
In memóriám Rex Sán 

Debrecen gazdasági jelképe századunk elején 
még a vasútállomástól a Nagytemplomig térként 
terpeszkedő Piac utca volt, ahová a Hortobágy ri
deg tartású haszonállatait hajtották a híres vásá
rokra, hogy a cívisváros kasszái feltöltődjenek. Lé
tezett persze ipara is. Szűrszabók, gubacsapók, szíj
gyártők, csizmadiák és pékművészek kínálták or
szágos hírű portékáikat. Egyéb nyersanyaggal nem 
kényeztette el a természet a Tiszántúl lapos fővá
rosát. 

Szellemi életében a száz évvel korábbi időhöz 
képest hanyatlás tapasztalható. Hatvani professzor
nak már valóban csak a legendája élt (Makai Emil 
színdarabját a „Magyar Faustról" akkor sikerrel 
játszották), s Csokonai óta legtehetségesebb költő
fia, Tóth Árpád épp csak vegetált különböző lapok
nál s a természettudományok hajdani önmagához, 
pláne a fővároséhoz, de még a szomszédos nagyvá-
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radihoz képest is szerény eredményeket mutatott, 
hiszen Bihar megye székhelyén már évek óta mű
ködött az Orvos-Gyógyszerész és Természettudo
mányi egylet, ahol pl. 1910-ben Marschalkó Tamás 
kolozsvári professzor számolt be „a syphilisnek az 
Ehrlich-féle arsenobensollal való kezeléséről", Hol
lóst József szegedi kórházi főorvos pedig a tbc gyó
gyítása területén szerzett tapasztalatairól. 

Mi történt ez idő tájt Debrecenben? A város 
mindenáron orvosi egyetemet akart. Mit is írt 1911-
ben tréfásan Tóth Árpád? 

„Nem akarnék soká élni, 
Azt szeretném csak megérni, 
Hogy már egyszer valahára 
Mégis-mégis meglegyen 
— Egyedem-begyedem — 
A debreceni egyetem!" 

Akadt azonban egy tehetséges és ambiciózus 
fiatalember, a Tóth Árpáddal egyidős, debreceni 
születésű Rex Ferenc, aki 1908-ban tért haza gyógy
szerész oklevéllel szülővárosába s még ezen év de
cemberében drogériát nyitott a Városháza főutcái 
(akkori nevén Piac utcai) frontján. Ehhez az anyagi 
támogatást Muraközy László és Grósz Nagy Ferenc 
(az utóbbi egyébként anyai nagybátyja volt) deb
receni gyógyszerészék adták. A hazai gyógyszer
ipar abban az időben még valóban gyermekcipőben 
járt. Richter Gedeon 1904-ben kezdte gyártani igen 
szerény körülmények között a Tonogént (ezt segí
tette az 1907-ben kiadott törvény, amely a honi ké
szítményeket előnyben részesítette). Richter gyára 
1912-ben fejlődött részvénytársasággá. Ugyanebben 
az esztendőben alapította meg Debrecenben Rex Fe
renc a „Hatvani Pharmakochémiai Laboratóriu
mot". Vagyis Rex Ferencet — bár jóval kedvezőtle
nebb körülmények között —, a hazai és főleg a vi
déki gyógyszeripar egyik megteremtőjének kell te
kintenünk. 

A laboratórium profilja főleg galenuszi készít
mények voltak, kivonatok, tinkturák, amelyekhez 
az alapanyagokat elsősorban a Debrecen környéki 
flóra adta. A cég védjegye („Hatvani") a nagy deb
receni tudóshoz fűződött. Szomorú paradoxon, hogy 
az I. világháború kitörése, adott lendületet a labo
ratórium fejlesztéséhez. A sebesültek számának vé
szes növekedése és a fokozódó járványveszély jelen
tősen emelte a gyógyszerigényt, szélesedett a labo
ratórium profilja is. Ennek ellenére a vállalkozás 
a háború utáni években már nem bizonyult nyere
ségesnek. Nyilván ez is hozzájárult, hogy a két ala
pító társ (Muraközy és Grósz Nagy Ferenc) kiváltak 
a cégből. így a vállalkozás jövője kockán forgott. A 
fordulatot Rex Ferenc bátyjának, a kémikus Sán
dornak Budapestről Debrecenbe való költözése és 
a laboratóriumba való betársulása hozta meg. 



A Rex testvérek szegény zsidó család gyerme
keiként születtek (Sándor 1881-ben, Ferenc 1885-
ben) Debrecenben. A család ősei a 18. század végén 
vagy a 19. század elején települtek át Dél-Németor
szágból Magyarországra, amikor a török alól felsza
badított dél-magyarországi vidéket újra népesítet
ték. Az biztos, hogy a múlt század elején a család 
már a Bács-Kiskun megyei Csonoplya községben 
lakott. (Itt a II. világháború előtt még éltek a csa
ládnak ugyancsak Rex nevű rokonai.) Az is biztos, 
hogy a Rex nevet nem itt vették fel, hanem maguk
kal hozták. Csonoplya ma Jugoszláviához tartozik 
és a Révai Nagy Lexikon 1910. évi népszámláláson 
alapuló adatai szerint 4500 lakosú főként németek
ből és magyarokból álló község volt. A jelenlegi ma
gyar határtól kb. 30 km-re fekszik, a zombori járás
ban. Itt született a Rex testvérek édesapja Rex Jó-
zsef 1851-ben. De 1880-ban már debreceni lakos 
volt. Foglalkozásaként Rex Sándor születési anya
könyvi kivonatában ez áll: számvevő őrmester a cs. 
és kir. 16-os huszárezredben. (Ez a Debrecenben ál
lomásozó Vilmos-huszárezred volt.) Bosznia elfogla
lása (1878) után ezredével Szarajevóba vezényelték. 
Hogy mennyi ideig volt ott, az nem ismeretes, de 
már nős volt. Leszerelése után, a hajdúszoboszlói 
járásbíróságon lett telekkönyvvezető. 

Rex József felesége hajdúszoboszlói—debreceni 
zsidó családból származott (Grósz Nagy Róza). Az ő 
testvére volt Grósz Nagy Ferenc gyógyszerész, a 
debreceni „Arany Egyszarvú" gyógyszertár tulajdo
nosa. (Ismert készítménye volt a „Hajdúsági" ba

jusz pedrő.) 
Rex Sándor elemi iskoláit a debreceni izraelita 

hitközség elemi iskolájában, középiskoláit a hajdú
szoboszlói polgári iskolában, a kisújszállási ev.—ref. 
főgimnáziumban és a késmárki ev. lyceumban vé
gezte. Itt érettségizett 1899-ben. Ez év szeptembe
rében a budapesti Műegyetemre iratkozott be, ahol 
3 féléven át hallgatott kémiai, fizikai, mineralógiai 
és matematikai előadásokat. (A kémiát Ilosvay La
jos adta elő.) 1901 januárjában átiratkozott a buda
pesti tud. egyetem bölcsészeti karára, a kémiai 
szakra. Itt professzorai Than Károly, Wartha Vince 
és Bugarszky István voltak. Különleges tehetségét 
Than professzor már hallgató korában felismerte 
és 1902-ben kineveztette intézetébe gyakornoknak. 
Itt lett 1907-ben tanársegéd és Than professzor mel
lett dolgozott egészen annak haláláig, 1908-ig. (Ta
nítómesterének mindig elsősorban Than Károlyt 
tartotta.) Ezen idő alatt segédkezett Than Károly 
kísérleti munkájában, valamint kísérleti kémiai elő
adásain asszisztált. Emellett munkatársia volt Wink-
ler Lajos professzornak, aki akkor szintén Than 
Károly intézetében dolgozott. Nagy része volt 
Winkler analitikai—kémiai módszereinek kidolgo
zásában. 

Á bölcsészdoktorátust 1905-ben nyerte el „Illó 
folyadékok oldékonysága vízben" c. értekezése alap
ján, kémiából. 

Az 1909-ben megszervezett és Buchböck Gusz
táv professzor vezetése alatt álló III. sz. kémiai in
tézethez került át, mint L tanársegéd. (Abban az 
időben az I. tanársegéd volt a professzor után az el
ső ember az intézetekben s egyben a professzor he
lyettese.) Itt dolgozott egészen 1919. aug. 31-ig. (Az 

egyetemről való elbocsátásáig.) Nagy része volt az 
új intézet megszervezésében. 1912—13-ban az inté
zet átépítési és átalakítási munkálatait teljes miér
tekben ő vezette. A háborús években a katonai szol
gálat alól fel volt mentve, mint nélkülözhetetlen az 
egyetemi oktatásban. Ezekben az években egyedül 
végezte az oktatási munkát és az intézet adminiszt
rációját. Buchböck professzor sokat betegeskedett, 
aminek következtében 1917 januárjától 3 féléven 
át még őt is helyettesítenie kellett és a professzori 
előadásokat is ő tartotta az orvos- és bölcsészhallga
tók részére. 

Közben ! megbízásból kidolgozta a borkősav 
gyári előállításának módszerét. Legjelentősebb mű
ve 1300 oldalas tankönyve, a „Kísérleti ehémia", 
amely kb. 2 évtizeden át alapját képezte a kémia 
oktatásának az egyetemen. A könyv először 1912— 
13-ban jelent meg, még kőnyomatos formában, 2 
kötetben. (I. Általános és szervetlen kémia, II. Szer
ves vegyületek kémiája). Az I. kötet 3 kiadást ért 
meg (1917, 1920, 1924). A II. kötet 2-dik kiadása 
1929-ben jelent meg, sokszorosított formában. 

Részt vállalt az 1910-ben indított „Révai Nagy
lexikon" írásában is. Az 1—15. kötetben ő írta a ké
miai részt. 

Meg kell említenünk, hogy baráti kapcsolatban 
állott egyetemi működése során Hevesy György-
gyei, aki hosszabb ideig ugyancsak a Buchböck 
prof. által vezetett III. sz. kémiai intézetben dolgo
zott. (Ezt bizonyítja az is, hogy Rex Sándor hagya-
tékában Hevesy tudományos közleményeinek több, 
Rex Sándornak, ajánlott különlenyomata volt talál
ható. Mint ismeretes, Hevesy 1943-ban Nobel-díjat 
kapott.) Rex Sándor halála után (1958-ban) levél
váltás történt Hevesy és Rex Sándor fia között*. He
vesy levelében a következőket írta: „Kedves apjára 
meleg érzéseikkel gondolok vissza. Ritka derék em
ber és igen jó kémikus volt". 

1918 őszén beadta pályázatát az akkor létesülő 
pozsonyi egyetem kémiai tanszékére. Kinevezése 
ügyében a felterjesztés és a döntés még a Tanács
köztársaság kikiáltása előtt történt, de kinevezését 
— Hevesyéhez hasonlóan — már a Tanácsköztársa
ság idején kapta. Az egyetemen abban az időben 
működött (irányító testületként) egy, a forradalmi 
kormány által létrehozott „bölcsészkari bizottság", 
amelynek Hevesy mellett tagja volt Rex Sándor is. 
Ez a bizottság működött a Tanácsköztársaság alatt 
is. Rex Sándor Hevesy mellett kémiai szakértőként 
vett részt a bizottság munkájában. Ennek következ
tében (valamint zsidó származása miatt) a Tanács
köztársaság bukása után nemcsak tanári kinevezé
sét semmisítették meg, hanem az egyetemről is eltá
volították. 

Mint ismeretes, Hevesy elhagyta Magyarorszá
got, Rex Sándor azonban itthon maradt, annak el
lenére, hogy Németországból csábító ajánlatot ka
pott. Öccse hívására 1920 elején leköltözött Debre
cenbe és betársult annak laboratóriumába, amely 
„Hatvani pharmakochemiai laboratórium" néven 
1908 óta üzemelt. Ebből 1921-ben lett a „Dr. Rex 
Chémiai Gyár és Gyógyárunagykereskedés Rt,". 
Anyagi nehézségek miatt a vállalkozást rövidesen 
át kellett szervezni. Sok (kb. *400) gyógyszerész jött 
a gyár segítségére és ennek eredményeként 1926-



ban neve is változott: „Gyógyszerészek Részvény
társasága, Dr. Rex Chémiai Gyár és Gyógyárunagy
kereskedés" lett. A 30-as évek gazdasági válsága és 
a fővárosi, nagy tőkével rendelkező konkur rens 
vállalatok nyomása eredményeként a vállalkozás 
csődbe jutot t . A vállalat a hitelező Magyar Általá
nos Hitelbank tulajdonába ment át (1931-ben). A 
Rex-testvérek ezután is igazgatókként vezették a 
gyárat. Rex Sándor kezdettől fogva a gyártási rész
leg vezetőjeként vegyszer és gyógyszer előállítással 
foglalkozott, Ferenc öccse a kereskedelmi részleg 
vezetője volt. 

A Rex-gyár alapítása u tán hosszú ideig az első 
és egyetlen vidéki gyógyszergyár volt. Rex Sándor 
megmutat ta , hogy rendkívül mostoha körülmények 
közt is lehet kiválót alkotni. 15 esztendős debreceni 
munkássága alatt sok új és nagysikerű gyógyszert, 
ill. gyógyszerkombinációt állított elő. Az első nagy
sikerű készítménye a Guajacodyl inj. volt. (Tüdő
gyógyászati gyógyszer.) Ennek hatásmechanizmu
sát Verzár Frigyes vizsgálta, aki abban az időben a 
debreceni egyetemen az élettan professzora volt. Ezt 
egy sor kiváló készítmény követ te : a fogászatban 
és a szájsebészetben nagy sikerrel alkalmazott Ato-
cain c. adrenalino és Pitocain inj . , a nőgyógyászati 
gyulladásos betegségekben alkalmazott Ichthyol 
inj., az Amydosan, Ergotin, Hypanodin, Arsenol, 
Strychnarsol injekciók, hogy csak a leghatásosab-
bakat említsem. A gyár igen fontos terméke volt a 
pepszin. Ebből a nélkülözhetetlen gyógyszerből 
szinte teljesen el tudták látni az országos szükségle
tet. De meg kell említenünk az acidum-acetylosali-
cylicumot tar ta lmazó A. S. tablet tát . Ennék forga
lombahozatalával ki akar ták szorítani a hazai 
piacról a Bayer-f éle Aspirint. (Ez az Aspir innal tel
jesen azonos minőségű szer volt.) (Emiatt a Bayer-
cég be is perelte a Rex-gyárat.) A hazai piacon csak 
Rex-gyár által készített gyógyszer volt az íztelen 
chinin. (Diplochin és Cortipan néven hozták forga
lomba.) Ugyancsak a Rex-gyár állított elő elsőként 
ópium concentrátumot injekciós formában. Rex 
Sándornak sikerült megoldani az inzulin-termelést 
is (1930-ban), elsőként az országban. (Ez idő tájt 
kezdte gyár tani az inzulint a Richter-gyár is.) A 
Rex-inzulin ki tűnő minőségéről volt ismert. (Be
nedek László professzor a debreceni klinikán Rex-
inzulinnal végezte skizofréniás betegeinél a sokk-
kezelést. Erről közleménye is jelent meg.) Elsőként 
gyártot t infúziós (Ringer) oldatot és elsőként vezet
te be az injekciós készítmények kémiai minőségi és 
sterilitási ellenőrzését külső tudományos intézetek 
bevonásával. Ugyancsak elsőként hozott forgalom
ba olyan vegyszereket, amelyeiket előzőleg minőségi 
analízisnek vetet t alá, és csatolta ennek eredmé
nyét. 

Passzióból foglalkozott illatszerek, pipereszap
panok ós kenőcsök készítésével is. Ezek között nagy 
hírnévre tet t szert a „Rex" borotvaszappan, amely 
annak idején sokáig a legjobb ilyen jellegű cikk 
volt az országban. 

Mint ismeretes, 1948-ban a Rex-gyárat is álla
mosították. Ebből fejlődött a jelenlegi „Biogal" 
Gyógyszergyár Debrecenben. 

Még röviden Rex Sándor családi viszonyairól. 
1907-ben nősült, keresztény, falusi parasztlányt 

vett feleségül. „Gyermekáldás néki nem adatot t ." 
Ezért örökbefogadta felesége testvérének két árva 
gyermekét . Tanít tatásukról szépen gondoskodott, 
édes gyermekeiként szerette őket. Adoptált orvos fia 
(Rex-Kiss Béla), a vérosoportkutatás nemzetközileg 
is elismert egyik hazai úttörője. Nevéhez fűződik az 
Országos Véradó Szolgálat és a Központi Vértransz
fúziós Intézet megszervezése (1948) és a vércsoport
vizsgálatok bevezetése a származási perekben 
(1947). 

Rex Sándor éppen 50 esztendeje, 1935. j anuár 
3-ikán, 53 éves korában halt meg, hirtelen, szív
trombózisban, a gyár kapujában. A 20-as évek k ö 
zepe táján diagnosztizálták diabéteszét. Betegségé
vel nem sokat törődött , „autoterápeutaként" , min
den ellenőrzés nélkül kezelte magát. Egyetlen napot 
sem töltött kórházban. Munkaszeretetére és felada
tai i ránt érzett elkötelezettségére jellemző, hogy 15 
éves debreceni munkássága során egyetlen napon 
sem volt szabadságon. 

Gyógyszervegyészeti tevékenységén túlmenően 
foglalkoztatták őt a gyógyszerész- és orvostársada
lom szakmai és társadalmi kérdései is. Ennek egyik 
eredménye volt, hogy dr. Jánossy Gyula belgyó
gyásszal megír ta „A magisztrális gyógyszerrende
lés zsebkönyve" c. munkát , amely 1933-ban jelent 
meg, Debrecenben. — Kezdeményezésére a gyár k i 
adott egy szaklapot, amelynek egyik szerkesztője
ként és felelős kiadójaként szerepelt. A lap 1930-
ban jelent meg, 1933-tól „Orvosok ós Gyógyszeré
szek Lapja" címen. A havonta^ 24 oldalon megjele
nő lap főleg vidéki, de nem regionális jellegű fórum 
volt és orvosi és gyógyszerészi közleményeik mellett 
referált a külföldi tudományos eredményékről is. 
Rendszeresen ismertet te az OKI évkönyveit, de han 
got adtaik az orvos- és gyógyszerész-társadalmat 
érintő kérdéseknek is. A lapnak külön orvostörté
neti, része is volt, amelyet Elekes György a kiváló 
debreceni orvos történész szerkesztett. E melléklet
ben jelent meg először Szent-Györgyi Albert No
bel-érmének mindkétoldalas másolata, a stockholmi 
Liljestand professzor szívessége réven. A lapot az 
1938-as fasiszta sajtótörvény következtében balol
dali jellege miat t Kolozsvári Borcsa Mihály betil
totta. (Közreműködött ebben az is, hogy a lapot zsi
dó tulajdonban lévő nyomdában állították elő.) 

Rex Sándor 17 évet töltött a budapesti tudo
mányegyetem I. és III. számú kémiai intézetében a 
kémia oktatásának szolgálatában. Kiváló előadó 
volt és szeretett is előadni, taní tani . Figyelembe vé
ve tankönyvét , szerepét ezen a téren nagyra kell 
ér tékelnünk a kémia hazai oktatásában az egyete
men. Ugyancsak nagyra kell értékelni gyógyszerve
gyészeti tevékenységét is. Nyilvánvaló, hogy még 
többre lett volna képes, ha az ellenforradalom 1919-
ben nem távolítja el az egyetemről, ill. meg nem 
akadályozza az egyetemi ka tedra elfoglalásában és 
nem kényszeríti arra, hogy tudását az iparban igen 
mostoha körülmények között kamatoztassa. Mind
ezek ellenére maradandót alkotott és neve a m a 
gyar kémia és gyógyszeripar tör ténetében előkelő 
helyen szerepel. 
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