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A pesti orvoskarnak egy időben Kolozsvár bizto
sított számottevő oktatói utánpótlást. Pontosab
ban a Pesten végzett tehetséges tudósjelölt tan
székvárományosok a szokásos kinevezési körfor
gással biztosított visszajutási lehetőség tudatában 
nem vonakodtak oda lemenni. Így kerültek Ko
lozsvárra, majd újra Pestre: Lenhossék József, 
Jendrassik Jenő, Balogh Kalmán9 Högyes Endre, 
Genersich Antal — hogy csak a legmeggyőzőbb 
neveket említsük. Viszont a Pesten végzettek 
közül Purjesz Zsigmond, többszöri próbálkozása 
ellenére, sohasem tudta belgyógyászati katedráját 
fővárosira cserélni. Mások az első világháború utá
ni megváltozott történelmi helyzetben kerültek 
Budapestre, így Jakabházy Zsigmond, a gyógy
szerismeret tanára. 

A nemes Jakabházy család török hódoltsági 
magyar területről került Erdélybe (és nem az 
Apafi fejedelemsége idején megtelepedett örmé
nyekkel), családi birtokuk székhelye a székely
keresztúri járásbeli Siménfalva, Zsigmond szülő
faluja a közeli Kiskede. Iskolavárosa Székelyud
varhely, orvosdoktorrá Kolozsvárt avatták 1891-
ben. Ekkor és itt a gyógyszertan tanára Lőte Jó
zsef, akinek nem volt könnyű dolga a Pestre távo
zott Hőgyes Endre és Bókay Árpád igényes kuta
tói örökségét továbbvinni. Jakabházy Zsigmond 
kezdettől Lőte belső munkatársa, első számú bota
nikusa. 
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Issekutz Hugó, a gyógyszerészeti műtan ma
gántanára (Issekutz Béla nagybátyja) és Nyiredy 
Géza kémikus megírták 1896-ban a II. Magyar 
Gyógyszerkönyv Kommentárját, az 1879-es kiadá
sú Balogh Kálmáné mintájára. Botanikai fejezetét 
a fiatal Jakabházyra bízták. Üj volt benne a dro
gok szöveti szerkezetének ismertetése. 1898-ban a 
kísérletes gyógyszerhatástan és a gyógyszerismei 
szövettan tárgyköréből magántanárságot kapott, a 
következő évben a további pályafutásához nagy 
ösztönzést adó külföldi tanulmányútra érdemesí
tették. 

Első állomása Lipcse, Böhm irányításával és 
Tillie közreműködésével tanulmányozta a kurarin 
hatását. Leírták, hogy a szívet egy tercier amin 
károsítja. E kísérletektől indíttatva állapította 
meg később Issekutz Béla az atropin kurarinszerű 
effektusát. A következő: Strassburg, Schmiedeberg 
intézete, ahol az exspirált széndioxid mennyiségé
nek mérésével vizsgálta a gyógyszerek hatását az 
állatok légzésére. Végül Graz, Moeller munkatár
saként az európai és kínai rebarbara szöveti szer
kezetének összehasonlításakor felismerte és leírta 
ez utóbbiban a „csillagos gócokat". 

Hazajövet 1902-ben Pavlov szenzációs kísérle
tein felbuzdulva vizsgálták epefisztulás kutyákon 

a különböző gyógyszerek epetermelő hatását. 4 
fenti intézetekben sajátította el a legmodernebb 
kémiai analizáló eljárásokat, és ezzel Kolozsvárt 
megvetette a gyógyszerkutatás alapjait. A Pesten 
1909-ben megrendezett nemzetközi orvosi össze
jövetelen (Conventus Medicorum XV. Internatio
nalis) figyelmet keltő előadást tartott a farkas
alma-kivonatról mint vese-tubulus méregről. Isse
kutz Hugóval közösen vizsgálták a gyógyszerek 
felszívódását a végbélkúpokból. 

A gyógyszerismeret egy 1914. augusztus 29-i 
rendelettel önálló tantárgy lett, Budapesten Vá~ 
mossy Zoltán, Kolozsvárt Jakabházy Zsigmond 
lett a tanára. Ekkor már a legközelebbi munka
társa Issekutz Béla volt, az 1913-ban megjelent 
kétkötetes „A gyógyszerészet tankönyve" orvos
történeti ismertetőjét és kémiai részét a ható
anyag szerinti osztályozással (alkaloida, glikozida) 
ő írta. 

Bókay Árpád, a gyógyszertan professzora 
1919-ben váratlanul elhunyt, helyére Vámossy 
került át, így az üresen maradt gyógyszerismereti 
és méregtani tanszékre a székelyföldi szülőfalu
jában visszavonultan orvoskodó Jakabházy Zsig
mondot hívták meg 1921-ben. Issekutz (ekkor már 
évek óta veje) ny. rk. tanárként került Szegedre. 
Jakabházy a megalakult Magyar Gyógyszerésztu
dományi Társaságban vezető szerepet vitt, 1924— 
1926 között kari dékán volt. A Magyar Gyógyszer
könyv IV. kiadása 1934-ben jelent meg sok új szin
tetikus gyógyszerrel. A függelékbe felvették a la
boratóriumi munkához szükséges festékeket, kém
szereket, bevezették a Brüsszelben meghatározott 
maximális dózisok egységesítését. A szerkesztő Vá
mossy volt, munkatársai: Winkler Lajos, Deér 
Endre és Jakabházy Zsigmond. Ö készítette a bo
tanikai részt, amelyben a drogoknak nemcsak a 
celluláris szerkezetét, de a por mikroszkopikus 
képét is leírta. Munkásságára a Mayer—Gottlieb-
féle Experimentelle Pharmakologie több helyen 
hivatkozik. Hetvenévesen vonult nyugalomba 1937-
ben, helyére Szegedről Issekutz Béla került. A so
hasem betegeskedő, sztoikusan szemlélődő öregúr 
az ostromot a fővárosban vészelte át, de 1945 nya
rán egy profúz hasmenéssel rátörő dizentéria roha
mát szervezete nem tudta (gyógyszer hiányában) 
kivédeni. 

Sokat köszönhet neki közvetlenül és közvetve 
gyógyszeroktatásunk és gyógyszerkutatásunk. 

Szállási Árpád 


