csökk0ni..r'.i nnyagot. nlknlninzzúJ.:. 
Eur(Jp1.íban c;.-proternn-acct.1ít. ha"1ztuíla~ns, rncly gúl.nljH 
nz androgén habísiít 0s tcrincl(ldl)Bóli is. t-'ztírnos tn1nk,·i!
hius hntiisú gyc'1gyszcr is nlknhnazliat.6. 111clyc•k kiizii! 
n liPnpí.>ridol specifikus libidnc:-:i\kk1•nt.6 l1ntiissnl rf'nde!
kczik .. .:\. szcxuülis órdekliídc'.•s foknzlistírn nz afrodiziiiku
tnok nlknlniasnk. -Férfir1knúl régen hnsznúlják n yn!iin1-
bint:.. Els(Jcllcgcsen 1nint, a.~- receptor nni:.agonistn hnt. 
_.\ ynhirnbin tnrt:flJrnú gyóg;.·szcrkn1n!Jinúciók hnl:lÍs1í t 
szcxu1.tlis zavnrnk bcfolYósolúsiirn szii111os tnnul111Ún\ 
\·izsgú\ta. Tlvcn a ;:nhiÍnbint-, 111cf..ilt.r:sztoszt.rrnnt, /,., 
szLr(ehnini; t.ri.rtnlnH17.ó, .Afrndf·x 11evíi készíLnit~11y. ;\ k\·· 
zclt, fér·fink esnk 20%-n ar1oU: pnzit..i\· rcnkeiót, n kczclésrt: 
(130). 

Dr. Orbny Lás::lón/ 


