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IV. RÉSZ ILOSVAY LAJOS (1851-1936) 

DR TÁPLÁNYIENDRE 

120 évvel ezelőtt született Ilosvay Lajos, a 
magyar gyógyszerészek kéinikus gárdájának egyik 
leglcieinellcedőbb alakja 52 évig volt a BudapeBti Mű
szaki Egyetem Vegyázinémöki Karának előadó ta
nára, inajd dékánja, 22 évig a mai T JT elődjének, a 
]J[ agyar Terinészettudoinányi Társulatnak vezető

ségi tagja„ Az oktatás, is1neretterje~ztés, a kéniiai 
szakirodaloni niűvelése terén is egyaránt kienielkedő 
tevékenységet fejtett ki 

H azánJc természeti kincseinek felkutatásával és 
hasznosításával is hírnevet szerzett A le·vegőben levő 
oxidáeiós jelenségekkel kapcsolatos vizsgálataival, va
laniint a salétroniossav kirnutatásával 1nódosított ún 
Griess-Jlosvay reagensével pedig világszerte is el
isnierést szerzett. Rövid ide·ig politikui pályán is rnű
ködött, ahol a női egye1zjogúság éJ·vényre juttatása ér
dekében végzett tevékenysége·i a niai nap·ig sern évül
tek el.. Sokoldalú inunkássá9át a legmélyebb érzés, 
e1nber baráti szer etet hatotta át 

* 
Nagyiln.~·vai Tlosvay Lajos régi erdélyi ne1nes1 

családból száunazott, családfája . egész 1330-ig 
visszavezethető [llJ 1851. október 31-én a Szamos 
melletti Dés városában született [2] Alapfokú 
iskolai tanuhnányait szülővárosában, középisko
láit Kolozsvárott, a reforn1átus és unitárius kollé
giun1ban végezte A 6 osztály befejezése után 
ugyanott 1870·-ben gyógyszerészi pályára lépett 
[3J Az 1851-52. tanévben lépett életbe a gyógy
szerészek kétéves egyeten1i_ kiképzése; azelőtt egy
éves volt, 1892. szepte111ber 9-én jelent n1eg a 

Dr nagyilosvai Ilo8vay La.fos, gyógyszerész, egyetenii tanár 
fiatalkori kéve (A szerző gyűjteuiénye'ból) 

,,Gyógyszerésznövendékek kiképzését szabályozó 
új 35985. sz. kultusz1niniszteri rendelet", an1ely a 
gimnáziu111 hat oSZtalyanak elvégzése utár:i 3 év 
gyakornoki időt írt elő, de akik érettségi vizsgát 
tettek, azoknak csak két évet kellett gyakornokos
kodniuk Ilosvay gyakornoki ideje alatt magán
úton elvégezte a középiskola 7 és 8. osztályát és 
érettségi vizsgát tett, majd 1872-ben beiratkozott 
a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészeti Ka
rára gyógyszerészhallgatónak 18 74 július 7-én az 
Orvoskaron, gyógy~zerészi (magister pharmaciae) 
oklevelet kapott Osztöndíjat élvezve mint ve
gyésznövendék 1875. október 18-án bölcsészdok
tori oklevelet szerzett. „Adatok az oxysulfocarba-
1ninsavas ammoniu1n sajátságaihoz és az oxysul
föcarban1insavas káliu1n előállítási módjai" cÍln
mel írta a doktori értekezését [lJ 1878-ban meg
szerezte a kén1ia-fizika szakos k:özé1>iskolai tanári 
oklevelet is 

Egyetemi tanulmányai alatt tanúsított jó elő-
111enetelé1-e, szorgalmára oktató tanárai: Ler1,gyel 
Béla (1844-1913) és Than Ká10ly (1834-1908) 
is felfigyeltek és meghívták tanársegédnek [3]: 
egy évig Lengyel Bélánál (1875-1876) és négy 
évig Than Klirolynál (1876-1880) működött [22] 
1880-ban állami ösztöndíjjal külföldi egyetemekre 
került [11] Az első félévet Heidelbergben Bunsen 
laboratóriumában töltötte el, ahol spektrálanalí
zissel foglalkozott, a második félévet Münchenben 
Baeyer Adolf (1835-1919) Nobel-dijas kutatónál, 
aki a gyógyszerké1nia, szerves kén1ia területén, kü
lönösen a barbitúrsav felfedezésével és az i11digó
szintézis kidolgozásával szerzett világhírnevet [21]. 
A második évet Párizsban a „Collége de }..,rance" 
intézetben töltötte. Akkori vezetője M arcelin 
Berthelot (1827-1907) neves gyógyszerész, egye
ten1i tanár volt, aki a tern1okén1iai vizsgálataival 
robbanóanyagok kutatásával ért el kimagasló 
e1edn1ényekct Jelentősek a kén1iai, főleg alkén1ia
történeti kutatásai is [17] Együtt dolgozták ki és 
közösen publrkálták „Az összeolvasztással nyert 
kettófl sók tern1oké1niai sajátságai" cíinű dolgo
zatot, mely a Comptes-renduban jelent meg 1882-
ben (Sur les sels doubles préparés par füsion, par 
E. M Berthelot et L. Ilosvay) Párizsi tartózkodása 
és szabadsága alatt kapta a· meghívást a budapesti 
,József Műegyetem helyettes tanáii állására. A meg
hhást elfogadta és Nendtvich Károly (1811-1892) 
megüresedett tanszékét >ette át [22] Egy év után, 
1883. júl 26-á11 k:inevezték nyilvános rendes ta
nárrá. Ő szervezte nieg a l\íűegyete1n általános ké
n1ial tansz,ékét az új helyén, a budai Lágy1nányo
son Ide a tanszék 1904-ben költözött át a Múzeum 
körúti helyiségből Oktató-, kutató-, szervező-
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1nunkája révén nagy népszerűségre tett szert 
egyete1ni kollégái kör ében is; egyeten1i vezetői 
tisztségek ellátásával is megbízták 

Az 1886-1892 tanévekben a vegyész1nérnöki 
szakosztály, 1893,tól 1899-ig mérnöki és építész
szakosztály dékánja, 1901-től 1903-ig peclig a Mű
egyete1n rektora volt. A köz1nűvelődés terén szer
zett érden1ei elis1neréseképpen - Tisza István 
(1861-1918) miniszterelnök fölkérésére - 1914. 
január 2-án kinevezték vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumi államtitkárnak [1 J Ezt megelőzően 
1910-től 1914-ig a magyarláposi kerület' ország
gyűlési képviselője is volt [18J. A Tisza-kormány 
bukásával a politikai pályát otthagyta és vissza
tért az egyetemre. 

1895-ben az amerikai Smithsonian lnstituttól - a 
Hoolgbins-díjak kiosztása alkalmával - egy pályá
zatra beküldött kémiai dolgozatáért dícsérő okle
velet kapott (E pályázatra a világ minden ré
széből 218-an jelentkeztek.) 1901-ben I Ferencz 
Józseftől udvari tanácsosi címet, 1913-ban a Lipót
rend lovagkeresztjét, 1916-ban annak középkereszt 
jét kapta [22] 

1922-ben a Műegyetem a műszaki tudományok 
tiszteletbeli doktorává avatta, tanítványai pedig 
25 éves tanári n1űködésének évfordulójára ezüst 
arcképes plakettel lepték meg, melyet Beck Ö. 
Fülöp szobrászművész készített. 50 éves tanárj 
működése alkalmával a Műegyetem kémiai tan
székének_ előcsarnokában a ina is látható 1ná1vány 
emléktáblát helyezetették el. 1925-ben a Budapesti 
Tudományegyetem (ma Eötvös Loránd Tudomány
egyete1n TTK) tiszteletbeli bölcsészdol{tori ok
levéllel tüntette ki 

Ilosvay Lajos, a J!fűegyeterni vegyészmérnöki 
oktatás úttörője 

A J3udaprn,;ii Műszaki Bgyete1n Vegyész111é1nöki 
l(ara l 00 éves. Kossuth Lajos és Széchenyi István kezd e·· 
1nényezésével 1846. noven1bor l-én a ,József Ipartanodá
ból alakult a l\íűcgyet.e1n. Az ipai tanoda csak 1871 szep
tembe1ében kapott egyetemi rangot, és inint Józ;sef 
Műegyeten1 kezdhette 1neg a működését Kal'ok helyett 
szakosztályokat szerveztek; öt szakosztály működött: 
építészi, gépészi, rnéinöki, vegyészi és egyetemes osztály, 
mely utóbbiban gazdasági, műipari és kereskedelmi pá
lyákra készülők nyertek magasabb müszaki képesítést. 
Ennek vezetője Szily Kálmán (1838-1924), a Termé
szettudornányi Társulat (ma TIT) elnöke volt. A l\iű
egyetem épülete ideiglenesen a Várban, az Egyetemi 
J\Tyomda Országház utcá1a néz6 részében, az Országház 
utca 14. sz. alatt volt. 1881-ben ke1ült a Múzeum körút 
és az Eszterházy (ma Puskin) uteai teleki e [3], ahol rna 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK épületei 
vannak (a századfürdulón, 1904-ben költözött a lágy
mányosi Duna-pa1t1a, ahol jelenleg is működik). 1934-
ben a Műegyetem átszervezéssel a József nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem néven működött, mely
hez a soproni Bányászati és Erdészf}ti Akadémiát, a bu
dapesti Állatorvosi Főiskolát (ma Allatorvostudományi 
Egyetem), továbbá a Közgazdasági és Mezőgazdasági 
Kart is hozzácsatolták. 1952-ben a Sop1oni Bányászati 
Akadérnia l\1iskolc1a került: 1959-ben az ott létesült 
Nehézipai·i JJ1űszaki Egyeteni Bányaniérnök·i karába 
épült be 

Ilosvay Lajos az 1882-1883. tanévben foglalta 
el helyettes taná1i állását és 52 évig volt kémia 
előadó tanára a vegyészeti, ill. 1907-től vegyész
mérnöki szakosztálynak [l 4J A kémiát igyekezett 

a hallgatóság szán1ára érdekess~, élvezetessé tenni 
Ezt el is érte ötletes kísérleteinek bemutatásával 
világos, 1nagyaros, szabatos kifejezésével. Kelleme~ 
n1odorávaJ szil1te varázslatos módon lebilincselte a 
hallgatóságot Más karokról is eljöttek előadására 
az érdeklődők Hallgatóinak laboratóriumi mun
káit állandóan ellenőrizte, s nemcsak felkészült
ségükről alakitott ki véleményt, hanem szociális 
körülményeikről, szakmai elhivatottságukról, mo
dorukról, fellépésükről, kifejező képességeikről 
stb.. Minden hallgatóját személyesen is ismerte és 
kapcsolatot tartott velük akkor is, amikor az életbe 
kikerültek [13J A_:W;_1;gá~tatásban nagyon tárgyi
lagos, igazságos volt; nehéz volt nála kollokválni, 
de tanítványai ennek ellenére is rajongásig szeret
ték. 

Tudo11iányos niunkássága 

Tudományos munkássága föleg a szervetlen és 
analitikai tárgyköne terjedt ki AMagyarhoni Föld
tani Társaság felkérésére több ásványvízvizsgá
latot végzett; a buziási József-, a luhi Margit- és 
Sarolta-forrás vízeit, valamint Lóczy Lajos (1849-
1920) felkérésére a Balaton vizét is megvizsgálta 
[22J A Háromszék megyei tmjai „Büdös barlang" 
levegőjét is elemezte és megállapította, hogy ab
ban rendkívül nagy részarányú: 95,5% széndioxid 
van; több 1 n1int a világhíres nápolyi „Kutya" -
barlang levegőjében [8]. Erről 1885-ben 65 oldalas 
tanulmánya jelent meg: „A torjai »Büdös bar
lang« levegőjének fizikai és ké1niai vizsgálatai" 
címen [8]. 

A vizele1nzésen kívül fÜglalkozott a szervetlen 
kémia inás ismeretlen területével is T.1egkie1nelke
dőbb ered1nénye a Gtiess-reagens n1ódo8ítása volt 
a salétromossav nyomainak kimutatására Eljá
rásával a vízvizsgálatok közegészségügyi alapjait 
rakta le. A magyar gyógyszerkönyvek is felvetet
ték: a IV , V és a VI Magyar Gyógyszerkönyvben 
- de a külföldi gyógyszerkönyvekben is - egy
aránt megtalálható a „Griess-Ilosvay"-reagerrn 
(sulfanylsav, alfa-naphtilamin ecetsavas oldata) 
A jelenlevő salértomossav tartalmából a bomlott 
állati, növényi eredetű, szerves anyagokra lehet 
következtetni 

Tanulmányozta a levegőben végbeinenő oxidá
ciós folvamatokat is 1893-ban Wittrnann Ferenc 
(1860-Í 932) műegyetemi tanár társával megfigyel
te, hogy a villámlások, elektrnmos kisülések okozta 
maga' hőmérsékletű levegőben nitrogénoxidok ke
letkeznek, amelyek vízzel salétromos, íll salétrom
savvá egyesülnek. Ekkor fogamzott meg Ilosvay 
agyában a légsalétromsav-gyártás gondolata, de 
többirányú elfoglaltsága miatt technológiailag ki
dolgozni nem tudta Ezt a munkát 10 év után 1902-
1903. években Christian Birkeland (1867-1917) 
oslói születésű fizikus és Samuel Eyde nmvég mér
nök végezték el. A két kutató több nagy mágnessel 
az ívfényt korong alakúvá szélesítette ki, ún. „elek
tromos napot" létesített és ezen vezetve át a. le
vegőt -, a magas - kb.. 3000°-os - hőmérsék
leten a nitrogén és az oxigén nitrogénoxiddá 
egyesült; 600°-on újabb oxigénnel nitrogéndíoxid 
(N02) keletkezett Ezt a vegvületet a víz elnyelte, 
ahol is salétron1savvá egyesült - Ilyen módon si-
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került a két kutatónak a salétrnmsavgyártást 
megvalósítanaia [ 4 J 

A levegőben levő égéstern1ékeket Ilosvay n1e11y-
11yiségileg is n1eghatározta, s arra eljárást dolgo
zott ki. Tanulmánya „Levegőben való égéskor ke
letkező r1itrogé11 tartaln1ú n1ellékter1nékek 1neny
nyiségi meghatározása" cÍlnen 1893-ban jelent 
meg 

Acetilén kimutatására is kémszert dolgozott ki: 
„Acetilén ki1nutatás am1nóniás, hidioxilan1inos
cupro oldat segítségével" címen jelentek meg ezzel 
kapcsolatos vizsgálatai [11] A karbonilszulfid fi
zikai sajátságait is n1egvizsgálta {a vegyületet 
1867-ben Than Károly fedezte fel a Harkány-fürdő 
hévízében [9]) .. Tudományos dolgozatai a Magyar 
Chémiai folyóiratban, a Földtani Közlönyben, az 
Egészség e fűlyóiratban, a Gyógyszerészi Köz
lönyben, a Math und Naturwissensch. Berichte 
aus Ungar11 e. szaklapban és a párizsi Bulletin de la 
Société Chimique de France stb folyóüatokban 
jelentek meg 

Tudományos és egyesületi munkássága 

A Magyar Tudományos Akadémiának 45 ev1g 
volt tagja: 1891-től rendes, 1919-ben igazgatósági, 
1928-ban pedig tiszteletbeli tag Ugyancsak tagja 
volt a Magyar honi Földtani 11ársaságnak, az Erzsé
bet Népakadénriának, :tz Uránia Csill:tgvizsgáló 
Intézetnek {ina TIT csillagászati el6adó, ben1utat6 
intézet I. Sánc utca 3/b), valamint a Széchenyi 
Tudon1ányos Társulatnak, az Országos Közeg~sz
ségügyi Egyesületnek, a Magya1 Mérnök és Epí
tészeti -~gyesületnek stb SzülővároHa, Dés pedig 
díszpolgárává avatta n1ég a.z első világháború ki
törése előtt [12] 

64 évig tagja volt a rJ~er111észettudon1ányj rrá1-
sulatnak is (a m:ti TIT elődjének): 1872-től 1885-ig 
rendes, 1885-től 1889-ig alapító, 1889-től 1906-ig 
választmányi tag; 1906-ban titká1, 1914-től pedig 
nyugalomba vonulásáig elnök. Széles kö1 ű is111elet
terjesztő 1nunkát végzett a T'ársulatban: különféle 
szakosztályokat alapított (ásványtani, állattani, 
kémiai, őslénytani, növénytani, csillagászati) 1\fin
den szakosztálynak külön folyóiratot is létesített. 

'l'udoniányriépszerűsitő 1nu1ikássáqa 

llo.svay ne1nosak az oktatási, politikai és egyesül8ti vo
nalon volt kiváló szervez6, han81n a tudo1nányok, külö
nösen a ké1nia népsze1 ű, 1nagya1 nyelven való rnegszó
laltatásában is 1nesteri úttörő rnunkát végzett. E11ől ta
núskodnak népszerű kiadványai és könyvei, 1nclyeket a 
Természettudományi Társulat felkérésé1e állított össze: 
1888-ban megjelent „A chemia alapelvei", 1905-ben pe
dig „Bevezetés a sze1ves chemiába" círnű népsze1ű ké
miai könyve. De ne1nc_sak a kémia, hane1n a tcrn1észettu
domány más te1ületén is hasonló aktivitással ontotta is-
1neretterjesztő cikkeit. Különösen nagy 1neste1e és 1nü
vésze volt az e1nlékbeszédeknek, a1nelyeket inint társu
lati elnök ta1tott nagy te1n1észettudósok ravatalánál, 
vagy születési évfürdulójuk alkahnával A következő 
ter1nészettudósokról en1lékczett 1n0g: 

Nendtvich Károly, 'l;han Károly, Lavoisier, Berthelot, 
Bunsen, Moissan, Mengyelejev, Lengyel Béla, Görgey 
Arthur, J!.lyulas Ferenc, TVartha Vince, Baeym Adolf, 
Szily J{álrnán, Semsey A ndoí, J<."alecsúiszky Sándor, 
Ostwald Vilma.s stb [22] 

Több mint 300 cikke jelent ineg a Ierni.észettudo111á
nyi Közlöny hasábjain. Ezek között a legjelentősebbek: 

„A rádióemanáció, vagy niton a XK szd bölqsek köv8" 
(1922); „Mit tudunk kén1iai szernpontból a vitarninok-
1ól ?" (1928); „Az óko1i Egyiptom némely csodái a mai 
rnegvilágításban" (1929); „Néhány szó a t-e1més,..;ettu
dományos kutatásról hazánkban" (19:34); „Országos 
'l'e1mészettudományi Tanács megalakulása" (1931). Az 
ő kezde1nényezésére adta ki a Társulat a „Kincses
könyv" oímű gyakorlati tá1gyú kéziköny•· et, mely hasz
nos táblázatokat, vegyészeti, gyógyszerészeti, kozmeti
kai előírásokat tartalmazott. Kagy érdeklődést keltett a 
természettudományi isn1eretek iránt érdeklődő magya1 
értelmiség körébEJn 

Ilosvay Lajos 1nint. politikus 

Rövid ideig működött politikai pályán is niint 01-
szággyűlési képvisető>fl_i.ajcL.államtitkár. 1912-ben fda
gyarlápos kerület 01szággyűlési képviselőjeként mon
dott beszámoló beszédet, melyet a Pátria Nyomda 
adott ki 1912-ben. 1\-iint politikus küzdött a zsa1nokság 
és minden erőszak ellen. Legfontosabb és legkiemelke
dőbb tevékenysége az idő tájt a női egyenjoguságé1 t foly
tatott munkássága volt 

Ilosvay La;"os mint országgyúlési képviselő és mint ál·· 
lamtitkár a kötelességteljesítés mintaképe volt Kényes 
ügyek intézésében a legmélyebb emberi humanitás ér
ződöt1 Kedves inodo1ával nagy népszerűségre tett szert, 
s ezen a pályán is sok tisztelőre, barátra talált 

Szép kort megélve, 85 éves kmában: 1936. szep
tember 30-ánhaltmeg Igenhaladószellemű tudós és 
politikus volt Bárhova állította az élet, mindenütt 
1naradandót alkotott tudománynépsze1 űsítő iro
dahnávaJ, a tudon1ányos n1űnyelv n1egtere1ntésé
vel, a n1űszaki tu(lon1ányok fejlesztésével, gyógy
szerészi kén1iai és n1agyar tudománytö1téneti ku
tatásaival. Ilosvay Lajo,sia, Than Károly profosz
szor kiváló tanítványára, s későbbi neves taná1-
tá1sára a gyógyszerész; társadalo111 büszke lel1et, és 
kell hogy továbbrn is a legnagyobb kegyelettel 
ápolja emlékét 

JUODALOM 
1 Ba.radlai 1 -Bársony E A 1nagya101szági U-yógy

sze1észet Története. 11. 340„ Budapest. l\!Iagyarországi 
Gyógysze1ész Egyesület (1930). - 2. Eni'jzt K ll'öld„ 
tani Közlöny 67, 14-22 (19:~7) - :1. Holló J., s~zabad
vú1y F A budapesti l\tfüszaki Egy<-;te1n \Tugyészn1é1nöki 
l<:arának t-ö1t-énet-e, 1971 1\-iagya.1 Vegyészeti 1\-iúzeum 
- 4. Horváth A. Korok, gépek, feltalálók. 43U-437 
GondoloJ Kiadó (1966) - 5. Ilosvay L A che1nia alap· 
elvei 'reunészettudományi Könyvkiadó Budapest 
(1888) - 6. Ilos'l/ay L BBvezetés a S!letves chemiába 
I. Szénhidrogének Te11nészettudományi Könyvkiadó. 
Budapest ( 1905) - 7 Ilosvay L A Balaton vizének 
chemiai viszonyai Hornyánszky Vikt.or. Budapest 
(1898) - 8 Ilosvay L A t.orjai „Büdösbarlang" le
vegöjének chemiai és fizikai vizsgálata. Természettudo
rnényi l{_Qnyvkiadó Vállalat.. (1895). - 9. Kenyeres A. 
l\1agyar Elet.1ajzi Lexikon II 138. Akadémkai Kiadó 
(1967). - 10. Lázár A. VegY,i Tpar 25, 1 (1936). -
] 1 Lenho'jsék M. Akadémiai E1tesítő 283-286 (1936) 
- 12 JJiéray K /:Fizikai-kémiai Didaktikai Lapok 8, 
1 (1937). -13. PlankI Technika17, 129-130 (1936). 
- 14 Szabad,vá1i F . Élet és Tudomány 26, 1892 
(19 71). - 15 Szabad'ráry F. -Szőkefalvy l•lagy Z. 
A magya1 vegyészet arcképcsa1noka. Mag;yar Vegyé
szeti Múzeu1n 22-23. (1970). - 16. Szabadváry ll' ·Az 
analitikai ké1nia módsze1·einek kiala.kulása Akadémiai 
Kiadó (1961) - 17 Studényi I - Vondra A : Híine
ves gyógyszf,részek Sá1ik Gy. ICiadó, Cegléd. 208-
219 ( 1929) - 18. Szász T. GyógyszeTészeti Almanach. 
626-62'7 (1942). - 19. Szinyei J A magyar írók élete 
és munkái 70- 73 Hornyánszky V. Kiadó, Budapest 
(1897). - 20. Vásárhelyi L Vegyi Ipar 26, 1 (1921). -
21. Zeniplén G. J\Iagyar Chemiai Folyóüat 36, 201-202 
(1936) - 22. Zeniplén G Tertnészettudományi Köz
löny 68, 561-566 (1936) - 23. Zim111.e1·mann A Ter
mészettudományi Közlöny 68, 552-553 (1936) 



148 GYÓGYSZEREsZET 17. évfolyam 4 szán1 

,I{-p 3. T a n .rr a H 11: <Pap.Ataqeemu pa6omaw11;ue e 
o6Aacmu meXHUlteCKUX flG}'K. 4 qacmb naiiow HAOUlfJGU 

(1851-1936) 
<l>apMa11es1 Jlaiíour HAouwau, npoqJeccop nonrrrexHH

qecKoro HHC'JHI'YTa, nHoHep offYlfCHH5l HH>KeHepos-XHMH
KOB B BettrpHH pO,[lHJlC.H 120 JieT Ha3a,[l. ÜH BCT~ IlHJI B 

npo4JecCHIO QiapMaLI;CBTa B 1870 I'OAY, 6bIJI rrpaKrHKaHTOM 
;a;o 1872 ro.n;a, 3aTeM B 1872 ro;::r~ OH TIOCIYTIHJI B 6Y,U.a
nelllrCKHH YHHBepcttrer KaK, CIY,i::i;ettr no q:iapMallHH, B 1874 
f'OLJ;Y OH TIOJlYlfHJI AHTIJIOM Mar HCTepa cpapMaU:HH, B 1875 
IOAY fVM3HHrapHO-,llOKIOPCKHií, B 1878 ro;:rY ,[lliIIJIOM npe
IlO,[lasareJI5L B 1875-76 rr. ott 6h111 accuc1ettroM Ee.JibI 
JleHőeA (1844-1913), B 1876-1880 rr accttcrettroM l{a
po5I Tatt (1834-1900) B 1880 I'O,[lY OH ITOJI~"fffJI IOCY,[lap

crseHHYIO CI'IIITCH)JJUO H 2 ron;a pa6oraJI B 3arpaHJ:flIHbIX 

Jia6opa1optt.HX (n HHCl'HI'~ rax EYH3C11a, EaHepa H Ecp

Te.TJo), B 1882 I'OAY OH craJI npoq,eccop_oM-331\iCCIHICJICM 

B ITOJIHTCXHHqCCl(OM YHHBCpCHTCI e HM Howeq:t, B J 883 r 
rrpoq:teccopoM sroro we YHttsepcH 1 e1 a, s 1886-1892 rr. 
l(CK3HOM XHMHqCCKOfú tjJal(Y.JlbICia YHHBepcHrera, B 

1893-1898 rr. ACI<aHOl\1 apXHICl(1YpHoro H HH.Wettepttoro 

q:taKYJib'JCTa, B 1901-1903 rr peKropoM, B 1903 f'O,JJ;Y 
1IpC.ZJ;CC,D;3TC.JJCM f OCY,!J;3pCIBCHHOf'O Ü6i11CCIBa 3,n;paBOOX

paHCHH.51, B 1910 r OAY H36paJIH qJICHOJ\1 rrapJiaMettra B paM

OHC MagBpnanorn, B 1914 I'Ol(Y CJaJI rocygapCTBCHHhIM 

ce1<pe1apeM Mttttttcrepc1na Pe.rrttrttH 11 06111ecrsettttoro 
Off~rqetttt.5L 

ÜH .n;o611JICB MHposoH H3BCCIHOCIH HCCJIC)J;OBaHHBMH 

npoBC)J;CHHblMH B CB513H e 51BJICHH.H/\lH OKHC.JICHH.H B 803-
):\YXC H 131()l(C ITOK333HHCM 330THOi1 KHCJIOibl npH ITOMOillH 

BHJJ;OH3MCHCHHOf'O pear CH ra T pI1CC-Jf.!lOU16GU 

D1. E. '_rá p 1 á ny i: Lajos Ilosva.y de J:-.lagyilosva 
(1851-1986) 

An appraisel of the lif8 'vo1k of L llosva.y, pha1n1a
cist and chemist, p1'0fessor of thc University of Techno-

logy of Budapest, a pionee1 of 1 he t.1eac:;hing of chemica.I 
engineers in Hunga1y, S~Jc1·eta1y_ of Siate of the :Wiinist1y 
of Culture and Educat1on hav1ng beon fatnous of his 
researeh \vork on the oxidation proc.:esses ofnitrogen and 
of the G1 iess-Ilo8vay leagent fo1 the detec:;tion of nit1ic 
aoid 

Dt. E Táplányi: Apotheke1 als l 1'duie1e1 der 
technischen H' i:ssenschaften 1 V. La)os Ilosvay von _[\;·agy
ilosva (1851-1936) 

Vor 120 Jah1·en \Vu1de Lajos Ilosvay, Apothekc1, P1ü„ 
f8ssor an de1 Technisohen Universitiit, Bahnbreuher der 
Ausbildung der Chernie-Ingenieure, geboren. 18 70 t1at 
e1 die Apoiheker-Laufbahn an, bis 1872 \\'al c1 PTakti·· 
kant und 18i4 wurdu=cler--l""lhar1nazic-Studen1. an der 
Univcrsita.t, der \Visscnschaften, Budapest 1874 e1warb 
e1 den Titel magisLer pharrnaciae, 18 7 5 \VUI de er do0to1 
philosophiae und 1878 bekam er das Fachlehre1-Diplom. 
18 75-76 \va1 e1 bei Professor Béla. Lengyel (1844- 1 913) 
und 1876-1880 bci I)1ofesso:r 'I'han (1834-1908) als 
Assistent tatig. Unterstützt du1ch ein Stipendium beta .. 
tigte er sich 1880-1882 in ve1schiedenen ausli:indischen 
Laborato1ien (inden Instituten \."Oll Bunsen, Ba.oyer und 
Be1thelot) 1882 -:\\"ird e1 als stellve1 tretender Professor 
auf die Technische Joseph-Univo1sitii'L berufen und hie1 
1883 zum 01dina1ius e1nannt 1886-1892 ist e1 als 
Dekan des Chemisehen Be1eiohes der Unive1sitat, 1893-
1898 als Dekan dt:JS Bf;1iehes fü1 Bau- und Ingcnieu1· 
\Vesen tatig 1901-1903 tragt c1· dio 'i\.Türdo dE;S Rekto1s, 
1903 '1.'ird e1 zum 1'1fisid0nt des StaatJiohen \Te1f;ines für 
Hygiene crnannt, 1910 zu1n AbgfJ01dnf;t-E;n gf!\váhlt und 
1914 zum Staaisekret.ii,1 des ICultusrninistfniu1ns crnannt 

Sein Welt1uf be1uht auf A1beiten übcr die Oxida
tionsvo1gi:inge im Lufüaun1 so\vie auf dem Nauh\veis 
<les Salptersau1e du1ch die Reagenz G1iess-Ilosvay 

, 
1001 (Fővárosi Tanács Gyógyszertári Közpon(ja, 822-es Gyógyszertái, 

1081 Budapest VIII, Szántó Kovács János u 4.) 

Érkezett: 1971 XII 17 

l{I~r()L li.:HJ~D A ,.Pf:fA l-t}1ACOPOBA" 
Ji:LNBV EZÉS '? 

Dann G E 7,tg .1.17 (11), 418 (1972) 
A p/u,1,11na,copom:a gö1ög szó és annyit jelent, rnint 

gyógysze1 készítés. Az antik iiodalornban első ízben 
Diogenes n1unkájában (i. e. 3 század) találkozunk vele. 
ICönyvcín1 alakjában legelőszö1 Ja,cobu':I ó'ylv'ius Lyon
ban, 1548-ban kiadott rnlívén fo1dnl elő: „l)ha11nauo
poeae libri tres ", azaz há101n könyv a gyógy· 
sze1készítés1ől J\1.ásodszor J oharine'3 Placotoniu.s dan
zigi orvos-gyógysze1ész Ant \Ve1penben, 1560-ban n1eg
jelent könyvénf!k círnében találjuk: „Pha1rnaeopoea 
in c::on1pendiurn ledacta'', ami kb. annyit jelent, mint a 
„Gyógysze1készítés 1 övid vezé1fünala" E megfogal-
1nazásokban a „Pha1n1acopoea" szó nen1 valódi érte
leinben vett könyvcím; használata inkább kö1ülüja 
a könyvek ta1 tahnát Bcv0zet6jébcn l)lacoto1nu'3 hang
súlyozza is: „l)ha11nacopoea quid 'f Pha1n1aoopOf!a est 
a1s ',',; ne111 pedig hogy „Plia11nacopoea est libe1 
a1tis 

Az első, aki a gö1üg szót egJ könyv „fU.jta1negjelölésé
re" alkalmazta .AnutiH.s Ji1oesiit':I n1etzi 01vos volt. A 
Baselben 1561-ben n1egjelent, inkább az 01·vosok 1nint 
a gyógyszerésztok számára készült könyvének címe: 
„Pharmauopoeia, L.\.nutio Foesio J\1.cdiomet1ico Th1edico 
L<\.uto1e'', azaz: AnuLius Foetius metzi 01vos szerkesz
tette pha1 maoopoeia Ő tehát a szót rnás 61 t,r::lcn1ben 
használta, n1int két fJléídje, így annak e1 t.el1n0zése n1eg
változott: rníg a két ko1ábbi szc1ző (de) Pha1maeopoea 
é1telemben használja, addig F'oetius egyedül álló főnév
ként, alanyeseLben a.lkaln1azza. A pha11nacopoea szó 
értelmének megváltozása az idők folyani.án annyira 
módosult, hogy manapság az idegen szavak szótá1ai (a 
gyógyszerészi és orvosi szótárak, valamint a lexikonok 
is - kevés kivétellel) így tüntetik fel: „Pha1macopöe 
:::::gyógysze1könyv"; vagy más hasonló éi tehnű szöveget 

használnak, anélkül, hogy a szó u1ed0ti é1 tcln1é1·ől cn1lí
t.ést tennének 

A há1·om felso1olt sze1·zií u1unkái nem inai é1teleo:ni.bun 
vett. pharmaCopoeák (hivatalos kiadású gyógyszc1kön:y ·· 
v0k) Ezek n1egjelölésé1e csak akkor kezdték a görög 
kifejezést használni, an1ikor a később széles kö1 ben el-
terjedt augsburgi gyógysze1könyv rnásodik kiadásáll a 
korábbi „Enchiridion" (kb. kézikönyv) círnet a „.Pha1 -
n1auopoea Augustana" elnevezés váltotta fül. Ezáltal 
a pha1rnacopoea szó egyó1 telműen bizonyos könyvféle
ség megjelölését jelf;nti, an1iie addig főként - du nem 
egyó1 teln1űen csak a hivatalos gyógysze1könyvuk ese
tében - a dispensatoriu1n szó volt használatos 

A szó íiásmódjának vá.ltozási::íJ illetően jogosnak lát
szanak azok a rná,r ko1ábbi EJllenvet.ések, 1nf;lyt:!k szc1int 
helyesebb volna „pha11nacopoea" helyett az e1edt:Jti 
giirög „pha1macopoeia" aJakhoz viss;1;até1ni, n1inthogy 
a pharrnauopoea a „pha1 maoopoeus"-nak (gyóg~yszcr
készHő, átv. é1t. gyógysze1ész) nónemű alakja. Tény az, 
hogy általában a pha11nacopoea írásmód tutjedt el az 
egyes nyel\'ekben, megfelelő át.alakítással: pha1maco
pöe; phar·rnaoopée; farmakopeia; fa1macopoea; fa11na
copea stb Az angol nyelvterületen a phaunacopooia 
alak használatos (159) R R 

\ PEKTINEK C~ÍHAÖLÓ HATÁSA 

H. S Öst Ap -Ztg 26 (li). 101 (19.12) 
Érdekes jelenség1e figyeltek fol a kairói eg)cf.i,.n1 a1aL 

kutatói: kísérleteikkel ki1nutat.Lák, hogy a.z abna héjá
ban és rnagházában lt~\.-ő pektin l %-os oldata rná.r J 5 
pe10 alatt 90%-ban elpusztít bizonyos Gran1·poziiív 
csírákat, mint pl. a Salmonellát :0,Téhány Gram-negatív 
csírával szemben i8 hatásosnak mutatkozott a pektin
oldat; a szapo1odásukat ui nagyinértékben gátolt.a 
(109) R.. E 


