-------

A MAGYAR GYÖGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG LAPJA

Szerke;nitök: DR BRAKINER ANIAI, DR ISSEKU'IZ LIVIA, DR. IÁNG BÉIA felelős szerkesztő, DR. MOaR IAMÁS
és DR VINCZE ZOI TÁN
Technikai szerkesztő: IÁNG MIKIÖS, stilszerkesztő: NAGY I:i\fRE
1972 január
16. évfolyam

LSZÁM
~---

G;yógyszeiészct

l~„

1-4, 1972

RICHTER GEDEON GYÓGYSZERÉSZ, A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR
MEGALAPÍTÓJA
MEGEMLÉKEZÉS SZÜLETÉSÉNEK 100 ÉVFORDULÓJÁRA
DR MOZSONYI SÁNDOR

Így van ez a gyógysze1észettel is, ainely sok tudóst, n1űvészt, írót és n1ás kiválóságot adott a világnak külföldön és itthon egya1ánt, s akik műveik
kel, alkotásaikkal emeltek önmaguknak emléket
Az utókor igyekszik háláját le1óni irántuk, n1egemlékezéssel, emléktáblával, pmtrékkal, szoborokkal, érn1ekk_el, egyes gyógyEze1 tárak pron1ine11s
sze1nélvekr ől való elnevezésével stb
Ilye;1 alkotó személyiség volt Richter Gedeon
gyógyszerész is, al{i11ek érdemeiről itthon n1a 1ná1
kevés szó esik, s a fiatal gyógyszerész-generáció
alig hallott ióla. Annál többen ismerik nevét küföldön, ahova az általa alapított Kőbányai Gyógy
szerá1 ug:yár világszerte is111ert készítn1ényei 111a is
az ő, márkát jelentő nevével ellátva jutnak el
De lássuk közelebbről, hogy ki volt az a gyógyszerész, aki egy sze1ény gyógyszertárból elindulva, a mai legrégibb, nagy magyar gyógyszergyárat megalapította
Gyógyszertári tevékenységéről sajnos, csak kevés adat áll iendelkezésünkre; ezeket is főleg
Pillich Lajos műszaki igazgató, vegyészmérnök,
Richter Gedeon egykori kiváló gyári munkatársa
A szel ző is1ne1' fel i a 1nai legrégibb niagyar gyógysze1 - és mások emlékezéseiből, továbbá a különböző higyár, a világhírű Kőbányai Gyógyszerárugyár 1872- vatalos iratok és más fonások alapján - Perjés
ben született alapítójának, Richtei Gedeon gyógysze- István föosztályvezető által - megírt „A Kőbá
résznek iövid életrajzát és gyógyszerészi pályafutását nyai Gyógyszerárugyár története 1901-1970"
Javasolja, hogy a születésének'JOO éves évfordillóján című munkából merítettem . Az így nyert egyes
frJ,rfandó ünnepségen a 1na is nieglevő (IX , Ullői út n1egállapításokat az egyete1ni és n1ás fórun1ok
105.) volt gyógyszei tárát ióla nevezzék el s ép'Uleté- adataival kiegészítve adom közre
nek külső falán emlél:táblát helyezzenek el
Richter Gedeon 1812 szeptember 23-án született
Ecséd községben, Heves megyében Apja földbütókos 'olt Középiskolai tanulmányait Gyöngyö1vlinden pálya, lninden szakágazat igyekszik sön ·végezte, de hogy inikor és hány é·vig, ez az otn1egőrizni, n1egöiökíteni nag)jainak en1lékét; azo- tani günnáziu1n jóakarata elle11ére se111 volt 111egkét, akik kiválót, marnrfandót alkottiLk szakmájuk állapítható . Komplikálja ezt a kö1 ülményt az js,
és a.z emberiség javá1a.
hogy a gyógvszerészképzéssel kapcsolatban l 892.
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évi szepteni_ber· hó 9-én életbelépett az új, 35985. sz
kultuszminiszteri 1e11delet, ainely szeri11t 6 középiskolai végzettség, illetőleg érettségi bizonyítvány
n1egszerzése volt az előfeltétele annak, 11ogy valaki
gyógyszerészi tanuln1án~v-okat végezhesse11. Ez a
r8ndelet saj11os, ne111 adott választ arra, l1ogy azokra a hallgatókra, akik az addig érvényes 1859 évi
szabályzatban előírt 4 gimnáziumi előképzettség
gel rendelkeztek (ezek közé tartozott Richtei is),
milyen intézkedések vonatkoztak Annyit tudunk
csupán, hogy egyetemi tanulmánvait 1893 és 1895
között Budapesten végezte
Mindezek figyelen1bevételével tanulóéveit körülbelül így rekonstruálhatjuk: 4 évi elemi (ma általános) iskolai oktatás után 1882-ben kezdte és
1886-ban - esetleg az új reformra való előrelátás
ból 1888-ban - fejezte be a 4., illetőleg a 6 gimnáziumi osztályt. Ezt követhette a 3 évi gyógyszerészgyako1noki n1űködés, n1ajd ,:-izsga utá11 n1ég 2
évi gyógyszertári gyako11at. Ezután iratkozott be
az 1893-94 tanévben a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészeti, az 1894-95 tanévben pedig
Orvosi Karára ahol gyógvszerészi oklevelét elrTyerte
Érdeklődési e ta1 tha.t- sz:án101, hogy a fünt ernlített
1892 évi szabály:1.nt 8zerint 111il:) en köte10z6 tantá1g·y ak
volt,ak.
Bölc:::sészeti l(a1on az ulső taiu~'\ J félé\ ében fizika,
állattan és ásvány1an Jii::-:tj 5 óuiban, a 1J. félévben '\·cgytani gyakoilatok heti 15 ó1á.ban l\Iindkét szen1esz:te1ben általános ós ldsé1leti '\-0gytan (sz01 \·etlcn és szerves
1·ész) heti 5 óuiban, 1ov1ihlJá. c-ln1élf;ti és gyako1lati nö'\ énvtan h0ti 5 ó1 ában
A>'. T félc~v végén fizikából, a 11. félévet kövt;tően pctlig "\ egytanból és növénytan,ból Dn el6vizsgút kellett
tenni a Bölcsészeti lCaron. (A.llai tanból és ásványta.nból nern volt szán1onké1 és )
Az 1891-95 tanévbun Uíé 01vo8i Ka.1on a következd
tárgyak voltak előírva: a:r, I félévben gyógysze1isn1e
(mai elnevezéssel gyógynövény- és d1ogisn1e1et) és eln1életi ele1nző vegytan heti G, kén1iai labo1atóriu1ni gyakorlat pedig h0ti 15 Ól'ában. A közegészs6gtant - új
tárgyként - ht:li 3 órában adták el6
A II. félé·vben a gyógyszel észeti vegytan heti 5 ó1a
cln1életivel és 15 óra laboratóiiumi g;yako1lattal, 1.ovábbá a gyógysze1isn1e1·e1i gyako1lat·ok heti 10 órával
SZf-Jl epel t ek
E tanuln1ányokat követi.ék először a g,Yakorlati szi·
gorlatok az elen1ző és gyógyszE;1észeti vegytanból, vala··
inint a gJ·ógysze1ismébőJ
Az elméleti szigorlat tá1gyai a követko,,;ők voltak:
általános és gyógysze1észeti vegytan és gyógysze1isme,
továbbá gyógyszerész0ti műtan (mai nómenkla.tu1ával
gyógyszerészet, illetőleg újabban gyógyszertec:hnológia )
Ez utóbbiból egyetemi el6adások 1907-ig nen1. voltak
Tárgya az 1888-ban'rnegjelent A II. l\iagya1 GyógyszE;Ikönyv galenusi részének ismerete volt.

Az első tanévre vonatkozólag Richterről az Eötvös Ló1ánd Tudományegyetem nek sem a Bölcsészeti, se1n a Ter1nészettudon1án yi Karán ne1n sike·
tült adatot kapnunk
A Sen1n1elíveis t)rvostudo1nán:yi J<~g:ycten1 az
l~g·y·ete1ni Tanács tern1ében levő: „Az orvosokról
és gyógyszerészek1éíl vezetett diplon1akö1i-yvhen''
azonban a következő adatokat találtuk:
„Richtei Gedeon Ecséd. Herns m. 1894-95
I„ gya,k<n lati szigo1 lat 1895 \T. 28
lI. elméleti (záró) szigor lat 1895. VI 20."
.A Sen1n1el\veis Orvostudo1nányi }~gyeten1 G·vóg:yszerésztudo1nánvi K<tla dékáni hivatalábar1 ő1zött,
a.z 187.5-76. t·;1.1H~Yt6l 'rezetett „Gyógyszerészi
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szigorlóvizsgák jegyzőkönyvébe11" pedig a követadatolr vannak bejegyezve:
„Richter Gedeon Ecséd. Heves m 23 éves,
Zárszigorlat 1895. VI 20
Gyógyszerisme: kitűnő; Di Bókav Árpá<l (rt
gyóg:yszertan professzo1a)
Kémia: elégséges; Dr Lengve! Bél11 (a kémia
egyetemi tanára)
GyógyTszerészi inűta11: kjtűnő; Dr ?\lolr1ár Nándor (gyógyszertártulajd onos)
\! égered1nényr: Jcit-fínő; Dr Hőgyes Endre (orvoskari dékán)"
Az 1895 június-1>ó-~-égén ehryei t gyógysze1észi
oklevél biltokában még 2 évig Budapesten folytatott gyógyszerészi gyakorlatot Richtei, de hogy
melyik gyógyszertárban, erre nincs adatunk 1897ben azután 4 esztendeig tartó külföldi tanulmányútra n1ent, n1elynek során nén1et, angol, olasz és
francia gyógyszertárnkban dolgozott és szerzett
- a n~yelvisn1eretek inellett - széles körű, korszer-fi tapasztalatokat, i1e1ncsak a 111indennapi
gyógyszertári tevékenységben, hanem a gyógyszerek kisüzen1i előállításában is, a111elveket később
itthon hőségeRe11 ka.n1atoztatott
HlOl-benhazatérve , atyai ö1ökségéből megvette
a lX ker. Ullői út 105. sz. és a Márton utca sarkán
n1a is n1eglevő és üzen1elő 907-es - a.kkor „Sas"hoz cín1zett - gyógyszertárat, al1ol a 1ecept{1rai és
galenusi gyógyszerek készítése n1ellett, korsze1 ű
úttörő niunkaként, endokrin inirigyek horn1onjait
tartaln1azó készítn1ényel{ kisüzen1i előállításába
kezdett, le1 akva ezzel későbbi nagy lpari gyógyszer gyá1i tevékenységének alapját
JClső ílyen 11atásos, jól bevált készítn1énye az állati mellékveséből előállított, Tonogénnek elne';ezett te1n1észetes adre11alin volt, inelyet azután
sorra követtek a többi úi, ún organote1ápiás
gyógyszerek
.Az cgy1·e növekv6 an:yagi és erkölcsi siker lassan egy gyógyszergyá1 felállításának gondolatát
érleli meg benne. A gondolatot csakharna1 tett kö,. ette
Mint Perjés l-'3tván írja, a „SaR" -11atikában gyá1tott és egyéb tervezett gyógyszernkre 1904-bcn
gyártási engedélyt ké1t Ezt „A közegészségügy
iendezéséről" szóló 1876. évi XIV. törvénycikk értelmében enc illetékes belügymíniszter - az Országos Közegészségügyi Tanács vélen1énye alapján - 1904-ben engedélyezte a Tonogen suprarenale, a TabL thyreoideae, a Tab!. ovariae elnevezésű készítn1ényekre vonatkozóan
Ezt követően az 1906. évben megvásá1olta a X
kei ületben a Cserkesz utca 63 szám alatti telket
-- ahol a gyár egy részlege n1a is 1nűködik - , s ezen
1907 júliusában megkapta a gyógyszergyártási
ipai engedélyt. A legrégibb hazai gyógyszergyár létesítése ,,Richter Gedeon Jl egyészeti Gyár'' 11éven
tehát az 1907 évhez fűződik
A gyár az első világháború alatt és a Tanács
köztársaság idején is megbecsülten működött, hog)
a.zutá11 az 011:;zág határain) Rőt a tenge1er1 túl is
megkezdje megbizható készítményeivel - közben
szá1nos felfedezéssel, Sza.badalon11nal és tudo1nányos niunkával, vegyi szintetikus, :fizokén1iai stb.
kező
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készít111ényekkel kibővít\Te - egyre f01{oz6dó n1é1- ba, n1a is a patinás .,l{.ichter Gedeon \leg·yészeti
Gyár" néven
tékű hódítását az egész világon az elisn1e1és és
Nen1 lehet célunk: s e11e nen1 is vagyunk 11i\;an1egbecsülés útján.
11og,:- a gyár tevékenység ét és fejlődését
tottak,
_i\z 19'23'-tól rés_zyénytársaságké11t 1nűködó üzen1
ben isn1eltessü k; ez bőségesen 1negtö1 észleteseb
i
eltekintvezökkenőtDl
fej16dése - több-fre\res13bb
foh tatódik a 1m\sodik világháború ideje alatt is tént 111á1 az irodaln1i részben f6lso1olt kötetekben.
Az egyre e1ősöd6 fasizn1us idejé11 azonban _Rich- Az egészségüg,y és 1nás szaktudon1á nyolt dolgozói
fc1rel szen1ben 111ll1d ellenséger3ebh hangulatot kel- eg-yébként is jól isn1e1 ik ezt a hataJn1as üzen1et, s
tettek 19+4 áp1ilisábltl1 gyárából is elűzték, l 9H betegek légiói él\-ezik világszerte gyárt111á11yai11a.k
decemberéb en pedig a nvilasok hatoltak be laká- áldásait. Anny,it azonban isn1ételte11 111eg kell en1sába, onnan a Duna-partr a hurcolták, s 111ásokkal lítenünk: a gyá1 alapítója elévülhetetl en érdemeket szerzett azzal, hogy elvetette azt a n1agot,
együtt őt is n1egölték
.!\ n1árti1halál t halt Richter Gedeon szen1élyéró1 a1nelyből ez az óriám'-.:fáAcá ..terebélyese dett, Yárosegykori kiváló n111nkatársa, Pillich L·ajos n1űszaki résznyi üzem kifejlődött
Richter élete végéig haladó szellemű gyógyszeigazgató a következőkben en1lékezik n1eg:
rész volt, aki f8lisn1erte, hogy a kisüze111i manuális
„ ll-ichter Gedeon, kiváló egyéniségé11ek legkien1el- gyógyszer készítés mellett a gyógyszerés znek rá kell
kedőbb jellenrvo11ása alkotó zsenialitása és rend- térnie az üzen1i, gyári 111é1'etű gyógyszer-előállí
kívül szerénységg el párosult, n1élységes hu1naniz- tásra l<~zt 11en1csak f8lisn1erte, har1e1n 1neg is tette
1nusa volt. Szenvedél:v esen szerette a n1unkát és :Másik é1de111e, hogy fi~lisn1erte az organote1áp ia jeannak ered1nényes sége jelentette szá1ná1a a leg- lentőségét a g\' ógyászatban .
nagyobb örön1et. Egész életét az alkotó tevéken)Richte1 Gedeon gyógyszertá ri n1űködésé1ől - n
ség szolgálatáb a állította. Lankadatla n szorgalom- 1nár en1lítetteke11 kívül - nen1 tudunk sokat ino111nal, rendszerese n tanuln1ányo zta a nen1zetközi dani, csupán egyko1i gyógyszer tárá11ak néhány
tudománvo s felfedezéseket, é~ fárndhatatl an enei- iendelkezés1 e álló adatával p1óbáljuk azt még kigiával te,;ékenyke dett a kutatási eredmények gya- egészíteni
kodati hasznosítás án E töiekvéséne k lendületet
A. „GJ ógysze1észi Iletilap" 188 7. évi VI 16-i számáadott inély hu1na11iz111usá, 1nely a g-yógyítás hatészerint a IX kerület l\![árton utca és
konyságának : fokozását célzó 111unkáját ösztönözte, ban foglaltakközötti
részen nyert „szen1élyes gyógyszerutca
'rüzoltó
továbbá azon különleges adottsága, n1elynek révén tári jogot" Bm·thán Gyula. oklE-r\. eles gyógysze1 ész, aki
korát n1egelőző éleslátással isn1e1 te f81 a, tuclomá- gyOgJ szertárát a Márton u 29„ sz alatti házban állínyos f8lfedezések gy6gysze1 ipari httsznosításá na.k totta fel Rövid id6 rnúlva azonban n1egvált a gyógysze1 lehetőségeit
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A n1agya1 gvógyszeri111:1r 1ncgte1en1té sének és
fejlesztésén ek -· a.bban a.z idöben g:yak1an népszerűtlen -- nen1cs ügyét lankadatlan lelkesedéssel inűvelte eg:y- életei] át, 111iközben kiapadhatn ilan kezden1ényezőkészsóge segítette a gyakran elháríthatatla mmk tűnő akadályok leküzdésébe n
\Tégtelen szerén-,vsége osztatlan iokonszenv ct é,b1 esztett n1indazokbn n akik őt közelebbről isn1e1ték. l)á111tlan szo1galn1á,;al példát 111utatott inunkatársainak . és kiváló eh1heri adottságai r'évén n1éltán vívta ki kortáTsai nagyiabccsü lését Életszen1lélete a jövőbe yeteit optimista hit hatotta át
l<'enntartás nélkül bízott az en1berek jóhisze1nűsé
gében s talán ez okozta tragikus végzetót is, hiszen az üldöztetés idején sen1 n1enekült biztons;_{gba - jóllehet n1ó(lja lett \;olna rá ·-, n1e1 t bízott
abban, hog> nel{i nern lehet bántódása, hiszen a
l{üzösség javáért fáradozott egy életen át Sa,jnos,
tévedett
Igaz e1nbe1 \'Olt, ina1adandó t alkotott"
_._~ Jnásodik ,.-jJá.ghábo1 ú szörnyű pusztításai a,
R-ichter-gyá1 at scn1 kín1éltél{ n1eg: teten1es anyagi
károkat szen\„edett, n1cl~et azonban a fBlszaba<lulás után csakhan1a1 kiheve1t
Igazi, nagyszabás ú lendületet az 1951-ben K6bányai Gyógyszerá rugyár elne\;ezést n:ye1t üze111
fejlődésében az 1948. évi államosítás utáni idő hoY.ott, an1iko1 is a i·ekonsi1 ukciót követóen - főleg
a 60-as évek több százn1illiós be1 uházása fülvtán
ltüiönösen naggyá fejlőd,,e - éve11te 1nilliárd fól intos nag;y-ságrendű tételekben exportálta kitűnő
lll oduktun1ait a szocialista és kapitalista országok-

tá1 tól, inert 1890--bcn rnár Oseley Pál a tulajdonos, aki
1895-ben áthE;;ye1.tc a gyóg)sze1tá1 at mai helyére, a
forgalmasabb Ullői útra (l'.Jllői út 105.) ] 901-ben dtr„ Lusztiq Béla a gyógyszF:1tár "tulajdonosa, akitől 1902-ben
Jlilhtcr (}ede,un vette át, s 1909-·ig tnlajdonát képezte
H·ichte1 azonban időközben rná1 a lt1cndő kóbányai gyár
1nr::galapoz1cisával lehetet-1 elfüglalv a, rnE:r t 1905-től
1 900-ig R1 rrnn J úz.'3ej a. g) ógysze1 lái félelös veztJtője
lHl0-1914_ között 8;:,abarly T7ikto1 és Kúne1 ,C_·.'ándo1,
u1ajd 1915·-21 kbzbtt Szabady T7üd(n tulajdonát ké·
poz1 e a g:yóg}' szt!l tá.1 I~zután 1!122-24 között Heib JJál,
1najd 1925··1-61 1942-ig ]{un --:iladá1 volt a tulajdonos,
1912-161 1946-ig ]{l6'3z .l{álnuin, 194G-1-ól 1950-·ig pedig
Ge<szti l{á1oly és J{lós?: ]{á.lnuhH1,é; 11tóhhi n:iint üze1ntá1s
!\ g:y-ógyszr::1 Li1ak álla1nosításál ól ( 1950 júliusától)
kb. fél é'vig 01;cn?z<se .Antal, ntána. - és j<'Jonleg is Papp Györyyné a g;yógysze1tá1 V('ze1ője
A_ gyógyszertár at n1egtekin1ett iik f61eg azf;It, hog)
találunk-e ott I?.iclitc1 idejéből sztiunazó adatokat, tri.1·g;) akat stb. E tekint.t_tben azonban kc, (~s sikc11el jú.1t unk, ezé1 t csnp<Ín fE-Jlte\ ések1e szo1ítkozhatu nk
A gyógyszF:1tá1 nak az officinán és az irodán kívül a
földszinten tágas labo1ató1i1nn a és cso1T1agolóho lyisége
\all Az alagso1i 1ész bolthajtásos, száraz, elt~g iágas, a
g) ógysze1 tár1ól jól elkülönHht-;t.ó , 8 ig~ annak idején
n;yilvánvalóa n jól 1negfLlelhete ti az állati szeJ\ek feldolgozásával tgyüttjáró kisüzen1i rnunka céljá1a.
a kE1nén,.-, valószínűh-;g
A,,_z officina bútorzata tölg)fából fa1a.gott díszes állván:. ok - f·eltt:hetően rrrái·
Hichter idejCben is n1egvoliak s l~lt~;sülésünk szerint
,-édt-_:tt en1léktá1gyak . Régi n1unka.E-;szkiizökkel, übgyakkal alig találkoztunk ; tálán a kirakatban levő díszes
tá1 a111t!r]E;g az t-g~ e tlen, a1nel:'- - felteh~~tően rná.1 1901-ben
is n1cg'i olt

}[int fonteb\J említettem Richto Gedeon 1872.
sze1Jte1nbe1 havába11 született, így tehát ebber1 az
évben lesz születéséne k 100 é'ifordulója A gyógysze1éRz-társadalon1 és a g\'Ógyszeripa1 n1inden dolgozója ünnepli fit, n1ert inaradandó és jelentős a.1k:otásával világhír Ű\ré vált.

IG. évfolyam 1. szám
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J\félt.ó n1egen:ilékezés volna, ha születésének ce11tenáris é-vében volt gyógysze1tárát róla I1eveznék
el, s a gyógysze1tá1 épületének külső falárn a J\fagyar _Gyógysze1 észetj Társaság - a Főv-á1osi rranács Gyógyszertári Közp011tjá"Li együtt rnndezend6 ünnepségen----'--- cn1léktáhlát helyezne el; talán a :i\Iá1 ton utcát iH 10ht lehetne clucvezni
Jiálús köszöneten1ut fej(-;Zt;n1 ki i11inda7,oknak, akik
szívesek \·Oltak adataikkal segítségen110 lenni e közlen1é11y incgüá.sában

IRODALOM
J Chyzm J{ ..''l,_z egészBégügy1e vonatkozó tö1\.énytJk
és iencleletek gyüjtcménye I. kötet (1854-,--1894). - 2
l1'a1kas _,1, (Adatközlés a G-yógysze1észi Hetilap 1887
\l"ll. ha\·i szá1nában) - 3. J.(.e1nple1 K
A g}ógyszerek
töl't.énete. Gondolat Kiadó (1964} - 4 J.l!lozsony'i S
A inag:ya.1 gyóg3 szer ipar népgazdasági jelentősége.
Gyógyszereink 17 (19G7) - 5. Perjés I. A Kőbányai
Gyógysze1filugyár története (1901-1970). - G. Pilhch
L
A. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár évkönyvei
(1901-1927. és 1901--1941). -· 7. Senimelweis Orvostudornányi Egyetern Rekto1i Hivatala· Az orvosokról és
gyógyszc1észekről ,.ezetett diploma.könyv. 8 Sen1nielweis Orvostudoniány'i Egyetern Gyógyszerésztudoniányi
Ka1 Dékáni Hivatala · Gyógyszerészeti Szigorlóvizsgák
jegyzőkönyve. ·- 9„ Zalai'. K
Elhun~yt nagyjaink l\íagyar Gyógyszerészet, l\fedicina 13ó (1967).
10.
Zbo1 ay B
A Semmehveis Ü1"i;.-ostö1téneti J\iúzeun~ és
I-Cönyvtár adatai.
,U-p Ill M o m o H H : <!>ap.Maqeenz Pux1nep í eőeou
ocHoeameAb ee1-12epou111_ gJap.uaqeem1ri1ecKoií npo.MbllU.i7ell1-1ocmu. Bocn0Mu11a!lue no c.1yqa10 cmoAe1nHeií 2oöoeuJUlfbZ
co ŐHR e2o poJ1ciJe1-1uR.
Aarop onHChisaer KpaII<YIO 6ttorpaqn-rlű H 4JapMa~esn1qecKYIO .n;eT1TeJibHOCTh ocH0Ba1eJI5I crapeiíu1ero 4JapMaqeBruqecxoro 3aBo.n;a BCf!Mttptto H3BCCrHoro XHJ\H:PJeCF<or o

IDŐJÁRÁSI TÉNYEZŐK (FRONTOK)
SZEREPE A MENTŐGYAKORLATBAN

DJ. Agócs S, Dt. Schlosse1 I, D1 Szutte1 I

l\ledicus

Univer.sa.lis 4, í (l 9 71).

Az orvostudornányt érdeklő J11eteo1ológiai t:ügy a
bio-, illetve or vos-n1eteorológia. J\fár régen megfigyelték, hogy az időjárásban főleg a változások azok, n1elyek
hatásosak. Sokáig nen1 sikerült tisztázni, hogy 1nely légköri jelenségek a felelősek J\Ta 1udjuk, hogy a.z időjá1ási
változás légtön1egek cseréjét jelenti. ICidorült a vizsgálatok souin, hogy a szer vezet alkaln~azkodni igyekszik
a ,,egetatív idegr·endszer útján. _>\.z orvosi körök tudon~á
sul veszik a, jelenségí-Jk létezését, de a tárgykört lnég
kevés helJ- en tanulrnányozzák és alkalmazzák (Pl.
1nútcHi napok kiválas,,;tá.sa stb.) A n1entők kivonulási
szií.rna észrevehetően váli O'.t';ik
A. ÍI"ontoknak több fajtája \·an: a) félsiklási ,-agy n1cc:kg Íl'Ont; b) bctö1ósi \·agy hideg Íl'Ont; e) ''esztegl6
front. Y-an a.zonkh, liJ „lesiklási" fi ont és „n1a.gassági"
front is
A frontok a szf;r\.f1zetet túlterhelik és zayarjá.k élf_'1:tani működését _l\. balálE:setek jelentős része is il:ycnko1
kövE1tkezik be. Ez tc1n1észetE·sen nE;m köz\·etlen oka a.
halál beálltának, de mindcneset1e gyo1sítja. az alapbe·
tegség lefolyását _:\.z agyvérzés, az infarctus, a. balesetek
stb veszélye ily-enko1· n6
F elsiklási front esetén a. kó1os tünetek (ingE·1 lékonJ ség, fáradtság stb ) napokkal előbb jelf;ntkeznek 1\ő az
öngyilkosságok szán1a. és fokozódik a. depresszio, az f:ln1cbotcgek izgalnü állapota. n-~ a.ko1i a fejfájás, az idéggyulladás, az áln1atla.nság, er6södik a YÓ1zés1·e \-aló hajlani, csökken a figyelen1koncent1ác:ió
Betöté'3i fi ont esetén fükozQdik a. szct\ezct göre:.sk0szsége, az epilf_.psiá8 19han~ok, a. gyo1no1 -, bél--, \- cscgö1 csök gyako1isága A..ltnlában a felsiklási yag~ 1n<Jeg

3aBo,ri;a re)l;eOH Puxrep, <]lap1,laQCBla re.ucoH P11x1ep KTO
po)l;HJIC5I B 1872 r o.n;~·. AB rop npcp;Jiarae r no CJIY '-laJO
npa3,Ul-JOB3HHTI 100 Jiertteii ro,ROBlllHHhI co l-\H5I cro JJOW,1.i;CHHTI H33Barn anreK)- H CCl'OllHTI CYII{eCIBYJOll(YIO Ha Y.Jl.
lOnJICH N2 105 (An1e1«1 N2 907) anTeKolí nM rc.n;eott
PI-Ixrep JI HOI\Iecnnh MC~IOJ1Ifél.JlLJl)-·IO i\OCl{Y H(\ BHClliliCÜ
CJ'CIIC

3~~<1HIUI

])1, S 1\loz;tionJ i: GedeouFtú:!ite1, apha1n1aci8t,
Jounde1 of 111ode1 ne Hunoarian pluo nuu;eutical -industiy
Co'lno1euio1ation on thc centcnnilon of !tis birthday

_A_ brief revü-:" is }H'í-1Sentecl on i.he cu11iculu1n of
pha11nacist Ge(lcon 1{.ir_:htEJ1· born in 18 72, founcler oí
t.ho fhst :Hunga1ian pha1.rna.ceutical factory of "odd
fame \Vorking still as onc of ihe largest and n1ost u10··
derne T-Iungai ian-i~'1naceutieal 'vo1ks. 'Jhe aulbo1
suggests to na1ne the i_)liiilmacy in \vhieh G-. Richtc1
starLed his indnst1ial a.etivitiE;S after hiin, and to place
a. n1en1oi ial i.ablei. on i:he 1vall of the house No JOG,
bll6i út, Budapesi· TX , '\·here still his for1ner phar.rna0y
exists as Pha11naoy No. 907 of ihe City Council of Budapest

Dr
S l\f o zs o ny i: A.potheke1 Gedeon Richte1,
G1ündm de1 ungarischen pharniazeutisclwn Indv.sti ie
JY.lachruf zu1n 100. Gebu1·tstag
G. Richter, Gründe1 der \.veltbe1ühn~ten Chemischen
F ab1ik G. Riehte1 in I-Cőbánya \Vurde ] 8 72 geboren
Zu1n Anlass des hundertjiih1igen Jubileurr1s "-Tird sein
Lebenslauf und seine Tatigkeit als Apotheko1 kurz zur
Darstellung gebracht.
Es \vird angeregt die auch heute noch bestehende,
ehen1alige R.iehter-Apotheke zu Ehren Riohters von
ih111 zu benennen und seine bahnb1·eohende 'I'titigkeit
durc:h eine GedenktaíCl an dc1 Mau1·er der Apotheke in
Erinnerung zu b1ingen.

(Se1nnielwe-iS Orvosbtdoniány·i Egyeteni Gyógyszerészeti Intézete, Budapest IX, Hőgyes .Endre '' 7.)
Érkezett: 1971 IIL 12

ont a sy1npathikus, a bct.örési vagy hideg h·ont pedig
a parasyn1pathikus idegi endszur élettani hatását erő
síti Ezí-Jln1ek ionizációs okai is vannak. FőlE:g a keringési
betegségbun szenvfJdők és a.sthn1ások viselik E;l nehezen
a hideg és ine]t;g front változásait Saját statisztikai
adataink sze·1 int a ft"Ontbctörés nünden fo11nájánál nő a
balcsf;tc-Jk és a szülést:Jk szán1a.
Áttekintve íCntieket, ajá1~latos lenne 01szágszl:1 te
1negvalósíta.ni a:r. 01 vosn1eteorológiai előrejelzési pl. úgy,
hogy a l\Ieteorológia.i Jnt.ézettől a fJontjelentésí· n1egkapná.k az 01\ISZ rádióhálóza.tán kci esztül a 1nf_:ntőállo1ná
sok Tnnen inás egészségügyi SZfJI"vek (kó1ház, I'l-;ndelő
stb.) felé is iovábbítha.tó lenne a jt;lzés Jelcnh_,g ugyanis
csak konsta.t.Hjuk a haüis1-, de ne1n tudunk „fr·lkészülni"
a f1ontok foga.dásá1a (89)
ÍJ

J{

L.

'KLÖR\MF8'\IKOL 1\11'\J' ALLEJWÉN
Fuu}.;, G

Dtsch

1nt~d

l-·\;sch1

96, J(i]_ (1971)

4... sze1ző si.atit:iztikai a.da.tok isn1c1ctébcn \OD le kö\·Gtkcztetéseket a kló1an1ff;nikol okozta, a.Jle1giá.s jt-1lenségckről. Tapasztalatai és a statisztikai E:!l f~dn1ények azt
hizonyHják, hogy a különbözö küls6l8ges gyógyszcralakokban (s(;bhintőpot, kenőcs) alkahna.zot t kló1an1fénikol
szf,nzibilizálhatja a.z e11·e é1zékeny egyónckcí .A felületi,
külsőleges kezelés során létrejöYŐ érzékE:nT~ w:g nÖVfJli a
bclsőlcgcsen adott (JX:·rortHis, paranter·ális) gyógJ- sze1alle1 gia téI\\·ét és sülyosságát. Tekintve, hogy ncn1 indokolt <-:set ekbcn is alkaln1azzák a kló1aruíeniko1 külsólf;··
g:cs készítu1c::nyeit, növt:.kszik aki±ó.ilőcl6 allfngia \'E:;szélyL:
.Az anlibiotiku1n-1czisztcncia. (~S -allf:1gia könl6sG sokszo1
azon áll vagy bukik n1cg, hogy ol;y-l;:o-1' kozn1ctikai vagy
f:g;. ?li eg:ysze1 ií éI dt::kE:kből an i.ibiotiku1nokkal kezelnek
'agy önkr·zeh1i::k (HR)

