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JJ!l. HEGEDÜS LAJOS ÉS DR T,ÍI'LANYJ ENDRE 

11 szer;;űlv dr. Re:i; Ferenc debreceni gyárala1Jitó 
gyógyszerész életét Isrnerleti.l.~, nl:i a flfrléki Orvo.sok és 
(}yógy8zerés;;el.: .Lapját alapította é8 ,<;zer!cesztette. 

Szúz éve született; 1-:lajdúszohobzlón l88ü. n11í.r
cius 17-én l?e..r:, Ferenc gyógyszerész, sznkírü, lap
szerkesztő debreceni gyógyszeripar egyik létreho
zója [I]. Szen1élyc ncrncsak hel~li jelentőségíí, rnert 
nevéhez füzGdik t}· 111agyar ipar egyik hüszkesége a 
debreceni J1I 0Cf~'1 T_J (~yógyszcrgyúr 1021. évi ala
pítás« [8]. 

1-\.üztisztvüsclD csalúdbúl szárinazcJtt. édesaiija 
telekkönyvvezet() volt Iíajdúszohoszlön. Iskoláit 
szül6hclyén. a középiskoláit, a dehrec:en :I?iarista 
Gi1nnáziu111ban végezte kitíi116 eredn1énn;ycl. J"eles 
tanárai inegkcdvcltctt:ék vele a tcr1nészettudo1ná
n:yokat, különösen a kérniát. ezért élethivatásul a 
gyógyszerészi p(dy{d; választotta [S]. :fJrettségi után 
1906-ban gyakornok lett a. debreceni híres 11.Fu.ra
közy .Lríszló „Nap" patik1í.jiiban. Ciyakornoki évei 
uttín beiratkozott a :Budapesti l(irál3ri l\Iagyar 
~rndoruányegyeternre, ahol 1 DOS-ban g,y<'igyszcré
szi. 1914-ben pedig gyógyszerészdoktori okleYelet 
Hzerzett WinMer Lrijos prnfosHzomál [2]. A ,.Lit
hinrn ineghat,ározása'' cín11nel védte 111eg clisszer
tií.ciöját. 

Pénz és protekció híján no111 juthatott gyógy
szertárhoz, azért 1negtakaritott gyógyszerész-segé
di fizctéséból egy kis drogériát nyitott Debrecen-
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ben a városháza n1ögött „I(özpont.i Drogéria/' 
cír11111el. Igen fellendült forgalrnú drogériája 1ncg
vetette alapját egy gyógyszerészeti kisüzemnek. a 
kés6bbi jó hírü R.ex Gyógyszervegyészeti Gyárnak 
[2]. Volt főnöke. Muraközy Lá.dó és Gró8z Na:1y 
Ferenc gyógyszerész társulásával 1012-ben Dch
recenhcn, a I-Iatvani ll. 2. alatt, az utcu, névadójtí.
ról elnevezett .,Hatvani Pharrnakocheinia.i I,abo
ratórii.un"-ot aJapított [3]. _4..z iize1n cégbélycgz6-
.ién. valarnint a cégcrnblérnán Jlalcan.i. lstl.'án 
( 1718-liSG). a Debreceni Református Kollégium 
híres professzorának, (orvos-vegyésznek. az arcké
pe és nevének körirata szerepelt [3]. Az üzeni cls(i 
tcrtnékeit a Debrecenben és körnvékén föllelhet6 
~vc'iuynövénvck.htil fíllított{tk el6. fölcu rrvóavszcr-
- •. C- .J e e-,. c-
könyvi „hivatalos", vala.rnint, neru hivatalos gale
nik1nnokat. J\z cls{j viltt.gháború alatt az üzen1 a 
hadsereg gyógyszcrell{ttásához is hozzájárult. s 
így fClvir<igznf:.t. I(ésőhh a debreceni Széchenyi !\. 

28. alá költöztek. ahol sza.ppangyártó berendezést·. 
létesítettek [2]. Az idősebb férfi nemzedék még 
otnlékszik a párját ritkító. kitűnő rninGségíí, n1éh
sejtet utánz6 tégelyes borotvaszappanukra. 

Re.1: Ferenc az I. vil1ígháborúban gyógyRzeré:-iz 
hadapród-őr111esterként szolgált a fronton, 1najd 
1017-ben. amikor hazatért. tovább folytatta az 
üzorn vezetését [2]. ~ 

Fivére. dr. Re:J.: Sándor (1883-1ü35), kiváló ké
mikus, Buchbőcl.: G1wztáv (186\1-1035) egyetemi 
tan{t.r 1nellett volt gyakornok, rnajd tanársegéd. 
Hírnevét az !Ul2-ben kiadott „Kísérleti kémia" 
és az „Organikus kén1ia" círnií. több kiadásban 
1negjelent tankönyvével aJn.pozta rneg, ezért 1910-
ben a Tan{tcsköztársaság alatt egycten1i tanszéket 
kapott. ~<1. Tunácsköztársaságbeli szereplése n1iatt 
az 1930-n.s é1..-ek közepén - öccse kivánságára ~ 
Dehreeenbe költözött. és bekapcsolódott a gyógy
szorgyárt{tsba [4l _,\ két Rex testvér ol<íállítot.ta a 
(fuajakolyd nevíi antituherknlotikus szert, 1najd 
ezt követték a C~ortipan, a Dyplochin, a Dyplop_y
rin nevíi, íztelen kinint tarta1rnazó, láz ellenes ké
szítrnények. _4..z ízületi fájdalinakat csillnpító „.:\.n1y~ 
closun injekciójnkat a tn<"li napig is hnszná.ljiik a 
gyógy{tszathan. 

I\Iint szakíró és lapszerkeszt{) dr. llex Sándor a 
bátyjával együtt az 1030-aH években alapította a 
\Tidéki Orvosok és Ciyógyszerészck Lapját. j\ 1naga 
korában újszerü volt, e lap kezde1nényezéso. Tájé
koztatta az orvosokat és a gyógyszerészeket az 
orvostudo1nány hazai és külföldi újclonsá.gairól. 
c>rccln1énveir61. s a szaku1ai is1neretek közlésén fe
lül ored1l1ényesen hozzájárult a két szak1nu köl
csönös n1eghecsüléséhez. példaképet n1titatYa a jó 
kartúrsi és baráti kapcsolat kialakításához is [5]. 
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J1Iiha/ouits Jenő (1866-1938) Debrecen vidéki 
kerületi járásigazgató, va.la1nint dr. l3ztanlcay Aba 
(1868-1936) gyógyszerész kezdeményezésére 
1921. noven1ber 29-én az üzeni részvénytársasá.ggá. 
alakult [6]. Részvényes társnak megnyerték Deb
recen város és az ország szá1nos gyógyszertá.rtulnj
donosát, s felvette a „Gyógyszerészek Részvény
társasága, dr. Rex Oherniai Gyár és Gyógyáru
nagykereskedés" cín1et. A részvénytársaság a 
Péterfia utca 62. szám (nrn Bem tér 2.) alá költöz
zött, ahol 120 embert foglalkoztattak. Hazánkban 
elő~zör gy~rtotta'.< i;<tnkreász!1ól _inzn'.!nt P.J. Az 
egesz orszagot ellatta.k n_.z en1esztest eloseg1to pep
szin gyártásával. Ezekre szabadabna volt a gy!lr
nak. A galenikus készítrnények, a gyógyszn'}Jpn,nok, 
fogápolószerek, illatszereh:, liltörcsszencíáh: gyárt{t-
8<1 inellett a rágcs{tlók irtásár~l-: foszforszörpöt 
gyártottak. 

-~Z 1930-as gazdasági vúlság idején a Rex C~y{1r 
Debrecenben a Fürdő utca 3. sz{tm alá költözött. 
Késó'bb, az állan1osítás során Debreceni (Jyógy
szergyárr{L változtatta a nevét, 1960-ban cgycsiilt 
a Hajdúsági Gyógyszergyárral [7]. iiz cgyesi.ilt 
gyár a BIOGAL nevet vette fel, ahol a galcnikus 
készítmények mellett penicillint, antibiotikumo
kat és antibiotikuin tartrrhnú állati t,ápszercket is 
(Tekarit, Teka) gyá.rtanak. Huszonhét, országba 
szállítanak gyógyszereket. Utóbbi icl6ben a svájci 
Zyrna és a Ciha-Doigy cégekkel együtt1niíködvc 

dolgoztak ki újabb készítményeket külföldi licen
cek a.lapján nagy sikerrel. örcg1)ÍtYc hazúnl;; klilföl~ 
cli hírnevét [S]. 

Eln1onclhatjuk, hogy a nernzetközi hír(i Biog<l 1 
gyógyszergyárnak dr. RcJ..: F'crcnc ,-olt·, az n1apí
tója. 

Debreccnhen 105\1. angnsztns 20~{1n fejezte he 
gazdag 1nunkáséletét. 

IRODALOM 
l. I\.cnycrcs ~4oncs: l\fng:vur Életrajzi Lc:xikon III. k. 

G59. p. :\kaclé111iui I\::incló, J3u<l11pcsl:., 1981. - 2. F'öldc.'i 
Ella, Rc.?:-J\.iss Bdla dr. és l'ajda Pdl dr. szóbeli t~s írú;=;
licli udut.nik. Debrecen, 197:.J.. ~{. T'arqa Páf dr.: 
.A debreceni cl:;{í gyógyszcriizc111. Cyógyszcrészcl; 2.1 (i). 
205-208 p. - 4. 'l'ríplrínyi f!..'ndrc dr.: l\fng~'Hl' gy<'1gy
S7.cr{:szck szerepe a hazai Ycgyipar 6;:; iHlisznki l·odornú· 
nynk frjlcszt.éscihcn. Clyói;yszc·rt!szet~:; ! (9), !141-:1.LS f'· 
- 5. T-"arga Pál dr.: Egy \·idéki szaklap kilenc t~\·„, 
C+yógyszcrészüt 18 (2), GH p. - G . ..:\ JJ9breccni G.vógyóru 
I\:crcskcdeltni R"l'. Gyógy:ozcrés1,0t.i I~rtcsítI1. l~uclapes\, 
:~a. é\·fnlyurn 10. szán1. 1920. jlllins 25. 255-250 p. -
7. Pandula Ji}qon, 'l'al:dcs (}é:;a; Ipari ,r;,vógyszcrciszct.. 
l\fcdicinn, Budupcsi;, 1964. 18 p. - S. llrJJcdüs La.fos dr.: 
.A debreceni gyógyszeripar rnc·gnlapitójn. l\fn!:_::~·nt Nern
:>:ci·, .J[). óvf. 71. 19SG. 1núrcins 26. 4. p. 

.L. I-I eged ii s nnd E. 'I' r\ p l ü ny i: J?crcnc li'c:;· 
( 1881i-1.9S.9) 

At1U1nr.s, dcscrih0 t.!H' ('0t1l"f'H:' of life nf Forr-ne rt1·:·:, 
pliannnciHt nnd fnetory-founder in Debrecen. FI e fonnr1cd 
nnc1 cditcd thc ",Tournnl of Prn\·ineial I)hvsici1n1s and 
Phnrn111cist·s"-. as·>vcll. · 

(Lalcdm: Budape.st, Cházár ~!ndrás u. 19/c. -1141i rs Baross 11. ·/.5. - 1082) 
Erkezett;: !GRG. V. R. 

AZIDOTHYMIDINE: KEMOTERÁPEUTIKUlll 
AZ i\.IDS I\:EZEJ_,ESÉRE 

J\.och, Ií. P.: Intern. J?hurn1 .• Tonrn. 'i,Tol. 1. No. a. (1987). 
„A. hurntÍn a-interferont tarhtlrnazó készítrnénv 11 Rofc

rnn _.\ t0rápi1.ls bevezetése után újabb vegyület. 'uz azido
t.hy111idino ("'\ZT) kcri.ilt u gyógyszerpiacra Zidovudine 
néven. Ez H7. elsft kon1otorüpontiku1n, tncll:·:cl sikeresen 
ke7,cltek AIDS-l1otogckck AZT gátolja 1.1 III"'F-Yírns szrr· 
porodási ciklusúnnk egy lépését., a riverz-trnns7.kripk1zc· 
cnzin1ct .. A:>: AZT szintetikus vegyület, 2 polirnorf n1ódn
snlata istncrt. Intravónúsnn (rnaxiinóJisun ao n1g/kg 
1111pontu) vng~v orálisan (rnaxin1álisan 60 n1g-/kg naponta) 
nrlhntó. Biológiai hntrisossdgát. retro"·ír11s oko:>:tft clugn· 
natok növekedésén, egereken vizsgrilt:é.k . .'\ZT szán1os 
Grarn pozitív baktérinm ollen i" hnkt.0ricid hntósú, Grnn1 
negatív kórokozók ellen hnti.istulan. 1\ZT E. coli cllerii 
hatása n trin1ctoprinóhoz hasonlítható. Ilutúsrnt:>chnniz
rnusa pont-osan is1ncrí;: n szervczcthcn sejtes enzirnck 
hutúsára trifoszfó.ttú nlakul, r11cly kon1petitív gúf'.lójn u 
rivcrz transzkripb.17'.C cnzin1nrk. Dcépíil a vírns DNS 
láncába és így n1cirakudá.iyozzn, hogy n vírus sznporn
dtlsn hcfcjczócljön. Farrnnkokinctikni \-izsgá!atok is kPrl
vczóck n vegyülettel. ,Jó lJiolögini hnsznosít:.hai/1sü,~n 
lch0tóvé teszi az orális adagohísL l{uTJui.n klinikni 't·izs
gúlnt,okat, 19 betegnél végeztek és igen bizt.nt6nk az rrcd
rlién~yek: 15 hctrgnól n kezelés hat-úslirrr nőtt n segítő sej· 
tckct, serkentő T~lirnfncih:ík 1ncnn;riségc, G betegnél po:i:i· 
t.ív késói-típnsú hórrcnkeiöt• észleltek, 2 l10tegnól n kr<'i
nikns gornbás fcrt6zésrk javnltuk, G hctcgnél p0dig 
cgy6h pozit.ív jn"t·nlús 1nut.ntknzotL I\Iindogyik bctf'g 
tost.sú!vn 2,2 kg-H111J H,lti. n kr·Zf'li~::i hntrisrírn. A7'rr alkul
rnns uZ .-\ T1 )f'). J Jt:i (!_gc• k i ni n 1 un t'f• n( l."zr• rénP k l 1 t: l.vn:1l l ! í tii· 
súrn és ig,v nz Pis•! ignzi y;,gyii!f't n rct-rn\·ír11sok ellen 
(138). 

KON.l)OJ\f. vi;:nET,EM :-:
l\IEI_,I_,]~T\:IT.'\1';\S "N"JEI„T'°1J.L? 

.1)cni.sehc Apoth. Ztg J.?7. (22), 119:1-118-1 (1887). 
~'\ kondornnkni.. latc:-:l!i'J!, n kuu('.Sukfn i0jszc·rli !lC-(1;;(;. 

liiíl úllitjúk chí, tcliút. tcrinés::.e[.es nlapl'1ak. 1\f(·gis, Cf!Y!'S 
ctnhcreknck nll0rgif.í.B rcr~kciót. nkoznnk. f\r;eti'í. \·if:zkctt, 
l·rzést kclt:.cnok. ~\:>: Oko·Tf1sf..1\fa!:;uzin 70 kiiliinf1}!r• i111ír-
l::ü iú ÓYszcrt \·izs!:!<"dt rnc-rr. '-

~\ kondotn <Jsi ;;szköz, !111ir ?lfinos kir.::í[Y T'°nns::;zns:d1nn 
hasznúlt hnlhéilyngof; 0 c(drn .. A 1 G. szti.:..-:'ndhan az ihHini 
J<'nlloppio sz0ri!1t --i·cxLi!li!'il kt:~oziili;, r,.;yó;::yszr·rrcl út.iht
tott zacskót. busznült11k, 1nir ald~oribnn frílrie; (t ncrni br
t.cg-ségck elleni védel e ni e(!!j1irn. Gondyenr Udr,ílt a fel 
1839-licn a i;-·ulknnizi.i.!ásl., fr;v vúli: lehc·t.t.vt; a u-n1ni~,·1ír
Lás. Bór nz olsú t.1,r1nék(·k \;1(g n\ynn \'ltsing-()k \-r:>Ú11k, 
111int; egy kcrókpEir g11n1i hcls<ljc, 11. fcj!6clé;:; hniunr br·
kövol-kczcth. Szrizndlu1k liüszns éveiben .Jnlius Ji'ro1nrn 
tnlfiltn fel a 111t.ox-ko11do1noL, incly kü!önfél0 nrlnléknkknl 
(kénnel, eink- és nrnrnöni1nnvq:r;>'illctckkcl, pl. cinkt.!iio· 
k11rbn1ni<lclnl) éri cl nzt;, hogy fain vékony, rnógis c·r(is. 

l\fn a l0gU:>hh knndorn szilikon-o!njjnl kczch-o korí.il 
fo;·gnlonibn, hogy sirnü1.1hun csú:.;szon. Sp01·1nnöl6 ndn· 
léknt. (N onoxinol 8, Dio-Ci-'Í·\·f-ntí triu1n-sz1 t!fo·szukcinüt ·1 
is s;i:oktrrk clhclvezni hcr{nC. }l"n c:zv kondo111 nllergi1.U-. 
oko7., nkkor vng~' tnngn u lntc:-:: n \n"í1ii:1s, vngy r<1. ernlit.ct t 
adalékok. Ilvcnkor ÚÍi kell térni egv in1ísik gyó.rtnii:in\TH. 
Létezik pl. ·ldnss;i:ikus (!-iziliknn1Ú~l ncrn IiCzelt.) s:>:{traz 
kondntn ís. dc nz NSZT\:-lnu1 l::1~sziil (i\yan knnJon1 is, 
nn1cly nen1 lntox-nlnpú, l,Dr nnf.!ynB flní[rn. 

A teszt.Jnp ;;zcrinh <!vi Dii 111illit'J dnrnl1nj-, udnnl::: ('l. n::. 
NSZI-\:-hnn. _:\ forgnlonibn hnzntíd e!ött ellenőrzik, et11H:k 
dlc·n1'.·re kli. 1.itW.-uk rninús6!:!ilr·~ liih1i:;: ('f:!\'·f:i!Y elv<'" 
!;un\·1l1hdi- srnn1irt'.:-;zt i . ...: í1trlnl;nnz, 1thn] ];:iszfd;:ricll~nt.. te:\· 
t"h1\t nJ,;.;znl(Jt. }iizln~= 1.-::"„lrl:r•:-'.«; c~>zktiz ni1\1~,., (!2G). · 

],·emplcr 


