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Emlékezés Labarraque halálának 125. évfordulóján 1 

D1: S1ájer Cé:o 

;\z antik koroktól napjainkig az e1nberiség a 1niazn1át 
tartotta az atinoszférikus levegőt fertöző, betegségeket ki

váltó 111érgező anyagnak. a1nely járvúnyokat és 111egbete

gecléseket okoz. A 111iaz1natikus kipúrolgások keletkezési 

helyének a 1nocsarakat ten1etőkct. szennyviztúrolókat. 

bo1nló húst és a kórhúzakat tartottúk. l·logy a fcnöző 

anyagok ellen \'édekczzcnck. aro1nás anyagokkal való 

fiistölésckct és ecetes gözölést alkaln1aztak. Forciulópon
tol jcicntclt l 774-bcn a klór Schcc!c ( 17.:.J.2-! 7X5) tíltal 
iörténö fcl!"cdezésc. n1ajd szá1nos akth· klún tartahnazó 

Ycgyülct clöú!li1úsa. a1ncllyt:l a kén1iai dt:zinti:kció kor

szaka kezdődött. 
Elóször a francia orvos-kCnúkus !3cr!l1ol/er jött rí.Í. 

hogy a klórnak és néhúny szcr\"cl!cn vegyületének crös 

halvúnyító hatúsa \·an (innen a klór rnagyar nycl\·újitúsko
ri aj•"1nlot1. dc ne1n eltc1je1..h nc\·c is: halvanyl. () 111észtej

bi.il és a kúl!uin-k~irbonútol 1artaln1azó ha1nuzsírbl1l klór
ral kúliun1-hipokloritos oldatot úl\itott elö, ainelyct 1788-

tól a 1nanufakturúlis üzc1nckbcn lcnvásznak és karton

anyagok fchérítésére hasznúl!ak ( Eau dc Javc!lc J. 1800-
tó! a klóros n1cszct halvún:yító porként, 1najd füstülöszcr
ként is alkal111aztúk. /\ klóros l'enötlcnítöszerck felfedt.::
zöinek sorúba tartozik Laharraquc gyógyszerész is. aki 
készíunényét: egy nútriuin-hipokloritot tanal1nazó olda

tot Liqucur de Labarraque néven hozta forga!oinba. Eb~ 
bcn az oldatban a Ja\'clle-lúg kúliu1nút nútriun11nal helyet
tt:sítette. ;\ Labarraquc-lúg készítéséhez később egy1nús
tól eltérő előiratok !al~dhatók a különbözö gyógyszer
kön:yvekben. 

/'~eltaláló gyágys:;;erés:;; 

Antoi11c~(;L·r11uii11 L(l/iurruq11c ( 1777~ ! i\50) az 

Oloron-Saintt::-I\lairc nevü pireneusi kisvúrosból szúnna
zik. Csaknc1n húron1 évig gyógyszerészetet tanult. de n1úr 
16 éves(!) korüban katonai szolgülatra hi\·tdk be. ahol al

tiszt lett Szabadidejében a Saint-Jean-de Luz hcly(írségi 
\'Úroska egyik gyógyszerészénél dolgozott. ivlint törzs
gyógyszerész. késöbb egy· spanyoi \·úros katonai kórhúzú
ba került. ahol tífuszban 1ncgbctcgcdctt és 1795-ben lc
szerchék. Ezutún két évig l'vlontpel!ierben kén1iai elöadú

sokat hallgatott. 1najd Púrizsba kültözött. ahol úllúst ka
polt Pellcticr özvegyének gyógyszertúrúban. Innen jún 
gyógyszerészetet hallgatni az Ecole dc Phannacie 
(Gyógyszt..':részcti Iskola) clliadúsaira. an1i késöbbi szak-

1nai sikereit n1egalapozta. J 805-ben gyógyszerészi diplo
inút ny·cn és Púrizshan telepedett !e. 

Gyógyszcrtúrúnak !aboratóriutnúban Luharraque ké

rniai jc!legü ku1atúsokkaL így festékekkel f"nglalkozotL 

néhány publikációja i~ 111egjclent ebben az idöben. pl. a 
foszfor oldúsáról { l ~05 ). Eléiadú.-;1 tartott a francia 
GyógyszerCszeti Társasúg Córu1nún :\lkoho!os tinktúrúk 
és néhúny kísérlet alkoholos benzoetinktúrúkka! ci1111ncl. 

1\1nikor !. Napóleon háziorvosa a csúszár udvari gyógy
szerészének javasolta. elhúritotta a n1cgtisztcltctésL 

G.rii;ele111 a biíz ellen 

1820-ban a francia ne1nzeti ipar ft.!jlödésének elősegí

tésére 1500 frankos púlyázatot írtak ki. Olyan cljúrússal 
lehetett pó\yázni. inellyel állati belekből a nyúlkahártyút 
inaccr~ició nélkül. 1nechanikai vagy ké1niai 111ódszerrL'l el 

lehet túvolítani és egyben a nyersanyag rothadásút e! lehet 
kerülni. Labarraquc e célra nútriun1-hipoklorit-oldatot 
haszn<ilt. 111clyet clóttl.' 1núr a svL>d .Yef\·r1ú111 is alk.:ihn~1-

zott. :\ k0s6bb té\·csen Eau dc Ja\·e\le-nek nevezett olcla
tot Ü\·cgdugús lun1bikban lez(ir\·a. hüvös helyen és fl:ny~ 

töl v0<.h·i.: ki.:lli.:u e!tan;111i. 111l'rt ll:ll)'' és hö hatásúra a 
hipok!nrit ldorúttú oxidú!ódon. Laharraque t::ljúrúsút <I 

B~lhúr L'lli<illitúsúnak tllÜ\'t:szete cin11nel a J)ictionnaire 
technologique folyóira1ba11 publikúl!a. Ennek c!lcnt!rc. a 
p<ílyadíjat ne1n fizették ki. inert két n1unkatúrsa, aki a fel
adat 111cgoldúsában részt vett. \·itatta Labarraque érden1c
it. (Jj pú!yúzatot irtak ki. {1111 Labarraque-ot a dolog 111{1r 

nen1 Crclekelte és ligye!Jnét n1ús terü!t:tre, a higiéniára for

dította. \ 1égre 1825-bcn elnyerte a Francia ·rudornúnyos 
1\kadén1ia 3000 frankos Prix Í\:{ontyon dijút. ,-\z indok!ús
ban az szerepelt. hogy Labarraquc bizonyos kll)rvi.:gy·üle

tek oldatúval olcsón és egyszcrücn 1ncgoldo1ta a bélhúr
készitésre hasznúlt állati credetü anyagok szagtalanítúsút 
és a rornlott levegö tisztítúsúL 

/Jez.i 1~/i ciú lás 111i11 den il tf 

Labarraque dezinliciensCvel az e!stí kisérletet l 023-
ban \·Cgcztc. Ez igen fontos dátu111 a közegészségügy és 
az ültalános higiénia szen1pontjúból. Ettöl az idötöl kezd

,·e, az últala készített kúliurn- és nútriun1-hipoklori1 tartal-
1nú vegyületeket kanúlísok. halfeldolgozó üze111ek. piaci 
csarnokok, kórhúzak. vúgóhidak, hajük stb. fertötlenitésé
re széles kiirhen hasznúltúk. ;\z orvosok holttestek bonco~ 
lásúnál. nedves scbkötésckhez, tripper elleni befecskcn

dezéshcz és klistérozó szerként alkal111aztúk. 1826-tól e 
vegyületekkel fertőtlenítették a csatornatisztító n1unkúso~ 
kat. 1824-bcn hipokloritot tartal1nazó oldatokkal akadú
lyoztúk n1eg XVIII. LajDs király tetc1nének bo1n\ásút. 
111ajd l 830~ln1n a francia relke\és halottait és 1832-bcn a 
Púrizsban kitört kolerajárvány áldozatainak földi 1narad~ 

VÚnyait is C SZt!rekkel J"ertÖtlenÍtették. 
Labarraque havannai és brazil kórházaknak és egyéb 

intézn1t:nyeknek klórtanal!nú készít111Cnyé1 eleinte in
gyen szú!lította. ;\ kolerajúrvúny idején 200 üveg fertötlc
nítöszert ajúndCkozott szü\6vúrosúnak. 1840-ben, an1ikor 
hazahitogatott. tneleg fogadu1túsban részesítették. J(ét év-
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vel késöbb unokaöccsének és rokonainak ajúndékozta 
gyógyszertúr{1t és fertötlcnítöszerei szerzöi jogát. t\z álta
la nátriun1-hipoklorit-oldatnak nevezett szert 1nég sokáig 
használták, 111íg később 1nás dczinficiensek lassan kiszo
rították. 

Labarraque 1824-től az orvosi akadén1ia tagja lett, 
111ajd 1836-tól a közegészségtani intézet tanácsosa. Ivleg
kapta a Ritter cler Ehrenlegion kitüntető cín1er. l\gyvér-

zésben halt 1neg 1850-ben; 1945 óta Púrizs egyik tt:1nc1ő
jében alussza örök áhnút. 
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FELHÍVÁS TÁMOGATÁSRA 

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának minden oktatója és hallgatója nevében 
azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy anyagi támogatásukkal legyenek segítségünk
re abban, hogy a Kar egyetlen, Hőgyes Endre utcai tantermének immár halaszthatatlan korszerűsítési 
munl<álatai megtörténhessenek. 

Hosszú évek óta kérjül< és várjuk, hogy az Egyetem és a felettes főhatóságok biztosítsák a Kar szá
mára azt az összeget, mely ennek a ma már muzeális értékű tanteremnek az eredeti szépségét megőr
ző, de a korszerű oktatástechnológiai eszl<özök beszerelésével a mai kor igényeit kielégítő felújításához 
szükségesek lennének, de mindhiába. 

Sajnálatos módon az Egyetem jelenlegi anyagi helyzete sem teszi lehetővé, hogy az épitésének ide
jén oly szép és a város büszkeségének számító, az akkori kor legmodernebb oktatástechnológiai beren
dezéseivel büszkélkedő tantermét megóvhassuk a teljes lepusztulástól. 

Ezért született az az elhatározásunk, hogy segitségért fordulunk mindazon vállalkozásokhoz és ma
gánszemélyekhez, akik reményeink szerint megértik és támogatásra érdemesnek tartják az alma mater 
azon törekvését, hogy a gyógyszerészei< egyetemi ol<tatásában, a szakgyógyszerész-képzésben, a dol<
tori képzésben és a gyógyszerészek továbbképzésében egyaránt nélkülözhetetlen tantermet szeretnénk 
újra teljes pompájában és korszerűsítve látni. 

A Hőgyes tanterem a XX. század elején, 1902-1904 között épült a hajdani Pasteur Intézet épületének 
részeként. Az intézet falai között olyan nemzetközileg is nagyra tartott szakmai kiválóságok dolgoztak és 
oktattak, mint Hőgyes Endre, Mozsonyi Sándor, Alföldy Ferenc, Nász István, Végh Antal, Clauder Ottó, 
Pandula Egon, Zalai Károly. Úgy érezzük, munkásságuk megbecsülését is jelentené, ha a felújított tante
rem állhatna az oktatás szolgálatában. 

A Gyógyszerésztudományi Kar létrehozta az Aesculap Alapitványt, mely közl1asznú szervezet. Cél
ja a magyar gyógyszerészet, ezen belül a gyógyszerészképzés elősegítése és támogatása. Elképzelé
sein!< szerint ennek az Alapítványnak a közreműködésével volna megvalósítható a Hőgyes tanterem fel
újítása. 

Úgy látjuk, hogy a jelenlegi gazdasági szabályozók kedvező lehetőséget teremtenek a l<ar ezen tö
rekvésének megvalósításához, hiszen a közhasznú alapítványok támogatása a gazdálkodó szervezetek 
és a magánszemélyek számára egyaránt kedvezményezett. 

Terveink szerint a tanterem felújítását támogatói< nevét a tanterem falán ell1elyezett díszes táblán kí
vánjuk az utókor számára is megörökíteni. A támogatásra szánt összeg az AESCULAP a Gyógyszerész
tudományért és Oktatásért Alapítvány Creditanstalt Rt.-nél vezetett 10900011-00000009-71380004 
számlaszámára utalható át. 

A Semmelweis Egyetem minden oktatója és hallgatója nevében kérjük segítségül<et és megértő tá
mogatásukat. 

Dr: Vincze Zoltán 
dékan 


