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(i}yógysze részel lörléneli közle111é11yek
Gyógyszerészet 21. 68-il I97i.

Kiss Ferenc (1816-1892) szeghalmi gyógyszerészró'l
DR.TÁPLÁNYIEN DRE

A szerző Kiss
gyógysze1ész1ől,
szerészfőnökéről

Ferenc (1816-1892) szeghalrni
Than Károly professzm el'ő gyógyenilékezik nieg születésének 160. évfordulójrL alkalrnából A csrLládi, levéltári és a szakirodrLlmi dolcurnentumok alapján feleleveníti emlékét

[7, 12, 17]. Az első éveket 1836-tóll839-ig Veszprémben töltötte, miközben tudós fönökétőlaszak1nai isn1eretek 1ne1lett az ember baráti és a tudományszeretetet, hivatásszeretetet is átvette Gyakornoki éveit elvégezve, 1839-hen beiratkozott a
és niéltatja tudoniányos, isnieretterjesztő, nevelő,
Pázmány PétGI Tudományegyetem re gyógyszerészoktató, knlturáli'3, közéleti terékenységét
hallgatónak Egy év elteltével, 1840 aug. l-én
„classis JJrimii cu1n emi1ierdi{i}' jelzés$e1 megsze1ezte
*
a gyógyszeiészi oklevelet (rnagister pharrnaciae).
160 évvel ezelőtt, 1816 július 10-én született Ezután még három évig segédkezett, majd 1843
Kiss Feienc kőrösladányi, ill később szeghalmi január 24-én az akk01i Magyar Királyi Helytartó(Békés megyei) gyógyszerész, a Magyarországi tanács 2343 sz. rendelete alapján személyjogú
Gyógyszerész Egyesület Békés megyei IV. kerülete gyógyszertár felállításra Kőrösladányban (Békés
3 járásának volt igazgatója, az alföldi artézi kutak megyében) kapott engedélyt [3J Az itt felállított
és ásványV-izek lelkes analitikusa, Than Ká.Joly patjka 1nűködését ,,Szentháromság''elnevezéssel
a Helytartótanács is elfogadta. Később a Helytarprofesszor gyógyszer ész-taní tó1nestere
tótanács 1855. március l-én kelt 1965 sz. rendeletével Szeghalomra helyezték át [3] ; ma felújított
állapotban a Békés megyei Tanács Gyógyszertár
Központjának 14/79-es gyógyszertárnként műkö
dik Nyitrai István volt földbirtokos házában,
a Béke utca 10. sz. alatt [13].
Tndományos és szakirodalmi
Az ásványvízelemzés lelkes

Kiss F~renc Macskáson (Hont megye) született
[7, 12J Edesapja Kiss János, a zirci főapátság
főerdőlovagja. volt. E.lemi iskolai tanulmányait
szülőfalujában, közé1Jiskoláit Veszpré1nben, Zirce11,
Komáromban és Pápán végezte Mindvégig jó minősítésű tanuló volt Főleg a természettudomány okban ért el kiváló eredményeket, ezért édesapja
1836-han gyógyszeiészi pályára adta
Veszprémben, Ferenczy Károly gyógyszerész,
törvényszéki vegyész 1793-ban létesült „Fekete
Sas" -hoz címzett gyógyszertá1ában volt gyakornok

működése

művelője volt megyéjében Az ásványvízelemzés gyakmlati eljárását még gyakornok kmában sajátította el főnqké
től, Perenczy Károlytól [l]
Tudományos cikket főleg a „Zeitschrift für Natur und Heilkunde in Ungarn" 1850. és 1857 ,
valamint a Gyógyszerészi Hetilap 1863„ továbbá
a Természettudomán yi Közlöny 1888 , 1890 évfolyamában jelentetett meg Vízanalitikai szempontból a „Das Bitterwasser von Csefa (a „Zeitschrift
und Heilkunde in Ungarn" 1857. évfolyamában)
és a ,;\lá1l~elyi keserűvíz vegybontása" című cikke
érdekes és értékes Ez utóbbi a Gyógyszerészi
Hetilap 1863 é, folyamában jelent meg [ 4, 5].
Szeghalom és környékének Csefa-puszta és Várhely két 11evezetes ásványvízfOrrását elemezte
(J. és II táblázat) [8]
1870-ben a Békés mégyei Orvos- és Gyógyszerész Egylet felkérésére megvizsgálta az Orosháza
mellett Jeyő Gyopáros-fürdő vizét is; vizsgálata
és véleménye alapján nyilvánították Gyopáros
vizét - nagy 1nennyiségű szénsav- és jódtartaI~
ma miatt - g)ógpíznek, és létesítettek gyógyfürdőt Gyopároson (III .táblázat [6]).
A mai analitikus előtt meglehetősell.c furcsának,
idegennek, szinte érthetetlennek tűnik a múlt
század eleji kémiai elnevezések, analitikai eredmények fontsúlyban való megadása, a savaknak az
akkori szokásnak megfelelően savanhidridekkel
való kifejezése Akkoriban még nem volt kifejlődve /
az egységes kémiai szaknyelv, bár voltak ilyen
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törekvések (Kováts Mihály, Irinyi János, Nendtwich Károly). E törekvés azonban nem volt ered1nényre vezető. (Mirenynek nevezték az arzént,
iblanynak a jódot stb )
Nem volt gyógyszerészi szaksajtó sem. A Gyógyszerészi Hetilapot Schédy Sándor csak 1862-ben
indította eL Az egyetemeken is német nyelven
folyt az oktatás . Sok nyelvi nehézséggel kellett
megküzdenie annak, aki magyar nyelven próbál··
kozott szakdolgozatot közölni.

Kovasav:
Si0 2 (sziliciu1ndioxyd)
l\iésze.nyéleg:
CaCo 3 (kalcium-karbonát)
I\:esrenyéleg: MgCo 3
(magnézium „kar bonát)
V"aséleg: FeC0 3 (vaskarbonát)
Iünföld: Al 2 0 3
(alumÍniun1-oxyd)
Hi:unanyéleg:
l\: 2 0 (káliu1n-oxyd)
Szikéleg: N a 20 (nát1iw11··oxyd)
KénessaV: S0 3 (ként1ioxyd)
Sósav: HC 2 (hidrogén-klo1id)
Szénsa.v: C0 2 (széndioxyd)
IBLANY' J, (jód)
~A..rrunonia: (J\TH 3)
vilsav (P 2 0 5 ) Br6rn (B1 2 )
Szm ves rész
ÖssZ0sen (gtanun)

nyon1okba.n
0,46()
4,618

nyoinokban
3,.590
34,6.55

Érden1e van Kiss Ferenc szeghahni gyógyszerésznek abban is, hogy az elsők között próbálkozott
kémiai, gyógyszer4szi szakcikkek magyar nyelvű
publikációjávaL Eppen 100 éve annak, hogy
a bécsi fontról áttértünk a grammsúlyra [14]
Ennek már korábban kezdeményezője Nagy Kárnly
gyógyszerész-mate matikus volt, aki 1844-ben
Párjzsban n1egvásárolta a plati11aetalont, és a
Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta
A múlt század első felében még ismeretlen volt
az elektrolitikus disszociáció fügalma, és az analitikai eredményeket fiktív vegyületekre kiszámítva,
ill. sókká való csoportosításban adták meg J óva!
előbb, még mielőtt Svante Arrhenius (1859-1927)
kidolgozta az elektrolitikus disszociáció fogalmát
és törvényét, Than Károly 1864-ben a marosvásárhelyi Orvos- és Tern1észetvizsgálók ülésén ja\rasolta: az ásványvizek összetételét az addig inegszokott önkéntes sókká való csopm tosítás helyett
a talált fémeknek és savmarndékoknak (kationnak,
anionnak) egyenérték-százalé kában adják meg.
Javaslatát nemzetközileg elfogadták Airhenius
csak 1887-ben közölte a nyilvánosságga.J elméletét
Than Károly ezzel 30 évvel előztemeg W. Ostwaldot
Ilyen előzmények és körülmények után mindenképpen elismerést és dicséretet érden1el az ut6ko1
részéről Kiss Ferenc szeghalmi (vidéki) gyógyszerész tudományos inűködése, vízanalitikaiinűködése,

Kiss Ferenc és Than Károly kapcsolata
Az ifjú (15 éves!) honvédtüzér Than Káioly, aki
végig küzdötte az 1848-as szabadságharcot, a világosi fegyverletétel után hazafelé indulva N agyvá·
radon egyik gyógyszerész ismerősnél megszállt,
majd másnap vette útját Körösladány (Békés megye) felé Ott felkereste gazdatiszt rokonát [10]
Ebből a családból származott későbbi tanítványa,
n1unkatá1sa, majd professzor társa: dt Lerigyel
Béla (1844-1913). Itt értesült Than a11ól a szomorú hírről hogy, édesanyja (Petényi Ottilia)
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n1egl1alt, édesapja Than, Jáno8, a ko1onauradaJ111i
tiszttartó pedig állás nélkül volt. Nyomban belépett (1849 őszén) Ki" Ferenc gyógyszerész „Szentháron1sághoz" cín1zett gyógyszertárába gyakornoknak [9, l 1, 12, 15, 16] Főnöke bevezette a kémiai alapismeretekbe, szakkönyvekkel látta el
A szakisn1eretek elsajátítása n1ellett hiYatás1a,
en1ber- és tudon1á.nvszeretetr e is nevelte. Ezekre
az évekre később szl'vesen viRszaen1Iékezctt.

főn1unkatá1sa

Első főnöke iránt való háláját azzal js kif5jezésre
juttatta, hogy később Kiss Ferenc unokájának:
f{,i13.s J/erenc I éves orvostanhaJlgatóna k szen1élyesen adta át a Than Kárnly-ösztöndijat :
„l\1-időn J{ iss 1- e1 eno l-J]SŐ éves rnedikus 'J'l1an f{á1 olynak aláüás végett iitnyújtotta indexét, a betekintös
után a nagy profcsszo1 a katedrái ól leszállt és az I. éves
01 vostanhailgatót n1egölelte, ho1nlokon csókolta és az
egy évi Than I{ároly-öszt.öndíját neki átadta"
hja
f{iss Ernő ny köziga:r.gatási .. bü·ó, ]{iss Ferenc szeghaln1i gyógysze1 ész unokája egyik levelében

Kiss J?erenc közéleti tevékenysé_g_e

Kiss Jlerenc gyógyszer tár vezetői és tudon1ánvos
1nunkája mellett széles körű közéleti tevékenységet
is folytatott Alapító tagja volt a Szeghalom vidéki
Takarékpénztár Részvénytársaságn ak [7], majd
pé1ntárosa és igazgatója lett [12] Ugyancsak alapító tagja a Szeghahni Kaszinónak; ennek elnöke,
pénztárosa is volt. Később megyei bizottsági tag,
községi képviselő, iskolaszéki elnök, a szeghalmi
római katolikus egyház világi elnöke lett Szeghahni községi szá1nadásokat vjzsgáló bjzottságnak
elnökévé is megválasztották A képviselő választók
névjegyzékét összeíró bizottság elnöki tisztségére
is felkérték Igazgatója volt a Magyarországi
Gyógyszerész Egylet IV, ker. 3. járásának A Természettudományi Társulatba is beválasztották
Cikkei a Természettudomán yi Közlönyben is megjelentek
Hmnanitására jellemző, hogy amikor 1873-ban
Szeghalmon kolerajárvány volt, a községet 2986,Ft (ma kb 150 000-,Ft) értékű gyógyszer kiutalásával támogatta, ill. ennyi gyógvszeradósságo t engedett el a községnek [7, 12].
Tevékenységben gazdag élete 1892 január 5-én
ért véget A Magyarországi Gyógyszerész Egylet
nevében Lukács 1 stván, a Gyógyszerészi Hetilap

búcsúztatta el, a

követk:ező

szavak

kísé1etQben:

„Nagy volt 111int en1be1, inert a legszebb e1ényeket mondhatta magáénak ; de nagy volt mint
gyógysze1ész is, n1ert egész élete folyamán csak
a tekintélyét e1nelte ennek a pályána]{, n1elytőJ
a halál egyik legmunkásabb s leglelkesebb tagját
rabolta el" [7]
Kis'> Fe'I enc követendő 111inta,képe a falun 61ó
csendes n1unkába ten1etkező alkotó és közéleti
tevékenységet folytató gyógyHzerészeknek . Születésének 160 évfordulója alkalmával kegvelettel emlékezzünk 1neg 1·ó]a

'Plutn l\'ri1 oly 1sn2 dr t 22-r;n - ffí1 cndiházi taggti
\· nló kir1c \ czéSE-J a.!kn.Iunibol l endc-:ze:,;l_ t ünnepségen
így nJilatko7,ott [9]:
„Szubadsághu1cunk első szakas?,ilnak elné1nulása
ut <in l'\:ő1·ösladányba.n Lengyel Lu.1áto1n szülőhelJ én egy
kis pa.tikába.n ta.Iálta.1n 1nencd~kbel;ye:1t, ahová ha.jJa.
inain1 különben is vonzott.ak,_n1c11 1ernélten1, hog) ott
cheniiával foglalkozhato1n E8 ne1n csalódt111n, tne1 L
igaz ugyi:i.n, hogy ott·ncn1 egy du1vább felada.ttal is n1cg
kellett küzdenen1, de (-JZ nc:n1 egy tekintetben hasznon11 a
vá.11 és szívesen 1nqg is tetten1 an111ik fcjébGn, hogJ_
I{r':Js Fe1enr főnökön1 jóa.ka.1atu tudou1ányos könyveket
bocsájtott iendelkezésen11 t:, sőt. anJHLk huszná.Ja.tában
út111utatást is adott
Az l-J!n1ondottHkból láthatják
U1a.iin, n1il)- cn sokat köszönök a gyóg;yszcrészekn(-~k és
különöst:n 1ncg11evezett h1bon1 ki\}á.Jó képviselőjének:
f{1;~„
F'uencnek: (S:zcghalo1n), S'i1110Hfrle1Sz ]·1crc11cnek
(Hód1nc:;,ővásá1 hely), Roh1 bacli A htrtlnul.'. (Szeged)
Ez
1·ell'l: lehetŐ\·é, hogy i1it-ii 25 éves ko101nban- a chen1ia
cgyet.eini p1ofCsszorá.vá lettc1n" [9J
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*
l{öszÜllf-_:Len1L·1- ft:,juzt:JJll ki F..'iss Ernó n~ ugdíjas küz.
igazgatási büónak, pü inin titká.111ak, továbbá /{i8s
]i'e,renc gyöngyösi kó1házi főgyógysze1észnck, akik sok,
eddig is1ne1e1-.iun üodaln"Ji adattal szolgáltak Kiss Jicre11c
kői ösladányi, ill szeghulini g}' ógyszct ész életi ajzá1H1.k
1ncgí1 ásáboz
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D 1 E, T á p lány i : t) !w1 den1 1-' ha,1111azlsln I e1·enc
J{.iss von Szegluilo11i
v·e1fasse1 gedcnkt dt.:111 !}ha1nHtzit:>tf::l1 von Szegh1doni,
Feienc Kiss, de1n e1sten Phin n1azistcn-Chf;f Proft:ssor
!{á.rolv Thans, zu seinen IGO. Gt1bu1 tsjah1f1st:ag _l\nhand
von DÜku1nt::nti:-'n de1 Fan1ilie, df:JS Ai chivs und dt:J1 .B-.ach-lite1eh11, \Viul das Andeken \·Oll Ferf;llc Kiss \viede1·e1\Veckt und seine 'Iiitigkf·it i1n öffentli("hcn und Kultu1Ieben, 'vie ün Bf:~1·eich de1 \Vissenschaft, der E1 ziehung
und dcs Untc11i(hi·S geVi'lildigt
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D1 E Táplá.nyi:
1na1_,·iofs tlw past centur-y

Ferenc J{i'3'3, a fan1ous pha1-

Tbc autho1 J eca.lls tbc life and Vi'Olk of pha11nacist.
l<"e1enc: JCiss of Szegha.lon1 (County Békés, Hugar) ),
the t.caching p1 incipa.l of the fan1ous P1ofesso1 I-\:á1·oly
Thn,n, 011 tho lHOth nnnivf-nsaiy of his bilth. On thc base
of fa1nil-v conununications , of a1chival and literatun::'
SOlllL8S, the SCÍCntific plüpaga.nda aetivity, teaching
a.nd e::nlhnal public: und social contiibutions, of Lhe oust ..
sia.nding phaunacist- is dut:Jly n1e1itc~d
0

11,f: JAMA 2:12 8. (301) 19i5
G~ye1n1ekuknCl gyakoii jf·lt-Jllscg, hog) c:g}-cg~ c1ős
köhögési 1oh;11noi vag:y neveir~st htin;yt-ls kövi-:1, s ahány <Í.s utá.n J cndszt 1 int óhsl~gct ér t-J.Zll8k .!.zek a gy 01 n1c:kck t.öbbnyi1l~ egCszségosek, a llH-;llkasi és gyotnorröntgcn SCJ1n111iféle kó1os el\áltozást ncin inutat. A_ húu-yt'i.s
kövvt1nindcn bizonuyal a 1en<lkíviil é1 z;(keny refif,Xt-:k
kcz1né11J e, lllf-Jlyck a ko1ábbi gastrointcsti11a.l is zavn1
1negszünt.e u 11:-\.n Ü; hosszú idtJig 1nog1na1 adhatnak
A„ nf!vetést kö •,, ctó hányást - feltételezések szc1 int. a ha.ngszallagok kis1né1tékü (-JlváJt.ozás.a oko:,;;haJja, nicl} ut igfJll nchöz kiinutatni A. luin:y:ts okcí.nak kido1 Hése
é1 dck(;bcn végzett: J öntgen\· izsgAJat a.lkalináva.l eélszeríí
az a.lhas1a. olyan n1é1tékű nyornúsf- gyako1olni, hogJ
a.z a ny(-J]őcsőben vissza.fol)'á.St váltson ki. I-Ia pontos
diagnózist: így sern tudunk felállítani, továbLi vizsgálatokat kell végezni, feltéve ha a 1öntg0nfólvétel egyébként tágulatot vagy kt-;1ingési zava1 t nern 1nutatott ki
( 1 i 5)
J{iss l1n1a

1~·ELJ<~LÜS-J•: AZ 01{.y-()S ~-\7, .i\.LJA.LA
l·~NGJ~DÉI~~{l~Z_ETT J\'1Éli..T_Él{Ű Tl<;STMOZGÁS
~LATT 13F:KÖVETKEZ F:TT SZÍVHOHAMÉ RT1
JAl\rA-282~

3 (19iG).

Az tJddigi a.n101ikai büósági gy11ko1latLa.n cgJetlen
olyan határozat se1n is1nc1 ctcs. rnt:Jly azé1 L ítélte \:olna
el az 01 vost, 111e1"t az általa niegvizsgált butcg az engt;délyczett n1é1 ték ű to1 nagyako1latok alatt S7.Ív1 oha.n1ot
kapott Azt senki se1n jósolhatja 1neg BlŐ1c, hog) n1i tö1té11ik ilyon gJ'Ukorlat végzése közbon, bát ha annak
nehézségi füka a buteg állapotának inegfelulőe;n va111n0g-

ha.tá1oz'\ a., a szív1oha1n kockáza.ta igen kicsi. Egyetlen
01vos ct11n lthot azonban ü-1ljesen biztos abban, hogy
cl tcstJnozgás 11en1 iog á1 Lani szívbeteg páciensének
::\n1it n1tgtoht:t., a,,.; csupán az, hogy lt::gjobb belátása
Cs t.udása sz(-)rint á]lapít,sa incg a 111egongodeLl g} ako1 ..
lai-ok nohözségi fokát. Ha a. tesLinozgiísban sen11ni vcszcH;yt. nH1n lüt, engedélyczzf_: uz1- beteg(•nf-;k, 1nivol a:;:; szú
n1os kedvező htttássa.l já1l1111 Ke111 szabad a.zonbau
n1cgit-Jleclkezúie a11ól, hogy betegét figyt.'1111t.zetetniu
kell a tc:sbnozgá.s ves:.r,élJ vi1 e, a11na.k u:ictlegHs kövotkcl'.·
111én) cii e, és sc1nniifélc ga1 anciát Sl:ln t;Ztlba<l a.11 a. nézve
adnia, liog,) Ll gyak.otlat lt,Jjt1S(-Jll á1tahnall_an lesz (I '7G)
J{i~8

lnue

MÉTHANlDAZ OL: AZ ANAEHOB
11'E-;H. TŐZÉST~E.:: l(EZBT„ÉSl~NEJ-( ÚJ ÚTJA.
U1r1be1 fl.: 01v Hctil 11'7, 1645-46 (197G)
A 1nik1 obiológiai Cl crl1nények, \·ala1nint a;;; első klii1i'kai sike10k alapján a 1nf;t1anidazol (l{Jion) a.z anae10L
fol'tőzésok kf-Jzelésében is jelentős. 'Terápiás has:.r,ná.la.t1a
a jó felszívódás és elos:.r,tás, liquo1han is te1ápiá.s szint,
kisrné1 tékű fc:hé1jekötődós és elhúzódó kiválasztás teszi
alkalrnaSsá.. A liquo1 ban 1né1 t 11-14 g/n1l-es szint anae1 ohok okozta rneningitis kezelésébt:Jll egyedülálló lehető
séget nyújt. A t1ichornoniasis, a la1nhliasis és az A.n1oehadysonteriának iH ellenszere
Szokványos adagolásban crnbc1i toxicitása nE·n1 nagy,
hosszabb kezelés eset.Ln jelentko7.hetnt.'1< niollékha.tások,
n1E,1t cg.yes iágcsálókon ka1cinog(~n, a bakt(~1iun11a
1nuta.gén hatású
Az eddigi sike1 t,sun kczEJt esd:ck szá1nn n1u. u1ög
kevés - a további ó1 i·t''kclésf-Jkl e több t-apu.s;;;tul11'11 a va.n
szükség (17'7)
Bi':izt1 iány&zkynd
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Ezúton közöljük, hogy Of'Vosi folyóirataink ára 1977. áprilistól megváltozik.
GYÓGYSZ ERÉSZET

Példányonk énti eladási ár
Negyedévi előfiz. díj ..•
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