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PE3!0M3 

Asrop B Ipex o6pa3nax opexa, B qerGipex 06pa3uax 

Kűpbl p;y6a H KűpHH paTaHHH onpeJleJIH:I COJlepJKaHHC ,ilYÓ

nHpY!OllJ;HX Beru;ecrB rrpH IIOi110llíH IIICCTH MeTO,[(OB Ca\tLie 

HH3KHC pe3Ynb'f31bl nony.qeHbl MCTOAOM Vll He11,1eu:i.zoH 

cpap:°113l{OOeH, rrpHHH'II3H BO RHH-1\1aHHC ro, "l!IO pc3YJlbTaJ'bl 

rro.TIY'-ICHhi no cpastteHHKl e n11pora.n.Tio.noM B Kaqec1se 

JTanotta„ Pe3y,1bra1G1 rroJJYLJCHHbIC ocraJibHbI!'IIH n1e1on;aMH 

OLJCHh paCXOJlHT n CJJYllae KOpHH paraHHH H oco6eHHO B 

CHY'-Iae KüpbI i'l,YŐa„ B C.'lYLJae h'.Opbr D;Y6a KO)KHOilüpOIUKO

BhL\1, B C'IYTiae KüpHH pa1aHHH KÜ)f{I-lüTIOPOllIKOBbIM i\ICTO

)lű~l I1 :'IIero.~OM BOIIOTHHKOBa-IJJpeHőepa nO.JIYl!CHbl 

CH)Ibl-lü ITOBb!lllCHHhJC pesYJibTa1bl rro cpaBtteHH!O e pe-

3Y.J1bf3Ia:\U1 oc1arrLHbIX MeTO.U:OB I1 IT03'IOMY secb\13 sepo

f[1HO TITO OHH He i'l,3KlT pearrhHb!X 3H3LJCHHH 

ZUSAMMENFASSUNG 

In drei Dragernustern v"on Galla und in je vier ?iiu
stern von Que1·cus co1tex und Ra,f,ahnhiae1·adix \\·urdc dcr 
Gesamtgehalt von Gerbstoffen anhand sechs verschiede
ner ).l[ethoden bestirnmt. Die niedrigsten Resultate "'llI

dfJll durch die Anveendung der :fi{ethode des DAB -YTI. 
erhaltcn, da hicr die Ergebnisse auf fJinen Py1ogsJlol
Standard bezogen ,-.,.crden. Die Ergebnisse der sonstigcn 
:\Iethoden sind bei Ratanhiae radix und besonders bei 
Quereus cortex durchaus unterschicdlicl1„ Die Ergeb
nisse des Hautpulververfaluen bei QuEJI"cus cort,ex und 
die Rcsultate des Hautpulvervcrfahrens, so\vie der Eo
lotniko\v-Schreiber-1\fetbode _für Ratanhiae J adix liegt:on 
irn Vergleich zu sonstigen l\Ietboden zu hoch und es 
\Vird verrnutet, dass diese auch keinc realen ErgEJbnissc 
liefern 

(Budapesti Orvostudományi Egyetem, Gyógynövény és Drogismeieti Intézet Budapest VIII, [jllői út 26.) 

Érkezett: 1966 xn 12 

SZÁZ ÉVVEL EZELŐTT 

ADATOR A l'ŐVÁROSI VEGYÉSZET ÉS ÉLELMISZERVIZSGÁLAT KIAI,AKULÁSÁIIOZ ÉS TÖRTÉNETÉHEZ 

t FÖRSTER REZSŐ 

Nehéz válaszút elé került szerkesztőségünk, an1i
k01 a ncmr ég elhunyt kiváló szakember félbema
radt írásainak közlése ·vagy elvetése kérdésében 
kellett döntenie. Közlése mellett szólt - még tm
zóként is - a felhalmozott értékes fonásanyag, 
Budapest szakigazgatás-történetének eddig hiá
nyos feldolgozása, valamint a feltárt anyag gyógy
szerész-történeti, általában egészségügyi-történeti 
jelentősége. Ugyanakkor e nyers fürrásanyag köz
zétételének helyességét kérdésessé tette a kor ál
talános történeti beágyazottságának hiánya, a vá
rosi egészségügy és a nagyvárossá fejlődés közötti 
összefüggés bemutatásának elmaradása. Ezt még 
kérdésesebbé tette a szerkezet belső rendjének 
bonyolultsága, a fonáshclyek megjelölésének nem 
eléggé világos módszere 

E két megoldás - a közlés és az elvetés - mel
lett folmerült még a harmadik lehetőség is: a for
rásanyag átadása egy másik szerzőnek, aki befe
jezheti, feldolgozhatja és kiegészítheti a különben 
értékes anyagot,. Ezt azo11ba11 kegyeletből elve
tettük; non1 kívántuk F ö r s t e 1 Rezső szellemi 
te1mését, inunká.]á11ak gyümölcsét, esetleg a til
takozni már neni tudó sze1ző elgondolásával ellen
tétes módon felhasználni Éppen ezért csak azt a 
lehetőséget vehettük figyelembe, hogy F ö 1 s t e 1 

111u11káját a mag~ eredeti - bár J1ye1s - forn1á
jában közöljük Ugy véljük, hogy ezzel is értékes 
szolgálatot tettünk, és lehetőséget adtunk a ké
sőbbi kutat6knak, hogy inűvét folytassák és n1eg
felf'16 f01máhan fp.frlolgozzák 

Ezzel a szándékkal tesszük közzé, és ezzel a mér -
cé,;el mérjék az olvasók is Erényeit tulajdonítsák 
'1 szorgalmas kutató11ak, hiánvosságait pedig a 

korán jött halálnak, amely megakadályozta a mű 
végső íü1111ába öntését és rendszerezését 

* 

I 

Pest város elsfS vegyésze Molnár Jár1,os gyógy
szerész 

B, a 11 ó Mátyás, Budapest lTőváros V cgyészeti 
és Elelmiszervizsgáló Intézetének első igazgatója, 
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 
írja az Intézetről, hogy annak „első csírája a közel-
1núlt évRzázad negyvenes vagy ötvenes éveibo11 
fügan1zott n1eg a Rókus Kó1házban, melynek 
gyóg·yszerésze, 1v1o1ná1 János, egyszersmind 
kiváló kémikus volt (Balló Mátyás: Budapest 
székes fő\;áros ·yegyészeti és ólelrniszervizsgáló i11-
tézete. Magyar Chemiai :Folyóirat, X évf 1904, 
1 füzet. 2 old.) 

:B~zt az adatot használja fel R. ö zs én y i Ivá11, 
aki az intézetnek 1910-től 1929-ig_'olt az igazgatója 
(A Székesfőv-áros \'egvészeti és Elelmiszervizsgá1ó 
jelentése az 1915-21 évi működéséről Bp 
1925. 4. old.), valamint e s01ok írója, akkm fövá
rosi v-eg:yésztanácsos (F ö r s t e 1 Rezső: I\filyen 
problémákkal foglalkozott a Székesfő\ árnsi Ve
gyészeti és Élelmiszervizsgáló ll1tézet az elmúlt 
100 év alatt? Vegyyizsgálat. II évf 1949. 4. szám, 
2. old, és F ö 1 s t e r Rezső: Nagybudapest és a 
Fővárnsi Vegyészeti Intézet Vegyvizsgálat 1949. 
10. sz. 3 oldal) 

Az alapadatok tehát: J\f o 1 n ár János gyógy 
sze1ész és v-egyész a Rókus Kó1házba11„ Ez meg-
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bízható adat, mert B a 11 ó Mátyás a fővárosi 
vegyészi állásában közvetlen utóda volt M o 1 n á r 
Jánosnak (Magyar Chemiai Folyóirat, 1904. 1 
füzet, 2 old.) A fővárosi vegyészi állásban egy
mást követő két szakember között pontosan egy 
emberöltő - 30 év - volt a korkülönbség (1814-
ben, illetve 1844-ben születtek). Feltétlenül ismer
ték egymást és érintkezniök is kellett egymással, 
amit a Fővárosi Levéltárban őrzött irat (Főv. 
Lvt. Pesti lt. Pesti tanácsi iratok VII. 53/1872 
807 /1871. ikt sz.) igazol, mely szerint M o 1 n ár 
János saját költségén beszerzett vegyészi felszere
lését és könyveit a Pest városi Rókus Kórháznak 
adta át a Belügyminisztérium által jóváhagyott 
vételáron és az átvevő három tagú szakbizottság 
egyik tagja B a 11 ó Mátyás, a városi főreáltanoda 
vegytantanára volt. Természetesen a fővárosi ve
gyészi állásban 1874-ben M o 1 n ár Jánost kö
vető B a 11 ó Mátyásnak kellett a most már fő
várnsi tulajdont képező vegyészfelszerelést három 
évvel később elődjétől átvennie .. Sajnos, a fővárosi 
vegyészet „első csírája" időpontját a két kitűnő 
szakember nem beszélte meg; az előd nem közölte 
az utóddal és így az utódnak hivatkozott cíkkében 
nem volt lehetősége az utókor részé1e pontos dá
tumot megadni Szükségessé vált tehát ennek az 
időpontnak a megállapítása A Fővárosi Levéltár 
szíves előzékenységgel bocsátotta betekintésre 
rendelkezésünkre a gondosan megőrzött Pest vá
rosi le-véltárának pesti ta11ácsi irattárát Az 1835. 
évtől, Pest és Buda Budapest fővárossá történő 
tényleges eg:yesüléséig, vagyis 1871-ig résZlctosc11 
tanulmányoztuk az eredeti iratokat 

Így jutottunk nyomára, hogy M o 1 n ár ,Tános 
gyógyszerész 1855. március 9-é11 r1émet n:relvű 
kérelemben Pest szabad királyi város tanácsától 
a Pest városi Szent Rókus Kórházban gyógysze
részsegédként 1838 óta eltelt 17 éven át teljesített 
szolgálatáról bizonyítványt kért. Ezt az 1855 
március 14-én tartott tanácsülés határozata alap
ján a ta11ács jegyzője bizonyítványban igazolta 
(Főv. Lt Pesti lt Pesti tan ir 4058/1855 ) 

Hogy 1\f o 1 n ár János ezen állásában valóban 
végzett kémikus munkát, különböző vizsgálatokat, 
e11nek igazolására szolgáljanak a Fővárosi Levél
tár alább hivatkozott eredeti okmányai. 

A Pest-belvárosi alkapitányi hivatalból 1864 
március 29-én 510 sz alatt a Pest városi főo1vos 
által vegyelemezés céljából megküldött szilva
lekvár és ugyanezzel töltött tésztaételről M o 1 -
i1 ár János vegyész 1864. március 29-én írásbeli 
szakvéleményt adott, mely szerü1t a „ vegyelemzés 
alá -vett tárgyak Iné1ges fémet nem tartalmaztak" 

:B~zt a szakvéleménvt l:>est város főorvosa és 
kórházigazgatója 1864 március 30-á11 bélyegző
vel ellátott kisérő irattal küldte meg az alkapitány
nak E kísér6iratból idézzük az alábbi sorokat: 
„Mellékelem M o 1 n ár János 1•egyész úr számlá
ját, melyben csakis az elhasznált vegykémszerek, 
készületek és három 11api fáradozásai után való 
csekély díj, ez pedig a csatolt szabott ár- és díj
jegyzék utá11 számít-va kitéve v-aru1ak, és ké1em 
ezeket minél előbb a fent ne,,ezett \·eg,yéi;z úr11ak 
kifizettetni, mert azután más előforduló ily alka
lommal vegyészt nem találnak, aki ily csekély díj 

mellett segédkezet nyújtana. Az edényt és az asz
talkendőt csatoltan visszaküldöm Dr.. T o r m a y 
Károly s.k." (Főv. Lvt. Pesti lt Pesti tan ir X 
1215/1864.) 

M o 1 n á r János a Rókus Kórház gyógysze1-
tár ának gondnoka 1865-ben három sóminta vizs
gálatáról ad szakvéleményt Az erre vonatkozó 
számla kifizetését ismét dr. T o r m a y Károly 
tiszti főorvos javasolja M o 1 n ár János vegyész 
részére és a Teréz külvárosi alkapitány ugyan
csak M o 1 n ár János vegyész részére utalja ki 
azt. (Főv. Lvt Pesti lt. Pesti tan. ir. X. 884/1865.) 

Mol n ár Já11os, a Rókus Közkórház g:yógy
szertárán_ak gondnoka kézzel írott „Tudósítás" -
ában 1866. április 12-én közli, hogy „ a hússal ve
gyített káposztában a mérg(;S fémekből, úgy mint: 
Arsen, Antimon, Higany, Olom, Vörösréz és Zinn 
nincsen jelen" Az erre vonatkozó vizsgálati díj és 
napi díj kiutalását dr. Tor ma y Károly tiszti 
főorvos a Pest Terézkülváros Ttes alkapitánysá
gánál llf o 1 n ár János közkórházi vegyész ré
szére javasolja. (Főv. Lvt Pesti lt Pesti tan .. ir. 
VII 370/1866..) 

Temes megye első alispánja 1869. október 20-án 
átiratában felkéri Pest város tanácsát, hogy „a 
mellékelt végzést M o 1 n á r János pesti vegyész 
és a rókusi gyógytár gondnokának kézbesíttetni 
szíveskedjék" A ta11ács a megkeresést a kézbesítés 
céljából a főkapitánynak küldi meg Alatta: „Az 
utalványt kézhezkaptam, 1869. novembm l-én, 
Molnár János városi vegyész .. " (Főv. Lvt. Pesti lt 
Pesti tan ir X 1626/1809 ) Ekkoi, mint később 
látni fogjuk, már valóban megválasztott vámsi ~e
gyész volt! 

A borszéki fürdő „Boldizsár-kút" ás;rányvizén_ek 
vegyelemzését kéri 18'/0. augusztus 4-én Pest szab 
kir .. vá10s tanácsától, melyet vizsgálatra M o 1 n á r 
János kórházi vegyésznek adnak ki A 1n. kir 
belügyminiszter 1870. szeptember 24-én e tárgy
ban kelt leiratában M o 1 n ár Jánost, mint vá
rosi l(özkórházi vegyészt nevezi n1eg (Főv Lvt 
Pesti lt. Pesti tan. ir XL 144/1870 ) 

Arad megye alispáni hivatala több tárgyon tel
jesített vegykémlelésért 26,-Ft-ot utal J\f o ln ár 
J'ános pcstvárosi tszéki -veg:yész részére„ Eze:11 az 
ügyiraton l\.{ o 111 ár János aláírása alatt „pest
városi vegyész" megjelölés szerepel 1870. szeptem
ber lü-én. Az iratra feljegyezve: „Rókus Kórház
ban!" (Főv Lvt Pesti lt Pesti t1m ir X 1953/ 
/1870) 

Nen1 érdektelen a Fővárosi I.e\:-éltár iratait to
vább tanulmányozni. 

M o 1 n á I János Pest városi vegyész a Rókus 
Kórházban 1871 február 10-én kéri saját folszore
lésénck átvételét a kórház igazgató főorvosától: 
„'l'öbb tíz évnél (1861-ben lett a Rókus Kórház 
gyógyszertári gondnoka! Szerző.) a városi tjszti 
ÍŐOT\'Osok által azon bizodalo111111al felruházv-a, rni
szerint fÖl1.iényszéki, re1időri és egészségügyi esetek
ben a vegyvizsgálat kiviteléYel megbízatva voltam, 
kényszerítve érzem magam, az ahhoz nélkülözhe
tetlen eszközöket saját vagyonomból megszerezni, 
jelenleg pedig minekutána néken1 a -városi hatóság 
bölcs belátása folytán egy szabályszerűen elkü
lönített és elzárható helyiség a halottak és az új 

l 

' 
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bonczkamra új épületében átadatott, e helyiségben 
saját vegy- és physikai eszközeimetrészint azon 
okból helyeztem el, hogy a hivatalosan eszköz
lendő feladatok akadály nélkül folytatandók ]e
gyenek, részint pedig azzal a reménnyel, hogy a 
városi hatóság./ -jel alatt mellékelt leltárban fel
sorolt tárgyakat, szakférfiak által átvenni és elsa
játítani méltóztatni fogja " (Főv. Lvt Pest lt 
Pesti tan ir. VII 53/1872 és 807/1871 ) 

A kórházi bizottmány e tárgyban négytagú 
szakbizottságot küldött ki, melynek egyik tagja 
B a 11 ó Mátyás, a városi föreáltanodának vegy
tantanára (1874-től Molnár János ntóda a városi 
\regyészi állásban! Szerző.) A bizottság az átvételt, 
az összeg némi módosításával javasolta (ugyan
ott 1871. IX. 20. ). 

Az igazságügyi miniszter hullarészek veg,yelem
zéséért 135 Ft 70 ki-t utal ki M o 1 n ár János 
pesti vegyésznek, s a Rókus Kórl1ázi gyógyszertár 
gondi1oki1nak. A sz kir Pest város közönségének 
Pesten címzett leirat tovább így hangzik : „Mint
hogy továbbá 15 933 sz a a mai napon kelt itteni 
rendeletemben intézkedtem az iránt, hogy a jövő
ben a bűnvádi ügyekben szükségelt mindennemű 
vegyelemzések kivétel nélkül a Pesten e célból fel
állított országos vegyészeti műteremben eszközöl
tessenek, - felhívom a város közönségét, értesítse 
Molnár János pestvárosi vegyészt eze11 intézkedé
sen1ről s utasítsa, hogy a jelen meghagyás vétele 
i1apjától kezdve semmi e tá1gybaJ1 netalá11 még 
hozzá érkezendő hivatalos megkeresést ne füga
natosítson, hanem azt annyival inkább azonnal 
dr F e 11 e t á r Emil pesti országos művegyész
hez tegye át ellátás végett, minthogy e részben a 
fennérintett idő után tett további működés többé 
díjaztatni nem fog Felhívom végre a város közön
ségét, hogy jelen rendelete1nnek 1\1: o 1 n ár János
sal lett közlése napját ide jelentse fel Pest 1872. 
június 20-án, az igazságügyrniniszte1 rendeletéből 
Csillagh I~ászló s.k miniszteri tánácsos" (Főv. 
Lvt. Pesti lt Pesti tan. ir X. 1171/1872.) 

Az igazságügy-miniszter intézkedése az 1869 
évi IV, illetve az 1871: XXXI és XXXIL tör
vények megalkotásának következmé11ye volt, ame
lyek a városi törvényszékek: helyére a királyi tör
vényszékeket létesítették. (Magyar Jogi Lexikon 
Il kötet Pallas, Bp 1899. 25 old.) 

Az igazságüg:y·-miniszter hivatkozott leiratával 
kapcsolatban megjegyezzük, hogy a leiratban meg
nevezett dr F e 11 e tár Emil (1834~1917) az 
Országos Törvényszéki Vegytani Intézet igazgatója 
1914-ig Különösen a törvényszéki és gyógyszer
vegyészeti kérdésekkel foglalkozott (Genius Kis 
Lexikona 1933. 465. old.: Országos Bírósági Ve
gyészeti Intézet ) , aki szintén okleveles gyógysze
rész volt 

Torontál megye alispánja Pest város tanácsát 
felhívja, hogy M o 1 n ár János pesti vegyész és a 
Rókus kórházi gyógyszertár gondnokának 1869. 
évbe11 hullarészen végzett vegybontás alkalmával 
92 Ft-nyi költséget fizettek ki és a számlának az 
állami számvev6Rég által történt felülvizsgálata a 
költségeket 92 Ft-ról 42 :Ft 50 kr-ra helyesbítette, 
s a 49 Ft 50 kr-nyi többlet a számoló által vissza
térítendőnek mondatott ki Molnár János erre vo-

natkozó jelentését Pest főkapitánya észrevétel nél
kül küldte meg a tanácsnak, de M o 1 n á r János 
jelentése nincs az iratok között (Főv. Lvt. Pesti lt 
Pesti tan. ir. X. 1732/1872.) 

Torontál alispánja 1872. szeptember 14-én utal
ványt küld „M o l n á r János pestvárosi vegyész 
úrnak". Az utalványt 1\1: o 1 n á I Já11os átvette. 
összeg nincs megjelölve. (Főv. Lvt Pesti lt. Pesti 
tan ir .. X. 2051/1872 .. ) Nyilván Molnár János fel
szólalása alapján a kifogásolt vegyvizsgálati díj 
különbözetet fizették vissza. 

Bács-Bodrog megye alispánja értesíti Pest város 
tanácsát, hogy M o 1 n ár János felszólalása foly
tán, részére a belügyminisztérium 38 Ft 40 kr-nyi 
vegyvizsgálati díj kifizetését rendelte el (Főv. 
Levt .. Pesti lt. Pesti tan. ir. X. 2090/1872.) 

M o 111 á r János nemcsak vegyészi felszerelését 
ajánlja fel a Rókus Kórháznak; további törekvései 
is vannak.. Gyógyszertári jog elnyeréséért pályázik. 
Első ízben 1868-ban, amikor Pest várns tanácsa a 
Terézvárosban új gyógyszertár felállítására pá
lyázatot hírdetett .. (Főv. Lvt Pesti lt. Pesti ta
nácsülési jegyzőkönyv 1868 .. fobruári kötet, 1868. 
február 15-i tanácsülés 4424 tételszám.) A Buda
pesti Gyógyszerész Testület M o 1 n ár János oki 
gyógyszerészt, a Természettudományi Társulat 
sok év óta (1845 óta - Szerző) működő kitűnő 
tagját javasolta, minthogy nevezett 30 év óta 
(1838 óta - Szerző) működik a város közkórház 
gyógyszertá1ában, amelynek 7 év óta (1861 óta -
Szerző) go11di1oka is, hogy elismert törvényszéki 
vegyész, akinek a Magyar Tudományos Akadémia 
és más társulatok is elisn1e1té]{ a tudományos iro
dalom terén szerzett éidemeit .. A gyógyszertári 
jogot ekkor nem M o l n á r János kapta meg 
(B a r a d 1 a i János dr B á 1 s o n y Elemér: 
A magy~arországi gyógyszerészet története Bp. 
1930. II kötet 137 old ) 

Másod ízben Pest város a József külvárosban 
felállítandó új személyi jogú gyógyszertána lür
detett pályázatot Erre pályázik 1872 augusztus 
8-á11 az 58 é\'CS, családos l\í o 1 n á I János „ok
leveles gyógyszer ész s a városi Rókus Kórházi 
gyógyszertár gondnoka". 

l'ályázatában kétoldalas önéletrajzot ad és 32 
bizonyítvánnyal igazolja állításait A minket ér
deklő mellékleteket a pályázó nyilván visszakapta, 
mert az iratok között{Fiív Lvt. Pesti lt. Pesti tan 
ir H 29/1872 Molnár János pályázata 27 442/1872) 
sem 1\1 o 1 n ár János, sem a többi 7 pályázó pá
lvázathoz csatolt mellékletei nem találhatók A 
n:iellékletek tartalmának javát azonban az önélet
rajzból és a főoryosi ,.-élcmén:yezésből n1egtudjuk:, 
de ahhoz sem férhet kétség, hogy az önéletrajznak 
és az igazoló bizo11yítványok adatainak me.g kel
lett egvezniük 

M o 1 n á 1 János körmöcbányai gimnáziu1ni 
tanár fia, született 1814 december 5-én Körmöc
bá11yán. Szülővárosa gimnáziumán tanult, két évet 
töltött a selmeci Bánvászati Akadémiá11, azutá11 
1832-ben mint gyóg}Bzerészgyakomok B o 1 e
m a n selmeci gyAg~y,'<zeTtá1áha. lépett A gyóg~y
szerészi tanfülvamot Peste11 1838-ban végezte 
(Természettud~mányi Közlöny, 1885 308. old. 
és Gvógyszerészi Hírlap, 1885 543-545. old.), 
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Önéletrajza szerint még ugyanezen év augusztus 
ll-től a Pest városi Szt Rókushoz címzett köz
kórház gyógyszertárában mint gyakorló gyógy
szerész-segéd, s 1861 óta pedig ezen gyógyszertár
ba11 gondnoki állomással a Pest-budai Gyógyszerész 
Testület részéről választás útján megbízatva, 
1872-ben kelt önéletrajza szerint 34 éven át mű
ködik (végeredményben 1838-tól 1873-ig összesen 
36 évig. Szerző.) E működése alatt a „hatáskörébe 
utalt gyógyszerészeti teendőkön/elül részint a vá
ros fő- és fiókkórházakban ápolás alatt volt, nem
különben éspedig orvosi tekintél~yeink lcülönös 
megbízása folytán, a magá11betegok kórismé1vé
l1ez, valaniii1t számtalan törvényszéki és egészség
ügyi re11dőri esetekben, úgyszinte a cholera jár
vány idején a városi ivóvíz vegyelemzésejt oly 
sikerrel eszközöltem, 11ogy kémleléscim a kór 1neg
határozását n1indig lényegesen elősegítették, s a 
célszerű gyógykezelést felettébb előmozdították" 

Számunkra igen értékes a pályázathoz csatolt 
önéletrajz alábbi bekezdése: „öri megnyugvással 
merem tehát állítani, miként nem mintha keres
tem voh1a, hanem inkább önzésteler1 működése
mérti jutalom gyanánt fogadtam hálás érzettel a 
Tekintetes Tanács abbeli intézkedését, amidőn 
engem a 16 .. sz. mellékelt határozattal (mint a 
többi, ez a melléklet sincs az iratok között!) 1867-
be·n városi vegyészriek méltóztatott kinevezni, mely 
törvényszéki veg3relemzések és vizsgálatokra az 
esetben is, hogy ha a kérdéses gyógyszertári jogot 
elnyerni szerencsés lennék, magamat továbbra ;s 
lekötelezem''. 

Pályázata utolsó bekezdésében „munkás pol
gár" -nak r1evezi magát, aki tudományos gyógysze
részeti ismeretekre tett szert. 

Az új gyógyszertári jogra beérkezett 8 db pályá
zatból dr H a 1 ászi tisztiorvos véleményes ja
vaslatot tesz 1872. október 4-én, els6 helyen ]\'[ o l
n á r Jánosról, két teljes oldalon, akinek eddigi 
munkásságáról a legnagyobb elismeréssel emléke
zik meg: „34 év óta szakadatlan hat6sági alkalma
zásba11 áll. }léhány év óta úgy is mint városi ve
gyész . melyé1 t a várnst61 oly csekély tisztelet
díjat húz különösen a városnak tett nagybecsű 
szolgálatai által valamennyi pályatársát felül
múlja" (Főv. Lvt .. Pesti lt. Pesti tan. ir II 29/ 
/1872 - 25834/1872 ) 

A „Csillag" elnevezésű személyjogú gyógysze1-
tá1 jogát az 1872 október 23-án tartott pesti köz
gyűlésen hozott 37864-1872 sz határnzattal 
M o 1ná1 János gyógyszerész és városi vegyész 
kapta llf o 1 n ár János a teljesen felszerelt 
gyóg:vszertár nyilvános n1egnyithatásá1a kéri az 
engedélyt .A tanács a vizsgálat után a megnyitási 
engedély kiadását javasolja a Beliigyn1inisztéri
umnak. (:Főv Lvt. Pesti lt .. Pesti tan ir. VII 
664./1873 34 656/18 73. VII. 28-án) 

A gyógyszertár 1873. május l-én nyilt meg a 
mai Rákóczi út és Csokona3r utca sarkán (Kere
pesi út 43 szám) A 38 590/1872 .. B:'.11: sz. rendelet 
(41686-1872 tan sz Főv Lev budapesti eln. 
1364-1885 szám) a jogatlományozást tudomásul 
vette (Sz t a n k a :v István dr„ :· A g~yógyszeré
szetre vonatkozó adatok Bp. 1935 228-229 
old.) 

Az akkmi körülményekre jellemzőként iktatjuk 
ide, hogy l\f o ln ár Já11os gyógyszerész és városi 
vegyész 1873. május 28-án vízvezeték bevezetését 
kéri abba a házba, ahol új gyógysze1tárát meg
nyitotta Kérelme tán1ogatásához há1om körül
ményt hoz fol: „ 1 Az említett házban levő kút 
vize olya11 rossz, hogy g~y-ógyszer készítésére eg:yál
talán nem alkalmas 2 Alulirntt egyszersmind 
városi ·vegyész lévén, a vízvezetéki víz 1ninden
nemű vegyvizsgálatoknál nélkülözhetetlen. 3 .. Né
miképp tekintet be vétessék, hogy mint városi 
vegyész vízvezetési ügyekben sokszor 1nűködött " 
A kérvény másik aláü ója ·F u e h s Katalin, sz 
S c hm i d 1 e eh ne r mint háztulajdonosné A 
tanács 11atározata: „\~Tein János vízvezetéki igaz
gató úr folyamodót a jelentkezőkről vezetett jegy
zőkönyvbe sorrend szerint iktassa be" (Főv. Lvt. 
Pesti lt Pesti tan. ir VL 434/18i3 21 891/18 i3.) 

A 1\í o 1ná1 Jánosról hiteles adatok alapján 
elmondottakból kell most az eredményeket ki
hámozni és összefoglalni 

l\f o 1 n á 1 Já11os 1838-ban szerzett gyógysze-
1észi oklevelet és uµ:yanezen év augusztus 11-én 
lett a Pest városi Rókus Kórház gyógyszerész
segédje. (L önéletrajza 2 Bar ad 1 a y - B á 1-
s o ny 137 old.) Ez a második dátum. Ugyanez a 
dátum egyben a harmadik dátum is! Amikor 
ugyanis M o 1ná1 János 1871 február 10-én kéri 
saját folszerelésének átvételét, helyesebben meg
vételét (Főv. Lvt. Pesti lt. Pesti tan. ir. VII 53/ 
1872 .. - 807/1871 ), ezt írja: „Több 10 évnél a 
városi tiszti főorvosok által azon bizodalommal 
felruháztatva, miszerint a törvényszéki, rendőri 
és egészségügyi esetekben a ·vegyvizsgálat kivite
lével megbízatva voltan1 "Ez a „több 10 évnél" 
megfelel az 1861-es évnek, melyben nyilván január 
1-ével kaphatta a megbízatást, ami 18'7L február 
10-én valóban több 10 évnél. A Fővárosi Levéltá1-
ban talált iratok 1864-től kezd\ e igazolják M o l
n ár János vegyészi működését különböző elnc~ 
vezésekkel A kórházi gyógyszertár gondnoka meg
jelölés mellett, v·cgyész, közkórházi vegyész. J{ór
házi ·vegyész, városi közkórházi vegyész, Pest \'á
rosi türvénvszéki \iegyész, Pest városi veg~vész, 
tör\'Ónyszéki \'egyész elnevezések szerepelnek. (T_, 
Főv Lvt Pesti lt. Pesti tan. ir hivatkozott szá
mai: 2. Szin11yej József: }fag:y1trország teJ
mészettudornárTvi és matl1e1natikai kön,·vésze.tc 
1472-18i5. B]; 18i8 530 old 3. Gortvay 
György dr : Az újabbkori magya1 orvosi n1Ű\· e]ó
dés és egészségügy története I. kötet. Akad Kiadó 
Bp. 1953 .. 243 old. stb ) 

Az 1861-es dátumot igazolja a Gyóg;;szerészi 
Közlöny (1885 165. old.) is, amikor M o 1 n ár 
János elhumta alkalmából ezt írja: „Molná1 közel 
50 éven át 'működött a fővá10sban (1838 VIII 
11-1886. VI 16. - Szerző) mint gyógvszerész 
E hosszú időből 36 évet töltött a Rókus Kórház 
gyógvszertá1ában (1838-1873. - Szerző), kezdet
ben mint segéd, később 1ni11t annak gondnoka. 
Ezen utóbbi idő alatt volt törvénvszéki és fővárosi 
,·-cgYész, \·ug\is 1861-től kezdő~~őleg ni_~.! min+ 
gvÓgyszeJtá1'Cgondnok kapta az alkalmi megbízá
sokat a városi "törv·ényszéktőL az igazságügyi m1-
r1iszte1 1872-ben kelt eltiltásáig" 
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A negyedik dátum 1867 JYI o 1 n ár hivatko
zott önéletrajzában írja, hogy 1867-ben városi 
vegyésznek nevezték ki. E ldnevezést melléklettel 
igazolta. Több életrajza ezt a ldnevezést 1869-ben 
jelöli n1eg, amin nyilván a végleges megválasztása 
értendő(!. Baradlay-Bársony, 2 Ter
mészettudományi Közlöny, 1885. 308. old. 3 
Gyógyszeiész Hetilap, 1885 543-545 old.), 
mégis az önéletrajza igazolt adatát kell elismer„ 
i1ünk. 

A történelmi hűség miatt meg kell említenünk, 
hogy Pest város Rókus Kórházának alapszabályait 
és szen1élyzetének utasításait (L y a eh ovi e s 
Dénes: Adatgyűjtemény a Szent Rókru; Kórház 
töiténetéhez I-II. l.67-240 old Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár Budapest~gyűjteménye Bp 614/ 
/670) Pest város 13 141/1868 közgyűlési jegyző
könyvi száma alatt (Fő, Levt Pesti lt.) 1868 
évi április 15-én hagyták jóvá és a Belügyminisz
térium ugyanazon évi n1ájus 23-án 10 044 sz. a 
beérkezett „il1tézményével" megerősítették 

Ezen alapszabályok 218. oldalán szerepel: 

„XI. Városi és kórházi veqyészn 

228. A vegyésznek nemcsak egyetemi oklevéllel 
bíró, hanem egyszersmind a magasabb vegyelern
zésben gyakorlatilag jártas férfiúnak kell lennie. 

229 Megválasztása a tiszti főorvos és a kórház
igazgató előterjesztésére a közgyűlés által történik, 
ra11gja, előnyei és kötelmei ugyanazok, n1elyek a 
rendes kórházi főmvosoknál felsoroltattak. 

230. Közvetlenül a tiszti főorvosnak és a kórház
igazgatónak van alá1endel\re, n1inélfogva minden
nemű tö1 vényszélti és 1endő1i vegykémleléseket 
annak rendeletére pontosa11 végrehajtani, hi·vata
los működéséről rendes jegyzőkönyvet vezetni, s 
írásban foglalt véleményes jelentéseit haladék nél
kül beadni köteles A kórházban előforduló tudo
mányos érdemű vegyvizsgálatokat az osztályos 
főorv·osok megkeresésére szintén fogja eszközölni 

231 Három napra a tiszti főorvos engedeln1ével, 
de hosszabb időre csak a városi Tanács beleegyezésé
vel távozhatik el." 

Az 186 i és 1869 éveket úgy vélem magyarázni, 
hogv az új szabályzat 1867-ben készen volt, a vá
rosi veg:yészre szükség volt és így a szabályzat köz
gyűlési és belügyminiszte1i jóváhag:yása előtt tör
ténhetett meg a kinevezés, valószínűleg a jóvá
hagyásig megbízatás formájában A szabályzatot 
1868 évben a közgyűlés elhatározta és a belügv
n1iniszter n1ég 1868. május havába11 me~erősítette, 
íg:y 18G9-ben tehát a Városi Tanács Molnárt a 
városi ,,-egyészi állásra véglegesen n1egválasztotta 

Hogv a .kinevezés'' és ,,1negválasztás'' -hoz 
fűzött mag~arázatom kézenfekvő, legjobban iga
zolja Buda1}est székesfőváros törvényhatósága 
1895. július 27-én ta1tott rendes közgyűlésének 
határozata. 

A közgyűlésről szóló jeg:vzőkönyv (Főv Levél
tárban) 24 oldalán a 95 sz határozata így szól: 
„Tárgvaltatott a bizottmárw és tanács 28 090/ 
/18!l5. VTTI sz elfít.erjeszt.ése, R főv veg-yészeti és 
tápszervizsgáló intézethez alkalmazandó negyedik 
segédv-egsrész illetmé11yeinek fedezete tárgyában 
A közgyűlés a tanács által a fővárosi vegyészeti és 

tápsze1vizsgáló intézethez (az intézet neve veg1g 
!ds kezdőbetűvel!) egy negyedik havi 100 Ft-tal 
javadalmazandó segéd.vegyész ideiglenes minőség
ben történt alkalmazásának engedélyezése folytán 
a fCnti célra f év július l-től számítva ez évben 
megkívánható 600 Ft költségfedezetéül a pénz· 
ügyi és gazdasági bizottmánynak a tanács által is 
pártolt előterjesztéséhez képest a községi alapnál 
LIV !/fejezet alatt Vegyészeti és tápszervizsgáló 
intézet címén leendő elszámolás1a, a CXIV fejezet 
alatt előre nem látott különféle kiadások címén 
előiránvzott 295 629 Ft-nyi átalány összegből ez
időszerint még rendelkezésre álló 205 .. 338 forintot 
jelöli ki éS utasítja a tanácsot, hogy az e11gedélye
zett ezen negyedik segéd>egyész évi 1200 Ft illet
ményeinek további fedezetéről az 1896 évtől 
kezdve a költségelőiránvzatban gondoskodjék Az 
idén felmer ülő 600 Ft költségnek póthitel útján 
történt fedezete felsőbb jóváhagyást igényelvén, 
a vonatkozó iiatok e czélból a n1. kir belügy·mi
niszter úrhoz felterjesztetnek Egy alkalommal a 
közgyűlés utasítja a tanácsot, hogy a fővárosi ve
gyészeti és tápszervizsgáló intézet végleges szerve
zésére vonatkozó előterjesztését f_ évi november 
végéig a közgyűlés elé tmjessze (Ez nem történt 
meg, csak évekkel elkésve! Szerző ) Miről a tanács 
jegyzőkö11yvi kivonato11 é1 tesíttetik„'' 

A főváros törvényhatóságának 1895. évi októ
ber 9-én tartottrendesközgyűlésének jegyziíkönyve 
(Főv. Levéltárban) 3 oldalán olvashatjuk az 1076 
sz hatá1 ozatot: 

„Bejelentetett, hog:y· a nagym 1Jelügyrniniszt,e1 
úr f. évi szepten1 be1 9-én 69 .597 sz. a. a főv. ve
gyészeti és tápszervizsgáló intézetl1ez alkalma
zandó negyedik segéd-vegyész il1et1né11yeinek fede-· 
zete ügyében hozott f. évi 905. sz. közgyűlési ha
tározatot jóváhagyta '' 

És í1ne az eredmény: a ncg:y·edik segéd-vegyész 
dr Ch e n g e r y Pap Elemér lett, akit valóban 
1896. február 8-án kelt 358 eln. sz. a neveztek ki .. 
(B a 11 ó '\1átyás : Budapest Székes Fő_v áros V e
gyéRzeti és Tápsze1vizsgáló Intézet Evkönyve 
1896 12. old.) 

Egyesztendds évszán1ú cltéréHek különben 1nás 
helyen is előfordulnak a M o 1 n ár Jánosról kö
zölt életlajzokban. Sz j n ny e i József a gyóg)'
szerészi végzettséget 1839-ie írja 1838 helyett és 
Bar ad 1 a}· - B á J s o n ~v, valan1int a Gyóg:y
szerészj Hetilap a gyóg-yszertári jog elnyerését 
1872 helyett, a Fővárosi Levéltár idézett hiteles 
adatával szemben 1873. év1e n1ondja. Ezek lehet-
11ek sajtóhibák é-8 eg-yn1ástól át-vett téves a.da tok js 

Hog~y IV[ o 1 n ár J"ános I8·i3-ig v0lt gyógyszer
tárgondnok és városi vegyész is, azt utódjának, 
B a 11 ó Mátyásnak a Budapest Székesfő,áros Ve
gyészeti és É1eln1iszeT\;.izsgáló lntézetéről megje
lent cikkéből (.'lfagv Cbem Folvóirnt 1904 1 fü. 
zet 2-6. old ) világosan kiderül, mert megírja, 
hogy ,.,a közegészségtan éppen M o 111 ár János 
hivataloskodásának idejében kezdte meg hódító út
ját Pcttenkoffe1 ·cczérlcte alatt. }„_ közcgészsógtti::.: 
kö,;·etel111é11,,·ei azonban hazánk f{)városában csak 
1874-től ke~dődőleg az új szervezési tör-;;;-ény élet
beléptetése. illetve a két testv ér város Pest- és Buda 
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egyesítése után érvényesültek. Ezen évben vettem 
át elődöm hivatalát." 

Molnár János 1864-ben nem volt törvény
széki, de még városi vegyész sem, csupán mint a 
Rókus Kórház gyógyszertárának 1861 óta gond
noka vegyelemzésre, esetleg ennek alapján szak
vélemény adására kapott esetenként megbízást, 
amit a levéltári dokumentumok szerint esetenként 
díjaztak, különben 11em írta ·volna Pest város tiszti 
főorvosa, hogy kéri a felszámított vegyvizsgálati 
díjat Molnár János vegyész részére mielőbb ki
fizetni, mert aztán más előforduló ily alkalommal 
vegyészt nem találnak majd, aki ily csekély díj 
mellett segédkezet nyujtand. A „vegyész" megje
lölés teljese)l érthető, mert 100 évvel ezelőtt a gyógy
szerész volt a legmagasabb képesítésű vegyész is .. De 
ki kell emelnünk azt is, hogy Molnár János 
18 72-ben kelt részletes önéletrajzában sem említi 
egyetlen szóval sem, hogy Pest városi törvényszéki 
vegyész lett ·volna, városi ·vegyész pedig csak 1867-
től volt 1866-ban a „közkórházi vegyész" megje
lölés már az 1868 évi szabályzat „városi és kórházi 
vegyész" megjelölésének előhírnöke. 1870-ben ezek 
alapján már érthető a „városi közkórházi vegyész" 
titulus, miután ez évben Molnár János a gyógy
szertári go11dnokság mellett városi vegyész is volt. 
(Utóbbi egy mellékállás volt) l\f o ln ár János 
mindkettőt betöltötte Különben ugyanebben az 
évben, 1870-ben az Arad megyétől vegykémlelé
sért átv-ett összeget n1á1 n1int ,;városi vegyész" is 
írja alá. Fejtegetéseimet maga M o 111 ár igazolja, 
mert az idézett levéltári okirat szerint „több tíz 
évnél a városi tiszti főorvosok által azon bizoda
lo_mmal felruházva, miszerint törvény·széki, rend
·őti és egészségüg:yi esetekben a vegyvizsgálat kivi
telével voltam 1negbízva", tehát nem volt kine
vezés, de alkalmi megbízásai voltak 

Ezt a megállapításunkat erősíti meg B a 11 ó 
l\ifátvás is, al{i szerint 1\1: o 1 n ár János a kórház 
egyik fél1eeső kis helyiségében rendezte be kémiai 
laboratóriun1át, melyben- részint tö1vényszéki, ré
szint mvoskémiai vizsgálatait, kiváltképpen pedig 
ásván:yvíz-elen1zéseit végezte bámulatos szorga
lommal és pontossággal.. A modern kémikus meg
foghatatlannak találja, hogy oly egyszerű eszkö
zökkel, minők M o 1 n á r Jánosnak álltak rendel
kezésére, miképpen volt lehetséges annyi és olyan 
elen1zést végezni, melvek pontosság teki11tetében 
n1ég n1a is értékesek (l\fagyar Chen1iai Folyóirat, 
1904. 1. füzet, 2-6. old.). Ezt a felszerelést meg
vásárolta a Rókus Kórház és később a Fővárnsi 
Vegyészeti Intézet birtokába került, ahol az Inté
zet könyvtártermének egyik sarkában üvegszek
rényben kegyelettel őrizték meg 

::\f o ln ár János tehát 1838-tól 1873-ig Rókus 
kórházi g~yóg)TSZerészsegéd, majd gondnok volt, s 
mint ilyen, megbízásból alkalmanként végzett 
törvé11yszéki, rendőrségi és egészségügyi vonatko
kozású vegyelemzéseket 1867-től kezdve a gyógy
szertári állása mellett városi vegyész is volt l8i 3-ig, 
1872-től még önálló gyógyszerész is volt e két állás 
mellett .. Csak Budapest székesfőváros életre hívá
sakor, 1874-ben lépett M o 1 n ár János városi 
vegyész örökébe B a 11 6 l\fátyás 

l\f o ln ár János munkájáról éppen a gyógy-

szertári jog elnyeréséért benyújtott pályázatához 
dr.. H alá sz tisztifőorvos véleménye a legbizto
sabb jellemzés: 

,,J\íolnár János sokszerű szakismereteket igénylő, 
fáradságos, olykor életveszéllyel is járó szolgála
taiért a várostól oly csekély tiszteletdíjat húz, mi
szerint az 11em jutalmazásnak, hanen1 az elisme
rés és méltánylás jelének tekinthető. Szorgalmá
ról, lelkiisn1eretes_ pontosságáról, gyógyszerészi és 
vegyészi érdemeiről úgy a kórházi igazgatók Tor
may, Flor, Hoffmann, inint a kórházi főorvosok, 
Kovács Sebestyén Endre, '7\T alla, Krick, Rózsay 
stb dicsérő bizonyítványokat állítottak ki. Elso
roltatik ezekben, mit tett Molnár mint gyógysze
rész a gyógyszerek kifogyhatatlan készséggel éjjel
nappal történt kiszolgáltatásánál, különösen a jár
ványok, a hagymáz és a cholera uralkodása alkal
má-val; mit tett mint vegyész a kór anyagok, ás
ványvizek, górcsői és vegyi vizsgálatával, ő a kór
házon kívül a tudományos és jótékony intézetek
nek, jelesül a természettudományi társulatnak, or
szágos gazdasági egyesületnek is számos szolgála
tokat tett, ezekről Bugát, Stoczek, Korizmits, 
Szabó József, Morócz által kiállított okmányok 
magasztalólag szólnak 

]'\Teve az irodalom teré11 is jól ismert Irodalmi 
munkálatai közül elég egyet, mely a Magyar Tudo
mányos Akadémia által adatott ki: A Hegyaljának 
és különösen a szőlők talajának vegyelemzése 
címűt c1nlíteni, végezetül meg kell jegyezni, hogy 
Molnár azon ígéretet teszi, hogyha a kérdésben 
lev-ó gyógyszertári jogot megkapja is, mint vegyész 
to,ábbra is teljesíti a városnak szükséges dolgoza· 
tokat, (ezt az ígéretét pontosan be is taitotta -), 
mire nen1csak szellemi, de testi erővel is bírt, mert 
bár idős, ötvenen túl levő fCrfiú, dc te-vékenysége, 
elcve11ségc a11nyira fiatal, 11ogy mi11denkinek fel
tűnt, midő11 az utóbbi napokban a vízvezetéki bi
zottság körében éppen ő volt az, aki a kutakból, 
vízvezetéki csövekből a 1nélységbe leszállva a vizet 
saját kezével merítgette " (Valószínűleg a szak
szerű minta\'étel biztosítása miatt - Szerző). 

A tiszti főorvos szerint „1\1:olnár J'ános a külö11ö
scn a yárosnak tett nagybecsű szolgálatai által 
valamennyi pályatársát felülmúlja " (Fő> Lvt 
Pesti lt. Pesti tan. ir. II 29/1872-25831/1872 
tanácsi iktatószám ) 

Ha n1ármost l\1olnár János széles körú és gazdag 
szakirodalmi munkásságát tekintjük, bibliográ
fiájából megállapíthatjuk, hogy 1846-tól 1883-ig 
„n1ü1tegy 11egyven l1azai g·yógyforrás vizét és több
rendbeli jószágismertetések!~ez kívántatott talaj
vegyelemzést" eszközölt(!. Onéletrajz. 2 Szin v
n y e i JózsefésSzinnyei Józsefdr :Magyar
ország 1'ermészettudományi és J\íathe111atil\:ai 
Könyvészete .. 1472-1875 Bp 18i8. 530 old 3 
A n do r k ó Kálmán: Névjegyzék és Tárgymu
tató a K. M Természettudománvi Társulat foíyó
irata;ihoz 1841-1941 Bp 1943 155 old 4 Ma -
t o 1 cs i Miklós dr: Könyv- és frodalmi gyűjte
mény a magyarországi gyógysze1észcti munkákról 
1578-1909 5 .. G vő r v Tibor: Magvarmszág or
Yosi bibliogrnfiája. Bp. 1900 .. 42 old.) 

l\fás adatok szerint 80 magyarhoni á.wányüzet 
elemzett (Természettudományi Közlöny, 1885 308 
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old ), sőt Go r tv a y szerint az 1863. évi orvos
vándorgyűlésen M o 1 n ár János „A magyarhoni 
ásványvizek 1847~1863-ig" címen tartott elő
adásában megállapította, hogy az elmúlt 16 év 
alatt a n1agya1 ásvá11yvíztan 90 új ásványvíz 
elemzésével gazdagodott, de ez nyilván nem mind 
a saját elemzése volt. (G o r t v a y Gyöigy dr : 
Az újabbkori magyar 01vosi művelődés és egész
ségügy története I kötet Akad, Kiadó Bp 1953. 
243. old.) 

M o 1 n á r János ás-vá11yvíz- és vízelen1zéseh1 
kívül többek között a lisztfertőzésről, a tejnek 
egészségügyi szen1pontból való megvizsgálásáról, 
a dohányfüst alkotórészeiről, a chinin-készítmé-
1\YBk optikai vizsgálatáról, a természetes borról, a 
borjavítási módszerekről és a borvizsgálatról írt 
dolgozatot, sok időt áldozott a homeopatikus phar
makopea szerint készített növénytinkturáknak 
színkép-készülékkel való tanulmán·yozásála Az 
élclmiszervizsgálatokkal foglalkozó néhány publi
kációja főváiosi vegyészi rilűködése alatt jelent meg 
A botanikának is nagy kedvelője volt, és a még 
rendelkezésére álló idejét Budapest flórájának gyűj
tésére fordította. Hátrahagyott herbáriuma 1800 
speciest foglalt magában Megjelent dolgozatainak 
szám11 65 (Természettudományi Közlöny, 1885. 
308. old.) Ezzel szemben a bibliog1áfiájának álta
la.n1 történt összeállítása 76 munkát sorol fel 

M o 1 n ár János elnöke volt a Magyarországi 
Biológiai Társulatnak, igazgatósági tagja volt a 
Magyarországi Gyógyszerész Egyletnek, a Bars
megyei Gyóg~yászati Egylet tiszteletbeli tagja, a 
bécsi meteorológiai társaság rendes tagja és 1847-
től 1865-ig a Ter111észettudornányi TáJsulat vá
lasztmányi tagja volt Tagja volt annak a négy
tagú bizottságnak is, amely 1880-ban a gyógysze
r ész gyakornoki tankönyv kiolgozására vonat
kozó propozíciót kidolgozta. M o 1ná1 János nagy 
sikereket sohasem hajhászott, életcéljai, tudomá
nyos n1űködésének kerete, nem tűrtéJ{ a lármás 
külsőségeket Legnagyobb elégtételét ama tudo
mányos célok elérése képezte, a111elyek nevét itt a 
hazában, de annak határain túl is ismertté tették 
Meghalt 1885. június 16-án Rákospalotán, 71 éves 
korában. Értékes kémikus volt, akinek a temetésén 
T h a n , L e n g y e 1, és vV a r t h a egyetemi 
tanárok is megjelentek (Gyógyszerészi Közlöny, 
1885. 165 old .. , Gvógyszerészi Hetilap 1885. 543-
-545 old. és Pharmazeutisehe Post, Wien 1885 
225. old) 

M o 1 n ár János arcképe megjelent R a r ad
l a y - B á r s o n y : A magyarországi gyógysze
részet története Bp. 1930. II kötet függelékében 
levő „Arcképcsarnok" 12. oldalán (7 kép) 

l\fog kell állapítanunk, hogy M o 1 n á r János a 
Rókus Kórházban viselt gyógyszertárgondnoki állá
sával egyidejűleg yolt 1867-től 1873-ig városi 
vegyész és e minőségben is működésének helye az ő 
kórházbeli laboratóriuma volt. (Főv Levt .. Pesti lt. 
Pesti tan. ir .. X 1953/1870) Törvényszéki vegyész
nek nem volt kinev-ezve, amit igazol 1. az önélet-
1 ajza, n1ely1e11 ilye11 kineyezés1ől vagy alka-lma
zásról szó nem esik, 2. az igazságüg;;r-miniszter idé
zett leirata, melyben 1872-ben eltiltja törvényszéki 
vegyészi vizsgálatok megejtésétől, és végül 3. azok 

a kiutalások vizsgálataiért, melyekben alkalman
ként részesült Különben is fővárosi és törvény
széki vegyésznek jelölik meg ismételten, tehát a két 
funkció nem volt azonos. 

Ezek alapján elfogadhatjuk B a 11 ó Mátyás 
idézett megállapítását a fővárosi vegyészet első 
csírájának a R.ókus Kórházba11 az elmúlt évszázad 
i1egyvenes vagy ötvenes éveiben megfügamzási 
idejéül, mert M o 1 n á r János első pu.blikáci~ia 
1846-ban jelent meg, de a fővárosi vegyészet meg
kezdésének idejét csak 1867-ben állapíthatjuk meg, 
amikor M o 1 n ár Jánost városi -yegyésszé nevez
ték ki 

II 

A Fői:árosi Vegyészeti és Élel11i.isze1 -i:izsgáló Intézet 
létesítése 

A közegészségta11 még ~f o J n ár János, az első 
v á1 osi vegyész működésének idejébe11 kezdte nleg 
hódító útját Aközegészségtankö,etelményei azon
ban hazánk fövárosában csak 18 i 4-től kezdődőleg 
érvé11ycsültek, amikor a két .Pest-\'érváros, Buda és 
Pest szab kir. fővárosokat ObudáYal és a Margit
szigettel egy fővárossá egyesítették (18i 2: XXXVI 
t. e ) és ezt a törvényt valóban végre is hajtották 
(Ré,ai Nagy Lexikon. 1925 lV. kötet 66. old.). 
Ezen évben_ vette át B a 11 ó l\fátyás az akl{oti 
IV kerületi főreáltanodának 1868 óta vegytan
tanára a városi vegyész teendőit J\-1o1 n ár János_
tóL B a 11 ó Mátyás 1874 január 7-én kelt 1151/l 
64 sz. tanácsi határozattal kinevezést kapott a 
tápszerek oly célú vízsgálatára, i11elyek azok hami
sításának folderítését célozták (B a 11 ó Mátyás: 
Budapest Székesfővá1os \Tegyészcti és Tápszer
vizsgáló Intézetének évkönyve 1895. Bp. 1896 .. 12 
old és K o sután y Tamás: Az Országos Che
miai Intézet 25 évi működése Bp 1907 6. old .. ). 
Két évvel rá létesült a Fodor József által elő
készített közegészségügyi törvény (1876: XIV 
t. e ) , melynek 14. §-a kezdettől fogva világosan 
előírta az új hivatal működésének irányát (Magyar 
Chemiai Folyóirat, 1904. X kötet, 1 füzet 2 old.), 
mely dióhéjba szmított élelmiszer-törvény volt .. 
Ezt tette teljessé az 1895. évi XLVI törvénycikk 

B a 11 ó :Mátyás mint Budapest fővárns vegyésze 
az 1874-1883 évekről szóló jelentésében megírja, 
hogy „. a fővárosi vegyészeti hjvatal (értsd: ·ve
gyészi teendők) 1874-ig a Rókus Kórház gyógy
szerészére az érden1dús Moh1ár János úrra volt 
bízva. Az akkori hivatal fö működésköre a kór· 
ház falai közt mozgott, a falakon kívül áldását 
csak alárendelt rnéitékben éreztük" (B a 11 ó 
l\ifátyás: Jelentés Budapest fO\-áros veg-yészének 
működéséről 1874-1883-ban Bp 1885 .. 1 old .. ) 
Ezt a megállapítást B a 11 ó ~iátyás tanár, vegyész, 
a m tud akadémia 1. tagja 261/!884 főv. vegyész 
szám alatt Budapest tanácsához tett előterjesztésé
ben tette és javasolja, hogy az állomás tényleges 
életbeléptetéséről miharahb gondoskodás történ
jék Az 5/1885 sz. javaslata már a felállítandó 
fOv-á106i v-egvkír;érleti állo111ás üg\:-:;:endjérc és r·cnd
szabályaira '..,onatkozik (ugyanott) 1887- és 1888-
ban a megejtett tejelemzésekr ó160, illetve 100 olda
las nyomtatott jelentésben számol be 
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A fővárosnak volt előbb is vegyészeti „hiva
tala". A Vegyészeti és Tápszervizsgáló Intézet létesí
tését pedig a fövárosi törvényhatóság közgyűlése 
1884-ben elvileg elhatározta (144/84. közgyűlési 
számú hatá1ozat 1884 március 5-én. A tanácsi 
VIII ügyosztály jelentése a főváros tanácsához a 
F6városi Vegyészeti és Tápszervizsgáló Intézet 
szervezete ügyében, 189 i június 26., és B a 11 ó 
Mátyás: Budapest Székes!őváros Vegyészeti és Táp
szer vizsgáló Intézetének Evkönyve 1895. Bp. 1896. 
9 old_) 

A főváros törvényhatósága 1895. július 24-én 
taitott rendes közgyűlése utasította a tanácsot, 
hogy az intézet végleges szervezésé1-e vonatkozó elő
terjesztését ugyanazon év november végéig a köz
gyűlés elé terjessze_ (E közgyűlés jegyzőkönyvének 
906 pontja. Főv. Lvt ) Ez az előterjesztés azon
ban csak 1897 június 26-án történt meg, mint az 
már az előbbi hirntkozásból megállapítható. 

A mezőgazdasági termények, termékek és cik
kek szükségessé- váló szakszerű megvizsgálására és 
az ítélet alapjául szolgáló szakvélemények adására 
Budapest Székesfőiráros területére a székesfőváros 
VegyéSzeti és Tápszervizsgáló Intézetét a földn1űve
lésügyi miniszter már 1896 szeptember 18-án 
57734. sz. leirntában hatalmazta fel. Az új nevű 
i!1tézet - Budapest Székesfőváros Vegyészeti és 
Elelmiszervizsgáló Intézete - szervezeti szabály
zatát a fővárosi közgyűlés 1898 évi 882. sz. hatá
:rozata alkotta meg és a végleges szervezés R a 11 ó 
Mátyás megállapításai szerint 1899. év végén való
sult meg. (Ilfagyar Chemikusok Lapja, 1904. X. 
kötet. 1. füzet 3. old.) 

A végleges intézkedés az intézet új szervezésé
nek végrehajtása után érkezett: a földművelés
ügyi miniszter 25102/IV /3 1900 sz. 1900 május 
24-én kel~ rendelete, mely a Székesfőváros Vegyé
szeti és Elelmiszervizsgáló Intézetének a ITyilvá
nossági jogot megadja, illetőleg megengedi, hogy 
az a „nyilvános ·vegyvizsgáló állomás" címet hasz
nálhassa, ug_yanakkor felhataln1azzaazállami vegy
vizsgáló állomások által kiállított szakvélemények
kel egyenlő eiejű, s ítélethozatal alapjául szolgáló 
szakvélemény kiadására, illetőleg ezen eddig is 
gyakorolt múködési körében rnegeiősíti .. B a 11 ó 
Mátyás igazgató 25 évi (1874-1899) munkája 
eredmény-érő! büszkén írhatja az új nevű intézet 
1896~-1900 évekről szóló évkönvvének 1901 már
cius havában kelt clőszav-ában :., „l\.íost -..:·églcgesen 
szervezett Intézetünknek n1int első hazai törvériy
hatósáqi intézetnek 1nűködésé1ől szá1nolok be." (Bu
dapest Székesfőyáros _ Vegyészeti és Élelmiszer
vizsgáló Intézetének Evkönyve 1896-1900 Bp. 
2 és 5 .. old.j. 

B a 11 ó Mátyás 1868-tól 1899-ig 31 érnn át yolt 
a fővárosi IV. ker főreáltanodának vegytantanára 

és ugyanakkor 18 i4-től 1899-ig a főváros által 
szervezett vegyészi állást ideiglenes mellékfoglal
kozásként vállalta. Csak ettől az időponttól, te
hát 1899-től volt a Fővárosi Vegyészeti Intézet 
igazgatója (Konek Frigyes: Balló Mátyás !. 
tag. emlékezete Magyar Tudományos Akadémia 
Emlékbeszédek XXII kötet. 6 .. sz. 1-16 .. old .. ). 

B a 11 ó Mátyás arcképét 1910-ben leánya, Balló 
Mariska festette meg és ajándékozta az intézetnek 
(Vegyvizsgálat U évf 1949 4. szám 2. old.) 
Ugyanez a kép található az Akadémiai Emlék
beszédek XXU kötet. 6 .. számában. 

A fővárosi vegyész hivatali működési helye 1867-
től 1873-ig a Rókus Kórházban, 1874-től 1902-ig a 
IV ker főreáltanoda vegytani laboratóriumában 
és 1902-től legújabb nevén a régi Károly-kaszár
nyának váTosházzá való átalakításától az intézet 
mai helyén a Fővárosi Tanács épületében, a11nak 
Gerlóczy utcai szárnyán a II emeleten és a fél
en1eleten működik, természetesen többszöri átala
kítással és helyiség bővítéssel. (Magyar Chernikusok 
Lapja 1904. X kötet 1 füzet 4 old.) 

Szerző kutatásait az alábbi int,ézményekben végeztf! ·. 
1 Fővárosi Levéltár 1835-1874-ig terjedő időre. 
2 :Fővárosi S,.;abó Ervin Kön:y\t{u és annak Buda

peRt-gyűjteménye. 
3. 1\Iagyar Tudományos i\kadémia. könyvtára. 
4. 01szágos l\fűszaki Köny'\ tár és Dokumentációs 

Központ. 
5. Országos Orvostörténeti Könyv-tár. 
6„ Országos Széchényi Könyv"tár. 
7„ Budapesti ÜTvostudományi Egyetem Gyógysze

részi Ka.rának könvvtára 
8 Tudományos ismeretterjesztő Társulat könvvtát8„ 
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rro 1910 r. 

4 CroJUPIHhJi1 I11-1c1H1y1 XHMHH H I1crrbnattH5I DH1a
reJihHbIX KOHIJ;ett1pa1013: 1884-1898. 

5 CTOJIHqHnIH HHCIHT'YT XHMHH 11 I1Cnbll31-HUI Ilpo
,!1;0130.JlbCTBMTJ : C ] 899 L 

Ü'ICIO,la Bb!XO,IT;HI, lJT'O B 1967 Iü]:(Y .iVlú)f(HO npa3J;Hosa1s 
cro.ne1tt11H HJ61111cii 

ZUSA)íl\!JCNF ASS UNG 
DeI ersic Keim des Chemie-wesens von Budapest ist 

1846 v·orzufindcn. De1 erste hauptstadtisohe Chemiker 
'i\'ar J. 1iolná1, Pharmazeut 1867-1873, der z'ivoite 
Cbemili:or der rra„uptstadt \VaI l\'I Balló 1874-1884 
a.Hein, 1884-1887 zuzv,cit; 1899-1910 \Var er als 
Direktor tatig. Das Ha.uptstadtisohe Institut ffu Che~ie 
und Nabrmittelprüfung 'i'i'ar zw·isohen 1884-1898 tatig. 
als Hauptstiídtisches lnstitut für Chen~ie und Lebcns
mittelprüfung funktioniert es seit 1899 

Somit begeht dtis Institut scin 100-jiihriges Jubilünm 
in dir_sem J a.hr-e 


