
korunk egyik mûanyagféleségének, a teflon-
nak. A tüzetesebb elemzés után kiderült, hogy
a gyógyvizekben található fluor a reuma gyó-
gyításában is fô szerepet játszik. Ezután már
egyszerû volt a dolog.

A minden jelentôs magyarországi hôforrás-
ban megtalálható hatóanyagot kivonták a
vízbôl, és hatásos gyógykenôcsöt készítettek
belôle. Az elmúlt években több tízezer beteget
gyógyítottak meg ezzel a fluor alapú kenôcs-
csel (Azért ez túlzás! A tünetek enyhítésérôl lehe-
tett csak szó. – a fôszerk. megj.), amelyet a szer-
vezet könnyen magába fogad, hiszen a fluor
az emberi szervezetben egyébként is állandó-
an jelen van. Az új gyógyszer elônye, hogy ol-
csó, elôállítása viszonylag egyszerû, még egy
átlagosan felszerelt gyógyszertár is szinte
azonnal elkészíti.”

*

Dr. Barla Szabó Sándor rövid életrajza

1918. augusztus 18-án született Kálmáncsán,
értelmiségi családból. Édesapja szintén orvos
volt, mint családjából többen is. Egyik nagybá-
tya, József hosszabb idôn át volt az OTI fôigaz-
gatója. Barla Szabó a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen szerzett orvosi diplomát, Chatel
Andornál szakvizsgázott. 1954-tôl, a Harkányi
Kórház alakulásának évétôl 1956-ig igazgató-
fôorvosként vezeti a Reuma Kórházat. 1956-
ban politikai okokból lemondásra kényszerül,
de pár év múlva ismét kinevezik igazgatónak
a kórház élére. Az 1970-es évektôl nyugdíjba
vonulásáig a Harkányi MÁV Gyógyház fôor-
vosa. A természettudományok iránt mindig
nagy affinitással rendelkezett, tagja volt az
Orvoskibernetikai Társaságnak. Irodalmi te-
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„Pályafutásomat 1967-ben Harkányban kezd-
tem központi gyakornokként, így munkatársa,
illetve inkább beosztottja voltam dr. Barla Sza-
bó Sándornak, aki szerénységével, segítôkész-
ségével, szerteágazó tudásával lenyûgözött.
Munkáit itthon nem annyira reumaszaklapok-
ban, mint a Fizikai Szemlében lehetett olvasni.
Kísérleteket végzett a fluor hatásosságáról,
ezen alapult az általa forgalomba került
kenôcs, melyet jelenleg a TEVA forgalmaz, mi-
vel megvették a szabadalmát. Kutatásokat
végzett a RA és a lázkeltôk viszonyáról, a RA
elôfordulásáról a harkányi populációban stb.

Mindezek ismeretében nagy örömömre
szolgált, amikor kezembe került A legnagyobb
magyar feltalálók címû kötet, melyet a Jövôvilág
adott ki 2006-ban. A könyvet Bolyki Tamás
szerkesztette, a Megapress 2000 Kft. nyomta és
kötötte. Azokról szól, „akik maradandót alkot-
tak a világnak”. A 73. oldalon a következôk
állnak: „A reuma gyógyszere. Amióta ember él
a földön, azóta kínozza az egyik legmaka-
csabb és sokszor elviselhetetlen fájdalmat oko-
zó betegség, a reuma. Dr. Barla Szabó Sándor,
a Harkányi Gyógyfürdô- és Reumakórház
fôorvosa és Puskás János okleveles gyógysze-
rész feltalálták e makacs betegség szinte ver-
senytárs nélküli gyógyszerét. Egészen egysze-
rû dologgal kezdôdött. Úgy, ahogy általában a
felfedezések születnek. Régen tudjuk, hogy bi-
zonyos gyógyvizek használnak a reumás bete-
geknek, csak azt kellett kideríteni: miért. A
gondos elemzés után rájöttek arra, hogy a már
ismert és vizsgált hatóanyagokon kívül még
egy anyag van a gyógyvizekben, amellyel ed-
dig nem sokat törôdtek: a fluor. Ez a különle-
ges tulajdonságú gáz már eddig is okozott
meglepetéseket. Igen agresszív anyag, megtá-
madja pl. az üveget is. A fluor az alkotóeleme

Idén lett volna
90 éves dr. Barla Szabó Sándor

Dr. Gujás Márta reumatológus fôorvos hívta fel rá a figyelmünket, hogy a címben szereplô kolléga ebben
az évben fogja betölteni 90. életévét. Ezért az alábbi összeállítással köszöntöttük volna idôs kartársunkat,
de sajnálatos módon 2008. január 25-én elhalálozott. Az alábbiaknak így is helyt adunk, Gujás Márta
bevezetô soraival.



vékenységet is folytat, tagja a „Magyar
Orvosíró Képzômûvész Kör”-nek. Felesége
tanítónô, 3 fiúgyermeke közül az egyik fogor-
vosként folytatja az orvosi pályát.

*

Barla Szabó Sándor:
A harkányi kórház elsô húsz éve

A kórház 1954 októberében nyílt meg. Ma már
több mint ötven évet számlál. Jelen állapotáról
nem sokat tudok, de az elsô évekrôl lényege-
sen többet, mivel az igazgatással is megbíztak.
Az induláskor a nulla ponton állt az intézet
minden vonatkozásban. Így az elsô évek a mi-
nimum biztosítását szolgálták. Konyha, moso-
da és egyéb alapvetô szükségletek beszerzése.
Sok idô és energia ment rá, ezen kívül az orvo-
si kellékek beszerzése még tovább tartott, la-
bor, röntgen, fogászat, nôgyógyászat stb. Név
szerint meg kell említeni Enyezdy István
fôgépészt, aki az intézetet három elektromo-
torral vette át, és több mint 30 motorral gépe-
sítette az üzemet, és adta át. Sajnos már régen
nem él ez a nagyon tehetséges szakember.

Kezdetben az intézet két egymástól több
száz méterre lévô épületben üzemelt. Ezt sike-
rült megszüntetni, ami egy új épület felhúzá-
sával megadta az irányt a további fejlôdéshez.
Ma már olyan épület-együttes alkotja a kórhá-
zat, amirôl állítható, hogy az ország legegysé-
gesebb mozgásszervi betegeket gyógyító inté-
zete. Azt is állíthatjuk, hogy az elsô épület fel-
építése az egész település fejlôdését elindítot-
ta. Óriási jelentôségû volt a szennyvízcsatorna
megépítése is, mert erre csatlakozott a telepü-
lés többi épülete is. Mint munkaalkalom is
nagy jelentôségû volt a kórház, hisz itt idáig
ilyen létesítmény nem mûködött.

A második részben az úgynevezett tudomá-
nyos munkával foglalkoznék, mert a múlt is-
merete ennek fontosságát hangsúlyozza. Har-
kány és Hévíz két gyógyászati célokat szolgá-
ló település. A nagyobb Hévíz. Mégis hírünk a
világban úgy alakult, hogy Harkány elôbb lett
ismert, mert Betkovics József dr. a 19. század-
ban irodalmi munkásságával ezt biztosította.

Mielôtt a szakmai részre térnék, szükséges
bizonyos dolgokat, az elôtanulmányokat fel-
sorolni. A reumatológia azért jött létre, mert

reumás, mozgásszervi betegek voltak. Ezek-
nek szakszerû ellátása elôször Budapesten va-
lósult meg. A Betegbiztosító Intézetek szak-
rendeléseket hoztak létre. Ebben az OTI élen
járt, reumás betegeknek, azután traumatológi-
ai betegeknek külön szakrendelést létesített.
Ezeket nagy gyakorlattal rendelkezô szakor-
vosok vezették. Itt dolgoztam évekig, azután
kerültem az ORFI-ba. Ezt nem kell külön be-
mutatni, de azt meg lehet említeni, hogy
kitûnô iskola volt.

Az önálló intézeti munka lehetôséget adott
az úgynevezett tudományos munka végzésé-
re. Ezt fôleg két adottság biztosította: a nagy
beteganyag és a kutatás szabadsága. A hatva-
nas évek elején már elôadást is lehetett tartani
Budapesten 1960-ban. A következô évben már
két elôadással részt vehettem a római világ-
konferencián. Aztán Stockholm következett,
majd Lisszabon és Prága, majd Kiotó. A római
kongresszus után Nápolyból kaptam meghí-
vást, hogy lépjek be az orvos-kibernetikai tár-
saságba. Majd Tokióból, hogy egy japán szer-
zô készülô könyvébe írjak arról, hogy hazánk-
ban hogyan gyógyítják a reumát. Dolgozataim
a hazai sajtóban, a Fizikai Szemlében jelentek
meg, külföldön a Rheuma Forschung-ban.

Külön kitérek a témára, melybôl „Szabada-
lom” lett. Mivel a hazai intézetek fürdôkkel
együttmûködve gyógyítanak, adott a lehetô-
ség a víz hatásának kísérletes bizonyítására.
Ezt a kísérletet a vízben elôforduló fluornak
kenôcs formájában történô bevitelével végez-
tük óriási beteganyagon. A kísérleti kezelések
olyan eredményesek voltak, hogy az eljárásra
„Szabadalmat” kértünk és kaptunk. Az így lét-
rejött gyógyszer gyári méretekben készül. Az
elért sikert a „Kiváló Feltaláló” arany fokoza-
tával jutalmazták.

*

Barla Szabó Sándor: Az alsoki lelkész fia

Csurgó szerves részét képezi Alsok. A déli
társközségek egyike, ami határozottan elvá-
lasztja Csurgótól, az a református templom és
a hozzá tartozó alsoki református gyülekezet.
Ennek az önálló alsoki gyülekezetnek volt lel-
késze Sarkady Károly. A tudós református lel-
kész csurgói tanár és iskolaalapító volt.
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Három gyermeke közül egyetlen fia Károly
volt, akirôl most szólni kívánok, mivel élete és
viselt dolgai eltértek a megszokott sablontól.
Amiben az átlag fölé emelkedett, az a zene
volt, közelebbrôl a zongorázás.

Pontosan nem tudjuk, hogy apja miért küld-
te Triesztbe középiskolába, de feltételezhetô,
hogy a nyelvek és a zene elsajátítása kedvéért.
Mária testvére is Triesztben tanult. Nagy volt
az alapvetô hasonlóság a két testvér között.
Így esett meg, hogy egy tavaszi napon együtt
sétált a két testvér, amikor is a tavaszi szél zon-
gorajátékot hozott a nyitott ablakon át. Fiatal
olasz lány volt a zenész, és az alkalmi hallga-
tóság a két magyar. A játék végeztével a fiú
kritikát mondott, de a bírálat bántotta a Bel-
canto elôadóját, aki hasonló tónusban vála-
szolt: „Te taknyos, ne kritizálj, hanem gyere
be, és játszd el jobban!” Nem kellett a hívást is-
mételni, már a lakásban voltak. A kamasz min-
denrôl megfeledkezve csak a játékkal törôdött.
Befejezte az elôadást, aztán ô is várta a kriti-
kát. Az olasz lány nem tagadta meg önmagát.
Azt mondta: „Bocsánatot kérek tôled, nem
tudtam, hogy ilyen nagy mûvész vagy, a kül-
sôd ezt nem árulja el.” Legalább 150 év telt el
azóta, de a pillanat nagyszerûsége nem veszí-
tett semmit az értékébôl.

Az élet akkor sem állt csak sikerekbôl. A fiú
tanulásának vonalán mutatkozott a hullám-
völgy. Ennek következménye az apa részérôl
az útiköltség elmaradása volt. Így kénytelen
volt gyalog nekivágni a csurgói útnak, kerek
kéthetes gyaloglás után meg is érkezett a
szülôi házba.

A középiskola hosszú, de egyszer az is véget
ér. Így történt most is, felsôbb iskola követke-
zett: a kor és Európa az idôben legjobb egyete-
me, a bécsi orvosegyetem. Ide iratkozott
Sarkady Károly. Az elôtanulmányokat is né-
met nyelvû iskolában végezte. Errôl az ide-
jérôl nem sokat tudunk, annyit igen, hogy a
zongoratanulást szorgosan végezte, és a
fürdôhelyeken is megjelent, mivel ezek a tár-
sadalmi élet és benne a zene ismert helyei vol-
tak. Így a zenében elért haladását a kor divat-
jának megfelelôen Liszt Ferenc elismerése
fémjelezte, mivel elnyerte a híresség nyilvános
kitüntetését, a homlokcsókot.

Az orvosi egyetemet azonban nem fejezte
be, sokkal inkább a zene ejtette rabul, a mások
szórakoztatása. Ebben a periódusban többször

járt Amerikában. Ezek az utak sem nélkülöz-
ték a kalanddal való fûszert sem.

A nagy kikötôkben kinézte magának a nagy
tengerjáró hajókat, ahol az utasok szórakozta-
tását zongoristák végezték. Induláskor elbújt,
majd a nyílt tengeren jelentkezett, és hivatko-
zott a zongorában való jártasságára. Errôl ha-
mar meggyôzte a kapitányt, aki felfogadta, s
teljes ellátást is kapott.

Az ismételt utazások azt eredményezték,
hogy Amerikában is ismerôsökre, barátokra
tett szert. Ezek között akadt egy dúsgazdag fi-
atalember, aki hajóval közelebbrôl gôzjachttal
is rendelkezett, és a társaságokban hajókirán-
dulást tett a Csendes-óceánon. Az utazás em-
lékezetes epizódja maradt, a pápuákat is meg-
látogatták, ahol a volt medikus hasznosította
ismereteit, így a vendéglátók ebédre is meg-
hívták. Az ünnepi ebédet hatalmas edényben
fôzték, amit meg lehetett tekinteni. Így adó-
dott, hogy a készülô levesben emberi marad-
ványokat is felismert. Arról nem szól a króni-
ka, hogy meg is kóstolta-e a nem mindennapi
lakomát.

Ennek az életszakasznak a nagy utazása az
Amazonas folyón tett utazás volt, amely Peru-
ban kezdôdött, és a folyam tengerbe ömlésé-
nél fejezôdött be. Ismerve a nevekhez fûzôdô
adatokat és teljesítményeket, ez a vállalkozás a
csodával határos módon végzôdött. Az utazás
maradandó eredményt hozott, ládákban
kolibrigyûjtemény érkezett Budapestre, a
Nemzeti Múzeumba. A második világháború
alatt a gyûjtemény még megvolt, azonban a
bombatámadások következtében az épület a
padlástól a pincéig kiégett, benne minden in-
gósággal. Így semmisült meg a kolibri-
gyûjtemény.

Maga a világutazó végleg Észak-Ameriká-
ban maradt. Nevét elhagyta, mivel az angol
kiejtés nem hangzott jól, és felesége német ne-
vét, a Webert vette fel. A család nyolc gyerme-
ket nevelt. Ez a népes család nem magyar
vagy német lett, hanem amerikai.

A leírtak közkézen forogtak a család alsoki
és csurgói tagjai között. Meg kell emlékezni ar-
ról, hogy Mária testvérével, az én nagyanyám-
mal, aki Csurgóra ment férjhez, sokat levele-
zett. Így adódott, hogy a második világháború
alatt a nagy családi ház padlását kötelezô légós
takarítás alkalmából kiürítették, s így az érté-
kes levelezés is megsemmisült.
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