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A MŰSZAKI TUDOMÁNYOK GYÓGYSZERÉSZMÜVELŰI. III. RÉSZ 
JANITSÁRY IV"{N (1869-1934) 

DR TÁPLÁNYI ENDRE 

J anitsá1 y 1 ván, gyógy.szerész a pirotechnika első vi
lághírií úttörője Száz évi;el ezelőtt .-;zületett Duna
penteléri„ Ös.szegyűjtötte a világ niinden részén 1neg
jelent pirotechnikai i1 odallnal, a recepteket ki.pró
bálta és tapasztalatait ös8zesítette. Szárnos technoló
gi.ai eljárást dolgozott ki- a pirotechriikában, aJnelyet 
a „}l itrokéniia" pi1 olechnika üzenie nia is használ 

A századfordulón ]l!lagyarországon is eqy1e inkább 
elterjedő_ robbanóniotorok ha8-ználatának egy'l'.k kezde
rnényezője, valaniint a közlekedéstechnika pro1Jagá
lója volt. Tőle szár1n,r1z·ik a kénsavas óloniakkurn·u.Zá
tor ma is isniert niélisejlfelületi el1endezésének gon
dolata 

* 
Janitsáry Iván 1869. áp1ilis 7-én született Duna

pentelén G-örög eiedetű családból származott 
Jókai 11'fór az „Arany en1ber" cín1ű regényében a 
dunai hajós alakjában az ő nagyapját örökítette 
meg [8J Alapfokú iskoláit szülőhelyén, középisko
lai és egvetemi tanuhnány·ait Pesten végezte 

1. áb1 a. J a,nitsá1 y Iván fényképe (A ](ú ályi 1){r_i,gya1 
Automobi'lclub jubilárú; a.ranykiJnyTéböl, 1980.) 

Gyakornoki idejét (1887-1899) Bécsben, a Jack 
Reiner tulajdonában levő „SALV ATOR" gyógy
szertárban töltötte. A budapesti eg~lete1nen nyert 
1892 ben gyógyszerészmesteri oklevelet, amelyet 
1894-ben záradékoltatott ( appro bációs vizsgát 
tett). Rövid segédeskedés után a Wessely István és 
Társa orvosi n1űszer-, laboratóriumi eszköz-, vala
mint kötszergyár vezetője lett. Később a K'riegner 
György tulajdonát képező „KORONA" gyógy
szertár gondnoki állását töltötte be 1913-ig. Ez 
után nyerte el az 1913-ban létesült „PHÖNIX" 
patika jogosítványát a XIII, Váci út 87 sz alatt 
Ez a patika fölújított forniában, egészségügyi fel
világosító irodával bőyítve ina is működik a régi 
helyén. J an·itsáry a gyógyszertár felszerelésé\·eI 

együtt pirntcchnil@io laboratóriumot is építtetett 
Ez a felszerelés halála-után (1934 április 24.) is a 
patikában inaradt A jogosít,,ányt fia Janitsá1y 
László örökölte, aki édesapja iránti emlékül a fel
sze1elést a patikában hagyta az állan1osítás idejéig, 
értékes könyvtárát pedig a „Nit1okén1ia" Ipar
telepek (Füzfö-gyáitelep) 1észére ajándékozta, 

,fan,it'!áry Iván gyógyszerész és kiváló pirotech
niklis volt, akit a pirotechnikán kívül érdekelt 1nin
de11 olyan technikai alkotás is, an1el:y az en1beriség 
elő1ehaladását és kényeln1ét szolgálta Külö11ösen 
érdekelték a robbanón1otorok: szóval és tettel 
propagálta a 1notorke1 ékpár és gépkocsi elterjedé
sét.. Cikket irt a gépkocsi tökéletesítésééit akkor 
an1ikor az n1ég kísérleti stádiu1nban volt (n1ind~ 
össze 50 közlekedett az országban) 

J an·itsáJ y a ]J"irotechnil:xi 1nagyar úttörője 

A pii otechnika (tűzszerészi tudo1nány) keleti 
eredAtíí l~ 2000 év\"el Keleten a tíízijátékok n1ár 
ismei tek voltak Indiában a rnllási áhitat elmélyí
tésére te1nplon1i sze1 tartásoknál füstölőket és színes 
tüzeket gyújtottak, Kínában pedig az Ünnepi 
külsőségek en1elésére a papok tűzijátékot re11dez
tek Erre utal a tűzi játékszerek 111áig is fennn1aradt 
„bengáli tűz" „kínai tűz" elnevezése is A kí11aiak
tól a \TII században került az arabokhoz Az --ara
bok révén a puskapor feltalálásával egyidejűleg 
kezdett Európában is elterjedni ElőszöI 1379-ben 
a vicenzai békekötés napján volt nagyobb tűzi-
játék A XVI-XVII sz .. -ban a brandenburgi tü
zérek voltak kiváló mŰ\elői a tűzijátékoknak [11] 

2 ábra. A képen a, Janitsá1y ·áUal kezdemén.yezltt, 
na,gy fénytffektussal működő, férnalu·miniumot, 

1nagnéziu1not ta1tal1nazó tűzijátékok láthatók. (Dr 
Vondraschek ,.A Gyógy<Jzetészi gyako1 la.tok" cím.ű 

1nunkájából.) 
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_:\fagya101szágon az elsó írásos, képes dokun1en
tun1ot a X"\7II. századból, Buda-vá1 felszabadítása 
alkalmából találjuk [13] 

,/ an,itsáry 1 ván--béesi g:yakornoki ideje alatt ked
\-Telte 111eg a tűzijáték-rendezvényeket, és a kül
földi tűzsze1észekkel is isn1e1etséget kötött Ké
sőbb is kapcsolatot tartott a Georg IClen1111 n1ün
cheni tűzszcrészcéggel, továbbá a ,,-elencei Redemp
tore ünnepi tűzijátékairól híres Pinto tílzsze1ész
testvé1 ekkel és Mashn1e\ er a1nste1·dan1i an1a.tő1 
tűzszerésszel Ő v-olt az eÍső, aki hazánkban nen1-
csak g:-akorlatilag, hunen1 irodaln1ilag is tudo1ná
n:yosan n1Ű\ielte a pirotechnikát c~sa.ládi nyaraló
l1elyén, Rákosszentnlil~_ályon jól felF;zerelt labo1 a
tóriun1ot rendezett be Osszegyűjtötte az egész' ilá
gon n1egjelent I}irotcchnikai jroda.ln1at, és az ezek
ben talált előírásokat_ recepteket kipróbálta. A l\í
-sé1 leteir61 Hza.bálvos ,jegyzőkönvvet vezetett, s a 
tapasztalatokat összegezte ~ 

Kísérleteire meghívta a „KIS AKADEMIA" 
tagjait is, akik gyakran teljes szá111111a.l 1negjelen
tek. Később felkéiték nagyobb tűzijátékok rende
zésére is, Különösen a városligeti ,jégünnepély- a.l
kaln1á,;al, va]an1int a r_:L1iha,n:vban rendezett tűzj .. 
játékai váltak híressé, amelyekről a külföldi lapok 
is n1ege1nlékcznck [ l]. 

l(isérletejt több száz: oldal1a terjedő kéziratba.n 
öss:-;esítette, snjtó alá J endezte és átadta eg)iik ta
nítványának, Petróczy Gyula, tűzszerész fühad
nagy nak, aki vállalta a szükséges rajzok elkészíté
sét Sajnos, a f6hadnagy halálával eltűnt az értékes 
kézirat is, nagy kárára a n1agyar pirotechnikai i10-
dalon1nak, 111ert azóta scn1 jelent 1neg n1ag·ya1 
nyelvű pirotechnikai szakkönyv Csupán egy ki\·0-
natos részt találunk még dr, V ondiasek ,, „A gyógv -
szerészi gyakorlatok" cín1ű kéziköny,:ében (1924); 
[5]. Ez a rész teljesen az ő kipróbált és önállóan 
összeállitott receptjeit tartaln1azza (ugyanis csak 
ő alkaln1az a pirotechnikában elsőként együttesen 
káliu1n-per k101átot, fén1n1agnéziun1ot, alu1níniu-
1not és antin1ont a nagy fényeffektus előállitásá1a) 

A Nit1okén1ia szaken1berei n1ost is használják 
tűzijátékszereit, s J an·itsáry szakkönyvei kutatá
saikban nagy segítséget nyújtanak. Tapasztalatait 
to>ábbfojlesztették, technológiai eljáiásait módo
sítva, tökéletesítették: a technikai kivitelt. 

J anilsá1·y a robbanóuiotorok tökéletesítésének úttöl~je 

Az első n1otoros jár111ű a Daünler-n1otorkerékpá1 
volt [2] (Ezt megelőzte a gőzkerékpár 1868-han 
W, W Austin és 1869-ben Sylvestei H. Ropert ké
szített „gőz biciklit" : két kereke között elhelye
zett kazánban fejlesztették a gőzt és a gőzgép for
gatta a hátsó kereket.} Dainiler 1885-ben készí
tette el az első közhasználatra is alkaln1as inotor
kerékpárt 

Hazánkba 1896-ban került az első mot01kerék
pár: a müncheni Hildebrand ,és Wolfinüllei egv
hengeres járn1űv-e, nlelyet Bezerédy Gyula szobrász
n1űvész vett n1eg. A tulajdonos ne1n sokáig hasz
nálta a gőzgépet, mert első útja alkalmával be~ 
gyulladt Az összeégett gépet Janüsáry Iván vette 
meg, aki kijavította, szerkezetét tökéletesítette és 
hosszú túrákra alkahnassá tette A Jnotorkerékpár 

tökóletesitése terén oly tLn teljc:::ítn1é11yt é1 t cl. l1ogy 
versen:vt is kezden1én,;-ezhetett .A.z elf'l6 1notorke
rékpár~ve1scn." t 1899~bcn tartották a 111illená1is 
pályán; ezen FarLns Lajo8, Janif<.;áJ"y ltán, R1ltt
ner Kábnán és Jfinich Jenő Yettck rés;-:t .A \ e1-
senyt J anit~áJ" y Irán nyerte 1neg 

.Jan·if'>áry írással is propagálta a n1oto1ke1ékpár 
elterjedését Cikket í1 t nAuto1nobiliz1nus" cín1en a. 
nA„ 1iag~.a1 Ker~kpáros éf3 .Atlétikai Spo1t" 1897. 
évfOJya)1nában 0 az első, aki közölte a külföldi 
n1oto1 ke1ékpá1ok 1TIŰszaki adatalt. Részletesen is-
1nertette a Dion-fClepetróleun1üzen1ú n1oto1ral n1ű
ködő n1otcn ok sze1kczetét és 111űködését 

~- áb1a Ja,nilf3á.1y Iván által lökéleic'>'Íielt Hildelna,nd 
Wolj1nüller tgyhenJeU:'8 1no/.01kerékpá1. (A Kilályi 

)l1a.gyru Aut-oniobilclub jubiló1is é1kö-1y1·e, 1950) 

Az auto1nol:ilon kívül érdekelte a, repülés, a lég
hajózás, a.% elekt10111osság g:yako1]ati alkalinazása, 
továbbá az elektrotechnika is A kénsaYas ólom
akku1nulátor n1éhsejtsze1ű, rácsos szerkezetű ki
alakítása is tőle szá1n1azik. Érdekelte 1ninden tech
nikai alkotás, n1ely az en1be1iség előrehaladását 
szolgálta E1ről tesz bizonyságot a „J\fagyar Ke
rékpáros és Atlétikai Sport" 1897 évfolyam 17 
szán1áLan írt alábbi lelkesedő so1ai: 

„Haladás! 
Ez a pluss;r,a a folyton rnaga.sba 1ö1ő e1nbeii észnek 

Javítani, tökéletesíteni a n1eglevőt, teremteni új és meg
lévő dolgokat, n1egküzdeni a te1mészet ezerféle akadá
lyai'-:al; ez a c,élja az e111be1i cln1ének, ezért küzd, fárad, 
áldoz napot_ És éjt, ennE;k szenteli tudását, tehetségét 
1nunkáját. U gyszól \· án sze1neink el6tt fülyt és fülyik le 
ez a hatalmas fo11adalon1, 1nelyet az egész világ t.á1sa
dahnában, a közgazdasági életben a ke1ékpá1 feltalálása 
okozott. l\lég alig vag)'unk tól az óriási átalakulás első 
mozzanatain, n1időn a bán1uló világ szemei előtt, egy 
ójabb találn1ány folytán a tá:\'Olságok leküzdésének, a 
te11nészeti e1ők legyőzésének oly tág pe1spE-Jktívája nyí
lik, an1cly önkéntelenül is ehagad, bá1nulat1a késztet 
bE-Jnnünket; kén;ytelenek vag:yunk hódolni az cmbe1i 
ehnének, elis1ncrjük, n1eghajolunk az ész ko1látlan 
u1ahna előtt, s szívünket, lelkünket ö1ö1n, büszkeség 
fogja cl annak láttá1a, 111iként tudja a gyarló e1nber a 
\Tilágegy(;t.en1el, a te11nészetet szolgáló erőket igájába 
hajtani" 

Hí1neve -· n1ii1t az auto1nobilizn1us első úttörője 
a lnagyar technika történetében ~ fennn1aradt, 
a pirotechnika tudományos mŰYeléséYel pedig kü
lönösen elisn1erést szerzett 

Köszönet illeti J anitf3á1 y Lá8zlót, a Rókus Kó1ház 
hel:yettes főgyóg;yszerészét, aki az édesapjára vonatkozó 
életrajzi, valamint tudornányos munkásságá.\--al kapcso
latos, itodalomban nen1 közölt adatokat 1endelkezés1e 
bocsátotta 
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,!1-p 3 I a rr rr a H H: H8aH Httu"apu (1869-1934) 
<PapMaueBr l1saH 5Itt11qap11 Ób!Jl BCeMHpHOHH3BeCIHbIM 

IlHOHepOM rr11poreXHl1!(!1. ÜH pü;r:tHJIC5I B ,D;YHarreHreJJe 100 
neT Hasaµ; Ott coőpaJI n11repa'1YpY no n11po1ex1u1Ke 
OTIYŐJlHKOBaHHYIO BO BCeM MHpe, HCilbIIaJI peu;errrhI H IIOA
bITO)KHBa.JJ CB011 HaŐJIIO)l.eHH5I. ÜH paspa601arr MHOf'O Tex
HOJJOf'HqecKHX rrpou;eccoB B IIHpOTexHHKe, KO'I'Opbre H B 

HaCT05IIII.ee BpeM5I IlpHMeH5IKlI'C5I B n11poTeXHHqeCKOM u;exe 
saBOAa ,,HHTpOXHMH5I''. 

B KOHUe rrpom;Jioro-B ttaqaJie Hacro.51m:ero seKa OH ő&IJI 
0)1.HHM 113 'ICX KTO Haqa,JJ BBe)l.eHHe BCe ŐO.Jlhllle pacnpo
crpaH5IIOIII.HXC5I )1.BHraTe11eH BHYI'pCHHero cropaHH.51, OH 
ÓbIJI nponaraH)l.HCTOM reXHHKH IIYŐJIH'lJHOf'O )1.BH)KCHH5I 
ÜH ŐbIJl OAHHM 113 nepBbIX BeHrepCKHX yqaCTHHKOB B Mű-; 
10Kpocc-copeBHOBaHH5IX. Or Hero npo11cxo)l.111 MhICIIb 
5P-ICHCI'Ol1 CTpYK'I'YphI cerO)l.H5I I13BCCTHhIX cepHOKHC.JlhIX 
OJIODHIIHbIX alZlZYMYJUITüpüB 

GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK 

MIKROBIOLÓGIAI SZENNYEZÉSE 

Kalling.s, L. 0., Ringe1tz, 0., Silverstolpe, L Acta 
Pharrn. Suecica .3, 219 (1966) 

A szerzők psszegezik azokat a széles körű vizsgálati 
eredményeket, melyeket Svédországban mintegy 600~ 
féle, kereskedelmi fo1galomban levő gyógyszer szeny
nyezettségével kapcsolatban végeztek. 

A vizsgálati módszerek közlése után külön-külön 
csoportokban is1nerteti!r- az egyes gyógyszerf01mák 
szennyezettségi íükát. Igy pl. különböző hatóanyag
tartalmú (barbiturát, Digitalis-glikozid, trankvilláns), 
tablettás készítményekben coliform míkroorganizmu· 
sok millióit találták. _4._ tabletták szennyezettségét első
sorban az alkalmazot.t segédanyagoknak, főleg a ke„ 
ményítőféléknek tulajdonítják. Ezzel kapcsolatban be· 
számolnak esetekről - így egy Salmonella-fertőzésről 
is, melyet különböző gyárak által készített thyreoidea
tartalmú tabletta okozott. 

A vizsgált 71-féle kenőcs, paszta, babakrém közül 
23-ban találtak grammonként 10-10 baktériumtele· 
pet. A kenőcsök mikrobiológiai vizsgálatai során meg
állapították, hogy azok többnyire Pseudomonas ae1u·· 
ginosát tartalmaztak, s ugyanez volt kimutatható több 
szemfertőzött beteg esetében is, akiket Neomycin„ és 
AL9.phomyoin-tartahnú szen1kenőccsel kezeltek. 

Osszegezésként megállapítják, hogy a inikrobiológiai 
szennyeződések könnyen kimutathatók, azonban az ez 
irányú munka koordinálása már nemzetközi probléma 
Javasolják a gyá1tási technológiára vonatkozó higié
niai és bakteriológiai ellenőrzési módszer elkészítését, 
illetve ilyen rendszer bevezetését, valamint további 
gyógyszercsoportok steril és aszeptikus körülmények 
között való készítését (15) 

Zentai Jánosné 

Dr. E Táplányi: Iván Janitsá1y, a, pioneer of 
py1·otechnique'i 

I. Janit.sáry, a pharmacist born a century ago, accu. 
mulated a considerable library of books and papers 
dealing with pyrotechniques. He repioduced muoh of 
the formulations, developed an up to date laboiatory 
and has laid down a number of technological processes 
whioh are being used far the prepa1ation of toy rockets 
in Hungary up to the present„ He had been also one of 
ihe füst initiators and p1opagators of motoring and 
the first to organize a contest far motorcyclysts in 
Hungary; he had been a contestant himself The idea 
of honey con1b-shaped lead accu1nulator plates has been 
also his 

Dr. E. Táplányi: IvánJanitsáry(1868-19.34) 
Iván J anitsár y, Apotheke1 \va.r der erste weltber ührnte 

Bahnbrecher der Pyrotechnik von Weltruf Vor hundert 
Jahren in Dun,apentele geboren widmete er sich der 
Zusammenstellung de1 pyrotechnischen Literatur aus 
allet \Velt, erp1obte die Rezeptu1en und brachte seine 
eigenen Erfahrungen zusammen. Zahheiohe von ihm 
ausgearbeitete technologische Verfahren in der Pyro~ 
technik werden auch noch heute in1 Betrieb der Fabrik 
,,Nitrokómia'' ve1wcndet, 

Er war. einer der _l\.nreger der Verbrennungs1noto1en, 
die sich bei der Jahrhunderts\vende auch in ·ungarn 
allmahlich durchsetzten und auch in de1· Ve1kehrstech
nik hat e1 sich verdient gen1acht„ Er war eine1 der· e1sten 
Motorrad·Rennfahreren. \Ton ihn1 stammt die bekannte 
\i\T aben\vicklungsanordnung dE::r schwefelsiimigen Elei· 
batte1iezellen 

(Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központja, 
822-es Gyógyszertár, 

Budapest, VIII, Szántó Kovács János u 4) 

(Érkezett: 1969. IX. 5 ) 

SUGÁRSÉRÜLÉS ELLEN ALKALMAZOTT 
RENDSZABÁLYOK 

Dolder, R Vierteljahrschrif't für schweizerisc:he 
Sanitiitsoffiziene 42 (3), 176-181 (1965) 

-~ 10 µ átmé1őnél nagyobb részecskék az orr légcsa
to1náin ne1n tudnak behatolni„ l\Iinthogy kisebb át· 
1nérőjű radioaktív részecskék is vannak, a légutakat 
gázálarccal vagy a szájra és 01ra gumiszalaggal rögzí
tett vattacsomóval kell védeni. A radioaktív anyagok 
közül 131 J fert6zése esetén a radionukleotid beépülését 
a pajzs1nirigybe napi 0,20 g káliumjodid-tablctta vagy 
kapszula bevételével n1eg lehet akadályozni, a csonto· 
zatra veszélyes sosr beépülésének megelőzésé1 e pedig 
1,2 g kalciumkarbonátot adnak l tonna kenyé1be 

Az inko1porált nehézfémek (Pu, Ra, Co) a szervezet
ből kelát.ok formájában eltávolíthatók„ A kelát.képzők 
közül erre a célra a dietilén-triamino·pentecetsav 
(J)TPA) bizonyult alkahnasnak. Noha a kelátképző ve~ 
gyület az inko1 poráció után még 3 hónapig is hatásos, 
a kezelést olyan gyorsan n1cg kell kezdeni, a1nint csak 
lehet. A DTPA monokalcium-t1inát1iu1n· vagy mono
Cink-trinátriumsója egya1·ánt alkalmas a kezelésre. Az 
adagolás 5-8 n~pon á.t naponta 1 g, majd hEJtenként 
kétszer 0,25 g iv„ Igya fémkiválást a vizeletben 50-100-
szorosára lehet növelni 

Lényegesen nehezebb a kezelés a radioaktív földalkáli· 
fé1nek inko1porálódása után. Legegyszerűbb nem aktív 
földfémekkel kiszorítani az izotópot. Pl. a radioaktív 
stroncium ellen a legjobb eredmény a következ6 gyógy
szeres kezeléssel érhető el: 

Kalcium·glukonát 0,4 7 g/die, i-.;;; 
A1nmóniumklorid 9 g/die per os 3-5 napon át, majd 

kétszer· hetenként, 3 hétig. 
A kalciu1n·glukonát megakadályozza, hogy a 90 Sr a 

csontokba beépüljön, az a1nmóniumklorid pedig a csont-· 
szövetek demineralizációját segíti elő (0175) 
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