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A XX. század első évtizedeiben számos gyógyszerész 
vett részt a gyógynövények feldolgozásában, így pl. 
Koritsánszky Dénes (Kölesd), Laib Rezső (Bős) és dr. 
Szkicsák Jenő (Privigye). Jelen közleményünkben 
Varró Aladár Béláról, a napjainkban is kapható 
„Gyógynövények gyógyhatásai” c. könyv írójáról em-
lékezünk meg. A pályarajzát és tevékenységét ma már 
csak nagyon kevesen ismerik, mert méltatlanul elfelej-
tették őt. 

A család eredeti neve Weisz, a Varró nevet 1892-
ben vették fel (71968 / 92. B. M. szám) [1]. A Torontál 
megyei Nagykikindán született 1881. március 24-én. 
Apja, Varró Ignác (1850-1936) neves kikindai ügyvéd 
volt, aki a városi Gőzmalom Rt.-t is támogatta. Anyja, 
Scheinberger Júlia (1862-1938), a városi zsidó nőegy-
let elnöke volt. A gyermekek (Boriska, Endre, Margit, 
Zsuzsanna és Aladár) közül Aladár volt a legfiatalabb; 
Endre neves fővárosi ügyvéd lett. 

Aladár a nagykikindai gőzmalom által szponzorált 
magániskolában kezdte az alapfokú tanulmányait. A 
középiskola alsó osztályait is a szülőhelyén járta ki, az 
utolsó négy osztályt pedig az erdélyi lugosi főgimná-
ziumban végezte. Másodikos gimnazista korában az 

egyik tanára, Erődi Dániel a „Kikindai Közlöny” ala-
pító főszerkesztője két írását is közölte. 

Az édesanyja általában gyógyfüvekkel kezelte a 
család egészségi problémáit, így az orvost csak ritkán 
hívta ki. A drogokat és a teákat gyógyszertárban vagy 
drogériában vásárolta. Emellett kapcsolatban volt a 
környék népgyógyászaival is, akiktől a ritkább növé-
nyeket szerezte be. Ezeket külön szekrényben vászon-
zacskókban, dobozokban és cserépedényekben tartot-
ta. Minden évben felkeresett egy kuruzslásról ismert 
szajáni asszonyt is. Az egyik ilyen út alkalmával a kis 
Aladár emlékezetébe vésődött, hogyan gyűjtik be szi-
kes talajon fésűs lapáttal a kamillát [2]. Ez olyan mély 
nyomokat hagyott benne, hogy a gyógyszerészi pályát 
választotta. Nagykikindán volt gyakornok. A gyakor-
noki időt záró ún. tirocinális vizsgája után letöltötte a 
segédi idejét, majd beiratkozott a Budapesti Tudo-
mányegyetemre gyógyszerészhallgatónak. Itt két év 
múlva, 1906. június 22-én gyógyszerészi oklevelet 
szerzett. 

Varró Aladár a gyógyszerészi pályáját a fővárosban 
kezdte. Rövid ideig a budapesti Szentháromság gyógy-
szertár gondnoka volt, majd a szegedi Szentháromság 

gyógyszertárba került 
Leinzinger Gyula tulajdonos 
mellé (1. kép). Még ekkor 
sem volt elégedett a tudásá-
val, ezért Németországban, 
Olaszországban és Franciaor-
szágban folytatott gyakorla-
tot, hogy minél jobban meg-
ismerhesse a gyógynövény-
gyűjtés és -feldolgozás kor-
szerű szabályait. Egy nizzai 
gyógyszertárban hosszabb 
ideig működött, majd hazajö-
vetele után mák, menta és 
más gyógynövények ter-
mesztését kezdte el. Egy ván-
dor szárítóberendezést is léte-
sített. Nemcsak ellátta, ha-
nem még bővítette is a hazai 
piacot, sőt vagonnyi tételek-
ben mintegy tíz országba is 
szállított [2]. 

Varró Aladár Béla (1881-1956) élete és munkássága
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1. ábra: A kép jobb oldalán dolgozó személy Varró Béla Aladár
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Az I. világháború kezdetén bevonult katonának. A 
hazai szolgálat mellett az olasz fronton is harcolt. Csa-
patszolgálata idején – 1914 végén – a szerbiai 
Ŝabacnál, a korabeli magyar határ közelében súlyos 
lábsérülés érte. Az első orvosi vizsgálat amputációt ja-
vasolt, ő azonban ezt nem fogadta el, így a saját fele-
lősségére továbbszállították. Az úton a sebe elfertőző-
dött és csontvelőgyulladás érte. A harctéri szolgálatai-
ért és a sérüléséért III. osztályú katonai érdemkereszt- 
és Károly-csapatkereszt kitüntetésekkel jutalmazták, 
továbbá elnyerte a német Becsületrendet is [3]. (Ezért 
a Horthy-rendszer zsidótörvényei idején részleges – de 
nem teljes – kivételezettséget élvezett.) Hosszú lába-
dozása után újra visszatért a seregbe, de már nem osz-
tották be frontszolgálatra. Tartalékos főhadnagyként a 
zágrábi tiszti kaszinó gondnoka lett [4]. 

Az 1919 őszén hatalomra került Horthy-rendszer-
ben fokozatosan megjelent az antiszemitizmus. Ennek 
egyik első megnyilvánulása volt az ún. „numerus 
clausus”-ról rendelkező 1920. évi XXV. törvény, 
amely a fiatal zsidó értelmiség felsőfokú képzése és 
érvényesülése elé törvényi korlátot állított. A korláto-
zások abban is megnyilvánultak, hogy az üzemekben 
főleg keresztény mérnököket alkalmaztak. Ilyen hely-
zetben a jól felkészült és nagy tudású zsidó származá-
sú gyógyszerészek sem nyerhették el a megpályázott 
gyógyszertári jogosítványokat [5]. Varró ezért nem le-
hetett gyógyszertár-tulajdonos. 

Varró Aladár az I. világháború végén az infláció 

következtében elveszítette a vagyonát és a szülőváro-
sába sem térhetett már vissza. Leszerelt, majd a fővá-
rosban maradva egy Teréz körúti drogériát vezetett, 
amely lassan tönkrement. Ezért a korábbi gyógynö-
vény- és drogáru nagykereskedői iparengedélyét fel-
használva feleségével (Glancz Bertával) gyógynövény 
alapanyagú termékeket, teakeverékeket készített és 
forgalmazott. Az üzleti ügyekben kiválóan jártas asz-
szony korábban elvégzett egy könyvelői tanfolyamot, 
így ő intézte a vállalkozás pénzügyeit. Varró a vállal-
kozás nyereségéből nyitotta meg az 1920-as évek má-
sodik felében Budán a Fő utca és a Bem József tér sar-
kán a drogériáját. Az üzleti adminisztrációját ennek az 
üzletnek is a felesége végezte. Egy közeli pincehelyi-
ségben különféle növényi drogokat kevertek össze és 
az így elkészült teákat alkalmazottak szerelték ki. Je-
lentős forgalmuk volt. A II. világháború idején az im-
port alapanyagok pótlását is kiválóan megoldották a 
hazai drogok felhasználásával.

 Az 1920-as évek elejétől Varró egyre több cikket 
jelentetett meg szaklapokban és népszerű folyóiratok-
ban. Így hamar ismertté vált a neve a gyógyszerész és 
drogista körökben. „Vissza a természethez” címmel 
egy új folyóiratot is alapított 1930-ban, amelynek csak 
egy száma jelenhetett meg a gazdasági világválság 
idején.  A XX. század első felében kiadott tudomány-
népszerűsítő könyvei a farmakognóziai tudomány je-
lentős fejlődése miatt már kiegészítésre szorulnak, de 
jórészt ma is használhatók. Ezek az alábbiak: 

 – Gyógynövénygyűjtők kis kátéja. Bp., 1923., 
 – Gyógynövények, mint házi szerek. Bp., 1926., II. ki-
adás: 1931., 

 – Gyógynövények gyakorlati alkalmazása. Bp., 1936., 
 – Phytoterápia. Növényi anyagokkal történő gyógyke-
zelés. Bp., 1938., 

 – Arc- és testápolás gyógynövényekkel. Bp., 1938., 
 – Gyógynövények gyógyhatásai. Bp., 1941., 
 – Magyar fűszeres növények termelése, gyűjtése és 
alkalmazása. Bp., 1943. 
Több könyvét új kiadásokban újra megjelentették a 

legutóbbi két évtizedben. A ma is népszerű „Gyógy-
növények gyógyhatásai” című kötetét annak idején a 
feleségének, mint leghűségesebb munkatársának aján-
lotta. Ehhez Bucsányi Gyula főorvos, egészségügyi 
tanácsos fűzött előszót: „A gyógynövények szakszerű 
alkalmazásával a káros, mérgező anyagok eltávolítha-
tók a szervezetből, melynek következtében a vér meg-
tisztul és az egész szervezet megújhodik” (2. kép). Ezt 
a kötetét 1946-ban egy milánói könyvkiadó olasz nyel-
ven is megjelentette.

A „Gyógynövények, mint házi szerek” könyvével az 
volt a célja, hogy a ma öngyógyításként ismert folya-
matban segítse a laikus embereket. Ennek részeként 
fontosnak tartotta a megfelelő étrendet, ezért a növé-
nyek fűszerhatását és salátaként történő alkalmazását 
is leírta. Még állatgyógyászati recepteket is közölt. 

2. kép: Varró Aladár „Gyógynövények gyógyhatásai c. 
könyve, megjelent Budapesten, 1941-ben
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 Az „A gyógynövények gyakorlati alkalmazása” c. 
könyvét Kókay Béla belgyógyász főorvos vezette be: 
„mi modern emberek alacsonynak tartottuk a nyers nö-
vény élvezetét, pedig ezek az egykori embereket élet-
erőssé alakították...  A különböző betegségek rohamos 
elterjedése végül arra késztette a tudós világot, hogy a 
bajok természetes okát kutassák. Akkor tapasztalták 
meg: vitamindús, biológiailag is teljes értékű táplálé-
kokra van szükségünk. A nyers koszt élvezete a lerom-
lott szervezetet felfrissíti, a nagy jelentőségű hormo-
nok egyensúlyát visszaállítja, márpedig ezek nélkül 
nem tudunk megküzdeni a fertőző betegségekkel”. A 
kötet hatástani sorrendben tárgyalta a gyógymódokat.

Az „Arc- és testápolás gyógynövényekkel” című 
könyve ma is elkészíthető recepteket tartalmaz. 

Varró Aladár eredeti kiadású könyveit ma már csak 
a könyvtárakban találhatjuk meg. 

Varró Aladárt és családját nagyon érzékenyen érin-
tette az 1944. március 19-i német megszállás: április 
16-tól elrendelték a zsidók vagyonának a bejelentését 
és zárlatot rendeltek el a folyószámlákra és bankbeté-
tekre. Havonta csak 1000 pengő kifizetését engedé-
lyezték. A kereskedelmi miniszter április 21-én 
bezáratta a zsidó kereskedéseket, így Varrónak is el 
kellett hagynia a Fő utcai drogériáját [6]. Sajnos a csa-
lád több tagja a holokauszt áldozata lett. Varró Aladár 
Béla a feleségével a Fő utcai otthonukból is elköltözött 
és Aladár Margit nevű testvére lányánál, Domokos Ve-
ránál húzódtak meg. Sajnos innen a fővárosi gettóba 
kerültek. Varró a több hónapos súlyos megpróbáltatás-
ban jelentősen lefogyott, de a feleségével együtt sze-
rencsésen túlélte a szenvedéseket. 1945 februárjában 
ismét szabad lett, azonban az üzletét bombatalálat érte, 
ezért az működésképtelenné vált. Ekkor a család több 
napig tartó viszontagságos úton Makóra utazott Varró 
Aladár Boriska nevű testvére fiához, Hubert Pálhoz. 
Varró ekkor vette át felelős vezetőként Hubert egyik 
sógora, Mathéser Jenő makói Szent István gyógyszer-
tárát. Mathésert 1944 tavaszán koncentrációs táborba 
hurcolták és onnan sajnos már nem tért vissza [7]. 

Az 1950-es államosítás után a szegedi Klauzál téri 
(volt Megváltó) gyógyszertár vezetője lett. A Szegedi 
Orvostudományi Egyetem felkérésére gyakran tartott 
fitoterápiás előadásokat a gyógyszerészhallgatóknak. 
Később a szegedi gyógynövényszaküzlet vezetője volt 
a haláláig. 

Az 1940-es évek végétől kezdve több cikke jelent 
meg az „A Gyógyszerész” c. szaklapban. Ezek: 

 – A gyógynövények minőségének fontossága: 1948., 
pp 202-203, 

 – Gyakorlati tapasztalatok egynéhány diuretikummal: 
1949., pp 317-318, 

 – A csipkebogyó C-vitamin-tartalmának hasznosítá-
sáról: 1952., pp 22-23, 

 – A csipkebogyó: 1953., pp 118-119, 
 – A gyógynövénytermesztésről: 1954., pp 160.
Varró Aladár Béla 1956. november 3-án halt meg 

Szegeden. Kalapis [2] hibásan közölte, hogy halálának 
az ideje 1956. szeptember 16. Mivel az 1956-os forra-
dalom napjaiban halt meg, csak jelentős késéssel, no-
vember 13-án volt a temetése. Síremléke a felesége 
sírja mellett található a Fonógyár úti izr. temetőben 
(LXVII. parcella, 7. sor, 14-15. sír). Felesége 1958-ban 
halt meg. Fia, Varró Vince egyetemi tanár, professor 
emeritus, a gasztroenterológia nemzetközi hírű szak-
tekintélye a kezdeti stádiumú gyomor- és nyombélfe-
kélyes betegeket eredményesen gyógyította kamillate-
ával. 

Varró Aladár Béla neves magyar gyógyszerész fel-
ismerte, hogy tevékenységével híd szerepet tölthet be 
az orvosi gyakorlat által igazolt tudományos eredmé-
nyek és a népi gyógyászat között. Azt is megállapítot-
ta, hogy a gyógynövényes kezelés is nagy szakmai tu-
dást igényel és további fáradhatatlan kutatást követel 
attól, aki a betegek gyógyító szolgálatát vállalja. 

Varró Aladár Béla emlékét a Magyar Gyógyszeré-
szet Pantheonjában is megőrizzük az utókor számára. 

Köszönetnyilvánítás

Ez úton is köszönöm Varró Vince egyetemi tanárnak a 
cikk megírásában nyújtott segítségét.         
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