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GYOGYSZERESZETTORTENETI I(OZLEIVIENYEK 

Dr. Fleischer Antal 
(1845-1877) 

S'::111odi1s Lás::/á 

A s::er::á 111cgc111h;kc::ik d1: 1--/eisc/Jer .·lnrolrr)/, a l\o/o:s\'Úri t:gyc1c111 e/só' kénliai egye
tenii tanúrúrú/, hulúlú11uk I ::5. 1.:\'/i1rduh~jlÍ11. A 11c1·cs 111ugyur gyó.~L\·:crús.:- ll1: Than 
l\.árofr fJIY?f"ess:or i111é::c1éhe11 kidolgo:oll l;rtcke:l'séi·c/ nyerte el a gyógys:erJs:dok
ruri chnel . . ·/: /87:3-hcn ala11ifoll 1\·olo:s1·úri l::-gye1e1n c/.w'! kL'nlia pr(:!Css:ora 1·0/1. 
:Vunzcsuk u: 1(1 illfl;:etL;f ulakito!fa ki. 1zo11c111jclenrús 1udo111án.1·os credn1ú11yeker isj'e/-
1111tlulo!!. Sokat J; írodo:11!f u gyá,';,.rs:crt.,'s:kép:Js ./ljles:tl;.w_;(;rl. 

f'/eischcr Antal 1 X-L5. július l 9-én szli!ett:tt J(ccs
ke111éten. :\pja. F'/eischer !Jer11iit jó111t1dú kc1\::->kcdl"l 
\"(_)lt. Jú neve]é;-;t kapott szüleitöl. '.Vfúr gycn11ckkorútól 
kezdve érdcklödött a tcrr11Cszcttudo111únyok irúnt. So
kat botanizúlt Cs kedvenc túrgya \"Olt a fizika .. ~ közép
iskolai tanu\Jnányait jelesen \'égczte a kccskc111éti 
evangélikus-rcfonnútus gin1núzi u1nban .. ~\ gyóg):szeré
szi hiv•núst \'Úlasztotta. Így úllt be l 86U-ban a neves 
Golfé f~niil Szc11thúro111s~ig gyógyszenúrúba gy'akor
noknak .. ~\ tirocinúlis \·izsgújút ercdn1ényesen lt.·tévc 
111ég egy esztendöt tültött el itt segédkén [ 1. ~J. 

Rövid ideig 111ég Pesten. F'uuscr A1uul Szent "f'cr~zia 
c!nevezésü gyógyszcrtúrban, 111ajd az usztrúk S1eierbcn a 
Brittingcr gyógyszertúrúban n1üküdött .. ~\ bécsi tudo
n1únycgycten1en 1866-ban gyógyszcrCszi oklevelet ka
pott. Púlyúját a i\'loson n1egyci :dosony (e tclepü\Csbl.íl és 
f'vlagyaró\·úrbó! fcjlödött ki i'vlosonn1agyaróvár) i\·lagyar 
l(orona gyógyszertárúban kezdte. Ekkor a n1egyci tiszti 
n:.1or\"l);-l hivatalos átiratban kérte !Ö!e a gy(1gyszerészi ok
lcvt:lénd\ és a kcrcsztlc\·elének a felinutatúsút. :\'lajd egy 
1nagú11levclc kü\·e1kez111t:nyeként kénytelen vo!t elhagy
ni 7'dosonyt. .~\bban az idöbcn 111ég érvényben vult fii. 
Ferdinúnd 111agyar kirúly 10-J.4. C\·i .. Lcx Sanitaria 
Fcrdinandina" erősen kirckcsztö rendclkczé;-;énck 7. S-a: 
„a gyakornok 4 é\·ig tanuljon egy gy·ógyszertúrlx1n. H\r
\·én;'cs születCsü leg)'en Cs katolikus va!lúsú. va!an1int a 
latin ny·elvbcn tudjon \·nlnn1ilycn júrtasságot l'cln1utatni''. 
Sajnos ekkor n1ég ncn1 katolikus val!ósú fiatal ncn1 lCp
hctett gyógyszerészi púlyúra [3]. f)c /. f'erl'll<.:: ./1i:sl:/ 
111agyar király alig n1úsfe1 év\·c! késöbb. 186 7. decen1bcr 
27-én szentcsite!te a XL!l. törvénycikket az izrae!itúk 
polgúri és politikai cgyenjogúsúgáról [-t.J. Ezutún 111úr fel
oldot1úk a kor{1bbi kor!útozúsL F!ei:->chcn. inint l.Jnérzetes. 
an1bició\·a] telt ifjút n1é!y1.:·11 sértette. hugy a régi tür\'én;.'
nyel nicgtagadtúk tölt: a gyógyszerészi púlyún \·ak\ n1ü
ködést. Nein csoda. hogy így zúrkózuttabb !en. :'.\ szü!i..:i 
így is igyekeztek 111inden kellcn1etlcn:->éget tóle elhúríta
ni. Elhatúrozta. hogy n1ás területen folytatja a :->zukn1ai 
hivatósút. ,.\ bud~1pesti cgycterncn a tudo111únyos n1unkú-

han talúlt ,·igaszt és jü,·('it. /)1: lfu.111 1\·Úrofr gyógyszc
r0:->z. t:gyeteini tanúr n1t:lle!l kidolg(.izott értekezésével 
l t\6S-ban gyógyszerészdoktori diploinút kapott. :vlajd 
! 072-ig Than professzor tanúrscgédjc is volt. 

:\ K.ulozs\'úri Egyetcn1 !Clú!lítúsút a kirúly 1872. 
október 12-én szentesítette ( 1872. C\·i XIX. és XX. tür
\·CnycikkekJ .. ~\ 1naten1atikai és tcrn1észettudo111únyi 
kar El111Cleti és CiyDkor!ati \lcgytan tanszék~nck élére 
d1: Flcisclier A11ta!1 nevezték ki. J(ezdetbt:n az Lij intC
zet alkaln1atlan ,·ol! a SZt.'n1\Cltetö clöadúsok. laborató
riun1i gyakorlatok és a 1udon1únyos kutatások \·égzésé
re. n1crt nagyon hiúnyoztak a korszerü eszközük. fel
;-;zerelé:->ck. r\ kti,·etkczö tanévbi..:n Fleischer tanszabad
súgot kapot! külföldi egycten1i lahoratóriun1ok n1cgte
ki11tésérc Trefort „\goston közoktatúsügyi niinisztertöl. 
(dcje legnagyobb részét a bonni cgyctc111cn F'riedrich 
.·l1tg11s1 /\.ckulc neves ,·egyészproll:sszor n1ellett töltöt
te. l\1don1únyos téren is együttn1üködtek cgy111ússal. 
.L\z itt szerzet! tapasztalataival szervezte és rendezte be 
a kén1iai intézete !aboratóriun1[1t. c·sak jóval a hal~íla 

utún. 1803-ban készült e! a kor:->zcrlí kén1iai pavilon. 
Fleischer világos és szabatos e\üadás111ódjával ha

tnarosan e!nycrtt: tanítvónya! tisztelctt!:t. ;.\z tí patro
núlúsóval nyílt 111cg ! ;.,;7.:.J.-bcn a J(olozsvúri Egyetein 
C.Jy·l•gyszcrészh:illgatt)k Segé!:_y Egyesülete. és lit \'Ú

lasztottúk n1eg az egyesület tiszteletbeli clnökCvé. 
i\ közoktatúsügyi n1inisztcr felkérte az egyetc1nct. 

hligy készítsen javaslatot a gyógyszerészhallgatók ala
pu:->;:ibb képzé;-;érc. 1'~/uischer prol~sszor ezt sikt:rcsen 
elkészítette. ;-\gyógyszerészképzés terén elért crcdn1é
nyciért 1075. n1újus 10-én tiszteletbeli tagjává vúlasz
tolla a :vlagyaror:->zúgi Gyógyszerész Egyesület. Ezúltal 
C0nyi..:s i.:Jégtéte\t nyert a kilenc 0\·ve! li.orúban elszenve
dett n1osonyi e:->etéért. Sajnus 111úr alig 111aradt ideje a 
tudun1úny(\s kibl1ntakozú:-;ra. ! '-077. október 2K-ún \'Ú

ratlanul üngyi!b:os.:-;úgut követett cl. 
-ranszéki utód~i d1: F'ohinyi Rudof/ L:gyetcn1i tanúr 

\·olt. I·fa111vai1 szülóvúrosúban. Kecsken1Ctt.•11 helyeztek 
örtik nyugalon1ra. 
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TudolJuÉ11J·os 1111111/i:ássúga 

i\:lunkússúgúl tuduinúny-népszerüsítéssel kezdte. A. 
„Tern1észclllH.!0111únyi K.özlöny„-ben ( 1870) a kenyér 
túpértékCrli] énekezetl. Jelentós szervetlen kén1iai ku
tató .. ..\ perszu!ro-ciúnsav és kúliuin-hidroxi<l renkció
jú\·a\ a k{lliun1-1iocianúttal izo1ner ka!iun1-ditiocianátot 
állított i.:lö. Ez a vas( III )-ionokkal nein a<l vérvörös szí
neződést. de követi a tiocianút-ion általános reakcióit 
[SJ. Erről több küzle1n~nye jelent n1eg hazai és külföl
di sznklapokban. \''ízanalitikai inunkússúga: a szobrán
ci kénes úsvún):viz és a torjai kénsavas bar!ang-forrús 
\·izCt elen1ezte d1: Tlzon proll:sszor 111el!ett. 

töltött. ki!ülyócsövC\·c] úlló vúlasztótölcsért kapcsolt 
az eudion1étcr elé. Ezt a 111ódszcrt késöbb Joha1111 
f(jeldohl tökéletesítette l 6 J. Elhunyt[1nak 125. é\'fordu
lójún olyan ki\'úlósúgra en1lékcztünk, aki rövid idö alatt 
is sokat ff1radozotl a gyógyszerésztudon1úny és -képzés 
fejlesztéséért. 

Ebben az idóben 111ég alig kutattúk núlunk a szerves 
\·cgylilctekct. :\. btlnni l(ekulc pro!Csszorral közösen a 
kar\·ol és a kar\·akrol Jizikai és ké111iai tulajdonsúgait 
\'izsgúlt~'1k. l)c 1núr a szcr\·cs ké111iai cle111ana!ízist is 
111üvcltc .. ~\ 1nakrn-nit1\)g0n incghatúrozús~írn réz-oxid 
1nangún~karh\lllát - r0zdrótu:-> égctö-bctét utún lúggal 

IRODALOM 

l. Ciyógyszcn:szi Hetilap. 8udapcsL 732-733. (!877) ' 
c·u:da /.: Szúzhuszonöt 0ve nyílt 1neg a Kolozsvúri Tudo-
111únycgyeten1. ;\·!agyar Tört0nt:ttudo1n<Ínyl lntézt:t. Piliscsaba_ 
1. kiitt:t. 132--133. old !997. 3. Rádric:::y G.1:: .'\ inagyar 
gyógyszcrészkl·pzés türténelL·. ()r\·l~störténd í Közlt:n1ények. 
l 17 J20. sz .. 3'.J. old 1987. - -i. ;\ 111agyar történckn1 krono· 
lógiája. Panntlf1ica Kíadl1. Szcksz:'1rd. 183. old 2001. -- 5. 
S::ohudní1:1· F. S::.úkL:fii!1·i ,\!ogy L.: :\ ké111ia tlirt0ndt: 7v1agynr
or~zúgon. :\kad0111iai !(iadli, Hutbpcst. 2-16. u!d 1972. (l_ 

S:ubud1'á1:1· F, 5''::1'i'k,:tlih·i ,Vugy Z.: i. rn. 23.f. 238. old ! 972. 

L. Sz 111 o di! s: [)1: Antal F'/eischer died in 125 ycars ago 

GYOGYSZERESZETi 
TUDOMÁNYOS KONFERENCiA 

2002. OKTÓBER 15. 

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG rendezvénye 
a HUNGAROMED 3. Nemzetközi Orvostecl1nil<ai és Egészségügyi Szakkiállításon 

Helyszín: Budapesti Vásárközpont Konferencia Központ Nagyterem II. em. 
Belépés: Vásárközpont 1. II. kapu 1 o 00 órától 

Regisztráció: a Konferencia helyszínén 

Az ingyenes belépést biztosító meghívókat szeptemberi lapunkban postáztuk. pót
meghívó igénylése az MGYT titkárságán (Te!: 266-9395) 

A KONFERENCIA PROGRAMJA 

10.00 -10.30 Regisztráció 

10.30 - 10.45 Köszöntők 

10.45 - 11.30 BALÁZSNÉ DR. MOLNÁR BORBÁLA 
országos tisztiíőgyógyszerész ÁNTSZ 
Az országos népegészségügyi program gyógysze1iári vonatkozásai 

11.30 13.00 PROF. DR. PAÁL TAMÁS Főigazgató, OGY! 
A gyógynövénytartalmú készítmények jövője Európában 

13.00 - 13.30 l<ÁVÉSZÜNET 

13.30 - 15.00 DR. TISZA TÍMEA 
lalJoratóriumvezető SZTE 
Szexuális úton terjedö betegségek és terápiás lehetöségek 

A konferencia akkreditálás alatt lévő, 5 kredit pontos rendezvény. 


