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(j}yógyszerészeUörléneli közlemények
Di'. Száhlender Lajos (1877-1946) gyógyszerész-vegyész élete és munkássága
DR TÁPLÁNYIENDRE'

A szer.ző 100 éi es születési j?tbileunia alkal1nával
és halálának 30 éves távlatából emlékezik meg
dr. Sz áh len de r Lajosról, a széke,Jővárosi
fel,őker eskedelnri i'kola igazgatójáról, a drogista
szakiskola és a gyógyszerész·i gyakornoki iskola
tanáráról, a klasszikus an.alitikai kéniia egy·ik régi
kiemelkedő alakjáról. Ismerteti és méltatja oktató,
nevelő, iskola szervező, tudo1nányos kutatái, valami·nt is1neretterjesztői te'üékenységét
1

*

1 ábra. Dr. Száhlender Lajos (1877-1946) gyógyszerész,
magántanár, felsőkereskedel1ni főigazgató arcképe

A magyar gyógyszerészek kémikusgárdájának
egyik kiemelkedő alakja, Than Kárnly és Winkler
Lajos professzor tanítványa és későbbi munkatársa 100 évvel ezelőtt: 1877 április 27-én született Budapesten [lJ Édesapja Száhlender Károly
MÁV főfelügyelő volt, vezérigazgatója volt a Belényes és Vaskohi (ma Románia: Vaskaű) vasúttársaságnak Ő építette ki a vasútvonalat is .
Száhlender Lajos alap- és középiskolai tanulmányait Pesten, Nagyváradon, Kolozsvárott végezte,
gyógyszerészgyakornoki éveit pedig Kolozsvárott
töltötte, és a kolozsvári Ferenc József Tudo1nányegyetemen 1897-ben gyógyszerészi oklevelet (magister pharmaciae) szerzett [2] Az oklevél megszerzése után mint ösztöndíjas vegyésznövendék
1
A szerző előadta a Sopronban rendezett III. J\fagyar
Gyógyszerésztörténeti Konferencián 1976. augusztus
15-én„

került Budapestre, Than Károly professzor intézetébe, ahol 1900-ban, „A mercurijodid jodómetriai
vizsgálata" címmel védte meg doktori disszertációját [3]. Az intézetben gyakornok [4], (18991901), majd tanársegéd lett, s közben a felső
kereskedeln1i iskolai tanári oklevelet is n1egszerezte, és ennek birtokában 1900-ban a Vas utcai
Felsőkereskedelmi iskola vegytan-áruismeret tanárává nevezték ki [l]
Kiváló szakképesítésére, nag,y aktivitására, széles körű gyakorlati érdeklődésére felettesei is felfigyeltek, ezért 1908-ban külföldi tanulmányútra
küldték [5]. Tanulmányútja során bejárta fél
Európát, sőt még Egyiptomban is megfordult.
Franciaországban tartózkodott legtöbb ideig, ahol
megtekintette Aubervil!iers-ben a Michaud-féle
szappangyárat, Oour bevoie-ban Bagot és Tils
illatszergyárát [5]. Külföldi tanulmányútjai alkalmával kapott kedvet a kozmetikai cikkekhez,
pipereszappanokhoz és egyéb drogista cikkekhez.
A külföldi tapasztalatokat itthon értékesítette;
szakmai fejlesztője lett a hazai drogistaiparnak
és szakoktatásnak 1909-ben „Droguista Szakiskolát" szervezett a Vas utcában (VIIL kerület),
a felsőkereskedelmi iskola épületében, ahol korábban tanított és később az iskolának igazgatójává
nevezték ki [2].
1915-ben a Földmívelésügyi Minisztérium és
a székesfőváros anyagi támogatásával és kezdeményezésével - a háború okozta gyógyszerhiány
pótlására - gyógynövénykísérleti intézet létesítésére kapott engedélyt [5J. A fővárostól telket is
kapott, ill. először a Droguista Szakiskola kísérleti
t!Jlepét adta át a létesülendő Gyógynövénykísérleti
Allomás kutatórészlegének [6l Az intézet különösen a rici11us, kömény, koriander, szappangyökér,
borsosmenta és mák ter1nesztésével ért el szép
eredményeket. Később az intézet vezetésére dr„
Augusztin Béla (1877-1954) gyógyszerészt, egyetemi tanársegédet, későbbi e . műegyetemi tanárt
nevezték ki, ak_i továbbfejlesztette a Gyógynövénykísérleti A1lo1nást a Herinann Ottó utca
15 s~· alatt [7J Az intézet neves gyógyszerész
munkatársa volt Kabay János (1896-1936), aki
mákgubóból és kicsépelt mákszalmából előállít
ható alkaloidákkal kísérletezett, és a morfin elő
állitását ott dolgozta ki; dr . Rom Pál, mint kísérletügyi fővegyész, az illóolajok kémiájával foglalkozott; dr . Zboray Bertalan az MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztály tiszteletbeli elnöke,
aki a drogok szennyezésével foglalatoskodott.
Augusztin nyugalomba vonulása után dr. Száhlender Lajos fiát dr. Száhlender Károlyt, mint kísérlet-
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ügyi föadjunktust nevezték ki intézet>ezetőnek [7]
Ma Gyógynövénykutat ó Intézet néven működik
Budakalászon, a József Attila utca 10 . sz. alatt
1923-ban főiskolai szintű, továbbképző jellegű
tanintézetet sze1vezett, az ún „Drogista Akadé1niát" Itt többnyire egyetemi tanárok volta}{ az
Augu1ztin Béla, dr. Farkas Géza,
előadók: di
d1 Jakabházy Zsigmond, dr. Tangl Kárnly, dr
Peká1 111ihály, dr Winkler Lajos stb. Ennek az
„Akadémiának" is igazgatója volt dr . Száhlendei
Lajos, és ő is tartott több továbbképző jellegű
előadást Az Akadémia 2 éves volt [2].. 1926-ban
áruismeret tárg'ykörbó1 magántanáná habilitálták
a József Nádor Műegyetemhez tartozó Közgazdaságtudományi Egyetemen . (Ma Ma1x Károly Közgazdaságtudomány i Egyetem) [2] 1927-ben pedig
a folsőkereskedclmi iskola főigazgatójává, 1942ben tankerületi főigazgatóvá nevezték ki [l]
Tevékenységekben gazdag életét 1946. március
16-án fojezte be. A Kerepesi temetőben helyezték
örök nyugalomra [2}. Szakmánk neves kiválóságáról dr. Erdey-Giúz Tibor (1902-1976) oki vegyész
és gyógyszerész, egyetemi tanár, akadémikus,
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke méltatta
és emlékezett meg róla a Magyar Kémikusok Lapjában [5]
Tudó1nányos tevékenysége„ Széles körű, nag3r
gyakorlati szakismerettel rendelkező, sokoldalú
tudós volt. Tudományos tevékenysége a klasszikus
gyógyszerészeten kívül pl. a „Hunyadi János"
ásványvíz és keserűsó előállítására, zsírok, olajok,
illatszerek vizsgálatára is kiterjedt Önálló vizsgálati módszert dolgozott ki a zsírok avasságának
kvantitatív n1eghatározására, s ezzel az eljárással
tökéletesítette a korábbi „Lea-füle" jodometrikus
eljárását Eljárását nemzetközileg is elfogadják:
, ,Lea-Száhlender '' -peroxidszá1n ~ 1neghatározásJ{ént vonult be a nemzetközi élelmiszer-kémiai
szakirodalomba[S,9 ].
Mint már említettem, első tudományos dolgozatát: „A n1ercurj-jodid jodometriai ·vizsgálata"
címen írta; ez l 900-ban jelent meg, és ezzel védte
meg doktori disszertációját a következő évben:
A kötött jód kvantitatív 1neghatá1ozása címen
a „Gyógyszerész" című szaklapban megjelent
cikkével hívta fel magára a tudományos körök
figyelmét. Ettől kezdve egyre inkább a jodometriás vizsgálatok kerültek érdeklődésének homlokterébe, s mint később látni fogjuk, ezzel megalapozta szerencséjét és hírnevét is. Érdekelték
az éterféleségek: az aethcr depuratus, aethcr pro
narcosi stb oxidációs folyamatai is. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatairól 1932-ben Rómában a XIV.
Nemzetközi Fiziológiai l(ongresszuson számolt be,
1932 . október 14-én pedig a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság előadógyűlésén: Az aethylaether autooxidatio okozta szennyezettségének
kvantitatív 1neghatározása címen ismertette. Elő··
adása 1932-ben nyomtatásban is napvil~got látott a Magyar Gyógyszerésztudom ányi Ertesítő
ben [lOJ
Legjelentősebbek azonban a zsírok, olajok avasodásának mértékével kapcsolatos kvantitatív
vizsgálatai, melyekről 1931-ben a Párizsban rendezett IV.. Nemzetközi Gyógynövénykongr esszuson,

22. évfolyam 10 szám

a párizsi Gyógyszerészeti Főiskolán számolt be.
Eljárásait 1930-ban a Magyar Olajipar RT. laboratóriumában dolgozta ki [5] Munkásságával nagy
elisn1erést aratott a tudo1nánvos szakkörökben.
„l\íódszerek a zsírok és olajok, avasságának nreghatározására~' (Dosage de la rancidité des graines
oleagineuses) címmel tartotta meg 1931. július
17-én Párizsban előadását. Módszere helyességét
több kísérlettel támasztotta alá [81 Kutatásáról
1932-ben !' Magyar Gyógyszerészeti Tudományi
Társaság E~tesítőjének 1932. évf. 1 szá1nában is
beszámolt [10]
A zsírok, olajok, illatszerek, illóolajok szappanipari kutatásai mellett jelentősek még a „Hunyadi
János" ás\'ányvízzel való kísérletei Eljárást dolgozott ki a te1n1észetes „Hunyadi János" keserősó
nak a bepárlás útján történő előállítására.
Tanuhnánya a Hidrológiaj Közlöny 1940 évf.
20. szán1ában jelent 1neg: "A budai keserűvizek
törté11ete és gazda.sági jelentősége" chn1nel. 1935ben a Saxlehner-cég felkérte, hogy a „Hunyadi
János" gyógyvizet oly módon párolja le, hogy
sótartalmuk változás nélkül újra oldatba vihető
legyen [5].. Ezt a problémát is sikeresen megoldotta
Sikerült olyan sókoncentrátu1not (nátrium-, magnéziu1nszulfát, 1negnéziun1klorid stb.) előállítania,
1ne1~yet újból feloldva az eredetivel a.zonos hatású,
de még jobb ízű gyógyvizet nyert Ezzel a „Hunyadi János" keserűsóval jelentős exportot sike··
rült biztosítani a hazai gyógy·árukercskedele1nnek [5]
Tudo1nányos értekezései a Drogjsta Szemlében,
Drogista Közlönyben, Kereskedelmi Sz>Lkuktatá'ban, Gyógyszerészetben, Hidrológiai Közlönyben,
Kémiku~ok Lapjában, Magyar Gyógyszerésztudományi Ertesítőben, a Természettudo1nán yi Társulat ,,A Kémia és Vívmányai" cín1ű könyvsorozatokban jelentek meg Szerkesztője volt a drogista
szakkönyveknek. Könyvet írt az olajokról: „Ter1nészetes, izolált és szintetikus illatos olajok"
címmel [lll Főszerkesztője volt a Kémikusok
Lapjának (1940-1944) . Kb. 60-70 tudományos
cikke jelent meg különböző szaklapokban [5, 12]
Gyógyszerészgyakornoki iskolai tanári niűködése
1910-ben kapcsolódott be a gyógyszerészgyako rnoki iskola oktató-nevelő n1unkájába; ez az iskola
akkor az Aggteleki utca 8. sz . alatt (ma VIII., Kiss
József utca 8. sz.) volt [13]. Előadta.agyógyszerész
gyakornok részére a kereskedelmi és közgazdasági
ismereteket Megismertette hallgatóival a gyógyadminisztrációs,
szertárvezetéssel kapcsolatos
könyvelési alapfogalmakat, leltározást, mérlegkészítést stb Elvégeztette a gyakornokokkal azokat a fontosabb számolási műveleteket is, amelyek
a kémiai preparatív műveletekben előfordulnak:
sztöchiometriai szán1ításokat, oldatok hígításával
kapcsolatos különfClc szán1ításokat A száraz
an3ragot érdekesen, világosan, jól é1thetőe11 adta
elő [7J Előadásá>al valósággal lebilincselte a hallgatóságot . Sokat adott a külső, jó megjelenés,re,
az öltözékére, mely mindig választékos volt. LTnnepnek tekintette, ha c!őadlrntott. 1911-ben a
Magyarországi Gyógyszerész Egyesület felkérésére
a gyógyszerészgyako rnokok részére megírta a
,,Gyógyszerészi kereskedelmi ismeretek'' cúnű

1918.
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könyvét, mel-y a hazai, a gyógyszerrigyi sze1vezes1
tá1gyú könyvek előfotá1ának is tekinthető
Munkakörét később dr . Putnoki István (19041971) egyetemi tanársegéd, a Drogista Szakiskola
későbbi tanára vette át [14]. Foglalkozott a gyógyszerészképzés megrefürmálásával is . Erről 1911ben Brüsszelben előadást tartott [15]
Tudo1nányos, isrneretterjesztő egyesületi tevékenysége Ilyen irányú ténykedését a Kis Akadémiában,
a Természettudományi 'I'ársulatban, a Ké1nikusok
Egyesületében és a l\iagyar Gy·ógyszerésztudo~
mányi Tá1saságban fejtette ki. Az Eötvös Loiánd
által 1899-ben alapított Kis Akadémiának legrégibb gyógyszerésztagja volt. További gyógyszerésztagok: Bartha István,, dr. Deér Endre, Ernyey
József, dr. Erdey-Grúz Tibor, Göllner Kornél, dr.
Ilosvay Lajos, Janitsáry Iván, Karlovszky Geyza,
dr Matolcsy 11Jiklós, dr Mozsonyi Sándor, dr
,lfuraközi Károly, dr Szkalla László, dr. Than
Károly, dr Végh Antal, dr. Winkler Lajos, dr
Weszelszky Gyula [lG].
Szrihlender 1905-1924-ig a Kis Akadémia rendes, 1924-től pedig vezetőségi tagja volt.. Első
előadását 1905 . március 27-én tartotta a kerámiai
anyagokról, amikor is a fajansz- és porcelángyár-·
tás1ól tartott igen éidekes, szemléletes előadást.
Ezt követte 1911-ben a szappan-illatszeriparról
tartott előadása. 1915-1916-ban a háborús ese1nények miatt szüneteltek az előadások, de azután
egyre sűrűbben tartott előadásokat. 1917-ben, mint
a „Drngista Szakiskola" igazgatója elég gyakran
szerepelt drogista cikkek: illatszerek, szappanok,
illóolajok stb ismeitetésével [16].
1939 decembei 16-án a Kis Akadémia megalakulásának 40 éves évfordulója alkalmából, mint
elnök serlegbeszédet mondott . Aktívan részt vett
a Kis Akadémia egyéb kultmális rendezvényein is:
teunészetkedvelő tagjai részére pi botanikai kirándulást szervezett. Ezen a ~iránduláson részt
vett Ernyey József (1869-19;!5) gyógyszerésztörténész, a Nemzeti Múzeum )::re1ntái:ának igazgatója, később az Országos Természettudományi
l\íúzeu1n főigazgatója is, aki a botanikának is nagy
művelője volt Együtt sze1vezték a küándulásokat.
Elvitték a társaságot a Ró1nai fürdőre, ahol a vízi
növényekben (Vallisneria spiralis, tündérrózsák,
vízililiomok, békalencse stb.) gyönyörködtek a ki1ánduJás résztvevői. További kirándulásokról is
tudunk: elvitték pl. a teunészetkedvelőket a Sashegyre, Sváb-hegyre, Farkasvölgyre, Hármashatár-hegyre stb., s azok ritka érdekes növényvilágát mutatták be [16]. Nemcsak szóval, hanein
írással is szolgálta az egyesületi életet. Részt vett
a Kis Akadé1nia kiadványainak, évkönyvének
szerkesztésében is . Nekrnlógot írt a Kis Akadémia
neves gyógyszerész tagjairól, így pl. Göllner Kornél
pályatársról és Winkler La:ios prnfesszorról [17,
18] stb
A Kis Akadémián kívül lelkes egyesületi tevékenységet fejtett ki a Magyar Kémikusok Egyesületében is, mint ezt nekrológírója dr. Erdey-Grúz
Tibor (1902-1976) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke írja a Magyar Kémikusok Lapja
1946. évf 1 számában: „Tevékenyen részt vett az
·egyesületi életben; bölcsességével, emberismereté-

vel, valamint emberekkel való bánni tudásával
nagy szolgálatot tett az Egyésületnek Dr . Száhlender Lajos sokoldalú egyéniség volt, aki közelről
ismerte az élet sz_á1nos ágát és bőséges gyakorlati
tapasztalatokkal is rendelkezett [ 5].
A Magyar Gyógyszerésztudományi Tá1saságban
is buzgó tevékenységet fejtett ki. Előadásokat tartott és több cikkét közöJte a Magyar Gyógyszerésztudományi Tá1saság Ertesítője, A kereskedelmi
Iskolai Tanárok Nemzeti Szövetségének is tiszteletbeli elnöke volt [ l]
Lelkes aktív tagja volt a Természettudományi
Társulatnak is (ma TIT). Előadásokat ta1tott a
Társulat I1épszerű természettudomán.yi estélyein.
Kb. 40 az ismeretterjesztő cikkeknek száma, melyeket a Társulat folyóirntában a Természettudományi Közlönyben jelentetett ·meg Cikkeinek
té111áit a gyógyszerészet, koz1netika, tudoinánytörténet tárgyköréből vette . Külön csoportot képeznek az I világhábo1ú alatt írt háborús nyersanyag pótlásával kapcsolatos cikkei és haditechnikai é1 tekezései: gázháborúról, hadieszközökről,
lőporos, rakéta- tűzfegyverekről stb..
Dr Száhlender Lajosról a folsornlt adatok alapján
egyértelműen elmondhatjuk, hogy igen sokoldalú,
nagy műveltségű, kiváló szaktudású ember volt
Nagy tudása párosult szerénységével, előzékeny
n1odorá·val, humanista magatartásával s minden
emberen való segíteni akarásával Az e1nberek
nagy közszcrctetét, bizalmát, tiszteletét élvezte
Szálllender azokhoz a kevés sze1encsés en1berekl1ez
tartozott, akik n1unkájukért megk:apták n1.á1
életükben az elis1nerést. Az oktatás területén \régzctt kie1nelkedő Inunkássága révén tankerületi fő
igazgató cí1net nyert el. A zsírok, olajol{ avasodásával kapcsolatosan végzett l{utatásával nen1zetközileg is elismert lett Születése közel 100 éves
évfordulója alkalmával kell, hogy kegyelettel emlékezzünk n1eg róla, a magyar gyógyszerészek
Pantheonjában róla is emléket állítsunk
Végül kedves kötelességemnek tartom, hogy
köszönetet mondjak dr. Horváth Árpád vegyészmé1nök, tanár, tudománytörténeti szakírónak,
tanítványának, aki felhívta figyelmemet dr Száhlender Lajos tudományos munkásságára, és kezdeményezte ~letrajzi adatainak összeállítását Sper-·
gely Béla gyógyszerész, gyógyszerészgyakornokelő
adó tanárnak, dr. Száhlender Lajos pályatárnának, és
végül dr. Száhlender Lajosnénak (sz. Bradovka
Livia Hajnalka) okl. vegyésztanámőnek, akik sok,
eddig ismeretlen irodalmi adattal segítettek dr.
Száhlender Lajos életrajzának és a munkásságát
méltató jelen tanulmánynak az összeállításában.
Dr. SZÁHLENDER LAJOS
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1912
10 Ua Gyógyszerészi Folyóirat VII. 8. sz. 100-103.
1912
11 ~<\._ gyógyszerészképzés refürmjáról Gyógysze1észi
].:olyóirat. VI. 4 sz. 41-45. I 911.
12 Opiu1ntermelés hazánkban. Természettudon1ányi
Közlöny (TTK) XLVII 170-171. 1915.
13. A ruhatetvek irtása anisollal Uo. 261-262
14. A kenyér és a háború TTK. Uo 323-----:329 1915

Az anyarozs gyűjtése hazánkban. Uo. 397,
A fojtógáz mint harci eszköz. Uo„ 449„ 455
A lövedékgázok és mérgező hatásuk Uo. 510-514
Védekezések a fojtógázok ellen. Uo. 733-735
~4. cetvelő felhasználása Uo„ 739-740.
~<\_z alumínium tulajdonságai és felhasználása békében és háborúban. Uo. 788-795.
21 Zsí1te11nelés élesztővel TTK XLVIII 50-52 1916
22 Fehérje élesztő Uo. 52
23 Háborúban használható füjtó, mé1ges és könnyezést
fakasztó•gázokról . Uo. 120-121 .
24 A gyógyszerészek háborús tevékenységei Franciaországban. Uo. 122.
25. Új gyógyszer alakok. Uo 26 7-268.
26 Újabb törekvések az éleln1iszerkészletünk növelésére. Uo. 320-327
27. Ötfilléres váltópénz vasból. Uo. 343
28 Néhány adat a hadieszközök múltjából Uo 462468.
2·9. Nap1af01gó magvak felhasználása szappanfőzés1e
Uo 614
30. A kenyér szikkadásának késleltetése vegysze1ekkeL
Uo. 663-664
31 A vadgesztenye éttékesítése. Uo. 677-678,
32 A szén gazdaságosabb értékesítése Uo 714-716
33„ A napraforgó magvak értékesítése„ Uo 749-750
34 Szappan(őzés otthon. Uo„ 825-827.
35. Húsnen1űek konzerválása pácolással. Uo. 827-828
79-::-80.
36 A repceolaj értékesítése. _ TT!{ XLIX
1917
3 7 A kenyé1 és a hadviselés. Uo. 141-144.
38. A toilette szappan16L Uo 220-224.
39 A világ gabonate1melésének csökkenése Uo 445446.
40 A háború okozta cukorínség és a cukor pótlása
szacha1innal. Uo. 503-508
41. Az ecet és a citrom pótlása. Uo. 640-642.
42 A hadicukor finon1ítása házilag„ Uo 770-771
43 Az alumíniumoxid felhasználása gázok ·szá.1ítására.
TTK. PÓTFŰZET. 188.
44 Ágyúzás és az eső TTK. L. 55--:57. 1918.
45. Kenyé1kelesztés tisztított sö1élesztővel. Uo. 60-61.
46. A gá,támadás titkairól TTK LIII. 22-2 7 1921
4 7 Lehet-e naprafürgó olajos magvaiból há.zilag szappant főzni! LV. TTK. 255-256. 1923.
48. A borszesz helyettesítése az illatszer és a kozmetikai
i.Ea1ban. TTK. LV. Pótfüzet. 74~ 1923.
49, Uj módszer az illóolajok lepárlására Uo. 74-75
50. Módszer zsúok és olajok avasságának meghatározására. Avassági fok, avassági,szám. Magyar Gyógysze1észtudományi Társaság Ertesítője„ 1932 1„ sz.
58-69.
51. Az a.ethylaether autooxidatív okozta szennyezettségének kvantitatív,meghatá.rozása. Magyar Gyógyszerésztudományi Ertesítő 1932„ 6 sz„ 425----439.
52. A kémia,,_ technológia és áruismeret tanításte1vezete Kereskedelmi Szakaktatás 193 7. 120-1_32
53. Ap1óságok TVinkler Lajosról és sze1epe a. Kis Akadémiában„ Kis Akadémia Könyvtára XXX\TII„ K.
1940. 27~36.
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19
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54 A szag és a szagosító anyagok I'Cén1ia és "\Tív1nánya
című könyvsorozatban. II. I'C. 343-347. Te1n1észettudo1nányi Társulat. 1 940
55 A budai keserűvizek tö1ténete és gazda.sági jelentő
sége. Hidrológiai Közlöny XIX 1940. 316-329
56 Tern1észetes, izolált és szintetikus illatos anJ agok
Bp. 1942„ Buzá1ovits Nyon1da, Eszte1gom. 1-97
57 Göllner Kornél és a D1ogista Szakiskola- D1ogista
Sze1nle 1943 V. 13. sz. 1-3.
58 Tern1észet0s izolált szintetikus illatos anyagok
Kémikusok Lapja II. 12. sz. 16-22 1941
59 Ua. Uo III. 1 sz 5-10. 1942.
60 Ua. Uo III. 3. sz 35-36 1942
61 Név- és ta1talo1njegyzék a ICé1nikusok Lapja 19401941. évfolyamához J 942
62 En1lékezzünk régiekről Dr. Fábinyi Rudolf (18491920) Kémikusok Lapja 1943 I\T 8. sz. 125-126.
63 Dr E-rdey-Grúz Tibor. \Tegysze1isn1e1et I. (könyv··
isn1e1tetés) Kén1ikusok L,apja 1943. IV. 10. sz 158
64 Keniény Elemérné-Bródy 111ária Kozn1etikai készítni_ények előállítása. (könyvís1ne1tetés) Kén1ikusok
Lapja 1943 IV. 12 sz . 189-190
65 Dr. Erdey-Grúz Tibor \:,-egysze1is1ne1et II. (könyv·
isn1e1tetés). Kén1ikusok Lapja. 1944 V 1 sz 46
66 Dr Gorka Sándor elhalálozásáról való n1ege1nlékezés„
Kén1ikusok Lapja 1955. VT 6 sz. 89
6 7 Horusitzky Henrik elhalálozásáról való megcrnlékezés Kénükusok Lapja. 1944 \,T 10 sz 145
IRODALO:Vf
1 Hornyánszky V : ~<i. l\fa.gJ:Ur Tá1sa.dalon1 Lexikonja II 527. Palla.s Nyon1da (1930). - 2. Bradovka L H
(Száhlende1 L-né) szóbeli és fr4sbcli adatai 1977.
A 1ne1curijodid jodon1eüiai
1-4 - 3 Száhlender L
Vizsgálata (Dokto1i é1tekezés) Bp 1900 :F'1anklin
Than Ká1oly
4. Szabadvári F
Tá1sulat 1-19 Akadén1iai I\:iadó. 2ó6 (1972) - ó Erdey-Grúz '1'
Magyar I\:.émikusok Lapja I 1 sz 23 (1946) - 6. Ba1ad·
lai J., Bársony E. l\fagyaro1szági gyógysze1észet tö1ténete az ősidőkt61 napjainkig Bp 1930. II.. 505 ó56,
Gyógyszerésztö1t Diá1iun1
560, 628 - 7 Spergely B
ÉieiIII 2/10 1974 31-41 -- 8 Marikovszky Z
19-24 1955
nüszervizsgálati I'Cözle1nények I
9. Táplányi E : Gyógyszerészet XXI, 9, 341-348
l\Iagyar Gyógyszerész··
10 iS'záhlender L
(197 7) tudon1á.ny Értesítője. ;LX: 425-439. 19&2„ uo. 58-69 11. Száhlender L. Te1mészetes, izolált és szintetikus
illatos anyagok Buzarovits Nyomda„ Esztergom 1------'---9 7
Magya1 Gyógysze1éEszte1gom. ~ 12 Táplányi E
szeti Társaság Gy6r··Sopron megyei híradója 24-25.
1976„ Sop1on - 13 Spergely B. Szóbeli és írásbeli
adatai.. 1973 1-2 - 14. Táplányi E. Gyógyszerészet.
XV, 9, 349-350. (1971). - 15 Száhlender Gyógysze·
részi Folyóirat V I, 41-45 (1911) - 16. Bartha J,
För.ster R A !{is Akadén1ia 42 esztend&je az ez1edik
előadásig (1899-1941) Bp. I\:is Akadé1nia Kiadása.
1941 231, 529„ ·-17 Száhlender L. Apróságok Winkler
Lajosról és szerepe a Kis Akadé1niában Kis Akadémia
Könyvtá1 XXXVII K. 27-36 1940. - 18 Száhlender
L Drogista Szemle . V, 13, 1-32 (1943)

.Jl-p 3. I a n na H w: )J{u3Hb u őeRmeAbHocmb <jjap.Maqe&ma u XUMUKa iJ-pa .naií.om CaxAeHOep (1877-1946)
TIO CJIY1IaIO IIOl.J:IH 100-JieIHetí: íO,TI:0BlllJ1HhI CO ,1l;H5I pü)l(•
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IIIKO.Jihl CTOJHIU.hI
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IIIKOJibI cra)l{epos-lflapMaU,eB'IOB, BbI,[{3FOil{efOC}:f
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Di. E. Táp l á. ny i: Life a.nd wor k of Dr L. Száhlender (18?7·-1946)
On the ccntennarv of L. Száhlender's birth, f:ron1 a distance of three dccades, his life "\\TOrk as a teache1 and
direc.tor of the l\fet1opolitan Highschool of Coinmerce,
of the School of Droggist, lecturer of the School of Pharn1acy .4...pprentices, as a classical \Vorker of analytical
che1nistry, is recalled at the contenna1y Of his birthday.
His pedagogic, scientific and teaching, organisatory,
social and scientific, sciencepopularizing activities are
appreciated
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Dr E„ Táp lány i: Leben und Tflirken des
Apothekers und Che1nikers Dr L Száhlender
Anlass <les Zentenna1iun1s der Geburt von S Száhlender, Apotheker und Chen1iker, Lehrer und Direktor der
hauptstadtischen Handelsoberschule und der Drogisten„
schule, \'"ortrager der Schule der Apotheker-Pra.ktikan.
ten, vorzüglicher Arbeiter auf den1 Gebiet der klassischen chen1ischen Analyse, seine Laufbahn und \.Virken
wir·d besprochen. Seine piidagogische, erzieherische,
wissenschaftliche, wissenschaft-popularisatorische Tiitigkeiten \Verden gewürdigt

(Fővárosi

Tanács Gyógyszertári Központjának 822 gyógyszertára
Budapest 1081.. Szántó Kovács János utca 4)
Érkezett: 1976 . szeptember 16

(TJ SZARVASMARHA-BETEGSÉG
A.lISZTRIÁBAN

kikelő ák.:ák megtámadják a noveny gyökereit, fiatal
hajtásait és virágait és olyan pusztítást végeznE.'1r azo„
kon, hogy a várt szüret végképp elma1ad (54).

Ibj · Öst. Ap -Ztg. 31 (19), 389 (19 77)
Ausztriában egy új szarvas1narha-betegség tűnt fel:
a „legelői láz". Kórokozóját, inelyet eddig csak külföldön, főként Finnországban is1nertek, osztrák szarvasn1arhák vérében is kiinutatták a bécsi állatorvosi egyeteinen.)\,Iég nem tudni, n1ilycn mértékben terjedt el az
országban ez a betegség . A kól'okozók űn iickettsiák,
1nelyeket beteg állatokról kullancsok visznek át egészségesekre Ezek a baktériumok és vírusok között helyet
foglaló élőlények Az einlített kórkép n1agas, 41 fokig
ti:c·rje<lő lázzal jár és erősen csökkenti a tehenek tejhoza1nát. Kóros elvetélésekct is okozhat.
A. felfedezés az egyete1n parazitológiai intézet vezető
jének Dr. Rudolf Supperernelc és inunkatársána.k, Dr
Husszein El-Hinaidynr:rk nevéhez fűződik (52)

R B
LÁBTÖRÖTT LOVAKNAK GIPSZKÖTÉS
HELYETT EPOXIDGYANTA

J. 0. · Öst. Ap -Ztg 31 (19) 389 (19 77)
.Nagy-állat.ok csonttöréseinek kczelésére.újszer(í kötés
áll most az állatorvosok rendelkezésére Az „Araldit"nak nevezett kötés üvegszövet- és epoxidgyanta kombi„
nációjából áll. Az ötlet egy találékony állat.orvosnak köszönhető, akinek a lóklinikán lábtörött lovat kellett kezelnie. Vastag vatta.kötések vagy gipszpólyák olyan terjedelmesek és súlyosak voltak, hogy inkább növelték a
törés veszélyét. Ezzel szernben a gondosan alkalmazott
epoxidgya.nta-üvegszövet bandázs könnyű és ellenálló
volt, a1nit az állat kitűnően tűrt és nyolc héten át változatlanuJ viselt. Időközb~n egy vállalkozó n1ár forgalom··
ba hozott olyan komplett csomagolást, amely az ilyen
kötésekhez szükséges valamennyi tartozékot magában
foglalja, és ainellyel az állatorvos akár a baleset színhe1yén képes azonnal sikeresen közbelépni (53)

R B.
KÁBÍTÓSZERNÖVÉNYEKET ELPUSZTÍTÓ
ROVAROK

B S.· Öst Ap.-Ztg. 31 (19) (1977)

'

A növényi kártevőket tanulmányozó tudósok a bogarak és molyok között háron1 olyan fajtá.t fedeztek fel,
amelyek képesek a mák és az indiai kender kultúráinak
elpusztítására. Az Egészségügyi Világszervezet megbízásából ezeket a rovarokat nagyban tenyésztik és ez idő
szerint már elegendő ni.e"nnyiséggel rendelkeznek a genfi
központban ahhoz, hogy bogarak és molyok petéit, ill.
bábjait rendelkezésükre bocsássák azoknak az államoknak, amelyek komolyan veszik a kábítószerek elleni
küzdelmet. Az illegális mák- vagy kende1 ültetvények
felett repülőgépről leszórt petékből, iUetőleg bábokból

RB
CIVILIZÁCIÓS BETEGSÉGEK AZ NSZK-BAN
APM• Öst. Ap . -Ztg 31 (19), 390 (1977)
Egy most közzétett kiadvány adatai szerint az ún.
civilizációs betegségek egyik fő előidézője az életmód
rnegváltozásában keresendő Az ezzel járó kockázati tényezők, pl. a túltáplálkozás, a különböző élvezeti szerekkel vaJ ó viss?.aélés, vala1nint a túl kevés test1nozgás l\iivel az állani.nak az élvezeti cikkekből t8kintélyes jövedehne van, a jó szándékú intehneknek csekély a foganatja„ Ilelytelen t.áplálkozás és életmód folytán az NSZK
asszonyai 70%-án és a férfiak ;í4%-án több n1int 10%nyi többletsúly keletkezett. Evente mintegy 120 OOO
ember halálát okozza szívinfarktus (1948·-ban mindöszsze 2800 volt ez a szám). Az alkoholizmus folytán kezelésre szorulók száma 1,6 inillió, szemben az 1969„ évi
600 000-rel. Évenként mintegy 140 OOO embernek kell
idő előtt ni.eghalnia ezért, inert dohányzik„ Ugyanezen
okból l 00 OOO állampolgá1 válik idő előtt rokkanttá .
A férfiak átlagos életkora nemcsak hogy neni. növekedik
tovább, hanem mintegy másfél évvel vissza is esett . Az
elkerülhető betegápolási költségeken felül megszaporodott rokkantsági és egyéb járadékok évi összege csaknem 30 milliárd márka (56)

R B

'\. GYEHMEKBALESETEK HÉT FŐ OKA
smog Öst. Ap -Ztg 31 (19), 390 (1971).
Más országokkal összehasonlítva a gyer1nekbalesetek
száina az NSZK-ban a legnagyobb: kétszer annyi inint
pl. Franciaországban A balesetek legtöbbje neni. az utcai
forgalomban, hane1n otthon a házban, a kertben vagy a
játszótéren fordul elő. Abból a célból, hogy a szülőket és
nagyszülőket a kicsinyekre leselkedő veszélyekl'e figyelmeztesse, egy biztosító társaság összeállította a leggyakoribb halálos balesetek okozóit:
-

kötött hálós gyermekágy vagy járóka;
plasztikzacskó;
nyitott gyógyszerszekrény vagy őrizetlenül ha·
gyott gyógyszer;
nem biztosított villa1nos konnektorok (dugaszolóaljzatok);
tisztítószerek a konyhában vagy V\T.C.-ben;
forró folyadékok;
gombok vagy más apró tárgyak lenyelésének veszélye (57)

R. B

