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Gallik Géza 1 gyógyszerész (1848-1900)
SOPRONI LÁSZLÓ

A szerző Galli k Géz a gyógyszer észről emlékezik meg .qzületésének 130. évfordulója alkalmából
Részletesen foglalkozik rendőrorvosi szempontból is
a nagy jelentőségű „Útmutatás a tápszerek, edények,
szövetek és egyéb házi cikkek orvosrendőri vizsgálatára" cí1nű könyvével, a1nelyben a leírt 1nódszerek
némelyike még rna is használatos.. E könyvét az
akkori belügyminiszter rendeletben ajánlotta orvosok
és gyógyszerészek részére
Galli k rnár előrelátóan a gyógyszertárak és
gyógyszerészek közreműködésével való állarni ellenőrzést javasolta 1894-ben
Korán felismerte azt
a lehetőséget, hogy a gyógyszerész sokoldalú tudományos képzettsége folytán nemcsak a gyógyszertár~an,
hanem rnás területen is alkalmazható legyen. Elete
végén, mint a kassai kereskedebni és ipar kan1,ara
vegyésze dolgowtt.

Észak-Amerikai Állan1okba, amikor pedig ott kitört a
polgárháború, az északiak hadseregében vitézül harcolt
és megsebesült. Ekkor~ kitüntetésben részesült, majd
1865-ben az USA vezérőrnagyaként vonult nyugdíjba
Ezután orvosi képesítést szerzett.. A kiegyezés után
(1881-ben) visszatért Magyarországra, Kassára a fiához

[56]

Gallik Géza apjának felvilágosult gondolkodását, sokrétűségét örökölte . Középiskoláinak egy részét Kassán végezte, majd Eperjesen fejezte be.
A kémiai és fizikai tudományok érdekelték, ezért
gyógyszerészi pályára lépett. 1866-ban Rimaszombaton az „Oroszlán" -hoz címzett gyógyszertárban kezdte gyakornoki éveit. Principálisától
nemcsak tudományt, hanem szakmaszeretetet is
tanult. Az akkori magyar egyetemi képzést nem
tartotta kielégítőnek, ezért 1869-ben beiratkozott
a bécsi egyetemre .és két év múlva itt szerezte meg
gyógyszerészi oklevelét.. A kémiai tudományok
iránt mutatott nagyfokú érdeklődése megnyilvánult gyakornoki és egyetemi évei alatt megjelent
német nyelvű cikkeiben [60]. Ezután a bonni,
majd a berlini egyetemek laboratóriumaiban is dol-·
gozott, hogy ismereteit tovább bővítse. Hivatástudata annyira erős volt, hogy szabad idejében
gyógyszertárakban is működött, ahol megismerkedett Németország előrehaladott gyógyszerészetével Idegenben szerzett tapasztalataival 1873-ban
hazatért és Sátoraljaújhelyen telepedett le, meg-·
vásárolva (az 1865-ben alapított) „Üdvözítő"
patikát [54, 55, 57, 58]. Tudását nemcsak a gyógyszerészi hivatás terén érvényesítette, hanem figyelte a társadalmi problémákat és a mostoha
közegészségügyi viszonyokat is. Analitikai tudását
az ásványvízelemzés területé11 gyümölcsöztette.
Ezt abból a megfontolásból tette, hogy az első nagy
kolerajárvány idején (1831) a kór terjesztésében
a szennyezett és fertőzött víznek is szerepe volt.
Vizsgálódásainak eredményeit 1877-ben tette_közzé
az „lvóvizekről általában és a Sátoralja-UiMlyi
ivóvizekről,

1 ábra

Egy kevéssé ismert, neves magyar gyógyszerészre, Gallik Gézára emlékezünk, aki 130 évvel
ezelőtt, 1848 június 24-én született Kassán [54, 55]..
Édesapja, Gallik András, haladó gondolkodású
embert. volt, mert korát megelőzve Kassán, 1846-ban
könyvet adott ki „Idealismus und J\iaterialismus" cín1mel. Ezenkívül n1ég négy könyve jelent meg magyar
és angol nyelven. 1848"ban a fo1radalo1nhoz csatlakO··
zott és a kassai nemzetőrök főhadnagya lett, közben
a jarkováczi csatában 1negsebesült A világosi fegyverletétel után a felelősségre vonás elől kivándorolt az

különösen egészség·i szempontból" cíin ű l

könyvében [3]
Először a víz fogalmát határozta meg, majd
a fajtáját, eredését, hőfokát és a jó ivóvíz fő kel!ékeit. Nem elégedett meg egy-két vizsgálattal,
hanem nagy körültekintéssel elemezte lakóhelye
összes kútját, az utca és a házszám feltüntetésével.
Eredményeit a mai igényeknek is megfelelő táblázatban értékelte.
Végezetül kitért arra, hogy melyik kút vize
iható.. A mű közegészségügyi szempcntból nagy
jelentőségű és mindenki számára közérthető volt.
1 A Budapesti Gyógyszel'ész Napokon 197 7. XI. lO··én
elhangzott előadás kibővített változata
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Az ivóvizekről szóló írását a Zemplén megyei orvos-gyógyszerész egylet 1877. őszi közgyűlésén is
felolvasta.
Fáradhatatlanul küzdött a hegyaljai bortermő vidék
érdekében, ezért állami
filoxérabiztosnak nevezték ki. Sok esetben foglalkozott
a borok kezelésével és eltartásával: „. . . szegény must ..
borháznak csúfolt négy deszkafal bódéban vagy gyakran a szabad ég alatt napokig áU s űzik a növényvilág
apró erjanyagai (A pincék minden szegök, zugokban
penész és különböző képletek vannak, mert a pince1nesterek szerint ezek díszítik a pincét„)
Helyes kezelés csak ott remélhető, hol arra szakértő
közegek alkalmaztatnak. A hegyal,ián egyes helyeken
pincemesterek bízatnak meg, kik úgy.szólván semmit
sem tudnak, inkább ártanak a boroknak" [27] - írja
Gallik.
szőlőbetegségeinek megelőzése

Tudományos és gyakorlati nézeteit a szaksajtón
keresztül adta közre. Több cikke a Gyógyszerészi
Hetilapban, a Közegészségügyi Kalauzban, a
Gyógyszerészi Almanachban, a Szőlészeti és Borászati Lapban, a Magyar Gazdák Évkönyvében,
valamint a Zempléni Lapokban jelent meg [59, 60].
Ez utóbbinak fő munkatársa is volt; itt több apró
cikket közölt. 1876-ban érdekes írása jelent meg
a Gyógyszerészi Hetilapban az erukasav készítéséről:

„..

mert a cholerában megbetegedett egyén szívtalálja halálát. Adagolásra nézve poralakban
és pedig óránként 0,07 ajánlható„
Alkaln1aztatott ajánlatomra a következő vény:
Rp: acid. Erucani; Aesculini aa 0,07
:F'e1ri 'Talerian 0,14 pro dos"
hűdésben

Dolgozatai alapján rövid időn belül híre ment
mind be!, mind külföldön, ennélfogva több tudományos és jótékony egyesület tagja volt . Sátoraljaújhelyen felkérésre a Népbank főkönyvelőségét
vállalta el [54]. A növényvilág belső életfolyamatait
is mélyre hatóan tanulmányozta [53].
Gallik munkássága során megjelent 16 könyve
közül megemlítem az „ Útmutatás a tápszerek,
edények, szövetek és egyéb házi czikkek orvosrendőri
vizsgálatára" című művét, melyben az élelmiszerek ellenőrzésével foglalkozott. E könyvének
első kiadása 1879-ben jelent meg Sátoraljaújhelyen [4].
1881-be.n Kassára költözött, ahol gyógyszertárt
vásárolt. üt évvel később itt jelent meg az élelmiszerkémiával foglalkozó munkájának bővített,
76 ábrával ellátott második kiadása (2 . ábra),
amely rendőrorvosi szempontb61 úttörőnek tekinthető. Ily módon több kortársával együtt elsőként fojezte ki azt a nézetét, hogy a gyógyszerész egyben közegészségügyi szakértő is.
Gallik könyvének második kiadását a jeles
tudósnak, dr. Fodor Józsefnek, a budapesti egyetem első nagyhírű közegészségtan-professzorának
ajánlotta Művét Orczy belügyminiszter oly fontosnak tartotta, hogy annak használatát az 1887 .
május 19-éri keltezett körrendeletében elrendelte.
Idé~ek:

„ , . ennélfogva Gallik Géza említett n1un-

káját a törvényhatóságnak ezennel lehető pártolása
végett figyelmébe ajánlom s felhívom a tö1vényhatóságot, hogy ezen munka, az elsorolt orvosrendőri vizs·
gálatokkal hivatásuknál fogva foglalkozó orvosok és
egyéb közegek által beszereztessék" [I 2]

2. ábra

Egy minőleges gyakorlati táblázatot szerkesztett az élelmiszer-hamisítások, a vérfoltok stb
könnyű felismerésére, valamint a réz- és ólommérgezések kimutatására.
A folfodési eljárások helyességét és célravezető
voltát mindig saját laboratóriumában kísérletezte
kí Olyan módszerekre törekedett, melyek egyszerűek voltak. Például:

„,
a lisztet szennyezheti anyarozs, üszög, konkoly
és ez éppúgy elkobzandó, mint a hamisított; a jó liszt
n1a1okba szo1ítva szemcsés tapintást tesz lehetővé; ha
ujjunkat a lisztbe nyomjuk, egyenletes mélyedésnek
kell létrej.önnie, rnelyben a bőrráncokat világosan követhetjük„ Ha ez ki nem vehető, a lisztben sok ko1pa
van" [12]
a

Figyelme mindenre kiterjedt A
írja:

papírfélékről

következőket

„
a fénymázas fehér papirost, dobozokat, ha azok
szénsavas ólornmai festtettek, felis1nerjük, ha a festett
részre néhány csepp kénhidrogént öntünk és azt néhány
pe1oig rajta állni hagyjuk, midőn is fekete vagy barna
folt ma1ad vissza" [12]
Eközben az évek során sorba jelennek meg az
élelmiszer-kémiával foglalkozó írásai: csokoládé-,
hús-, tej-, valamint must-vizsgálatról ad tájékoztatást, a Gyógyszerészi Hetilap és a Magyar Gazdák Évkönyvében [59, 60].. Már korát megelőzve
ír a hullák rendőri vegyvizsgálatáról a Gyógysze-
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részi Hetilap hasábjain [28J. A szakügyeket tárgyaló egyik cikkében felteszi a kérdést: [50] a
gyógyszerész legyen -e tápszer-· és él vezetiszer vizsgáló?
A gyógyszertárak állami ellenőrzéséhez is volt
néhány megjegyzése, javaslata: n.
az előzmé
nyek megvilágítják, hogy a gyógyszertárak jelenleg dívó ellenőrzése jóhiszeműségen alapuló meddő
intézkedés, mely a múltra nézve seni felelt meg,
s a jelenre veszélyes„ Az állami eH.enőrzés végrehajtásánál gyógyszerész nem nélkülözhető. Kerületi gyógyszervízsgálók kellenének a tisztiorvoshoz beosztva" [57].
Mivel magas tudásával, szakképzettségével hírnevét már megalapozta, ezért fontos állásba r1evezték ki. Kassán a Kereskedelmi és Iparkamara
vegyésze lett [54J Közben nemcsak publikálással,
hanem szóban is harcolt a jobb közegészségügyért
1891-ben az Abaúj-Torna megyei orvos-gyógyszerész egyletben, majd 1894-ben a nemzetközi
közegészségügyi és demográfiai kongresszuson elő
adást tartott a táp- és élvezeti szer vizsgálatáról,
valamint a gyógyszertárak állami ellenőrzésének
kérdéséről. Ezt pár évvel később a Gyógyszerészi
Közlönyben is publikálta [50, 51J 1896-ban az
I. Gyógyszerészkongresszuson „A gyógyszerészet
.fontossága az állam lcözegészségügyére'' cín11nel
hangzott el előadása [59], melyet azonban Gallik
rossz.ulléte miatt dr. Fauser Géza olvasott fel [61]
Kötelességtudó, haladó gondolkodású, sokoldalú
gyógyszerész volt. Tudását és gyakorlati eredményeit a,közegészségügy, e1nbertársai javára fordította. Elcs meglátása lehetővé tette, hogy a közéletben is rangos helyet töltsön be.
Munkás életét Kassán, 1900. január 21-én fejezte be [54, 55J
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H H:

c:/JapMaije61n I'e3a I'aAJlU1C ( 1848-

1900 U.)
ABTDP nocBJILQaer CBOID pa6ory naMJIIH cpapMau;esra
re 3 h1 faJIJTttKa no CJIYqa10 130-oH ro,r:i;OBLQttHhI co llH5I
ero pow:.ueHttH.
Ott no.upo6tto paccMarpttsaer KHHrY
faJIJIHKa:
"PYKOBOllCTBO
no
CY,ll;eŐHO-Me)J;HU.HHCKOMY
HCCJie)J;OBaHHID
ITHLQeBbIX
npo;:i;YKTOB,
ITOCYllhI,
TKaHetl: H rrpoqero llOMarnttero o6opYllOBaHttH" H YKa3bIBaer
Ha ro, qTQ HeKO'I'Opble M3 OITHCaHHbIX HM MeIOJ{OB npHMeHHIOTCH H B HaCIOHLQee speMH. 3TY h'.HHfY B CBOe spellUI
MHHHCTP BHYTpeHHHX ):{eJI peKOMeHllOBaJI !li!H 110Jib30BaHH5I spaqaM H cpapMau;es1aM. f'aJIJIHK B 1894 IO}J;Y npe.uJIQ)IUIJI OCYLQeCTBJieHH.H IOCY,Ilapc1BeHHOIO Hausopa npH
yqacrrru cpap,,tau;esroB an1eK. Ott Ym'.e paHo pacrr03HaJI TY
B03MO)I{HOCib, qyo cpapMau;eBT B pe3YilbTaJe CBOero MHOrocropoHHOfO HaYqttoro oópasosaHHH MoweT rrptttteCTH
J10Jlb3Y HeTOJibKO B arrTeKe, HO H B )J;pYrHx o6JJaCT.HX
)f(H3HH. flOMJie)J;HHe fO.rJ;bI csoeH )l(H3HH faJJJIHK pa6oraJJ
8 Kaqecrse XHMHKa flpOMbIIlIJieHHO-TOprosoH naJiaThI B
l{onrttu;e
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S o p r o n i:

Das

Lebenswer k von G

Gallik

(1848-1900)
Anlass <les Geburtsta-gs des Apothekers G. Gallik ist
sein Lebenswerk beschrieben. Sein Buch über „Instruktionen für die polizei-medizinisohe Untersuchung von
Lebensn1itteln, Geschirre, Textilien und anderen Haushaltartikeln", eirúge l\íethoden <lessen noeh innner in1
Gebrauch sind, \Var in seine1 Zeit ein ICornpendium,
(Fővárosi

das von1 Ministeriurn des Inneren für Árzte und Apotheker in einer \Tero1dnung epfohlen •vurde.
Gallik erkannte schon in 1894, dass für die offizifille
Inspektion der öffentlichen Apotheken von don Behörden mit de1 J'.Iit,virkung von Apothekern du1chführen
werden sollte, und dass die Phannazeuten neben <len
Apotheken auch in andercn Gebietcn eingesetzt we1den
könnten. Er wirkte inden letzten .Tu.hren seincs LcbenS··
lauís als Che111iker dtJt "\Virt.schafts- und Ge,verbeka1111ner von Kassa
T.,. Soproni: The life-work o.f G. Gallik (1848-1900)
On the 1 aoth birthay of G Gallik, an outstanding
pharrnacist of the past centu1y, his life-work is reealled
His "Instructions for the police some methods of \Vhich
ara still in uStJ. 1nedicinal exarnination of foods, vessels,
sutures and other houskeeping ite111s'', some methods
'vhich described in it being still in use, has had
been a manual recommended by an order of the
Ministry of the Interior fo1 1nedi0al officcrs and
pharmacists Gallik suggested a.Iready i'n 1894 to perform the control of pharmacies by state authorities with
the cooperation of pharn1acists. He recognised soon that
pharmaoists may be advantageously applied not only
in the diieot drug supply service, but on othe1 professional fields as \vell. He hü11self \VOrked during the Ja.st
years of his carreer as a chen1ist of the Chan1ber of Trade
and Industry of Kassa
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GÁZTŰZHELY ÉS LÉGCSŐHURUT

Vy · ÖAZ 82 (10), 220 (1978)
.Ha a földgázzal fűtött gáztűzhelyen sütnek-főznek,
a konyha levegőjének NO- és N0 2 -tart,ahna han1arosan
túllépi az egészségileg még közömbös 0,05 pp1n koncentrációt. Ez a két vegyület az egyik okozója a gyermekek
gyakori légúti n1egbetegedéseinek„ Angliában egy éven
át 6000 hat és tíz év közötti iskolás gyer1neken figyelték
1neg a
ná.thával jál'Ó és légcs6-1negbetegedések
a különböző energiafürrásokkal
· l(özülük 3000 · --házta1'táshan
gázt, aOOO-ben villanytűzhelyet használtak Mindkétfajta energiaellátás egyfor1nán gyakori volt a lakosság
111inden rét.egében. Minden korosztályban kivétel nélkül
gyako1ibbak voltak a légzőszervi megbetegedések a gáz·
üze1nű háztartásokban, főleg a leánygyern1ekek esetében, akik feltehetően többet tartózkodtak a konyhában.
Ezt a feltűnést keltő hírt a közelmúltban egy angol
orvosi szaklap tette közzé
NO, ill N0 2 mintegy 900 fükos hőn1érsékleten
~{:eletkezik finoman porított nen1esfén1 katalizá.tor
Jelenlétében a levegő nitrogénjének oxidációja révén.
Katalizátor nélkül 2000 fokon 1negy végbe a 1eakció
I(érdés, vajon a gázláng viszonylag alacsony hőfoka
1ncllett katalizátor nélkül is képződhet-e NO vagy
N0 2 • Az említett tanuhnány nern tartahnaz pontos
kísérleti részleteket, de elképzelhető, hogy a két nitr~génvegyület 1ná1 elégetés előtt inegvolt a földgazban (164)
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l\.iinthogy növekvő rnagassággaI a baron1et.iikus ellenn?otnás csökken, az en1beri test üregeiben a gázok
kiterjednek. Mindenki istneri a fülekben ilyenkor hallh?tó kattanást, ainit cukorka szopogatásáva.l, ill rágásaval n1egelőzhetünk. A fülkürt gyulladása esetén ez a
nyomáskiegyenlítődés igen fájdalmas is lehet. Pneun1thorax esetén különös óvatosság ajánlatos; itt a légnyomáskülönbség életveszélyt jelenthet
Ezer méter magasságban már nyugalnri állapotban

is intenzívebbé válik a légzés; 3000 rnéter elérésekor
a percenkénti légzések szán1a 1nintegy negyedrésznyivel
növekszik az alföldi értékkel sze1nben. Ilyenkor H testi
n1egterhelés légszon1jat okozhat. A 3000 méte1es határon túl bekövetkező szaporább légzés nem annyira
az oxigénhiány következménye, mint inkább a vegetatív
szabályozás hatása. 1v1agas hegyek közötti tartózkodás
első napjaiban ideges egyéneket nyugtalanság, féJelen1
fogja el. Is1ne1et.es a 1nagaslati szabad tereken észlelt
tériszony is Jelle1nző az első napokra az emberek ingerlékenysége is. aooo méter felett hányinger és szívverés
ltissllbbodás áll be. Idősebb egyének többnyire kiegyensúlyo?.ottabban viselik a magaslati tartózkodást; fiatalok és alacsony vérnyon1ásúak kollapszuszra hajla1nosabbak
A legy'obb megelőző véde!.~ezés nyugalom az első napokban, A 2500 n1éter feletti magasságban szerzett tüdő
gyulladás hevenyebb és súlyosabb lefolyású lehet.
A beteget azonna.J alacsonyabb fekvésű helyre kell szállítani. Testedzéssel ·egy1nagában nem előzhetjük n1eg
a hegyi betegséget. Legjobb, ha elegendő időt engedélyezünk szervezetünknek az átállásra; aooo n1éter
felett a naponkénti további szintkülönbség ne legyen
több aooo n1éternél (165)
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Kis vá1os az NSZI{-boli Fekete-erdőht!ll Öluingen.
A 16 OOO lakosú város tanácsa rendkívüli intézkedéssel
szeretné a szociális okokból eredő te1hesség1negszakítások szá1nát csökkenteni A lakosság többségének elhatá.1ozá.sából a jövőben azok a leendő anyák, akiknek
a terhesség1negszakítása szociális okokból indokolt
volna, 10 000 inárka egyszeri juttatásban részesülnek,
a1nennyiben a művi vetélésről len1ondanak, és n1agzatukat kihordják. Ezzel a pénzbeli tán1oga.tással azokon
a családokon kívánnak segíteni, an1elyeknek egy születendő gyerrnek olyan anyagi 1negtorhclést jelentene,
hogy a. csa.Iád gazdasági egyensúlya felborulna Az akció
kezde1nényezője a község orvosa, Harald Enzmann dr.
volt (167)
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