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De1

e; stc [Jha11naz'iedokto1 dc1
Csanády (.9cltoltz)
Die l\íitteilung gibt die Dat-.on des Ltibensla.uf6s und
der "'ivissenschaft.-lich9_p_ Tiitigkeit \ on Gusztáv- Csanády
(Scholtz) de111 e1sten Atiothekei. rlei. cl( n Dokto1g1ad an
det Univc1sitii.t Pest e1 \\atb
Die Doktor\viirde \Vurde i1un in clt:n chemischcn An··
stalt \'On P1of. Than 186 l verliehen Hiernac.:h sind che··
1nische und pha1n1azeutisuhe A1beiten von ilnn publizie1t \\-01den. In del 7.w--ischenzeit beschaftigt,e er sich
1nit Prüfungen in der ge1ichtlichen Chemic US\V ffu <len
Komitat _Pest-·Pilis-Solt. 1111 Schuljahr 1869-'i'O \Vid··
1net.e t:Jl sich dcn Studit:n1 in dc1 land\viitschaft]ichcn
Che1nie in Hal\e. 1871 \VUlde El naeh ICt:JSzthely zun1
JJi·of8sso1 der Chemie, der \Veinkunde und de1· chemischE_,n
'Iechnologit:J an de1 I.andw·ii tschaftliche Hochschule be·
infen 1892-1901 biszuseine1 Emeritierung\va.1 t:Jl DiJ'ekto1 <les Institutes. Die in dicse1 Zeit veröffentlichtcn
:\.rbeiten halten dic \\Tcinche1nie :r.un1 Gegt_,nstand
[lni'l_;e1sitat Pe8t, D1. Gu.1·ztá1;
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D1 1\.: Z a 1 a i: '1 1/U:: jl1 'Jt Doctor Óf Pha1 ma.cy of the
Rndapest. {]11ú_:·e1.f:Út11 of 8ciencú'>. D1 (-J-uc;ztái Owxnády
( Scholtzj
Tht:J cu1 riculun1 and scieniific activitv of thc füst
pha1macist having been avar ded \\ ith 'the degiee of
I:>octo1 of 11 ha1n1ac.y in 1801 Di Gusztá\' Csanády
(Scholt:i-:;) \vas avtnded \\ith the dt:Jg1ee "}lile \vorking
in the instiiutc of P1of 'I'han. Rubst:Jquently he pub-:.
lished nume1 ous pape1s on pha11nac::y and che1nist1s,
and perfo1'med chen1ical examinalions fo1 lt;gal pu1po··
scs in co1n111ission of thc County of Pest-Pilis-Solt
Du1ing the study year 1869/70 he studied agrochc1nical
sciences in Halle, and hecarnc in 1971 l_li-·ofE:ssor of
che1nist1y,_ vii.ieultn1~d_.s:!~:1nical technolog:y at the
l{_csztht:Jl~y Institutc of .B--.arn1ing Tn ] 892 he \\·as appoint.cd to Din::cto1 of thc Institutf1, '\he1·e he \\as active
nntil his retii·en1ent in ] 901 ln this pe1iod hc puhlisbt:d
papt;JS 1nainly on viticul1u1al subjccts
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A GYÓGYSZERTÁR SZIMBÓLUMÁNAK EREDETE
A SZCJZŐ egy _XVIJI századi lexikonból vett c~ice10é-; Ovidi·ns~fo1 dításokat ha8znál Jel a gyógyítás SZ'i1nbóllunánaJ.; e1 edetére_ rnely a ró1nai kori kíyyó.5 .5e1 ley
jelképét Aesculapiu'l és Hyyiaea .sze1nélyével ráltotta
fel. "4zonban a rohanuJ8an fejlődő yyóyyítás n1ai ,jellegét ,jobban f'ükJözi a lcígyó<J 'ierleg Jnin! szi11nbólini s
ezért 1-'i8szaállítársa indokol!

sun1eréktől vették át A n1onda szerint He1 n1es
egy alkalommal két egvmással küzdő kígyót látott) n1elyek:re lesújtott Lutjúval és a,nnak isteni
e1ejétől a két kígyó harcosan, egyn1ár-;sal sze1nbeforduha mere,edett meg a boton Ez azt jelentette, hogy a Chaosban csak a rendezett Kosn1os
lehet az eredeti en1be1 i cél

,A_escirla1Jiu~
a% orvoRi tudo1ná11,\,nak istene
A11ollónak és Coronis lv-..yniphána.l.: fia -~ 1lidőn a
Nynipha egy Ischys nevü tráciai ifjl'.n„-aJ es1neretségbe eset, 6tet A pollo egy nyiJlal agvonlőtte. De
Apollo ezen tHelekedetét 111egbánta, Co1 oni<; n1éhét kivágta, az (_)tőle való n1agzatot belőle kivette
a.zt Aescnlapiusna.1:. nevezte s fenta1tásá1a Ch'iJ 01w-iak adta
Pau.sinias sze1 ént Áe<;c·nla]J·iits a le,,eg6-ég, az {)
leánya Hygiaea, vagy az egészség: és ezért tartották Apollót, vagy N>Lpot az ií >Ltyjának" l l]
Aesculapius nagy tudású, híres görög orvos \·olt,
akit halála után istenné avattak. Ten1plon1ai,
n1elyekben a szentelt kígyókat is őrizték, betegápoló helvek 'oltak, ahol Hygiaea a tisztálkodást
tanította

„ ,\z

.4-c<:1culapiu~ l(ghí1·esc:bb tc:1nplon1ja _l;,pidau1 u ,._
volt, n1fJy tcn1plo1nban állott az ő aranyból és elefánt-teten1ből készült képe, hasonló 1natc1iákból való
trónuson, sugá1okkal körül '\··étettf;t\ e; egyik kezében
ta1 tott egy gö1 tsös botot, a inásikkal tá111aszkodott eg)
kíg\ óra, a lábánál feküdt fJg) kutya. A kutya és a kakas
a. \·igyázósá.gokéJ f:, a hollók pt:Jdig élesláLásokért (rnelyek
az ()1 vosoknak fü tulajdonságaik) szent eltettek néki
:\. gö1 tsös bot jelentette az 01 \ osi tudo1nán:ynak nehéz
voltát, a kíg\'Ó pedig a bölcsesség példája \'Olt" [2]

~an

.A.esculapius a kígyószin1bólun1ot n1int népszokást ö1 ökölte az eg·vipton1iaktól, akik viszont a

A rón1aiak bot1a tekeredő lúgyó1a tán1aszkodó
hataln1as fé1'Íiva.l áb1ázolták Aesculapius iste11séget _._i\. Salus istenségét Hygiaea. isten11ővel sze111élyesítették meg, aki az előtte le'ő oltárról folemelkedií kígyót kis tálkából etette Ezt az ábrázolást a
fenn1naradt pénzeikről is1nerjük
A te11nészetbe11 talált növ-ényi, állati vagy egyszerű ásványi eredetű gyóg:yszereket az ősrégi l1agyon1á11·yok alapján az éltető napnak: Aesculapius
ado1nányának llltték Innen ered a régi gyógyszer tá1i szin1bólun1. Sőt a gyóg~-sze1 tárako11 cégér ké11t

190

GYÓGYSZER ÉSZE'I

is alkaln1aztá k Aescula.pius és Hygia-ea képeit,
szobrait
A k_ígyószin1bólun1ot is á.tv·ették az a.lchin1isták
és gyóg:fsZeré szek, 111e1t „. ők lnindig isteni erő
vel akartak 1e11det -teren1teni az a11yag és 111inden_-

ség chaosábann .
Ma n1á1 a kígyós serleg ne1ncsak a gyógysze1 tár
sziinbólun1a , ~ia11e1n általába11 az egész orvostudo1nái1yé ~4- szin1bólu1nc serét indokolja a rohamosa11
fejl6dő kén1iai tudon1á11y g·yógyszere inek a serlegbe
gyi\jtött jelképe
„A szimbólum valamely fogalmat érzékeltető
jel, jelkép, mely képzelettárs ítás folytán nemcsak a
kifojezendő fogalmat helvettesíti, hanem vele kapcsolatban különböző érzékeket, hangulatok at, sőt
meghatárnz ásokban egész gondolatsor okat tud fel idézni" [3]
IRODALOJ\I
l. J:f,:nd8zenti S'á1nuel: Histo1iai Lexicona. 3í-31
19i0 I{o1náro1n Fotdítás, Ovidius: :Uit. I 2 628 old. és
in ..\.chiacio - 2. Uo. For<lítás, Cicero: De nat. Deorum„
- 3. Új ).fagyar Lexikon .á.kadémiai I{iadó, Budapest
(1962)

n.

p e rr a H : flpoUCXOJICÓCH UC CU.MÓ0.1ZUKll anmeK
Anrop HCIIOJib3YCJ nepeso;:t;bI L{ttu;epoHa H ÜBH.ll;H5l L(HrnpoBaHHblX !13 3HHHKJIOIIe,1J;HH 18-ro BeKa, }l;JI5l BbI.HCHe-

16. évfolyani. 5. szám

HilH npOifCXO)K,U:eH HH CHMŐO.JlHKH ~IeireHHH, r .u;e CHMBO.ilb
ŐOI<aµ;a co 3MeeH npoHCXO)J;5III{H if 0 I speMeHrr pHMJUIH 6bIJia
3aMeHeHa Juu~aMI-I 3cKY.nana H XrrrrrH. O;:i;ttaKo xapaKrep
ÚbICrpopa3BH BaIOrqellc5I Me,i.J;IU.J;IfHbI Harneii speMCHll .TIYqrne orpa)KaeTCR B CHMŐO JIHKe 6oKa.Jia co 3~1cei1: H TI08TOi\1Y
OCOŐHOBaH cro B030ŐHOBJICHHC

r„ Répa :y: O·n the Oi 1,r;in of the apothecary syinbol
..\. translation out· of the 'ivorks of Cicero an_d Ovidius
having been 1ecited by an XVIII Century Lexicon is
discussed. _4._ccording to this "·ork the serpent and chalice s:y~nbol ha'"ing been used by ancient Romans, v.-as
later substitut~- _the images of .A.esculapius and
Hygiaea. Hov;rever thé~ rapid developrnent of pharmacy
and n1edicine has been Inore propcrly sy1nbolized by
the chalice and se1pent, thus the Teconstitutio n of this
syn1bol has becn n1otivated
L. R. ép a y: [}bn den U1sp1ung de<> A.potheken'>'lfHl-

bols
VerfasseI ,,er 'iven<let 'C-be1setzung en aus einen1 Lux:ikon vom XVIII. Jahrhundert, die Cicero und Ovidius
zitiercn. Da.nach sollte das SYn1bol de1 ~.\.potheke u1sprünglich die Schlange mit dem Becher gewesen sein,
das spfiter durch die Bildnissc des Aeskulaps und Uer
Hygiaea f.rsetzt '\Vorden sind Mit der forschreitend en
Zeiten und der 1aschen Ent,vicklung der Pharn"l.azie und
J\fedízin t1at aber auch das alte Syn"l.bol 1vieder in der
Vordergrund , da es der j}feinung des Verfassers naC'h
dieser Ent'ivicklung besser zurückspiege ln ver1nag

(Sonwgy rnegyei Tanács Gyógyszmtá ri Központ 29-es gyógysze1tár, Kadarkut)
Érkezett: 1968 X. 26.

MEGOLD.U 'LAN PROBLÉ~IA AZ ALLERGIA
Pha'ln1-p1ess: Öst„ Ap-Ztg 25 (38), 719 (1971).
_Az allergia 1nind n1áig nlegoldatlan probléma, és ez
n:iár inintegy 60 éve foglalkoztatj a az orvosokat. Különösun a legutóbbi évtizedekben nőtt erősen az allergiás
betegségek szá1na, ainely körühnény összefügg azzal a
sok és különböző veg~:i anyaggal, n~elyek mindennapi
életünk velejárói lettek
r~egújabb \:izsgálati adatok szerint 1ninden ötödik
emberen j0lentkoz11ek allergiás tünetek, de bizonyos
foglalkozási ágak 1nűvelőin ez a szán1 eléri a 30%-ot
_Annak ellenére, hogy az a.Uergológuso knak, vagyis azoknak a.z orvosoknak, akik főként az allergiák diagnózisával és ter·ápiájá\"al foglalkoznak , sikerült az allergiát
okozó tényezők szá1nát bizonyítani és igazolni, n1ég mindig sok kérdés n~aradt tisztázatlanu l
Az allergiát inint betegséget, 1nár a századfOrdul ó
táján. isn~ertette Clemens di' bécsi gyermekorvo s, de
hosszú ideig rejtve maradt az orvosok előtt az emberi
test inununbiológ iai védekezéséne k hatá.s1nódja, amelynek allergiák esetében is fontos szerepe van„ A szer,·átiütetések "\-égzésekor végbernenő reakciók (a szervezetnek az idegen anyag eltávolításár a irányuló törekvésének) tanulmányoz ása az allergiák okainak is1neretéhcz:
is ki>zE'1obb hozta a kutatóka1Csak akkor· tudunk hatásosan fBllépni az allergiák
ellen, ha az azokat kiváltó okokat ismerjük. l\finthog)
szá111talan olyan anyag van, arnely az e1nberi szervezetben allergiát okozhat, az allergológuso knak fáradságos
n~unká\.-al és kísérletsoroza t.okkal kell inegkeresniü k az
egyes esetekben szerepet játszó a.llergiakeltőt„ ~4- terápia
lényege, ennek lehető távolta.1 tása a beteg körnJ-'-ezetétől.
A hozzá, csatlakozó deszenzibilizá ló kezeléssel elérhető
az alle:rgiás tünE::tek fokozatos megszűnése
Kevéssé ismeretes az a tény, hogy az allergiák ne1n
csupán többé-kevésb é kelle1netlen tünetekkel já1nak,
n1int pl.. bőrkiütések, erős viszketés, hajhullás stb., hane1n nén~ely esetben életveszélyes betegséget is okozhat-

na~ 1-Iind az idült alle1 giák kezeléseken, inind a.z életveszély elhá1ításakor az antihiszta1ni nokat alkahna.lza
az orvos„ Ezeknek az úgy gyógyszerek nek fOntos szere„
pük van a szövetátültet ésekkel já1 ó káros 1nelléktünet12!1;:
elleni védekezés terén is
.:\.fint érdekesség érdemel en1lítést az a körühnény,
l1ogy az antihiszta1ni nok csoportjából fejlődtek ki később a pszichofar1na konok, vagyis azok a gyógyszer·Lk,
a1nelyek néhány év alatt teljesen átfor1nálták az ideg·
gyógyászat terén a gy-ógykezelés t (021).

Il.B
JAPiN HOVAHlRT Ó SZER EURÓPÁBA N
Öst. Ap -Ztg. ?5 (39), 721 (19 71).
~4._ Sun1ito1no Cheniical japán vállalat új rovarirtószL:Ref

1énck Európába szállítását tervezi. Neo··pyanin nevü
készít1nényé nek kivitele inár 1970-ben megkétSzerező
d9tt és most főleg Európába irányuló export révén szeretné forgaln~át tovább növelni
.:.lz új 1ova1irtó a py1eth1in alapn~olekulájának ineg·
változtatásáv al nye1 t t,ct1an1eth1in , melyet Neo-pyanin
néven hozza kereskedeln1i forgalo1nba a Su1niton~o Chernical _4_ t.et1a1nethrin oldatban is hő- és fényálló lévén,
jól raktá1ozható . Iíatása gyorsabban következik be, n1int
az eddig is1nert tern1észetes vagy n1este1séges pyreth1ineké. Toxicitása is közel hétszerte kisebb, inint azoké,
ennélfOgva e1nbe11·e és állatra úgyszób;.·án veszélytelen
Színtelen és szagtalan vegyület, kiválóan alkalmas pei.
inet készítésére. Tt.:tszés sze1int illatosítható.
.:.l pyrethrinekc t különbözö Pyreth1un~-fftjták bimbó
állapotban gylíjtött virágaiból nye1ik. l\fiután ezek ne1n
túlságosan tartós hatásúak, rnár ko1ábban történtek
kísérletek alapmolekulá ik megváltoztat á.sá,,al hatásosabb és kevésbé n~érgt·ző rnesterséges rovarirtók előál
lítására. Gyártása független a földrajzilag korlátozott
növényi alapan;yag tErn1E.1ését.ől,"így a fokozódó kereslet
aTányában nö,··0lhető az előállított inenn~ iség (023).
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