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GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI KLÜ,LÍTÁS
KECSKEMÉTEN
Kecskeméten, a Fegyveres Erők Klubjában 1969
október 10-én 10 napig tartó megyei gyógyszerésztörténeti kiállítás nyílt Az ünnepi n1egnyitón 1észt
vett di Zalai Károly, a Magyar Gyógyszerészeti
Társaság fötitkára, dr. Halmai János, a Magyar
Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztörténeti
Szakosztályának elnöke, Vaskó Tódorné, a BácsKiskun megyei Tanács Gyógyszertári Központjá·11ak igazgatója, továbbá az ország szán1os gyógyszertári központjának képviselői
'
Az ü11nepi 111egnyitót a Kecsken1éti V á1osi Tanács
B. Művelődési Osztályának n1unkatá1sa,
Heltai N ánd01 tartotta. Beszédében megemlékezett
a kecskeméti g,yógyszerészek: 111últjáról, gazdag
hagyományairól
Ezt követően Halmai pmfosszor méltatta a kiállítás szakmai és kulturális jelentőségét
A megnyitó beszédek után LórándNándoi gyógyszerész, a kiállítás fő szervező-rendezője mutatta be
a nagyszámú érdeklődőknek a kiállítás anyagát,
mely felöleli a gyógysze1készítés történetét az ős
időktől napjainkig A válogatás szakavatott kezek
n1unkájára utal
A kiállitás bő anyagában különböző patikaedények, munkaeszközök mellett ritkaságszámba
menő könyveket, iratokat, diplomákat is láthattunk Így pl. egy 1762-ben kiadott „Chemia
könyv'', 1843-ból származó, három nyelvű (latin,
német, magyar) taxa, 1867-ből Felletár Emil
„Vegytankönyve" stb. volt a kiállított tárgyak között. Bőven találtunk anyagot Katona Zsigmond
n1unkásságára vonatkozóan is
Délután a Lestár téren leleplezték azt az emléktáblát, amely Katona Zsigmond gyógyszerész egykori patikájának helyét jelöli. Ünnepi beszédet
Halmai profosszor mondott. „Emlékbeszédet tartani részben n1egtiszteltetés, részben örö111teljes
feladat, részben igen felelősségteljes, i1ehéz n1unka"
kezdte beszédét Halmai professzor, majd a következőkkel folytatta: „Katona Zsigmond Szatmár megyében, Vámfalun (ma Vama, Románia) született
1828. május l-én Apja korán elhunyt 13 éves
korában amá11narosiLíceun1ban tanult 7 évig; lelkésznek készült Barátja, jfj Bremer János biztatására annak nagybányai patikájába ment, ahol
4 évig dolgozott: előbb mint gyakornok, majd mint
segéd
1848-ban önként jelentkezett honvédnek A szabadságharc leverése után, 21 éves korában, a pesti
egyetemre iratkozott be és 1850 júl. 27-én gyógyszerészi oklevelet kapott. Ezután há101n és fél éven
át Debrec~nben dolgozott. Később Bornsjenőn
megvette Allványi Károly gyógyszertárát, ahol 13
évig működött, s ahol közéleti tekintélym tett szert
Itt érlelődött meg benne az a gondolat, hogy a jelentős tételű külföldi drngok helyett hazai, vadon
termő, vagy termesztett növények drogjait lehetne
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f8lhasználni Bo1osjenő11 lehetne n1egszervezni a
gyógynövénytermesztést. Előbb kertjében biztosította a saját szükségletét, majd eladásra is termesztett. 8éhédy 8ándoi a Gyógyszerészi Hetilapban e gondolatot propagálta és segítette A falusiak
szívesen segítettek a begyűjtésben, szá1ításban
Bécs, Drezda, Stuttgart, Berlin, Han1burg -.;;;·ásárnlta a zsályát, sáfrányt, kamillát, mentát
A GyógyszerészU.!etilap 1862 évi szán1aiban 23
nagy cikk jelent meg-» A magyar honi gyógynövényekről« Ezt az akciót folytatva, 1863-ban élesen
kikelt az ellen, hogy sok olyan gyógynövényt, ami
itthon terem, külfoldiől hozunk be Pl. a hársfavi1ágot, n1elyet Oroszországból, a sisakvirágot, 1nelyet Svájcból szerzünk be
Ezzel a kérdéssel füglalkoztak igen nagy enc1 giával és szép ered111énnyel _Korit.;;áriszky Dértei;; és.
Katona Zsigniond, de nen1csak tollal, hanen1 g}' akorlati módon is. Katona pl. ingyen ajánlott fel különböző gyógy11övénypalántákat a gvógyszerészeknek. Elmondhatjuk, hogy apostoli munkát végzett
e téren. A gyógynöv-ényter1nesztésre vonatkozó kiváló n1űködése elisn1eréseképpen a :Borosjenő k:örül
elterülő községek rábízták az cpreskertek és a fai~
kolák feletti korlátl1tn 1 endelkezés jogát
Öt gyern1eke neveltetése 111jatt 11ag;yobb városba.
kív-ánk:ozott 186i n1ájusál)an Kecsken1éten n1egvásárolta a híres Handtel-f<3le g~yógyszertá,rat
Ugyane?: évben több lelkes kecske111éLi ,rezető
egyéniség n1cgü ta a város történetét és kezdtek
foglalkozni a céltudatos városfejlesztéssel és kultú-
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rával. Ebbe a mozgalomba kapcsolódott be Katona Zsignwnd is. Az iparegyletbe\1 két év múlva
elnök lett és az is maiadt 1875-ig Mintegy 10 helyi
egyesülétnek volt vezetőségi tagja, alelnöke, ehlöke
stb Kecskeméten tovább folytatta a már Borosje-
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ban« címmel 1863-ban javasolta egy központi
gyógyszerészi áruraktár és vegyi n1űi11tézet felállí-tását Pesten, gyógyszerészek 1ésZ\'é11vtá1sasága
alapján
Részt ·vett a }{agyar Gyógyszerészegylet alapításában (18 72), amelynek 1879-ben vezetőségi tagja.
később alehlöke lett. Egyik megszívlelendő kijelentése a következő: »Ha a Gyógyszerészi Kar nen1
lesz saját sorsának őre, azzal ug,yan n1ás törődnj
nen1 fügl« Azt hiszen1, ezt inég 111a is 111egszívlelhetjük !
Nen1csak a szakrn-aá~~--Q.:. városi közéletbe11 is·
jelentős szerepet vitt, pl tanítványa ·volt .Rozsriya-i.
,~f átyás is. Az Országos Ipannű Tárlat Kecskeméten 1872-ben a.z ő 1nunkájának köszönheti sikerét
~4.. Ta.no11cipariskola létesítése a kiállítás Inunkáiból, <::lapítványa a Főgin1náziun1ban, az Iparos Ifjú-ság Onképző Egyesülete és még legalább 10 egye"
sületben viselt tisztsége ala.pján általános közn1egbec8ülésnek Öl'\' en(lett
·

Z~ignlond endélrtáblája

nőn elkezdett gv ógJfnöv 61i-y te1111esztő te1,;-ékenysé~
gét; szép példát 1nuta.tott, jó c1edn1ényeket é1telés
na,gy elisn1erést a1 atott
1885-ben rnegjelent 48 oldalas kön:y ve l>Kecsken1ét és ·vidék:én te1111elt gyü1nölcsök osztályozott
jegyzéke« címmel A 48 oldalas könyvecskét a
Kecskemétvidéki Gazdasági Egyesület adta ki
Ebben összesen 274-fajta almával, 187-fajta körtével, és 66-féle szilvafajjal foglalkozott
1886-ban a várostól 6 k1n·-1·e a ho1nokos 1-'alfáiban (Öreghegy) 12 hold földet vett meg a várostól
Itt telepítette hfres szőlőkultúráját, melyet tiszteletére és emlékéi e Katonatelepnek neveztek el
Több nemzetközi gyümölcs- és zöldségkiállításon
nagy elisn1erést szerzett tern1ékeivel
1862-ben cikket írt az Országos Gyógyszerész
Egylet érdekében, továbbá az egyetemen a magyar
nyelvű oktatás bevezetésére A gyógyszerészi keitészet ügyében, valamint a, gyógyszerészi könyvvitelről 1862-ba,n is értekezett A szak!igyekről még
3 cikket írt 1862-ben és 1871-ben Igy »Néhány
szó; Egy történet a magyar gyógyszerészet múltjából; ~4.. gyógvszerészek tudon1ányi állása hazánk-

3. áb1a Di 8zegcdi Sándo1

ünnepi beszCdét f(utja

1902 n1árcius 18-án, 'i4 éves korába11 hunyt el
Nagy és széles körű részvét 11yilvánult 111eg halála_
után - nen1csak a ten1etésen, nen1csak Kecsken1ét városában, 11anen1 a gvógyszerészek_ körében,
sőt külföldről is

r-·
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i\z Ő emlékének áldozunk an1időn ezt .a lnái:·-
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:miatt az erősen elekt1onszí vó hitrogénen levő proton
nozgékonn :yá válik és hajlan1os lesz a 2··es szénatomo n
1
ván:ytábl~t l_eleplezzük Szolgáljon a,z ő_ halhatatla n enolos
jellegű szulfhidrilg yök képzésére: sőt képes a
emleke peldanak valamenn yiünk szamara
komplexképződésre is
A szerző e inegáUapít ásokat összm-·etve gyógyszerh aKíváriom_ KeCskéiné t dolgozóin ak, a Pá1 t Végrehajtó Bizottság ának, a Gyógysze rtári Közp~nt, ve- tástani adatokkal, melyek közül a legérdekes ebb talán
az, hogy az N-rnonoszu bsztituált 2-tiobarbit ruátok la·
zetőinek és mindnyáj uknak, hogy hasonlo ertekes
bilisak és könnyE:Jll bo1nlanak, míg az N,N' ··diszubszti· ·
férfiakat neveljenek , és hasonló szép ünnepség ben tuált 2-tiobarbit mátok
már mé1gezőek
sokszo1 legyen részük a következő 600 esztendő
Kristályos formában előállította a réz(II)-, kobalt(II)··
kad1niurn(I I)„ és nikkel(II)-p iiidin-tioba :i bitLuát vegyes
ben'' fejezte be beszédét Habnai }Jrofesszor
et és bemutatta néhány mikroszkó pi képét
Ezt követően dr Szegedi Sándor, a Szőlőte1- komplexek
A i·éz(II)-pi1 idin-tiohar bitmát vegyes komplexek ösz··
mesztési Kutató Intézet katonatele pi telepének szetételét meghatáro zta és ebből kitűnt, hogy az a
igazgatój a méltatta KatonaZs igmorulna k a növény- Cu(II)-(piridin):~(tiobarbitur·át) 2 képletnek Ú-Jlel meg.
A továhbiakb~_Q!P_Qlexek vizsgálatáv al foglalkoter1neszté sben „_ és ezen belül is elsősor ba11 a szőlő
zott és isn1c1tette <lcrivatog1á fiás, ultraibolya· ·, elnyelési
te1n1eszté sben és -nemesíté sben - elért nagyszerű és
reflexiós spekt1'0me t1iai, valamint infravörös spekt·
ered1nény eit
l'OSZkópiás vizsgálatai nak ered1nénye it. Ezek főbb \-oAz igen gazdag gyógyszer észi n1últtal rendelkező nalakban a következők:
A vegyes komplexek a derivatográ fiás vizsgálatok
Kecskem ét gyógyszer észtörténe ti ritkaságai t Lóalatt az e komplexek re jellemző módon viselkedtek .
t ánd Nándor hagy szak1nai szeretette l és hozzáér L.\ 1neghatár'O zás alatt előszö1 piridin,
a bomlott
téssel rendezte kiállítás alá. Sajnálatos , hogy egy t.iobarbitru át távozott a komplexből, majd
iníg végül CuS,
ilyen gazdag és rep1ezent atív kiállítás hely hiányá- illetve Cuü ma1adt vissza. Kivételt csak az i·éz(II)2ban nem talál állandó otthoma, mely minden bi- (piridin)2(A CHTB)2 kornplex jelentett, ahol másirányü
zonnyal a 600 éves Kecske1né t és az egész 1nagya1 bomlást -is észlelt
Az ultraibolya színképek elen1zése alapján a közelálló
g,vógysze1 ész-tá1sad alon1 büszkeség ére szolgálna
sze1keztű vegyületek n1egkülönb öztetésé1·e nincs Inód,
de az 5-ös e-atomon lev6 elté1·6 szubsztitue ns inár ér··
tékelhető különbsége t n1utat a spektrumb an
Dr. Vincze Zoltán
Az elnyelési és reflexiós színképek ele1nzése azt inu·
tatta, hogy e komplexek síkban négyzetes t:::lrendeződésű
1nolekulák és hogy a pi1idinta1 talmú vegyes ko1nplexek· ·
ben a kötések jellege jelentősen a kovalens üányba toló·
TÁRSA SÁGUN K HÍREI
dik el.
A kobalt(II)- tioba1bitur át-ko1nplc x elnyelósi és iefic··
PUBLIKÁ CIÓS ELŐADÓÜLÉS
xiós színképéne k elemzése azt mutatta, hogy a ko·
balt(II)-(T B) ko1nplexck ben a kobalt atom tetraéde1cs en
.4 11{agya1 Gyógy.sze1 észcti 'f11Í1 .saság G ;y ógyszcr ana.li.
koordinált, és a ko1nplex 1nolekuláb an kialakult kötések
tikai Szakosztál ya 1969„ október 28-án tartotta havi
jelentős mértékben kovalens jellegűek.
publikációs előadóülését. Az ülés keretében d1. 1if.o1'vay
E ko1nplcx vegyületek" '-'·4,3 Bl\.í körüli éi tékkel pa1a·
József (SZOTE, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)
1nágncsese k
és dr Szá.sz Gyö1gy (BOTE, Gyógyszer· észi l{é1niai InAz inf1avö1ös spektioszk ópiás vizsgálatok azt mutat·
tézet) tal'tottak előadást Az előadásokat az alábbiakták.hogy aréz(II)-(pi ridin) 2 (ti0La1 biturát) 2 vegyes komp·
ban ismertetjük .
lexekben kilnarad a 2·tiobarbit u1savra jellemző erős
D1· 1lforvciy Józ.<:cf
„ Vizsgálatok az ál1ncnclifé112- tioamid sá\ 1]80-1150 0111- 1 tájékán jeléül annak,
{.·i.ob'a1 bit urát ko1nplexek kö1 ében''
hogy a kapüsolódá s a kénen keresztül történik. Ez a
Az előadó ismertette az átmenetifó n1-tiobat;it tuát és
feltételezet t sze1kezeti képlet egyik legfőbb bizonyíték a
út1nenetifé m-·piridin-t ioba1 bitu1át vegy·es komplexek kö··
Az el6adás inásodik iészében a fotometriá s mcgha1 ében végzett munkáját.
tál'ozúsok és papú -elektrofor etikus vizsgálat ok isme1 t u·
_1_\.z előadás első részében főként prepa1 ativ és fizi··
tésé1·0 kt:1Ült Sül.
kai··kémiai jellegű vizsgálatok 1ól szán1olt be. RendszeA„ tioba1 biiu1 sa\, -szá11nazék okat füton:1etiiá san elő·
1cs kísé1lcteihc z a 2-tiobarbit urasavat; (TBS), 5-etilszö1 réz-piridin \.egyes koinplexük alakjában hatá1'0zta
5-( l-metilprop il)-2-tiobai bitursavat (E:ll.1PTB ), 5-etilmeg ],;feg\ izsgálta a reakGió specifikuss ágát inás gyógy·
5-(1-metilb util)-2-tiob arbitursava t (ElVIBTB), 5-allil-5szerek mBilett és a vegyes ko1nplex képződési köriilmé·
(2-meti1p1 üpil)-2-tiob a1bitu1sava t (Al\íP1'B) és 5-allilnyeit vizes püidincs oldatban. l{itlínt, hogy a megadott
6·( l··ciklohexe nil)-2-tioba i bit u1savat (ACJíTB) használta
körühnén;y- ck köz'ött a vizsgált gyógys;r,cre k kö:t,iil telje·
fel. E vegyületek vizes-pridin 0s közegben adták a
sen azonos szín1·eakció t Gsak a szulfadin1i din ad. A megZicikke1 és Parii-reakc iókat zöld színnel
hatá1 ozást pH 6,4-7,4 között lehet jól végezni. ,_4_ kép··
.A.nnak megállapít ása céljából, hogy inilyen szubsztiződött inteuzÍ\ :zöld színt klor'Ofo1n1os vagy benzolos
tue::nsek esetén pozitív a szín1eakció , több, a gyógyáextrakciú, illetve a reagens feleslegéne k lűgos bontása.
szatban nem használato s 2-tioba1bitu 1sav--szá11 nazékot
után iuó1 te f.i25 111n-nél 1 can-es kü\.ettában ..\. mó1·ése··
állított el6 Ezekkel is elvégez\ e a reakciót kitűnt, hogy
ket 5-25 ing-os bemérésekből célsze1·ű \·égezni. A n1egcsak az 5,5'diszuhs ztituált, 5,5'N-t1isz ubsztituált 2-tiohaf,á1o:zás gyo1s, és pontossága a szokásos 2~~·0n belül
ba.1bitu1át orokka1 pozitív a ieakeió, 1níg az 5 rnonovan. l{idolgozta a tioba1 biturátok foton-ietriá s ineghatá·
szubsztituá lt,
N-monoszu bsztituált, 5,N·-diszub sztiI'Ozását 1éz(II)-ko1 nplexük alakjában is. Ennek ezért
Luált, N,N'-diszu bsztituált, 5,NN'·trisz ubszti{uált , 5,5'N,
van gyakorlati jelentősége, 1ncl't egyrés;-:t nem kell a
N' -teti aszubsztitu ált 2 tiohar bitnrsav va.I és a 2··tio··
pH-t külön beáUíta.nj, n1ásrészt igen kis mennyiségű TB
lJarbitursa vval negath: a reakció
n1é1ését is lehetéí\ é teszi. A ko1nplex képződési kö1·üliné·
A.z N,1\' -diszubszti tuá1t ba1 bitursa\· és tioba1 biturnyeit \'izsgálva a 1nolekulaa rány-1nóds zerrel kitűnt, hogy
sav:szárma zékok reakciókép telensége egyé1 tehnűen igaabszolút etanolos közegben a koinplex összetétek: Cu(II)„
zol] a, hogy ha nincs n1ód a piiimidingyűrűhöz kapcso(TB) 4 „ A réz(II)-nitr át-rea.gens sel zöldessárga kon1p„
lódó szulfhid1ilu sopo1 t kialakulásá ra, nern jön létre
lexet 360 nm-nél 1né1te J crn-es küvettában
komplexképződés. Ez egyúttal azt a feltevést is a1átáA tiobarbitui átok foton1et1iá s ineghatá1'0 zását,. ko··
n1asztja, hogy az átmenetifé m-tiobarbi turát- (TB·) kötés
ha1t(II)-tio harbitn1át kornplexei k fCnrnájában a Heisf,
a kénato1non keresztül jön lét1e A kísérletekből az is
és Kilnbel által lE.Íl t két vegyület n1ellett n1ás szárma·
Játszik, hogy az 5-·Ös szénato1no n levő két szubsztizékokJa is kite1jE-.Sztette és több helyen 1nódosítot ta;
tuensnck is fontos szerepe \'an elektronkü ld6 hatása
fi-10 ing TB ben-iérésc után kobalt(II)-k loricldal és
nüat t A kon jngJció1 a \aló tö1·ek\ és és a fenti hatás
szilárd káliu1n-hid 1oxiddal 2 óra állás és centdfugál ás

