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SZÁZ ÉV ELŐTT 
J)R ZHÓRAY HERTAIA \ 

1862 januú1 2-án je;lentett: n1eg S eh é <ly 
Sándor okle, e-les g:_yogy szer esz. a pro1nontori 
(Budafok) gyógyszertá1 hérlőjr' „Gyógyszerészi 
Hetilap" -.]át, inelJ et n1á1 cünéhen is „a gyóg_y
szerészetl tudo1ná1r\ ok tejlö(_tése közlö1ryé" -nek 
Rzánt 

1\.z „Előrajzunk cíinű be-,,:·ezet() cikkében szo-
1norúan állapítja n1eg, hogy a f(), áros kehlébc.11 
n1egjelenő 4! n1ag_;. ai lap sorában ne-111 látjuk 
a gyógyRze1észetet képviselve s íg,) ,hazánk 
egyik tudományos - hatszáznál több tagot szám
láló -testületének nincs közlönve ', pedig, mondja, 
„égető szükségcsségé 'ált egJ· il} tudományoR 
fol:yóirat létesítése inel.J- ne1ncsak a külfölcl e 
szakbani -Ujításait fölfedezéseit ültetné cí.t iI o
claln1unkba, 11anem ön1nagunkat is tettre, mun
.kára serkentene ' . .\ g} ·óg)' sze1 észní'.k ne1ncsak 
abban áll hi'i atása - szc1inte ---·- hog)· a szak
tudo1nán:·vt a g) óg:y szE'.1 tárban alkahnazza. hanem 
ezt mi;elje is, fejliírlésé; el eg) ütt haladjon" 

]{a ineggondoljuk, bog:r 0zek a so1ok 111a 
~ 100 év 1núltán is - f.1Yén)--ese-k. akko1 e1ís-
1nerésscl kell adóznunk ;.;;;(.hécl.1nek a .1szel
keszt6-tulajdonosnak„ aki a toYábhiakhan „ön
gyöngeségét" clisn1e1"'>C ké1i "t. üg_yfPleit ·.a honi 
gyógysznrészeket, hog_y e1-edeti n1unkákkal tá
mogassák a lapot 

J~zután a lap fóüányául: ,,az általános OJ\OSi, 
gyógyszerész]. tör\·ényszlSki és n1űipa1i ,-eg_ytant 
legujahb álláspontján terjeszteni" jelöli meg 
ltt kéri a ,,>egytanár hazafiakat", hogy ,.lapunkat 
munkálataikkal gazdagítrn - e tudományt a 
tanintézetek falain kívül is teTjeszteni" ')ZÍ-veB

kedjenek 
További célkitűzései ezek: 
A lap „különösen a gyógyszerészeti gyakmlat 

közlönye leencl", „közleni fogunk to;ábbá gyógy
szerismei, nö,·én~f- és tc1n1észettani cikkeket" 
,'Tároánkba11 tért nyitm1k ininden olJ- közle1nén:y

nek, mely gyógyszerészi rendünk ügyét illeti" 
„Őrködni fogunk gyógyszerész rendünk jogai fö
lött" „Ismertetni fogjuk a kül- és belföldön 
megjelent szakköny;eket" „Végre lapunk ren
dünket é1 cleklő napl ese1nényekről, inegliTE"Seclott 
segédállomásokr ól és ajánlkozó segédekr ől tudó
sításokkal szolgáland.'' 

Ezután nag_}- szociális Incgé1 tésrül tesz tanú
ságot a „szerkesl".tő-tulaj<lonos~' 1nikor az utolsó 
mondatban hcjC'-lenti, hogy „1ninden é"\l\-; olő

fizetií után föl Forintot, féléves után negyed 
Forintot ajánl fol cg) - elaggott 'agy másképp 
tehetetlenekké 'ált - gyógyszerészek számára 
alapítandó segél.1intézet ja;ára" '\,kkor ugyanis 
a „gyógyszerészi 1end" ke1:·és szán1ú töke-erős 

tulajdonosból és nagy számu, haú 15-,-20 Ft (és 
teljes ellátáséll) 1rnpi 10-12 ó1át rnhotoló és 
állandó éjszakai ügyeletet tar tó segéd-gyóg; -
szerészhől állt 

\ „\-eg)taná1ok -han ne111 is (Saló<lott 
S eh é cl), 1ne1 t a he1 ezető utcí.n els6 cikk g_) a
nánt d1 T· ha 11 Ká1 olj- eg) ete111i tan{u érte
kezése ob; asható inel"\ et a 'fuclo1nÚn"\ os __ \.kadé
n1ián ta1tott az- ato~1ehnéletJől. lJiána F r 1-
1etá1 1~1nil, Than 1861-hen kineyezett "\eg.)
tanársegc!-dje is1nerte-tj Bunsen és Kir( hhoff spckt
rál-analízis téljajt 8zolgáló be1cnclezését és n1ód-

8ze1ét. F e 11etá1 - a lnag;a1 _Bhósági v·eg)é
szc.ti lntézct. nag)'Til2:"\ ü in~galapítója és 'ezet.ője 

-- inég két analitikaj tárgyú és f'g}' tö1 'én.) széki 
. \egy- k~'1nlet" (analízis)_, referá.tun1á' al sze1epe] 

-\z. t~gyeü1k" ro,athan ugyancsak Felletár 
ié-l'i e.ti ,.-\z 01 szágos c~~-ógyszr1ési:'. J-~g;.:lct" n1eg
alapításúnak szükségességét_ nen1csak szellcn1i s 
anyagi érdrkeink 'édeln1é1e. hanPn1 a „1nunka
képteh~nrkké ,--ált üg"Yiársajnk szon101u he.J:yzefén' 
v-alö s_rgítségadás1a is :\ ,_VTegyesek" ro\atból 
inogtuclfuk. hog) a fol}'Ö tané\ ben ,,151 hallgató 
hatá he inágát a "'>cgytan1a éspe(Hg 59 or\.os. 
51 0lsöé\ ns + 1 111ásodé' es g)- ógyszer éflz növendék „ 

·(_':g) f(>leünhez" (· l {)""Vatha11_ Ígé1i, chüg) a l11<:'.g

ÜieS0drtt állásokat tudatni fógja a lapban, 1.··iszont 
kéri a tulajdonosokat hog) a betöltött úllá~ok1ól 
é1 tcsítsék ()t, nehog}- fCleslt~gesen sokat hirdesse 
az állo111ásh(' ]1' et _ \.z áHústkor cs(H{_téíl 1 :Ft 20 
krajczáJ beküldéRét ké1i, hog) állás-ü1ese-dés ese
tén azonnal tudósíthassa az érdekelteket 

. Szerkesztlii 111ondani \. alók" -kal és egy 1nC'g
üresedett g_r óg) sze1 t{u jogosít, ányának el11_ye1é
sé1e f0lszólító „PúJ.yázat"-tal fcjezf)dik he az elséí 
szá111, an1el-y , T3udán a kü. n1ag·yar eg:yete1n 
nyomdájában" látott nap\ilágot 

A inásodHr számban T' ha. n és .F e 11 e t á J 

e1nlített cikkeine-k folytatása ol' ashat.ó, „--c_~-gye
ink': rO"\ athan pedig ug·yanu;;ak F e 11etá1 Uj
ból fontos ka1i tén1át ,-ct fel neYezetcsr:n az 
egyetemnek azt a jogát, hogy 1861 okt 1 óta 
gyóg,y sze1é~z-tudo11 ú a\ athassa azokat a g,J óg}
szcrészi okle\' éllel re.ndelkezőket, akik kitű11ő szi
gorlataik után a '0gJ tant lnég egy· éYen át hall
gatták s n:yil,·ános érteknzést tarfottak 2 hi\.ata
los yp,g:y tani készít111én; röl I~ tudományos foko
zat eln~ye1ését azé1 t tartja a gyógyszeréHzek 
sz01npontJáhól különösen fontosnak. n1ert íg)· a 
g,yóg:ysz0részet ininclen bizonnyal kH~e1ül az ipa1i 
heHorolásu foglalkozások közül 

lTgyancsak ehben a szá111ban közli J{_ a l ú
c s o n Sándo1 nagy\ á1adj gyóg_'ysze1ész le\ clét, 
aki ö1ön1111rol ücl'i özli a lapot, sok szc1encsét kíYán 
1nűköcléséhez, de a inaga részéről szí-..,rsehhen látnú
ha a tín1 egyszr1Ücn \g.}Óg)i-:>zerész'' lenne. :Niint 
tudjuk a 1nagya1 g}-Óg3··sze1 észet inajdnen1 száz 
é' múltán jutott el oda. hogy a többször egymással 
szcn1hená1ló s legtöbbször é1dekkép\isc~leti "újsá
gok~· hcl~yrtt az \. Gy-ógs-szcrész" n1aj<l a ,C~:yóg_) -
sze1 ?szpf' közli a tudo1nán:yos clolgozatok3.t s a 
kalt eg)- eten1esen érdeklf-.í hírekPt egy-aT<Í.11t 
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O s, át h Púl üd\·Özló le-\·Elét is hozza ebben 
a szán1ban, aki annak a re1nén)ének ad kifejrzést, 
hoa) a lap to,„ább fog inűködni, n1int az 18!8-
ba~- 1negindult I__,áng-féle „(i-,yógyszerészi Lap"„ 
an1eljT az akkori nehéz idóben ne1n tudott 1neg
hírkózni a kari rész\'étlenséggel 

_-\_ har1nadik szán1ban Kátai (;áhor nagy
kunsági főor\ os üdYözlő sorait közli, aki teljesen 
egvetért a la,p célkitűzéscilel, s annak a remé
n0;ének a<l kifojezést, hogy ezután a magyar 
g~yógyszer kön;;-': kiaclúsát fogja a lap sürgetni 
Ismeretes, hog; ez a kari óhaj csupán 1871-hen 
,--{dt va.lór a. 

Érdeklődésünkie tarthat számot ugyancsak az 
e szá1nban 111egjelcnt statisztikai adat, hogy a 
„magya1 honi 600 g0 óg:y tárban i2 mázsa kinal 
(chininum) fogy ni éYenkint, amiért !20 OOO Ft-ot 
fizetnek a külföldnek Felteszi a kér <lést: nem 
lehetne-e a . "Y-á]tólázat hazai surrogatu1n-okkal 
elhárítani?" 

~\{int !O é' '('] később - 8 eh é <l y Sándor 
halálakor -- az emlékbeszédet tartó szónok is 
Inegen1lítettr·, ehhez a lapindításhoz nen1 c·.sekél:y 
hátOrság és szí ,-ósság is kPllett, 11iszen J 862-ben 
az osztT·ák önkényur alo1n inég erősen ta1 totta 
n1agát s a kieg:yezésnck „csak halvány fén:yc 
derengett" .\z elnónH~tesítő politika. fülyon1án:ya
ként_ az ország 592 g~yógyszer tára közül kb 200 
nr'metajkú mit, ezeknél tehát előfizetésre alig 
lehetett szán1ítani S eh é dy szÍ'i·ÓS kitartása 
azonhan összehozta azokat a fé1fiakat, akik írá
saikka] é\:rúl-éYre en1elték a la.p szakmai szÍIT\'O
nalát, n1aga pPdig ügyes szerk0sztöi n1unká,al 

l'J SZER A H\_ZILÉGY IHTASARI_ 

A„ házilegyekre, inelyek eddig szárntalan írtószernek 
Hikeresen ellenálltak, a közeljövőben - - állítólag -
a teljes kipusztulás vá1 ~1nerikában kidolgozt,ak egy 
újszeri'.í anyagot, n1elyet „ .Aphohf.e" né\.en l !'.lfi4-ben 
szándékoznak fOrgalo1nba hozni Az előá.Jlító,cég szerint 
ez a vegyszer a léggyel való egyszerü érintkezés révén 
azok sterilitását idézi elő. Ha beválik, akkor ez a sok 
kelle1netlenséget okozó, ragályokat terjesztő házi roYar 
fokozatosan eltfinik életünkből 

ÖRt Ap. 7,t.g 161 (l96:l) R ll 

GALBAXUM ÉS GALBAXu}!SAV 
~~ g a 1 b a n u n1 egyike az e1nbe1iség által leg1é

gebben is1ne1t g_yógyszernek, az lT1nbelliferák gyantái 
közé ta1 tozík, éppenúgy n1int a szintén sok évszázados 
inúltra visszatekintő a s a f o e tid a és a mm o
n i a e u n1. Már a régi zsidók és perzSák is használták, 
részint inint kultikus szert vallási szertartásokban (füs
tölő), részint mint gyógyszert Tőlük vették át a gö1ögök 
és a 1ó1naiak s az ó közvetítésükkel a világ többi népei. 

~.\. Közép-.A.zsia, valamint Irán és ~;\fganisztán magas 
heg;y\· idékén hop,os Fe1 ula--félék ( _F'erula galbaniflua 
Bciss és Fer ula '!tokanika Regl et Schn1alh.) megsérült 
vagy inesterségesen inegvágott g:yökér részeiből kiszi
várgó gyanta szolgáltatja a galbanu1not, mely barnás
sárga, vagy zöldes színű, összetapadó, bab vagy inogyo
rónagyságú, ke1nényebb vagy lágyabb darabokból álló 
drog. Íze csípős, fűszeres ; illata kellen1etlen, jellegzetes, 
erős. Illóolaj-ta1tahna elérheti a 9,5°;;-·ot 

Enyhe bőrizgató hatása iniatt a rnúltban tapaszok 
alkatrészeként használták (Einpl. lithargyri, Empl oxy
croceum), új3-bban azonban szovjet. tudósok megállapí
tották, hogy a galbanum.··nak kifejezett antibiotikus 
hatása is van, a1nely hatás a benne levő galban.u1n··Savtól 

szo1gahnasan összegyűjtötte a gyóg-y-sze1észet inin
drn rétegének aktuális hireit, an1ire ,jelle1nző, 
hog~y az első é,--folyam --!9. számában n1á1 két 
eladó bécsi g_yóg:yszertár hirdetése is olvasl1ató 

S e h é <ly Sándor haláláig ( 1902) a lap fő
sze1kesztője maradt, bár elhataln1asodó szen1baja 
miatt már korábban dr Varságh Zoltán ka1-
társunknak adta át a szerkesztés gondjait Sze
rén:y és általános megbeesülésnek ör\·endő eg3 éni
ségére jellemz{j az is, 11ogy la.pszerkesztői mun
kásságáhól soha anyagi hasznot nem húzott., 
így pl patikajogért sem folyamodott 

PE3!0ME 

102 Aem mo.My Ha3a0 - roYHO 2-ro 5IHBapH 1862·-ro 
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r:co.a; pe~aK1u1eH lllaHOop-a UJeOu CrarhR rrosHaKOMHI 
•u1Tare.n51 e co;:i;ep)f(aHHCM rrepBhIX HO,\tepos, 11s KoropL1x 
Mű)f{HO YCI3HOBHI'h, lJIO We,n:H xoporuo CY,'1)1.TJ 0 ror ;i:arn

He,1 IlOJIOft<eHHH cj:Jap~f3UHH, i.:or,l,a BO CBOCM )f{YpHa.1e 
OB YCIS:OPHJJ cos,a;an11e ÜÓlU,CfOCY;J;apcTBCHHOfO <l>ap,13-
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ZUSAM}1EN FASSUNG 

A.ni 2 Január 18()2 ist die c1ste Nu1111ner der Pha.1 n1a
zeutischen V\T ochenschrift" (Gyógyszerészi Hetilap), 
unter der FE;de1führung von Sándor Schédy erschienen 
Der Schriftleite1 hat den damaligen Stand der Pha1 -
inazic 1ichtig beurteilt und setzte sich in scinen A„rtikeln 
fü1 die Gründung eines Apothekervereins, die Ausgabe 
<les _A_rzneibuohes und die Einführung des Doktorgradf~& 
ein 

(TJ1 Zbo1ay Beltaln.n, .Budn1Je8t II., Garns u g) 
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szá1n1azik Íg)· a galbanu·1n a íitoncidák közé sorolandó 
A galbanuni.-sav, C2;;H320"' kéiniai ÖHszetételében az 
unbellife1on· 7-oxikumarin szá1111azéka és a gyantában 
:J0-50 ~·S··nyi 1nennyiségben talá,lható 

~l\.ntibiotikus hatása különösen g1an1-pozitív mik10-
01ganizmnsokkal sze1nben kifejezett B j e dn j a k. 
a n1oszkvai egyetem gyógyszerészeti fakultásán eljárást 
dolgozott ki a galbanu1n-savnak és annak szépen kris
tályosodó nát1iumsóinak izolálására. Tudon1ányos vizs
gálatai nyon1án sikerült a gyantában levő savat papír
kro1natográfiás eljárással pontosan n1eghatá1ozni és 
ennek alapján a savnak és a 1nég hatásosabb származé
koknak gyártásá1a 1negfelelő t~~chnológiai eljárást is. 
kidolgozni 
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\_ KÚPOK VIZSGALl_T_\_ I 

A különböző gyógyszerkönyvek a -.. égbélkúpokr(~l 
általában ne1n közölnek vizsgálati n1ódRzereket. A cikk 
a kakaóvajjal készült kúpok vizsgálatát írja le Először 
általános módszereket tárgyal, n1ajd clőiiatot közöl két, 
iH három komponenst tartalmazó kúpok ineghatáro
zására Barbitui ál és am-idazofén tartaln1ú kúpban az 
a1nidazofént kloroforn1os oldatban perklórsav-..,al, a 
barbitmált alkoholos kivonás után n~tronlúggal hatá
rozza meg. Szulfatiazol és am-idazofe1i. az a1nidazofént 
a fenti inódon, a kloroforn1ban oldhatatlan szulfa
tiazolt acetonnal oldjuk ki és alkáJin1etiiásan hatá
rozzuk ineg. Papa1Je·rinhidroklorid és amidazofen . éteres 
kivonás után a visszamaradó papaverint alkoholos 
oldatban nátronlúggal, az amidazofént kloroformos 
kivonás- után a 1nár isn1ertetett 1nódon határozzuk 
meg. 
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