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-'i.Jyógyszerészellörléneli közle111ények
Gyógysze1észct 21 341-348 19i7

A magyar gyógyszerészek szerepe a hazai vegyipar
és a műszaki tudományok fojlesztésében 1
Dr TÁPLÁNYI ENDHE
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A sze1 ző áttekintést ad azokról a ne'ves gyógysze1 é8ZClo ől, akik a haza·i általános vcgyipa1, gyógysze1 ipai kialak'ításában és fejlesztésében jelentő"' eredniényeket é1 tek el Foglallcozilc továbbá Ilosvay Lajos,
Schenek István, _tfíu1aközi Károly, ZiJJernovszky
Károly gyógyszerészek szerepével i.s, a,kik rL 1nű:szaki
oktatás kialakításában,, 1negulapozásában é.s fcjle.sztésében kiemelkedő szerepet töltöttek be.
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1 .4 gyógy.sztJ é8zek SZ.Cl C]JC
az általáno8 vegyi11a1
niegte·1 e1ntésében

A XVIII és XIX században nyugaton is egne
inkább kifejlődö textilipa1 Magya101 szágról nagy
niennyiségű vegyi anyagot: szódát, savakat, színezőanyagot igényelt Anglia hatalmas textilipara
főleg hamuzsírt vásárnlt hazánkból Ebbi51 a célból
hfitahllaserdőségeketirtottak ki és égettek el, hogy
a fahan1uból han1uzsírt (k_áliumka1bonátot) nyerjenek ( 1 áb1a) Kés6bb egyes 01 voskén1ikusok
így pi Torkos Justus János (1699-1770), Hatvani
[stván (1718-1786), Pázmándi Gábm rájöttek
a1ra, hogy az alföldi szjkes talajban le\· ő sziksót
(nátriu1nkarbonátüt) hasonlóan fel lehet használni
a hanmzsÍl' 'helyett (1, 2, 31 A hazai szappm1-,
üveg-, gyertyaöntőipar is na.gy inennyiségű szódát
igényelt. Így meiült fel a szódának a szikes talajból
való küwerése Szathnui1v Lá,1zló (1880-1944) és
Szőkefal~i-Nagy Zoltán tudománytörténészek kutatásaiból tudjuk, hogy 1\.fagyarországon az első
szódagyárat 1782-ben Gottfried Liebetraut BácsBodrng megye főm vosa alapította Palicson [4]
Ez a gyár az alapító haJála után ne1nsokára 1negszűnt. ·Néhány év n1úlva, 1.-icbetraut, halála után
1791-ben Hencidán (Biha1 megye) C111istian Gemg
llücke1 t nónict szár1nazású bihari gyógyszerész
létesített szódagyáiat [ 5]. Alapító tagoknak megnyeite a környékl.ieli nagybirtokosokat, így pl.
Beöthy Iinrét és Hódossy kapitányt Naponta kb
100-150 font sziksót tudtak teimelni A sziksón
kívül Seignette-sót és Glauber-sót is állítottak elő
a gyógysze1'Ószek részér .e. 17 9 2- ben Esztá1 on .(Bihar
megye) is állítottak elő szódát A debrncern szappa.nfőző céh sziksóva1 dolgozott, és a inessze földön
híres keményszappant állította elő [6]. Szathmáry,
Liebetraut főorvost és Rückert gyógyszerészt a n1agyai szódaipar egyik legkiválóbb úttörőinek tartotta. Rückert a szódagvártás mellett foglalkozott
salétrnmtermeléssel is; az 1809. január 9-én Debrecenben megalakult Szóda és Salétrom Részvénytársaságban vézetőszerepet töltött be [7]

1 ci6ru. f-la111uz~·irgyúl·tá.8 u ){. J, 11 i

sz .-ba,n (a sze1 ző

gyűjteményéből)

A kémiai technológia fejlődésével egyre tökélete
sel.ib, j.;bb minőségű anyagokat fedeztek fel textíliák fostéséie a sziksó helyett Claude Louis Bei thollet (1748--1822) francia kémikus foltalálta a káliumhipoklmitot és a káliumkloiátot (8] ( 1. ábra)
Kitaibel Pál (1757-1817) kémikus és botanikus,
egvetemi taná1 1795-ben mái felfedezte a klónnesz~t, de ne111 publikálta. l\1:indháro1n vegyi anyagot
Ró1ne1 I 8lvdn magya1 szár 1nazású gyógyszerész Ü:;
gyá1totta Bécsben [8]
Az egyre fejlődő kén1iai ipai nag,y inenny1segu
kénsavat is igényelt Nálunk is n1egpróbálták a
gyógyszerészek el6állítani a vasszulf8,t he~ít~s~vcl,
de nagyipaii gyá1táshoz az Országos Leveltarr _do,kun1entu1nok alapján, 1787-ben 1Sr;hrottenbach Lipot
nagyszombati gyógyszeiész dolgozott ki eljá1á~t.
Szo1nolnoki ként, iIIetve szulfidos ércet hasznalt
a gyártás alapjául [H] Beadványt intézett a helvtartótanácshoz kénsavgyártás· ügvében, 1nely1 e
piivilégiumot kélt [10]. A hehtartótanács három
, 1 ~>\_szerző 1974
augusztus 28-án a XXI\1 . N~1nz~t·
közi Orvostö1 téneti l{ong1essznson elhangzott előadasa
uyo1nán
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szakértót is kiküldött találn1ányának szakvéle1nényezése \égett; köztük \olt Winterl Jakab is
(1739-1809) \L pesti egyetem kémia- és botanikaprofesszora. A találn1ányt n1egfelelőnek találták,
az így előállított kénsav jó n1inőségű és jóval olcsóbb \.olt a híies angol kénsavnál, de 111ivel
Schrottenbach an:yagi tán1ogatást ne1n kapott a bécsi
udvai tói, ezét t külföldön értékesítette találmányát 1801-ben Balleisenben, N~ssdmf mellett
alapított kénsa,gyáiat és ebből fejlődött ki a későbbi neves nussdo1fi vegyiipa1i gyár (2. áb1a)

21 év.folyam 9 szá111

lényegére is rá111utat Eljárásának a lé11yege a kö-·
vetkező volt: hasáb alakú, légmentesen lezárható
ólomkanuába oldalnvíláson át vaskanállal adagolta be az előkészített és megnyújtott kén és salétTo111 1 : 2 atányú keverékét. A keletk_ezett kéndioxidot, ill kénirioxidot a cella f0nekén levő vízzel
elnyelette. Naponta kb 2.5 font 62 B11mné-fokos
kénsavat állított elö [6].
A textiliparban a fehérítőanyagok mellett jelentős szerepet kaptak a színezékek is (a kékfestő
ipar ban pl az indigó). 1786-ban Pápán létesült az
első kékfestőüzem a híres Kluge-cég. Az indigót a
hazai földön termesztett csüllengből ( Indigojew
tinctm in) állították elő (3. (Íbra) .
.Az indigó tern1esztésnek kiváló Jnűvelói \;oltak
I,ieblei.n Konrád gyóg,ysze1·ész, a bánáti növénykísérleti állomás igazgatója és Pfeiffer Mihály
(1721-1809) késmárki gyógyszerész [11] A magyarországi gyógyszerészek nen1csak a textiliparnak voltak segítőtársai, hanem a cukoriparnak,
gyufaiparnak, gyógyszeriparnak stb is jelentős úttörói voltak
A Magyar vegyészeti Múzeum legutóbbi „A magyar vegyipar kialakítása a XIX s,zázadig" chn-

2. ábra ó~chrottcnbach-jéle ólon1lca1nrn szerkezete a nussdorfi vegyeszeti gyá1ban ( li'.l agyar V egyés·zeti JJ![ úzeu111
gyű,jternényéből)

Schr9ttenbach L·i1Jót g,yógyszerész az ólo1nkamrás
kénsavgyártás els<~ hazai úttöióje. A 1\1agyar 'Tegyészeti l\1úzeun1 ipai történeti kiállítása be1nutatja
kénsavg37 ártó -üzemének alaprajzát· és· g,yárt-ásána.k

8 áb1a A csülleng ( liubia tincto1ia) feldolgozása, indigó.
gyártás (a szerző gyií.jten1ényéből)

4 áb1a 1-lórner lsti.án káliumklorátot előállító berendezése
(a szerző gyűdte111ényéből)

5„ ábra Rónier Istránjoszjo1·os és káliun1l:lorátos yyuf~ja
(a 8Zerző gyűjten1ényéből)
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mel rendezett kiállításán találkoztunk Gertingei
János Sá1nitel eperjesi gyógyszerész nevével is,
aki a hazai répacukmgyártásnak úttöriíje volt [12]
Módosította az eddig ismert A1chaid-eljá1ást; a cukor kivonásra meleg vizes diffúziós eljárást dolgozott kí. E célból új technológiai berendezést, ap1ítót, szeletelőgépet és prést szerkesztett a cukmipar
részére, Debrecenben állította fel a gyárat, mely
' 1803-tól 1811-ig működött [13] Megszűnte után
Spetz Józs~f egri gyógyszerész folyamodott a helytartótanácshoz segélyért, hogy újabb cukmgyárat
létesíthessen, de eredménytelenül [14]
A gyufaipar úttörője és megteremtilje Rómer
István (1788-1842), aki 1833-ban Bécsben első
nek „1nártó" és „dörzsgyufa" -g,yárat létesített,
1834-ben foszforos-dörzsgyufát is gyártott, de
ennek ellenére inegvette Irinyi János találmányát
200 embert foglalkoztató üzemet létesített Bécsben.
Az általános és speciális vegyiparnak, a kémiai
technológiának volt úttörője [8] (4. és 5 ábra).

2 A magyar gyógyszeripar
gyógysze1 észúttör 6i
A gyógyszerkészítés hagyományai évezredekre
nyúlnak vissza. A gyógyszertári kisüzemű gyógyszerkészítés technológiája csupán néhány száz éves
nagyüzemi ipari gyógyszergyártásról pedig csak a
Jnúlt század közepe óta beszélhetünk: Né1netországban, Darmstadtban 1827-ben Einanuel Heinrich Merek (1794-1855) alapította az első gyógyszervegyészeti laboratóriumot [15]
Nálunk első kezdeményező Paul Traugolt Meissner (1778-1865) szász származású gyógyszerész
volt, aki az 1800-as évek elején a brassói „Fehér
Templomhoz' '!címzett gyógyszer tárában gyógyszer vegyészeti labmatóriumot is létesített Galenikus
készítményekkel, gyógyszer-alapanyagokkal, vegyszerekkel ellátta a környező kisebb patikákat
Ő ·,-olt a kisüzemű gnJcnusi laboratóriumi gyógyszerkészítés egyik úttörője Jól jövedelmező patikáját családja kívánságára eladta s az 1810-es évek
közepén Bécsbe költözött, ahol az újonnan létesült
Császári és Királyi Polytechnikumnak, a későbbi
Műszaki Főiskolának a kémiai-technológiai tanszékén adjunktusi, majd professzori állást kapott
Jelentősek gyógyszerészi tevékenységei is Areométert szerkesztett a különböző anyagok fajsúly
alapján való meghatározására. Az 1812-i osztrák
Gyógyszerkönyv részére stöchion1etikus, alkoholometrikus táblázatokat készített[15, 34]
A magyar gyógyszeripar múlt századbeli legkiemelkedőbb úttörője Wagner Dániel (18001890) pesti gyógyszerész volt, aki az 1834-ben alapított „Nádor" elnevezésű patikájában gyógyszervegyészeti laboratóriumot is létesített [16]. A kibontakozó vegyipari anyagok g,yá1tásá1a részvénytársaságot alapított (Pesti Technikai Vegyészeti
Gyár Rt) ..A. vegyipar részére kénsavat, káliumcianidot (berlinikék-festék gyártásához), szalmiáksót, borkősavat, káliumklorátot, foszfort, szódát
stb.. állított elő. A gyár 1847-ben indult be 25 OOO
pengő forint alaptőkével. Az 1852-ben mái 80 OOO
pengő forint alaptőkével üzemelő gyár hat üzemegységgel gyarapodott: kénsav-, sósav-, salétrnmsav-, kló11nész-, Glauber-só-, szódavízüze1nmel bő-
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vült Ez a gyár 1867-ben a Központi Gyógyszervegyészeti Vállalat Rt -ba olvadt be, Ennek az új
vállalatnak Wagnert választották igazgatójává
Az igazgatóság tagjai voltak: Bal.assaJános (18141868) és Korányi Frigyes (1827-1913) mvosprnfesszorok, v alarnint Vas Illés és Vlasek Ede gyógyszerészek. Az üzen1- akkor a Soroksári út egyik en1eletes épületébe költözött (a régi épület ma is meg\'an), de 10 éves n1űködés után 1877-ben tőkehiány
miatt megszűnt [16] Ebben az időben Rozsnyai
Jiátyás gyógyszerész Aradon létesített az általa
feltalált íztelen csersavas kinin (Chininu1n tannicum insipidu1n :g,ozsnyai) számára gyógyszerészi
labmatóriumot. 0 alkalmazta és hozta forgalomba
a borokat gyógyászati célra. Ötfele gyógyborspecialitása volt: \Tinu1n Chinae, \T. Chinae-fer1atum, V pepsini, V cascarn sagrada, V. coca [llJ
1892-ben volt tanítványa, Réthy Bélu (18621935) Békéscsabán létesített „Sas" gyógyszertá1ábap gyógyszerészi laboratóriu1not Készítményeivel az 1896-i évi Ez1edé'i1 es Országos Kiállításon Pesten aranyérmet J1yert, A 1Je1netefűcuko1kán kívül opodeldokot, háztartási és egyéb vegyi
cikkeket is gyártott, pi mesterséges vanillintablettát, „Pap~gály" elnevezésű ruhafestéket,
likőr- és rumesszenciákat stb. [18] Ugyanezen a
kiállításon l!J(Jger Leó a budapesti „Nádorl1oz"
cín1zett gyógyszertár gyógyszerésze ,,Negro" i1evű,
még ma is forgalomban levő gyógycukorkávalszerepelt [19] A századforduló után Richter Gedeon
(1872-1944) gyógyszerész rendezett be az Üllői
úton (ma 906., akkor „Sas" -hoz címzett) gyógyszmtárában gyógyszervegyészeti labmatóriumot, 1907ben pedig Kőbányán, a Cserkesz u 63. sz. alatt
épített korszerű modem gyártelepet. Első készít1nénye, mellyel hírnevét inegszer·ezte, a Tonogen
nevű n1ellékvesekéreg-lcivonat volt (n1ég ina is
gyártják). Ő főleg az organoterápiás gyógyszerek
előállításával foglallcozott, és ezzel a világhfrnevet
is szerzett. A következő készítményeket hozta fű1galomba: Androfort, Anteovin, Colutoid, Corpus
luteum, Cmtigen, Dipankrion, Fer cupar, Glandubolin, Glanduitrin, Insulin Ezeket azonos néven
ma is gyártják; 75 év alatt sem évültek el. Ő készítette hazánkban először az acetilszalicilsavas kalciun1ot tartal111azó készít1nényt Kaln1opyrii1 néven 1910-ben forgalomba hozta a hidrogénperoxid
és a karbamid kristályos vegyületét, a Hyperol
tablettát Az általa létesített üzem még ma is fennáll (több modern gyártórészleggel bővítve) Kóbányai G.yógyszerárugyár néven, s készítn1ényeive1 a.
külföldi piacokat is ellátja Richter Gedeon gyógyszerész a 1nodern magyar g:yógyszeripa.r legkie1nelkedőbb alakja [20]
1912-ben Rex Perenc (1886-1959) Debrecen
(Fürdő u 3 sz.) és Pesten létesített g_vógyárnnagvkereskedést és vegyészeti gyárat (V., Rudolf u
Trónö1ökös tér 1 )„ Készítn1ényej voltak: A111ydosan
injekció, A111n1ónia. párna, Cortipan tabl Diplochin, Diplopyrin injekció, J11sulin, a.zonkívül közel
80 egyéb szabadaln1a volt. Ehhez a létesít111ényhez
csatlakozott 1919-ben testvér bátyja: Rex Sándor
(l881~-Hl35) egvetemi magántanár [21, 22], Buchböck Gusztáv (1869-1935) professzor volt tanársegédje Meg kell említeni Rex Sándornak „Kísérleti
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21 évfolyan1 9 ·szán1

Ké1nia" 0ímű 850 oldalas tankönyvét is, n1ely
Speigely Béla 1922-téíl JU!O-ig a budapesti gyógyTlwn Ká1oly és Bugarnzky tankönyve mellett a leg· szerészg,yakornoki iskola vezető tanára volt. Onkedveltebb és legjobban eltBrjedt tankönyv volt nan a felszabadulás után ke1 ült a KőLányai Gyógy.
a gyógyszerészek oktatásában a Gróh-föle tan- sze1árugyá1 La, ahol gyógvszertechnológ iai osztály
könyv megjelenéséig
vezetője lett. Ebben a beosztásban volt 1957-ig,
1927-ben Kabay János (1896-1936) gyógysze- nyugdíjba 'onulásáig
rész Büdszentmihályon (ina Tiszavasvári} g,yógyA felsmolt adatok meggyózóen mutatják, hogy
szervegyészeti űzemet létesített a n101fiun1 és társ- 1nagya1 g:yógyszerészek élvona.lban küzdöttek a
alkaloidok gyártására, melyeket saját eljárásával hazai ké1niai és gyógysze1vegyészet i i11a1 megtea száraz máktokból és szalmájából állított elő
1e1ntésében, s inindenütt elis1nerést arattak 1nunkáMunkáját a Népszövetség is elismerésre méltatta
jukkal
Üzeme a felszabadulás után hatalmas gyárrá fejlesztve 1nűködik Tiszavasvá1iban
,,Alkaloida
3 _-lf űszah::i tndoniányok
Gyógyszervegyésze ti Gyár" néven s 45 országba
1naylj(ll gyógy.':).ZCJ ész 1nűuelő1:
exportálja készítményeit [23]
l\1a. an1iko1 a tudon1ányok für1adah11át, a inüMiután kronológikus sorrendben megismerkedszaki
tudon1ányok reneszánszát éljük, feltétlen_ül
tünk a magyar gyógyszeripar alapjaitlemkó gyógy111eg
kell
en1lékezni azoluól a kiváló magyar
szerészekkel, a továbbiakban az ismert gyógyszerészek neveit sorolo1n fel, akik a 1nagyar gyóg,yszer- gyógyszerészekről, akik nevüket Leírták a technika
ipar ban jelentős szerepet töltöttek be, s munká- történetébe, alkotásaikkal gyarapították és előre
vitték a 1nűszaki tudo1nányolcat. Kevesen tudják
jukkal elősegítették az ipar további fejlődését.
a gyógysze1 észek közül, hog_y az elektrotechnikáSt1öclce1 Alajos gyógyszerész
(l 865-HJ17), nak is a' n1egalapítói - Schenek István, és Zipe1 Kochineiste1 Frigyes (Holdvilág u 8.) gyógyáru- nou:szky J{ároly ~ g,yögyszerészek
voltak, akik az
nagykereskedéséne k és vegyészeti gyárának . volt akkun1ulátor,
illetve a transzfOr1nátor feltalálása és
25 éven át cégvezetője, aki Győri htván (1861- tökéletesítése terén világhíinevet
szereztek
1954) és Schilberszlcy Károly (1863-1935) volt
Az
esztergomi
születésű
Schenek
István (1830egyete1ni tanártársaival a gyógyszerész g:yakor1909) szülővárnsában, a „Fekete Sas" gyógyszernokok részére többszáz oldalas tankönyvet írt [24]
tárbar~ volt gyakornok
Pozsonyban, Nyitrán,
Göllnei Koinél (1867-1933) gyógyszerész 1913- Bars,Uj!Jányán
dolgozott mint beosztott gyógytól 1916-ig Kochmeister Frigyes, azután 1916-tól
S?erész. 1856-ban szerezte a gyógyszerészi okleve1930-ig a Chinoin üzemvezető vegyésze volt [25]. let, 1857-ben
gyógyszerészdoktor rá avatták, majd
A drogista szakiskola és a gyógyszerészgyako rnoki Bécsben J. 11.edtenbacher (1810-1880)
Lécsi egyeiskola előadó tanára volt
temi tanár mellett volt tanársegéd.. 1867-től
Di Száhlender Lajos (1877-1946) egyetemi 1870-ig a Keszthelyi
Ornzágos Gazdasági Felsőtitn
111agántanár, a Drogista Szakiskola igazgatója., intézetben
(Georgikon: ma Keszthelyi Agrár tudoa gyóg,yszerészgyako rnoki iskola előadó tanára,
mányi Egyetem) elóadó tanárként, 1872-től 1892-ig
a Felsőkereskedelmi iskola igazgatója Illóolajok pedig (nyugalomba
;onulásáig) a Selmecbányai
kutatásával. föleg a zsírok és.olajok avasságának Akadé1nia
Bánvásiati és Erdészeti Karán (melykvantitatív vizsgálatával szerzett ·világszerte is nek
jogutódja ~ Soproni, illetve a Miskolci Nehézelis1nert hírnevet. Róla i1evezték el az avasságot ipari Műegyetem)
működött
kifejező számot „Száhlender-számn ak" [26]
Szán1os felfedezéssel, Inűszaki taláhnánnyal gazDr. Pufooky István (1904-1971) szakfelügyelő
dagította a tudományt A 80k közül Iegjelentőseb!J
gyógyszerész, a Drogista Szakiskola és a gyógysze·
a kénsavas ólomakkumulátor, amelyet Farbaky
részgyakornoki iskola előadó tanára volt. Több dro- István (1837-1928)
főiskolai tanártársával alkogista szakkönyv szerzője 19504ől 1954-ig a Kőbá tott. Érdeme
elismeréséül akadémiai tagságot, nenyai Gyógyszerárugyárn ál üzem1nér11,öki beosztás1nesi elűnevet, valan1int J{ai cz·ibányi-jutalo1ndí jat
ban dolgozott Mint szakfelügyelő gyógyszerész és kapott [29]
igazgató a Borsod-Abaúj-Zem plén megyei Tanács
Zípemowszky Ká1oly (1853-1942; 6. ábra) 1853
Gyóavszertári Központjában működött, majd halááprilis
4-én született Bécsben. Alsó, közép- és fe!s6láig "'a Gyógyáruértékesítő Vállalatnál (Majakovszkij u 12 ) analitikus gyógyszerészként dolgo- fokú iskolai tanuln1ányait Budapeste11 végezte
zott [27] A régi klasszikus gyógyszerészek leg- 1874-ben gyógyszeréswkleve let swrzett. Öt évig
utolsó kiemelkedő alakja a ma is élő Spergely Béla Kecske1néten Jfolnár János „Szentháron1ság" el(1888) vasdiplomás gyógyszerész, aki a steril nevezésű gyógyszertárában beosztott gyógysze1ész
injekciók készítése és stabilitása tudományának volt, s közben 1878-ban gyógyszerészi okJe,cle
alapjait rakta le hazánkban. 1928-ban vette át mellett megszerezte a gépészmérnöki! is. Később
ERJ nevű injekciós üze1nének vezetését; ezt 1959- a Ganz Gyárban az e1ősára1nú villan1osságl osztály
ben a „Hattyú" nevíí Rózsai•ölgyi-féle patikából létesítésév?l bízták meg 1883-ban Déry Miksa és
a XIV ker . Stefö.nia út 25-ben (ma Népstacli011
2 Ezt az üzen1et Ebesjalvi Török József (1824-1899),
út 55 . ) teleriftette át Készítményei külföldön is szőlősvéga1dói születésli gyógysze1ész és utódai létesíelismertek Ő ma is a steril gyógyszerkészítés leg- tették. Alapját az 1854-ben megvett Gömöry ]{ároly
Szentlélekhez" cünzett patikája at_:lta Fia: Tö1ök Sánkiválóbb szakembere. 1923,tól 1928-ig a Török
dor létesítette a gyógyáru-na.gykeresk edésl. A patik~
Labor' Gyógyszeráru-nagy kereskedés és Vegyészeti egész berendezése n1a a Seinrnel\veis Orvostörténeti
Gyár Rt cégvezetője volt [28].
Múzeu1nban látható
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Bláthy Ottó Titu"zal foltalálják a tianszformátmt
1885-ben taláhnányukat egész Európára kiterjesztették éH csakhamar az egész világon elterjedt
„köpeny"- és „1nagtranszfcn1nátoruk." (7 ábra)
1893-ban az Akadén1ia levelez{) tagjának választotta, és 1neghivták a. l\.íűegycte1n elektrotechnikai
tanszékére eliíadó tanárnak 1893-tól 1H29-ig a
Budapesti Műszaki Egyetem I elekhoteehnikai
to,nszékének előadó tanárn volt [30]
Ilosvay Lajos (1851-1936) Désen született.
Alap- és középfOkú iskoláit Kolozsvárott végezte
1874-ben gyógyszerészi, !875-ben bölcsészdokto1i,
1878-ban középiskolai tanári oklevelet szeizett.
1875-tiíl 1876-ig Lengyel Béla (1844~1913), majd
1876-tól 1880-ig Than Ká1oly (.1834-1908) p10fesszomál mint tanársegéd, 1880-tól 1882-ig pedig
ösztöndíjasként dolgozott külföldön Bnnsen, Raeyer és Berthelot prnfesszoroknál 1882 -ben meghívást
kapott a Műszaki Egyetem kémiai analitikai tanszékére mint h. egyetemi ta,nár 1886-tól 1892-ig
ugyanitt rendes tanár és a veg:y.,.ész1nérnöki kar
dékánja, 1901-től 1903-ig pedig rektm mit. 1914ben kultusz1ninisztériumi államtitkári chnet kapott Ő volt a Műszaki Egyetemen a vegyészmér-
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nöl{i oktatás Uttö1ője Tudományos nlunkája f()leg
a levegőben végbe1nenó oxidációs folyamatok
vizsgálatára terjedt ki. Légsalétromgyá1tás„eln1é·
letét is kidolgozta Módosította a nitrát kimutatására a „G1 ie'.ls" -reagenst A ter1nészettudományi
ismeretterjesztés kiemelkedő úttörője volt. Cikkeinek szá1na többszáz A következő tudo1ná11yos
műveket írta: A ehemia alapelvei (1888). Be\,-ezetés a szerves chemiába (1905). Torjai büdösbarlangról (1885). Ezeket a Természettudományi Társulat adta ki [31 l Ilosvay az Országos Közegészségügyi Egyesület technikai szakosztályának is elnöke
volt 1903-tól. Folytatta Podor .!ózs_ef közegészségtani professzor inunk:áját a közegészségügy területén Kezde1nényezte az iskolaorvosok hatáskörének és szerepé~ek kibővítését az egészségta11oktatásban, az iskolai testnevelés irányításában,
vala1nint a nen1i felvilágosítás kötelezővé tételében. Az egészséges táplálkozás p1upagálásában is
akth te\ékenységet folytatott 1920-ig töltötte be
ezt a funkcióit [32]
Mumközi Károly (1859-1915) Debrecenben
született. Iskolai tanulmányait Debrecenbe11 és
Iglón végezte Bécsben 1883-ban gyógyszerészi,
1884-ben Budapesten Than Károly prnfosszornál
gyógvszerészdoktori oklevelet szerzett 1884-től
1894-ig Ilo8vay Lajo8 gyógyszerész, műegyeten1i
taná1 tanársegédje volt a Budapesti Műegyete111011. 1892-ben analitikai ké1niából 1nagántaná1 i
képesítést szeizett. 1892-től haláláig folsiikeieskedehni iskolai ta.nári beosztásban dolgozott
jlfurakö.zi /(ár oly a 1nezőgazdasági ké1niának volt
ne1nzetközi sze1npontból is elismert inűvelője ls1neretterjesztő, tudon1ánytörténeti, élelmiszer-, talaj- és gyógyszerkc\miai kutatásaival hírnevet, dics6séget szerzett a gyógyszerészeti karnak
A gyógyszer képzés terén is kien1elkedő Hzerepet
töltött be r33]
Paul Traugolt Meíssner (1778-1865) Meggyesen, Erdélyben született. Édesapja szász szár1nazású, városi sebész \,oJt Négy középiskolai osztály
elvégzése után 1793-ban Segesváron g,yógyszerészi
pályám Jópett [21 J 1800-ban a pesti 'l'udománycgyeten1en gyógyszerész1nesteri (1nagiste1 pharmaciae) oklevelet szerzett. Ezt követ{5en Rrassóln111
1negkapta a „Fehér Templo1nhoz" cín1zett gyógyszertár vezetésének jogosítványát. Kiváló gyakorló
gyógyszerész volt, a gyógyszeriparnak egyik úttöróje . később inint a bécsi n1űszaki fóiskola kén1iaprofesszora a ]{é1niai technológiának vált neves
1níível6jévé. Ezen a téren széles körű irodalmi tevékenységet is kifejtett A következő könyvei jelentek meg: V.,.orschlage zur \lerbesserung Pharn1azeutischer Operntionen (1814, Wien). Die Areo1netrie in ihrer An\vendung auf Che1nie und 'fechnik (1816, Wien). Handbuch der Allgemeinen und
Teehnisehen Chemie (1819-1833, 'Vien) Svstem
der Heilkunde (1832, Wien).
Egyik előadási ~ísérlete \Tezette 11inyi Jánost
(1817-1895), későbbi neves tanítványát a rnjtalan foszforns gyufa feltalálásához [15, 34]. 1852-ben
az oszt1ák vasúti igazgatóság a vasúti kocsik fű
tésének műszaki megoldását vette át tőle: ezt később nemzetközileg is rendszeresítették
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liayy Ká10ly (1797-1868) Rév-Komáromban
született Középiskoláit Pozsonyban végezte
1812-ben beállt édesapja 1789-ben létesült „Meg'>'áltó" elnevezésű gyógyszertárába gyakornoknak
Kon1áromon kív-ül l_)estcn és K_o]ozsvárott is segédeskedett 1819-ben Pesten gyógyszerészmesteri,
1najd 182'4-ben Bécsben bölcsészdokto1 i oklevelet
szerzett
A n1agya1 refCnmkor haladó szellemének egyik kie1nelkedő alakja, a l\fagyar Tudo1nányos Akadén1ia
legrégibb gyógyszerésztagja, a n1aten1atika és csillagászati irodalon1 egyik kiváló n1agyar n1űvelője.
Szerkesztette az Akadémia É' köny\' csillagászati
rovatát l\1agyar nyelven 1negjelentette Babaggénak, a can1bridge-i egyeten1i tanár inaten1atikus
logaritmustábláit. A középiskolai matematika oktatására tankönyveket szerkesztett Könyvei: Aritmetika (1835, Bécs), Elemi algebra (1837, Bécs),
A kis számító (1837, Bécs). Bicskén csillagászati
obszervatóriumot épített a Jnagyar csillagászatj
tudo1nányok 1nűvelésére, 18!4-ben pedig Párizsban n1egvette az e1s6 n1éterkilogramn1-etalo11t és a
J\1agyar Tudon1ányos Akadé1niának ajándékozta.,
1837 ben megszerkesztette az „öntápláló olajgáz
lá1npát", s ezzel a világítástechnlkána,k is neves
úttöriíje lett [(), 35]
Kra11wlin Alajo1 (1810-1892) a fönyképezfa
technikának úttfü6je és tökéletesítője 1847-ben
Fox-Ta1bottól függetlenül, kutatott, felfedezte a
fényképezés-technika negatÍ\' -pozití-v eljárását Korunkig magánkézben fenn1naradt ún ,,kran101ino-

8 áb1a. I{1au1olin .!Ífajos (1810-1892) ]{1-i--'lztinat:á1os
gyógyszeiészének, a fénykép1ügzités első n1agya1· úttörő
111esteréneh önn1agáról készült fényképe (dr. I-Iori.;.áth
Árpád technikatörténész gy{ijternényéből)

21 évfolyam 9 száni

típiák'' nen1csak tökéletes fütotechnikáról tanúBkodnak, hanen1 kiváló 1nűvészi 1negoldású, e1nbe1 _
ábrázoló képességéró1 is (8 ábra). Kramolin \olt a%
első n1agyar 111űvészi beállítottságú fényké1)észünk Fivére, Kla1nolin Eduard, Bécsben volt
festiíművész [35, 43] Édesapja, Kram.olin Vin"
is gyógyszerész volt: a „Segít{) Szűz l\llária" elne·vezésű g,yógysze1tá1 tulajdo11osa. Kranioli.n Alajo~
krisztinavárosi gyógyszerész: Peste11 született.
1832-ben, pesti egyeten1en gyógyszerészn1esteri
oklevelet szerzett [36], majd 1848 jan 10-én Buda
\·áiosától polgárjogot nyert. Részt vett az 184819-es szabadságharcban 111int ne1nzető1. A szabadságharc bukása után Bécsbe költözött, ahonnan
1867-ben \.1 ette át édesanyjától özv J{raniolin
Vincénétől az 1814-ben létesült „Segítő Szűz Mária" elnevezésű reál jogú patikát Gyógyszertá1 a
haláláig a Hmváth-kert mellett, a Szent János tér
1 sz alatt müködött Halála után került a mai
I ker Krisztina tér 7-be 1944-ben lebombázták
s jelenleg felújított állapotban az I ker. MéRZ<ÍJOfi
utca 2 sz alatt 111ííködik a Fővárosi 1~anács Gvógyszártá1i l{özpontja 103 gyógyszertáraként
Rozsnyai 7J!Iátyás (1833-1895) zombai, majd
aradi gyógyszerész is fóglalkozott fényképészettel.
1861-bcn zombai gyógyszertárában fényképezési
műtern1et létesített Fennmaradt Rozsnyai fény]{épészetének einblén1ája, 1nelyen „Rozsnyai Mátyás gyóg,yszeJész fényképészet.e Zombán" szöveg
olvasható. 18()9-ben a Fiuméban megtartott XIV
l\iagya1 Orvosok és Ter1nészetvizsgálók \'ándorgyúlésén a „Fényképészet legújabb haladásáról"
címmel értekezett [17]
Az önálló magyar szakirndalmat a fényképezés
technikai fejlesztésére Tö1nösváty ]~ászló gyógyRzerész indította eL 1863-ban kiadta a Magyar Fény
képészek Kézikönyve című munkáját [ 43]
Janit.sáry hán (1869-1 [134). Dunapentelén született (Fejér m.) Alap-, középiskolai és egyetemi
tanuln1ányait .Pesten, gyakornoki éveit Bécsben
végezte 1892-ben a pesti eg.yeton1en g,yógyszcró8z
1110.:.teri oklevelet szerzett
Janit<;áry 11 szórakoztató pirotechnikának. a tíízijátékok kószítésének, ieúdezéseinek volt vilá.ghü íí úttörője. _1,_ világ n1inden részéről összegyűj
tötte a pirotechnikai ,,ona.tlcozású technológiai
recepteket, n1elyeket kip1óbált és ered1nényeiiól
j eg_v z[íköny\; et vezetett Rákosszent1nihályon kísérleti pirotechnikai lal)oratóriu1not rendezett lie
Szán1os új technológiai eljárással is gazdagítptta
ezt a tudornán-yt és a hazai tíízijátéki1Jart. Ő alk;1lmazta a pil otechnikában a fCn1alu1níniun1ot, az
alunliniumbronzot s a fé1nn1agnéziun1ot a nag\
fén ycff€ktusok elúállítására Az alkot1nányünnepi
tíízijátékok nagyrészt n1a is az é5 eljárásán alapulnak [38] Foglalkowtt a rnbbanómotornk felhasználhatóságá \·al is a közlekedés technilcában. Tökéletesítette a Schenek-J11arbaky-fé.le kénsa.,·as
ólomakkun1ulátort: tőle szár1nazik a.z ólon1rác::;oknak inai 1néhsejtszerű elrendeződésének kialakítása
az akkumulátorban [38]
P1odam Guidó (1882-19J8) A magyar repülés
hőskorának egyik kiemelkedő alakja 1882 szept
12-én született Fiuméban, ahol 1904-ben gyógyszerészi oklecelet szerzett 1910-ben Budapestre

jött, ahol florváth Etnőfizika n1ate1natika taná11al
35 lóerős Dainilet-1notoros repülőgépet sze1kesztett, s ezzel 1912-ben Nagybányán műrepülő bemutatót tartott (Ez volt Magyarországon az első.)
l\'lint pilóta az I. világháborúban az olasz fronton is
részt vett és hősiesen helytá11t, közben n1eg is sebesült 1929-ben a II ker Retek utca 79 sz, alatt
„Rokkant Sas" elnevezéssel patikajogosítványt
kapott [39].
Mint a magyar iepülés első úttörőjéről utcát
nevezett el a XVI ker Mátyásföldön- ahol annak
idején a 1nűrepüléseit végezte - a Fé5vá1osi _Tanács
Hazafias N épfrontja, Emlékeit még a Magyar
Közlekedési Múzeum is őrzi; állandó kiállítási
anyagai között szerepelnek repüléstechnikai dokumenturnai
A műszaki tudo1nányok gyógyszerészn1Ű\;elői
nek névsorát a nem oly régen 1neghalt Doby Géza
(1877-1968) műegyetemi tanár zárja be [43]
Bécsben született Egyeten1i éveit J>esten végezte,
ahol 1897-ben gyógyszerészgyakornoki (tyrocinalis) gyógyszerészi oklevelet szerzett 1899-ben, 1902ben pedig bölcsészdoktori oklevelet. 1913-ban
1nagántanári képesítést kapott növényéJettanból
1904-től 1922-ig Kassán, Magyaróvárnn, majd Pesten a 1nez6gazdasági kísérletügyi Jntézetek igazgatójaként működött [44] 1922-ben Debrecenben
Kossuth Lajos Tudományegyetem mvosvegytannak, 1923-ban a budapesti Közgazdaságtudon1ánvi
Egyetem áruismereti, kémiai, 1934-től pedig a
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen a mezőgazdasági kérniának előadó
tanára, 1943-tól a Műegyetem rektma volt, Rektmi beszédét 1943, szeptember 24-én „A kémia
szerepe a mezőgazdaságban" címmel tartotta meg
Az áruismeretnek, a rnezőgazdasági kémiának,
a fitokémiának volt kiemelkedő miível6je Kedvenc kutátási területe az enzimek és a nitrogénanjagcsére-"volt „Az erizimek- éS "énZirii8S gyógy~
szerek" címen a Magyar Gyógyszerésztudo1nányi
Tárnaságban is tartott előadást 1937-ben [ 45]
A felsorolt adatok meggyőzően dokumentálják,
hogy a magyar gyógyszerészek a 1nílszaki tudományokban is maradandót alkottak Találmányaikkal világhírnevet, megbecsülést. dicsőséget
szereztek a gyógyszeréi:;;zi karnak
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Di r, Táp]á.113 i: llie1oleojHungarianpha111u1cis·t<s hi the dei-elop1nenl aj the national cho,ácal indu&tllJ and of the tecl1nological sciences
In the pe1iod nf re\·olutionary develop1nent of the
natural sciences, i.e. during the X"\TIIIth and XIXth
centuries, physicians and pharmacists, being lea1ned in
natural scienc:is, contiibuted much to the process of
industrittliza.tion in Hungar:v too A. 1evie\V is p1esFff1tecl
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on those pharn1acists \vho \\rere playing rnajor part in
the developinent of the J{ungarian chernical industry.
The activities of pha1n1acists István S'chenek: a.u<l of
Lajos Ilosvay, their role in the forn1ation and starting
of the tec:hnical teae:,hing at universit:y level in J-Iungary
a1e discussed Evidences are presented in proof of the
irnpor tant part of 1~rungarian pharrnacists, of their
valuable achif-_,\"fJJTJents on tbc iclat&l fiolds

Dr Ii: T á. p l á n J· i: Die Roll e deI ungrn ?'.schen
Pfla1 rr1aze1iten in do Entu;ick:lung de1 inldndischen Ghe'lnieindust1 ie und techni':lchen rv issenschaften
I1n 18. bz,v. 19. Jahrhunde1t begann das ZeitaHcr der
na.tu1\vissenschaftlichen Re\·olution, der Gestaltung der

21. évfolyam 9. szárn

technischen \'Tissenschaften und der Industrialisie1 ung
Auch in lJ11ga.1n spielt-en in den Natur\vissenschaften
ge\vandten Arzt.a und :Pha11na.zeut:yn eine bedeutende
Rolle. Der A„utor prti.sentiert eine Ubersicht über jene
J!ha11nazeuten, die in der Gest.altung und Ent\vicklung
dcr ungarischen lndustrie bfJCleutende R.esultat-e erreicht
haben Fe1ner befasst er sich nlit, der Rolle der Pharn1a.
zeut-en Ist1,án Schenek und Lajos Ilosvay die sic in der
Gestaltung und Ent\vicklung des inliindischen techniSC"hcn Unt-e11ie::hts spielten. Die Angaben 1veisen darauf
hin, dass die ungarischen l")harn1azeuten auf diesen1 Gr„
bif;t einf· 1ve1t\·olle und bleib8nde Arbeit vollbracht ha.
ben

( Fóvf1108i Tanács Gyógyszei tá1 i Kőzpon(ja, X I I I, Huba

11
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UJ VESZÉLYT JELENTENEK
AZ INTERFERON-REZISZTENS VÍRUSOK

Löbsack, Th: Pharm Ztg 121, 1982 (1976)
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A vírusos megbetegedések ellen még nincs hatékony gyógyszerünk. Némelyik ellen tudunk ugyan
megelőző oltással védekezni, de a többieknél a természet védekező erejé1e vagyunk utalva. Ez olyan módon é1 vényesül, hogy egyrészt antitesteket fejleszt ki,
másrészt egy fehérjeszerű anyagot tern1el, amely a
sejteket a fertőzési góc. közelében körülveszi és megvédi E7. az anyag az interfe1on. Fe·ltűnő, hogy eddig
egyetlen vírus sem vált az interfe1 onnal szemben rezisztenssé. Ha azonban mesterségesen előállított interferont nagyobb mennyiségben juttatunk a szerve.zetbe,
kialakulhatnak olyan vü ustörzsek, melyek ezzel a
természetes védekezőrendszerrel szemben in1munisak.
Ezzel sokkal veszélyesebb helyzet állna elő, mint az
egyes baktériumoknak az antibiÜtikumokkal szembeni
rezisztenciája. Mert abban az esetben, ha az antibiotikumok felmondják a szolgálatot - amint annak jelenleg tanúi lehetünk - , nem kerülürik rosszabb helyzetbe, mint az antibiotikumok előtti időkben voltunk. Ha
azonban interferon-re;dsztens vírusok alakulnának ki,
a_z ~gyenlő. v:olna e_gészen _új,_ m_~s- .P1<:i.11~J~lp~ó.~ ,sz~rJYlazQ
kórokozók által teremtett helyzettel, ami ellen aligha
volna védekezés. Me1 t ezek a vü usok nem valamely
gyógyszerrel szemben volnánal{ immunisok, amelyet
szükség esetén más gyógyszerrel lehet helyettesíteni
Egy az embe1i testben integrált in1munanyaggal sze·mben volnának ellenállók, an1ely anyagot nem tudnán]{
mc'lssal pótolni Az emberi szervezet védekezése egyl'észt abból áll, hogy antitesteket termel, melyek idegen fehé1je behatolására - itt vírusok képében - a
testben képződnek és a vírusokat megtámadják. De az
antitestek közömbösítő hatása nem érvényesül olyan
vírusokkal szemben, melyek nem a véráramban, hanem a test sejtjeinek belsejében jelentkeznek A valószínűleg fontosabb védekezőkészséget az 19!17-ben felfedezett interferon nyújtja Ez a megtámadott se.jtekben átmenetileg mint protein képződik és a szomszédos sejtekbe jutva messzemenően megvédi azokat a
vírusok behatolásától. Kézenfekvő a gondolat, hogy a
vírussal fertőzött testbe kívülről juttassunk interferont, ellenállásának támogatására Az angliai Salisbu1'y Medical Re.search Council kutatói kimutatták,
hogy megfelelő adagolású interferon a nátha fertőzést
n1egakadályozza Tudományos szenzáció erejével hatott 1975 elején az a hiradás, amely szerint a rendkívül rosszindulatú csontszarkóma esetében a betegek
túlélési százaléka lényeges növekedést mutatott viszonylag nagy dózisú emberi interferon hetenkénti
adagolása mellett. Feltűnő, hogy az emberi interferon
csak az emberi sejtekre hatékony. Ezért nehézségekbe
ütközik kellő mennyiségű interferon előállítása De az

E:.étségkívül gondolni kell a veszélyre is, amely inttrferonnak az emberi testbe kívülről történő beviteléből származhat. Interferon-rezisztens törzsek kelet-kezése katasztrofálisan megváltoztatriá betegségszínképünket és az orvostudományt alig megoldható feladatok elé állítaná (55)
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GYOGYSZERÁRAK FRANCIAORSZÁGBAN
ÉS HOLLANDIÁBAN

Re/ . Pharm Ztg 121, 1990 (1976)
A francia kormány 1976 november 15-én kiadott
1endeletével a gyógyszerek forgalmi adóját az addigi
201110 -ról 7°. 10 -ra csökkentette. Ezáltal a gyógyszerek ára
átlag 11,83°, 0-kal kisebb lett. Indokolás szerint az in,tézkedés célja, hogy· a betegek helyzetén könnyítsen,
·valamint, hogy a betegpénztárak súlyos anyagi hely7etén segítsen. Ezzel Franciaország olyan lépést tett,
amilyent az NSZK betegbizt.osító pénztárai már hoszszú idő óta követelÍJ.ek. A holland kormány is ellensúlyozni kívánja a betegpéhztárak egyre növekvő terheit, de ezt a gyógyszerárak eddiginél szigorúbb ellenőrzésével reméli elérni. A jövőben valamely új gyógyszer engedélyezése előtt megegyezésnek kell létrejönnie .az előállító vállalat és az illetékes hatósáe: között
a7. új gyógyszer eladc'lsi árát illetően (56)
--
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FAJDALOM ENYHÍTÉSE IDEGBLOKÁDDAL
lbf.:

Öst

Ap.-Zlg 30, 930 (1976)
Súlyos, ne1n ope1álható rákbete-gségben szenvedők
gyakran alig elviselhető fájdalmait enyhíti, sőt megszüntetni képes az az új eljárás, melyet a bécsi Lud\Vig Boltzmann Intézet onkológiai osztályán dolgoztak ki. Az eljárás az idegek blokkolásán alapul és
ópiátok alkalmazása nélkül éri el a kívánt hatást A
kísérleteket vezető Dr. F. L Jenkner docens szavai
szerint .,. . .
az esetek kétharmad részében nagyon
biztató tapasztalatokat sze1eT-tünk." Az az eddigi gyako1lat, hogy az egyéb gyógyszerrel már nem befolyáso.lható fájdalmak ellen ópiátokhoz folyamodjanak, az
orvosok számára nagyon kev:éssé volt kielégítő. Mert
Jenknei docens szavai szerinti „
a fájdalmak megszüntetését gyakorlatilag csak a kábítószer-megszokás
á1án tudtuk elérni Ez pedig a sokszor r11ég teljesen ép
szellemiség és psziché megsemmisítésével járt"
Most tehát idegblokád útján, azaz egy helyi érzéstelenítő szernek közvetlenül az ideg mellé történő injiciálásával sok esetben sikerült a fájdalomérzet megszüntetése Érdekes, hogy amíg az első ilyen injekció
esetében a fájdalommentes állapot csupán a gyógyszer
határidejéig tart, a másodikkal már hetekig, sőt hónapokig tartó hatást értek eL A tapasztalat azt mUtatja, hogy különösen kevésbé vérbő területeken
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