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Robert Boyl az ásványvíz vizsgálatáról szó-
ló, 1685-ben megjelent mûve igen sok újat tar-
talmaz. Tekintettel van a talajtani környezetre,
vizsgálja a fajsúlyt, színt, átlátszóságot, szagot,
mikroszkópos képet, üledéket, viszkozitást. A
fémek kimutatásához csersavat, növényi kivo-
natokat, kénhidrogént alkalmazott reagens-
ként. A víz kémhatását ibolyakivonattal ellen-
ôrizte. A 18. század elején Friedrich Hoffmann
vízelemzései jelentôsek.

A kémia történetének ún. flogiszton-korsza-
ka a 18. század második felében kezdôdött. A
megnôtt fémszükséglet és gôzgéphasználat ki-
alakította a szénbányászatot. Szükségszerûen
igen fellendült az analitikai kémia. Marggraf,
Cavendish, Pristley, Scheele és mások felfede-
zései jellemzik a korszakot. A svéd Torben
Bergman (1735–1784) rendszerezte a kémiai
analízis addigi ismereteit. A vízvizsgálatokról
szóló összefoglaló mûvét 1779-ben jelentette
meg.

Lavoisier, Lemery, Richter és mások mun-
kássága vezetett a mennyiségi analízis, vagyis

a sztöchiometria kialakulásához a 18. század
végén. A vízanalízis mindenkor függvénye
volt tehát a kémiai analízis fejlettségének.
Ugyanakkor a vízvizsgálatok hozzájárultak a
nedves úton történô analízis fejlôdéséhez. A
minôségi elemzés legtöbb reakciója, eltekintve
az organikus reagensektôl, a 19. század elejére
ismertté lett. A forrásvízvizsgálatok során is-
merték meg a legtöbb reakciót. A mennyiségi
meghatározás legôsibb formája a gravimetria,
módszerei a 19. század elejére alakultak ki. A
térfogatos analízis egyik formája, a titrimetria
eredete a 18. század közepére nyúlik vissza. A
18. századi magyar vízvizsgálatok között is ta-
lálunk olyan eljárást, amelyben a térfogatos
mérés csírája fedezhetô fel. A titrálás metodi-
kája, eszközei, több mérôoldat és indikátor is-
mertté vált a 19. század közepéig.

A kémiai analízis történetére való rövid uta-
lás után a hazai gyógyvízvizsgálatokat kor-
szakok szerint tekintjük át.

Moller Károly Ottó, a híres besztercebányai
orvos gyógyszerész is foglalkozott vízvizsgá-
lattal a 18. század elején. Az ô tanítványa volt
Hermann András orvos, aki mint megyei fizi-
kus megvizsgálta Trencsén megye forrásvizeit.

A kémiai analízis ismert módszereit Torkos
Jusztus János pozsonyi fôorvos vizsgálataiban
fedezhetjük fel. Torkos Jusztus volt az elsô hi-
vatalos magyar gyógyszerárszabás kidolgozó-
ja is. 1745–46-ban a pöstyéni, majd a dunaal-
mási gyógyvíz vizsgálatáról számolt be. A
pöstyéni vízrôl a következô eredményt adta:

1. Igen tiszta és könnyû víz.
2. Éteres gáz.
3. Kéngáz.
4. Gyantás kénes zsiradék.
5. Kréta- és iszapföldhöz hasonló föld.
6. Középsô természetû keserûsó.
Torkos felfigyelt a hazai szikes vizekre,

elôször vizsgálta az alföldi sziksót. A hamu-
zsír és szóda között különbséget tett.

A Helytartótanács 1763-ban kötelezte
elôször az orvosokat a forrásvizek számbavé-
telére és megvizsgálására. A vízvizsgálat mód-
szereire a következô elôírást adta: „Vizsgálják
meg a vizeket vegyileg, elpárologtatás, kicsa-
pás, fôzés, különféle lúgos és savas folyadé-
kok beléjük öntésével és ízleléssel. Ennek az
orvosi vizsgálatnak megejtése után fejtsék ki a
vizeket felépítô elemeket.” A központi elôírás
nem sorol fel reagenseket. Kvantitatív vizsgá-
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Ez az eszmefuttatás 2001-ben, Gyula városá-
ban hangzott el, ahol mindkét haza gyógysze-
részei közül sokan együtt voltunk. A nagy hí-
rû fürdôhely kínálta a témát, hogy a balneoló-
gia tudományáról és az azzal kapcsolatos
gyógyszertani területekrôl hangozzanak el
elôadások, szélesítve gyógyszerészi látókö-
rünket a fürdôgyógyászat területével.

A gyógyszerészet történetében lapozva azt
mondhatjuk, hogy a fürdôügy és a gyógyforrá-
sok egykor szoros kapcsolatban voltak a
gyógyszerészettel. A mi tudományunk máig
súlyozottan kémiai alapokon nyugszik. A
gyógyforrás pedig a kémiatudomány fejlôdé-
sének egyik legfontosabb forrása és katalizáto-
ra, a szorgalmasan kutató géniuszok között pe-
dig nagy számban találunk gyógyszerészeket.

A gyógyvizek legértékesebb nemzeti kincse-
ink közé tartoznak. Crantz bécsi vegyészpro-
fesszor 1777-ben így értékelte ezt a kincsünket:
„Magyarország … borban, gabonában legkü-
lönösebb ültetvényekben és a leggazdagabb
ércbányákban a több európai országokat felül-
múlja, éppúgy meghaladja azokat az orvosvi-
zeknek bôvségében és jóságában.”

A rómaiak idejében is híresek voltak a mai
Buda területén fakadó hévizeink. A magyaror-
szági gyógyforrásokról és -vizekrôl az elsô
nyomtatott mûvet Wernher György írta, és
1549-ben Bázelben jelent meg De admirandis
Hungariae aquis címmel. Magyarország csodá-
latos gyógyvizeirôl és folyóiról szól.

A következô ismert mû Kolozsvári Jordán
Tamástól való, aki 1580-ban a trencsénteplici

fürdôkrôl morva nyelven adott ki könyvet.
Veste György nagyszebeni gyógyszerész „Er-
dély melegforrásairól” címen készített egy
mûvet 1600-ban (Orient, 54, 230).

Az elsô nem hivatalos hazai fürdôorvosnak
Moller Károly Ottó (1670–1747) besztercebá-
nyai orvos gyógyszerészt tekintik.

Alig van Európának olyan állama, mely a
történelmi Magyarország gyógyvizeinek so-
kaságával versenyezhetett volna már a korai
századokban.

A több évszázados ismertség ellenére fürdô-
ink nagy részét még a 18. században is kezdet-
leges állapotban találjuk. A gyógyvizek szám-
bavételét, kellô szakszerû vizsgálatát csakis az
orvosoktól lehetett várni. Orvos pedig kevés
volt az országban. Laboratóriummal alig ren-
delkeztek, a gyógyszertárak felszerelését és
vegyszereit vették igénybe. Kezdetleges vizs-
gálati módszereikrôl, illetve a vizsgálatok fej-
lôdésérôl még szólunk.

A vízvizsgálatokkal a gyógyvizek gyógyító
erejérôl szerettek volna felvilágosítást nyerni,
ez pedig a kémia tudományának fejlettségé-
nek volt a függvénye.

A Paracelsus nevével fémjelzett orvosi ké-
mia korszakából származik az elsô részlete-
sebb vízvizsgálati mû (De balneis medicatis),
amelynek Leonhard Thurneysser orvos volt a
szerzôje, és 1572-ben jelent meg. Thurneysser
vízvizsgálati eljárása fajsúlyméréssel követ-
keztet az oldott anyagok mennyiségére. Majd
desztillálás után a maradékot méri, izzítja,
oldja. Módszerében van helyes elv és megfi-
gyelés is, de a zöme zavaros dolog számunkra.

Libavius 1597-ben már jóval egzaktabb.
Elôször is felhívja a figyelmet arra, hogy az ás-
ványvizeket a forrás közelében kell vizsgálni,
hogy a gáz alakú alkatrészek (spiritus) szállí-
tás közben el ne távozzanak. A sók mennyisé-
gére úgy következtet, hogy egy megmért sú-
lyú vásznat átitat a vízzel, azt megszárítja, új-
raméri. A sûrûre párolt vízbôl kiváló kristá-
lyok alakjából következtet egyes vegyületekre.

Gyógyforrások és gyógyfürdôk
a magyar gyógyszerészet történetében

Mottó: „A Föld minden népénél megtalálhatjuk a vizek és
források kultikus tiszteletét. Az ókor mythitológiai elképze-
lései a víznek általában és egyes vizeknek különösen nagy
titkos erôt tulajdonítottak. A kultikus életben egyetlen más
elemnek sem volt ehhez fogható nagy jelentôsége. A gyógy-
fürdôk elôbb a vallásos kultuszhoz tartoztak, késôbb pedig az
empirikus medicina idején, a gyógyításban máig nélkülözhe-
tetlen szerephez jutottak… A víz mindig a tisztaság szimbó-
luma volt. A fürdô testi és lelki megtisztulást jelent: a beteg
léleknek bûnbocsánatot, a beteg testnek egészséget ad.”

Kolozsvári Jordán Tamás a trencsénteplici gyógyvízrôl
1580-ban morva nyelven írott könyve latin nyelvû
fordításának címlapja. Olmütz, 1752, Fr. A. Hirnle



11

2008/1 MediArtO R V O S T Ö R T É N E L E M

Robert Boyl az ásványvíz vizsgálatáról szó-
ló, 1685-ben megjelent mûve igen sok újat tar-
talmaz. Tekintettel van a talajtani környezetre,
vizsgálja a fajsúlyt, színt, átlátszóságot, szagot,
mikroszkópos képet, üledéket, viszkozitást. A
fémek kimutatásához csersavat, növényi kivo-
natokat, kénhidrogént alkalmazott reagens-
ként. A víz kémhatását ibolyakivonattal ellen-
ôrizte. A 18. század elején Friedrich Hoffmann
vízelemzései jelentôsek.

A kémia történetének ún. flogiszton-korsza-
ka a 18. század második felében kezdôdött. A
megnôtt fémszükséglet és gôzgéphasználat ki-
alakította a szénbányászatot. Szükségszerûen
igen fellendült az analitikai kémia. Marggraf,
Cavendish, Pristley, Scheele és mások felfede-
zései jellemzik a korszakot. A svéd Torben
Bergman (1735–1784) rendszerezte a kémiai
analízis addigi ismereteit. A vízvizsgálatokról
szóló összefoglaló mûvét 1779-ben jelentette
meg.

Lavoisier, Lemery, Richter és mások mun-
kássága vezetett a mennyiségi analízis, vagyis

a sztöchiometria kialakulásához a 18. század
végén. A vízanalízis mindenkor függvénye
volt tehát a kémiai analízis fejlettségének.
Ugyanakkor a vízvizsgálatok hozzájárultak a
nedves úton történô analízis fejlôdéséhez. A
minôségi elemzés legtöbb reakciója, eltekintve
az organikus reagensektôl, a 19. század elejére
ismertté lett. A forrásvízvizsgálatok során is-
merték meg a legtöbb reakciót. A mennyiségi
meghatározás legôsibb formája a gravimetria,
módszerei a 19. század elejére alakultak ki. A
térfogatos analízis egyik formája, a titrimetria
eredete a 18. század közepére nyúlik vissza. A
18. századi magyar vízvizsgálatok között is ta-
lálunk olyan eljárást, amelyben a térfogatos
mérés csírája fedezhetô fel. A titrálás metodi-
kája, eszközei, több mérôoldat és indikátor is-
mertté vált a 19. század közepéig.

A kémiai analízis történetére való rövid uta-
lás után a hazai gyógyvízvizsgálatokat kor-
szakok szerint tekintjük át.

Moller Károly Ottó, a híres besztercebányai
orvos gyógyszerész is foglalkozott vízvizsgá-
lattal a 18. század elején. Az ô tanítványa volt
Hermann András orvos, aki mint megyei fizi-
kus megvizsgálta Trencsén megye forrásvizeit.

A kémiai analízis ismert módszereit Torkos
Jusztus János pozsonyi fôorvos vizsgálataiban
fedezhetjük fel. Torkos Jusztus volt az elsô hi-
vatalos magyar gyógyszerárszabás kidolgozó-
ja is. 1745–46-ban a pöstyéni, majd a dunaal-
mási gyógyvíz vizsgálatáról számolt be. A
pöstyéni vízrôl a következô eredményt adta:

1. Igen tiszta és könnyû víz.
2. Éteres gáz.
3. Kéngáz.
4. Gyantás kénes zsiradék.
5. Kréta- és iszapföldhöz hasonló föld.
6. Középsô természetû keserûsó.
Torkos felfigyelt a hazai szikes vizekre,

elôször vizsgálta az alföldi sziksót. A hamu-
zsír és szóda között különbséget tett.

A Helytartótanács 1763-ban kötelezte
elôször az orvosokat a forrásvizek számbavé-
telére és megvizsgálására. A vízvizsgálat mód-
szereire a következô elôírást adta: „Vizsgálják
meg a vizeket vegyileg, elpárologtatás, kicsa-
pás, fôzés, különféle lúgos és savas folyadé-
kok beléjük öntésével és ízleléssel. Ennek az
orvosi vizsgálatnak megejtése után fejtsék ki a
vizeket felépítô elemeket.” A központi elôírás
nem sorol fel reagenseket. Kvantitatív vizsgá-

10

MediArt 2008/1O R V O S T Ö R T É N E L E M

Ez az eszmefuttatás 2001-ben, Gyula városá-
ban hangzott el, ahol mindkét haza gyógysze-
részei közül sokan együtt voltunk. A nagy hí-
rû fürdôhely kínálta a témát, hogy a balneoló-
gia tudományáról és az azzal kapcsolatos
gyógyszertani területekrôl hangozzanak el
elôadások, szélesítve gyógyszerészi látókö-
rünket a fürdôgyógyászat területével.

A gyógyszerészet történetében lapozva azt
mondhatjuk, hogy a fürdôügy és a gyógyforrá-
sok egykor szoros kapcsolatban voltak a
gyógyszerészettel. A mi tudományunk máig
súlyozottan kémiai alapokon nyugszik. A
gyógyforrás pedig a kémiatudomány fejlôdé-
sének egyik legfontosabb forrása és katalizáto-
ra, a szorgalmasan kutató géniuszok között pe-
dig nagy számban találunk gyógyszerészeket.

A gyógyvizek legértékesebb nemzeti kincse-
ink közé tartoznak. Crantz bécsi vegyészpro-
fesszor 1777-ben így értékelte ezt a kincsünket:
„Magyarország … borban, gabonában legkü-
lönösebb ültetvényekben és a leggazdagabb
ércbányákban a több európai országokat felül-
múlja, éppúgy meghaladja azokat az orvosvi-
zeknek bôvségében és jóságában.”

A rómaiak idejében is híresek voltak a mai
Buda területén fakadó hévizeink. A magyaror-
szági gyógyforrásokról és -vizekrôl az elsô
nyomtatott mûvet Wernher György írta, és
1549-ben Bázelben jelent meg De admirandis
Hungariae aquis címmel. Magyarország csodá-
latos gyógyvizeirôl és folyóiról szól.

A következô ismert mû Kolozsvári Jordán
Tamástól való, aki 1580-ban a trencsénteplici

fürdôkrôl morva nyelven adott ki könyvet.
Veste György nagyszebeni gyógyszerész „Er-
dély melegforrásairól” címen készített egy
mûvet 1600-ban (Orient, 54, 230).

Az elsô nem hivatalos hazai fürdôorvosnak
Moller Károly Ottó (1670–1747) besztercebá-
nyai orvos gyógyszerészt tekintik.

Alig van Európának olyan állama, mely a
történelmi Magyarország gyógyvizeinek so-
kaságával versenyezhetett volna már a korai
századokban.

A több évszázados ismertség ellenére fürdô-
ink nagy részét még a 18. században is kezdet-
leges állapotban találjuk. A gyógyvizek szám-
bavételét, kellô szakszerû vizsgálatát csakis az
orvosoktól lehetett várni. Orvos pedig kevés
volt az országban. Laboratóriummal alig ren-
delkeztek, a gyógyszertárak felszerelését és
vegyszereit vették igénybe. Kezdetleges vizs-
gálati módszereikrôl, illetve a vizsgálatok fej-
lôdésérôl még szólunk.

A vízvizsgálatokkal a gyógyvizek gyógyító
erejérôl szerettek volna felvilágosítást nyerni,
ez pedig a kémia tudományának fejlettségé-
nek volt a függvénye.

A Paracelsus nevével fémjelzett orvosi ké-
mia korszakából származik az elsô részlete-
sebb vízvizsgálati mû (De balneis medicatis),
amelynek Leonhard Thurneysser orvos volt a
szerzôje, és 1572-ben jelent meg. Thurneysser
vízvizsgálati eljárása fajsúlyméréssel követ-
keztet az oldott anyagok mennyiségére. Majd
desztillálás után a maradékot méri, izzítja,
oldja. Módszerében van helyes elv és megfi-
gyelés is, de a zöme zavaros dolog számunkra.

Libavius 1597-ben már jóval egzaktabb.
Elôször is felhívja a figyelmet arra, hogy az ás-
ványvizeket a forrás közelében kell vizsgálni,
hogy a gáz alakú alkatrészek (spiritus) szállí-
tás közben el ne távozzanak. A sók mennyisé-
gére úgy következtet, hogy egy megmért sú-
lyú vásznat átitat a vízzel, azt megszárítja, új-
raméri. A sûrûre párolt vízbôl kiváló kristá-
lyok alakjából következtet egyes vegyületekre.

Gyógyforrások és gyógyfürdôk
a magyar gyógyszerészet történetében

Mottó: „A Föld minden népénél megtalálhatjuk a vizek és
források kultikus tiszteletét. Az ókor mythitológiai elképze-
lései a víznek általában és egyes vizeknek különösen nagy
titkos erôt tulajdonítottak. A kultikus életben egyetlen más
elemnek sem volt ehhez fogható nagy jelentôsége. A gyógy-
fürdôk elôbb a vallásos kultuszhoz tartoztak, késôbb pedig az
empirikus medicina idején, a gyógyításban máig nélkülözhe-
tetlen szerephez jutottak… A víz mindig a tisztaság szimbó-
luma volt. A fürdô testi és lelki megtisztulást jelent: a beteg
léleknek bûnbocsánatot, a beteg testnek egészséget ad.”

Kolozsvári Jordán Tamás a trencsénteplici gyógyvízrôl
1580-ban morva nyelven írott könyve latin nyelvû
fordításának címlapja. Olmütz, 1752, Fr. A. Hirnle



13

2008/1 MediArtO R V O S T Ö R T É N E L E M

összefoglaló munkáját, a Hydrographia Hun-
gariaet halála után, 1829-ben adták ki. Kitaibel
volt hazánkban a gyógyvízvizsgálatok legna-
gyobb szervezôje. Kitaibel munkásságával be-
fejezôdött az a korszak, amikor minden orvos-
nak kötelessége volt környéke gyógyvizeit
vizsgálat alá vetni. Egyre kevésbé lehetett
megfelelô az elemzés, amelyet egy orvos a ma-
ga hiányos felszerelésével elvégezhetett. Ezt a
feladatot hamarosan a gyógyszerészek látták
el, a 20. századtól a vegyészekkel közösen.

A Nyulas által lerakott alapokon indultak
meg a 19. századi új gyógyvízvizsgálatok. Az
egyetemi gyógyszerészképzés egyik fô tantár-
gya a kémia volt. A kémia a 19. század elejéig
elért fejlôdése és oktatása, valamint a folyó-
iratok és szakkönyvek hozzáférhetôsége
lehetôvé tette, hogy a gyógyszerészek az ana-
litikai kémia elsôrendû mûvelôi legyenek. A
korábbi századokban is nagy jelentôségû volt
a gyógyszerészek kémiai munkássága, hiszen
gyógyszerész volt többek között: Scheele,
Margraff, Klaproth és Fresenius is.

A század közepére általánosan használták a
sók megnevezésére a svéd Berzeliusnak a tízes
években közreadott dualisztikus elektrokémi-
ai elméletét, atomsúlyait és a máig is használa-
tos vegyi jelöléseket.

A század elsô felében néhány orvosdoktori
értekezés témája a vízanalízis. Ötvös Ágoston
„Erdélyország gyógyvizeirôl” címmel írt or-
vosdoktori értekezést Pesten 1836-ban.

Brassoványi Péter 1846-ban készített orvos-
doktori értekezésében „az ásványvizekrôl
mint gyógyszerrôl” írt. Külön fejezetben tár-
gyalta az ásványvizeket „vegyalkati szem-
pontból”. Az edényekbe töltés és dugaszolás
célszerûségeit is említi, ha „az ásványvizeket
távol azok ered- s felbuzgási helyétôl alkal-
mazzuk gyógyczélok elérésére”. A „használat-
nemekrôl” pedig így szólt: „A mi az ásványvi-
zeknek az életmivezetes test helyeire s egyes
rendszereire való alkalmaztatását illeti – ez két
alakban divatlik, vagy t.i. italul szolgálnak
vagy fördôkül.” Az ásványvizek hatásait a
vegytartalom alapján osztályokba sorolta.
Brassoványi értekezésében és a korszak más
mûveiben is élvezhetjük a nyelvújítás olykor
ízes kifejezéseit.

Az 1840-es években Tognio Lajos, a pesti
egyetem orvosprofesszora tucatnyi dolgozatot
jelentetett meg különféle hazai ásványvizek-

rôl, maga is végzett vízanalízist. 
Dr. Deutsch Ferenc Temes megye fôorvosa

1847-ben németül, 1849-ben magyar nyelven
térképet jelentetett meg az ásványvizekrôl:
Magyarország ásványvizei és Erdélyország némely
nevezetesebb ásványvize. A szerzô munkássága
és térképe századunk szakirodalmában isme-
retlen. Magyarországról 80 forrást, Erdélybôl
20-at nevez meg, megadva „vegybontásuk”
eredményét is. Vegyületnevei a Berzelius sze-
rinti dualisztikus nevezéktant követi, magyar
nyelven a Bugát-féle nyelvújítási nómenklatú-
rát használja. Deutsch térképén található
vegyelemzett források csupán egyötödét je-
lentették a korban ismert és szakkönyvekben
publikált gyógyvizeknek. Térképén a vízanali-
zálók között négy gyógyszerész nevét találjuk.
Dorner József (1808–1873) gyógyszerész, bota-
nikus Pöstyén hévizét vegybontotta. Láng
Adolf Ferenc (1795–1863) Nyitrán volt gyógy-
szerész, neves botanikus és ásványtantudós.
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latra nem kötelezett a rendelet. A módszerek
alkalmazását tekintve az orvosok módszerei-
nek megválasztására az az egyetem volt hatás-
sal, amelyen a diplomájukat szerezték. A ren-
delet idejében keletkezett analízisek nem
haladták meg Torkos Jusztus akkor már több
évtizedes módszerét.

A két hazán belül Erdély saját értelmiséggel
rendelkezett. Az ottani magyar és szász orvo-
sok a külföldi protestáns egyetemek hallgatói-
ként más tudással, más-más módszerekkel ér-
keztek haza. Erdélyben Mátyus István végezte
az elsô jelentôs vizsgálatokat. Módszerei kifo-
gástalanoknak tekinthetôk ma is. Helyesen ál-
lapította meg, hogy a borvizekben megjelenô
buborékokat nem a levegô okozza, hanem „a
legtisztább és vékonyabb éltetô éggel tsu-
dálatosan egybeköttetett, különös természetû
savanyú, igen tiszta és repülô spiritus, a
minémût a kénkôben tapasztalnak, midôn
elôször meggyúl”. Chenot Ádám erdélyi fôor-
vos 1773-ban fordult a megyékhez, hogy „a
körzetükben elôforduló ásványvizekrôl fel-
jegyzéseket készítsenek: írják le az elôfor-
dulási helyet és vidéket, továbbá minden
egyesnél jegyezzék fel, alkalmazzák-e és mi-
lyen betegségek gyógyítására…”

Staehling József pozsonyi orvos 1772-ben
könyvet írt a gyógyvizek analízisérôl. Vizsgálati
módszereit Crantz bécsi professzor is elismerte.

Az egyetemi orvoskarunk elsô kémiapro-
fesszora Winterl Jakab maga is foglalkozott a
vizek vizsgálatával. Módszereit nyomtatásban
tanítványa, Oesterreicher József jelentette meg
1782-ben. Winterl dolgozott ki elsônek mód-
szert a vizek oxidálható alkatrészeinek meg-
határozására. Oxidálószerként salétromsavat
használt. A kapott eredményt a vízben találha-
tó flogiszton mértékeként értelmezte. Winterl
már nemcsak minôségi, hanem mennyiségi
elemzést is végzett.

Ebben az idôben a korabeli külföldi tudósok
is egyre inkább áttértek a kvantitatív analízis-
re, amihez már jobban felszerelt laboratórium
is kellett.

A svéd Bergman említett módszeres analízi-
sének elterjedése és új módszerek megjelenése
rövid idô alatt elavulttá tette a régieket. A
18–19. század fordulója körül a gyógyvizek
elôzô vizsgálatainak megismétlése alkalmával
több igen értékes munka született.

1800-ban Kolozsvárott látott napvilágot

Nyulas Ferenc erdélyi fôorvos háromkötetes
munkája Az Erdély országi orvos vizeknek bontá-
sáról címmel. Ez a mû az elsô magyar nyelvû
kémiai könyv. Nyulas Bergman módszerét kö-
vette, mûvének egy kötete a „bontás” elméle-
tét és módszereit ismerteti Bergman szerint. A
radnai vizekrôl közölt eredményeit 150 év el-
teltével erdélyi tudósaink modern módszerek-
kel megismételték, és meglepô egyezést talál-
tak a régi és a mostani eredmények között.
Nyulas mutatott rá elôször, hogy a természe-
tes vízben jelen lehet mangán.

Pesten Kitaibel Pál (1757–1818) vízvizsgálati
módszerei tartottak lépést a tudomány
haladásával. Kitaibel fáradhatatlanul dolgo-
zott az ország növényeinek, ásványainak, kô-
zeteinek és vizeinek feltérképezésén. Mind-
egyik területen igen kiemelkedô eredménye-
ket ért el. Az ammónia kimutatására eredeti
eljárást dolgozott ki. Magyarország 150 ás-
ványvizét elemezte, sokat elsô ízben. Vízanalí-
ziseit fôként 1813–14-ben végezte. A Nagy

Winterl Jakab a budai vizek analízisérôl szóló
munkájának az Oesterreicher József által gondozott
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Nyulas Ferenc: Az Erdély országi orvos vizeknek bontásáról.
Az I. kötet címlapja. Kolozsvár, 1800, Hochmeister Márton
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összefoglaló munkáját, a Hydrographia Hun-
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értekezés témája a vízanalízis. Ötvös Ágoston
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nemekrôl” pedig így szólt: „A mi az ásványvi-
zeknek az életmivezetes test helyeire s egyes
rendszereire való alkalmaztatását illeti – ez két
alakban divatlik, vagy t.i. italul szolgálnak
vagy fördôkül.” Az ásványvizek hatásait a
vegytartalom alapján osztályokba sorolta.
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latra nem kötelezett a rendelet. A módszerek
alkalmazását tekintve az orvosok módszerei-
nek megválasztására az az egyetem volt hatás-
sal, amelyen a diplomájukat szerezték. A ren-
delet idejében keletkezett analízisek nem
haladták meg Torkos Jusztus akkor már több
évtizedes módszerét.

A két hazán belül Erdély saját értelmiséggel
rendelkezett. Az ottani magyar és szász orvo-
sok a külföldi protestáns egyetemek hallgatói-
ként más tudással, más-más módszerekkel ér-
keztek haza. Erdélyben Mátyus István végezte
az elsô jelentôs vizsgálatokat. Módszerei kifo-
gástalanoknak tekinthetôk ma is. Helyesen ál-
lapította meg, hogy a borvizekben megjelenô
buborékokat nem a levegô okozza, hanem „a
legtisztább és vékonyabb éltetô éggel tsu-
dálatosan egybeköttetett, különös természetû
savanyú, igen tiszta és repülô spiritus, a
minémût a kénkôben tapasztalnak, midôn
elôször meggyúl”. Chenot Ádám erdélyi fôor-
vos 1773-ban fordult a megyékhez, hogy „a
körzetükben elôforduló ásványvizekrôl fel-
jegyzéseket készítsenek: írják le az elôfor-
dulási helyet és vidéket, továbbá minden
egyesnél jegyezzék fel, alkalmazzák-e és mi-
lyen betegségek gyógyítására…”

Staehling József pozsonyi orvos 1772-ben
könyvet írt a gyógyvizek analízisérôl. Vizsgálati
módszereit Crantz bécsi professzor is elismerte.

Az egyetemi orvoskarunk elsô kémiapro-
fesszora Winterl Jakab maga is foglalkozott a
vizek vizsgálatával. Módszereit nyomtatásban
tanítványa, Oesterreicher József jelentette meg
1782-ben. Winterl dolgozott ki elsônek mód-
szert a vizek oxidálható alkatrészeinek meg-
határozására. Oxidálószerként salétromsavat
használt. A kapott eredményt a vízben találha-
tó flogiszton mértékeként értelmezte. Winterl
már nemcsak minôségi, hanem mennyiségi
elemzést is végzett.

Ebben az idôben a korabeli külföldi tudósok
is egyre inkább áttértek a kvantitatív analízis-
re, amihez már jobban felszerelt laboratórium
is kellett.

A svéd Bergman említett módszeres analízi-
sének elterjedése és új módszerek megjelenése
rövid idô alatt elavulttá tette a régieket. A
18–19. század fordulója körül a gyógyvizek
elôzô vizsgálatainak megismétlése alkalmával
több igen értékes munka született.

1800-ban Kolozsvárott látott napvilágot

Nyulas Ferenc erdélyi fôorvos háromkötetes
munkája Az Erdély országi orvos vizeknek bontá-
sáról címmel. Ez a mû az elsô magyar nyelvû
kémiai könyv. Nyulas Bergman módszerét kö-
vette, mûvének egy kötete a „bontás” elméle-
tét és módszereit ismerteti Bergman szerint. A
radnai vizekrôl közölt eredményeit 150 év el-
teltével erdélyi tudósaink modern módszerek-
kel megismételték, és meglepô egyezést talál-
tak a régi és a mostani eredmények között.
Nyulas mutatott rá elôször, hogy a természe-
tes vízben jelen lehet mangán.

Pesten Kitaibel Pál (1757–1818) vízvizsgálati
módszerei tartottak lépést a tudomány
haladásával. Kitaibel fáradhatatlanul dolgo-
zott az ország növényeinek, ásványainak, kô-
zeteinek és vizeinek feltérképezésén. Mind-
egyik területen igen kiemelkedô eredménye-
ket ért el. Az ammónia kimutatására eredeti
eljárást dolgozott ki. Magyarország 150 ás-
ványvizét elemezte, sokat elsô ízben. Vízanalí-
ziseit fôként 1813–14-ben végezte. A Nagy

Winterl Jakab a budai vizek analízisérôl szóló
munkájának az Oesterreicher József által gondozott
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Nyulas Ferenc: Az Erdély országi orvos vizeknek bontásáról.
Az I. kötet címlapja. Kolozsvár, 1800, Hochmeister Márton
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ben 65-féle ásványvíz volt kereskedelmi forga-
lomban. Hankó Vilmos szorgalmazta a vizek
bakteriológiai vizsgálatát is. Vallotta, hogy „az
ásványvizet nem tekinthetjük a gázok és sók
élettelen oldatának. Az ásványvíz individuum;
individualitását fizikai és chemiai tulajdonsá-
gai, meg élettani hatása szabják meg”.

Lengyel Béla (1844–1913) vegyészprofesz-
szor, akadémikus 1872-tôl a pesti egyetemen a
gyógyszerészek kémiaoktatója. Több forrásvíz
elemzését elvégezte. 1884-ben Ásványvíz-
Vegyelemzô Intézetet alapítottak, hogy a ha-
zánk ásványvizeiben rejlô óriási tôkét jobban
ki lehessen használni. Az intézet mindössze
hat évig állt fenn. Vezetôje Lengyel Béla volt.
Az intézet feladata volt, hogy vízelemzéseket
végezzen, az ásványvízforrásokat idônként
meglátogassa, letöltésüket ellenôrizze, a für-
dôhelyek fejlesztésére javaslatot tegyen. Mû-
ködése alatt 27 ásványvíz elemzése készült el.
A gyógyszerészi szaklapok az intézet mûkö-
désérôl szóló dolgozatokat rendre közölték.

Az ásványvizeink korabeli gazdasági jelen-
tôségére jellemzô kimutatás a Révai Nagy Lexi-
kona export-import táblázata. Behozatalunk 8
országból 70–80 métermázsa gyógyvíz. Kivite-
lünk 42 országba évi 220–230 métermázsa. A
kiviteli helyek között ott találjuk Ausztráliát,
Dél-Amerika államait, távol-keleti országok
sorát, Indiát stb.

Ilosvay Lajos (Dés, 1851 – Budapest, 1936)
gyógyszerész, mûegyetemi tanár, az MTA tag-
ja és alelnöke volt. Több gyógyforrás analízisét
készítette el. A torjai büdösbarlang levegô-
jének kémiai és fizikai vizsgálatával is foglal-
kozott 1896-ban.

A gyakorló gyógyszerészek közül a század
második felében Scherfel Aurél (1835–1888)
felkai gyógyszerész munkássága a leggazda-
gabb. A Magas-Tátra és a Szepesség flórájának
leírója. A felkai Tátra-múzeum létrehozója és
elsô igazgatója volt. A növények leírása mel-
lett a Tátra-vidék ásványvizeit elemezte jól fel-
szerelt laboratóriumában. A bécsi és a buda-
pesti gyógyszerészeti kiállításon kétszer is
nagy elismerésben részesült a Tátra-vidék fló-
rájának és ásványvizeinek bemutatásáért.
1864–1894 között 17 közleménye jelent meg a
vízanalíziseirôl.

Az MGYT értesítôje 1928-ban így emlékezett
rá: „Scherfel élete és mûködése fényesen bizo-
nyító példája annak, hogy egy gyógyszerész

minden tudományos intézet nélkül, a maga
patikája laboratóriumában is tud maradandó
alkotásokat létrehozni, melyek nevét halhatat-
lanná, emlékét pedig áldottá teszik” (Corni-
desz Károly: Scherfel V. Aurél emlékezete.
MGYT Ért. IV. 1928, 5, 277–280).

Winkler Lajos (1863–1939) gyógyszerész, hí-
res tudós, egyetemi tanár, akadémikus, gyógy-
szerkönyvszerkesztô. A klasszikus analízis fej-
lesztésének a 20. században legnagyobb
képviselôje. A térfogatos analízist és a gravi-
metriát gazdagította új eljárásaival. Ô írta
Lunge és Berl alapvetô kémiai analitikai köny-
vének a vízzel foglalkozó részét. Az ásványvi-
zek elemzése vezette ôt a módszerei kidolgo-
zásához. Gáznemû és illékony vegyületek, kü-
lönféle elemek egymás melletti meghatározá-
sa fûzôdik a nevéhez. Ezekre ráismerünk, ha
csak vízvizsgálatainak címeit áttekintjük:

A jódnak ásványvizekben való meghatáro-
zása. 1887. (jodometria)

A vízben föloldott oxygén mennyiségi meg-
határozása. 1888.

Ammónia és szénsav meghatározása a ter-
mészetes vizekben. 1899.

A természetes vizekben foglalt Calcium és
Magnesium meghatározásáról. 1901.

A természetes vizekben oldott gázok meg-
határozása. 1901.

A természetes vízben foglalt ammónia, salét-
romsav és salétromossav meghatározása. 1901.

Természetes vizek Chlor-tartalmának meg-
határozása. 1901.

A természetes vizek szénsav-tartalmának
meghatározásáról. 1901.

Kis mennyiségû Hydrogen-sulfid meghatá-
rozása természetes vizekben. 1901.

A természetes vizek reducáló képességének
meghatározásáról. 1903.

Az analitikát nem annyira tudománynak,
mint inkább mûvészetnek tekintette. Zseniális
eljárásai is erre utalnak, és mindezt a termé-
szetes vizek titkainak megfejtésével kapcsolat-
ban tette.

Karlovszky Geyza (1860–1936 ) ismert szak-
író, lapszerkesztô 1888-ban lefordította és ki-
adta Bunsen könyvét Útmutatás az ásványvizek
elemzéséhez címmel.
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Számos bel-és külföldi tudományos társaság
tagjául választotta. Elsô gyógyszerész akadé-
mikusunk. Az elsô magyar nyelvû gyógysze-
részszaklap, a Gyógyszerészi Hírlap megindító-
ja 1848 augusztusában. Két gyógyvízanalízisé-
rôl is tudunk, bár azokat nem publikálta. A
Nyitra megyei Büdöskô és a világhírû Pöstyén
fürdô vizeit analizálta. A Gyógyszerészi Hírlap-
ból megtudjuk, hogy már 1848-ban létezett
Pesten „természetvizsgálók illetô osztálya”,
ahová ásványvizet és ásatási anyagot lehetett
küldeni közérdekbôl való megvizsgálásra.
Mittermayer Ferenc (1784–1828) szombathelyi
gyógyszerész és városbíró 1824-ben Sóskút ás-
ványvizérôl értekezett. Dr. Wágner Dániel
(1800–1890) pesti gyógyszerész az elsô gyógy-
szervegyészeti gyár megalapítója, 1848-as hí-
res reformjaink kidolgozója. Tudományos
munkássága két nagy területen volt kiemelke-
dô, a botanikában és a kémiában. Az 1834-tôl
1863-ig foglalkozott gyógyvízanalízissel.
Eredményeit kezdetben az Orvosi Tárban pub-
likálta. Megvizsgálta a Garam völgyében fek-
vô Szliács, a szlavóniai Daruvár és Lipik 64 fo-
kos hôforrását, Zólyom megye, Buda és a Vas
megyei Tarcsa híres ásványvizeit. A mestersé-
ges ásványvizekkel is foglalkozott. Wágner a
vízben oldott gázoknak igen nagy fontosságot
tulajdonított a gyógyvíz hatása szempontjá-
ból.

A hazai gyógyvízanalízis következô nagy és
klasszikus korszaka az 1860-as évektôl
kezdôdött. A gazdasági fellendülés, vasutak,
utak és szállodák építése fürdôkultúránk vi-
rágkorát hozta. A természettudományok roha-
mosan szaporodó új eredményei az orvos- és
gyógyszerészi tudományokban, így a gyógy-
vízvizsgálat és -felhasználás területén is jelent-
keztek. A kémiai analízis fejlôdése szükségsze-
rûvé tette, hogy a század második felében is-
mét megvizsgáljanak minden forrást.

A kémia és botanika tudományának fejlesz-
tése és gyakorlati alkalmazása az orvosok he-
lyett egyre inkább a gyógyszerészek feladatá-
vá vált. A gyógyvízvizsgálatokat elsôsorban
gyógyszerészek végezték. A gyógyszerészeket
oktató kémiaprofesszorok – mint Than Károly,
Hankó Vilmos, Ilosvay Lajos, Lengyel Béla,
Winkler Lajos és mások – tudományos mun-
kássága szorosan kötôdött az ásványvizek
analíziséhez.

A hatvanas évektôl meginduló gyógyszeré-

szi szaksajtó különös figyelmet fordított a
gyógyfürdôkrôl és gyógyforrásokról szóló hí-
rekre és vízvizsgálatokra. A Gyógyszerészi Heti-
lapban találjuk a legtöbb dolgozatot,
1862–1906 között 40-et.

Than Károly munkássága meghatározta a
korszak vízanalíziseinek színvonalát. Than
Károly (1834–1908) 1864-ben javasolta a vilá-
gon elsôként, hogy az ásványvízelemzések
eredményét ne sókká csoportosítva adják
meg, hanem az elemzésnél kapott alkatrészek
mennyiségében vagy ezen alkatrészek egyen-
értékének százalékában. Than Károly ezt a
megállapítását évtizedekkel az Arrhenius-féle
ionelmélet megalkotása elôtt tette. A svéd Arr-
henius késôbb Nobel-díjat kapott munkássá-
gáért. Than Károly eljárását és elsôségét elis-
merték, késôbb nemzetközileg elterjedt, ma is
ezt használjuk. Than Károly ezt a világhírûvé
lett javaslatát „Az ásványvizek vegyelemzésé-
nek összeállításáról” címen 1864-ben a Ma-
gyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagy-
gyûlésén Marosvásárhelyt tette. Elôadásából
idézem a következôket: „Ha az ásványvizek
vegyelemzésének szokásos összeállítási mo-
dorát kellô tárgyilagossággal bírálat alá
vesszük, azon meggyôzôdésre jutunk, hogy
ezen összeállítások a vizeknek valódi alkatát
nemcsak ki nem fejezik, hanem e helyett oly
képzelt alkatot tárnak elénkbe, mely a legtöbb
alkatrészt illetôleg mind minôségi, mind
mennyiségi tekintetben határozottan téves.”

Állítását az állandó súlyviszonyú vegyüle-
tek és a változó súlyviszonyú keverékek pél-
dájával vezette le. Az ásványvizeket különféle
sók vízben oldott keverékének tekintette.

Than így magyarázott az ionok és a disszo-
ciáció ismerete elôtti években. Javaslata: „Fe-
jeztessenek ki minden egyes elemi alkatré-
szeknek azon mennyiségei, melyek 1000 súly-
rész vízben foglaltatnak, úgy mint azok az
elemzés közvetlen adataiból kiszámíttatnak, a
nélkül, hogy egymás közt képzelt sókká len-
nének felosztva.”

A 19. században a vízanalízis olyan mértékû
tökéletességre jut, hogy napjainkban is az ak-
kori eredményekkel minôsítik legtöbb gyógy-
vizünket.

Hankó Vilmos (Parajd, 1854 – Budapest,
1923) egyetemi tanár, akadémikus, a balneoló-
gia egyesület elnöke. A század végén minden
forgalomba került forrás vizét ellenôrizte. 1897-
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ben 65-féle ásványvíz volt kereskedelmi forga-
lomban. Hankó Vilmos szorgalmazta a vizek
bakteriológiai vizsgálatát is. Vallotta, hogy „az
ásványvizet nem tekinthetjük a gázok és sók
élettelen oldatának. Az ásványvíz individuum;
individualitását fizikai és chemiai tulajdonsá-
gai, meg élettani hatása szabják meg”.

Lengyel Béla (1844–1913) vegyészprofesz-
szor, akadémikus 1872-tôl a pesti egyetemen a
gyógyszerészek kémiaoktatója. Több forrásvíz
elemzését elvégezte. 1884-ben Ásványvíz-
Vegyelemzô Intézetet alapítottak, hogy a ha-
zánk ásványvizeiben rejlô óriási tôkét jobban
ki lehessen használni. Az intézet mindössze
hat évig állt fenn. Vezetôje Lengyel Béla volt.
Az intézet feladata volt, hogy vízelemzéseket
végezzen, az ásványvízforrásokat idônként
meglátogassa, letöltésüket ellenôrizze, a für-
dôhelyek fejlesztésére javaslatot tegyen. Mû-
ködése alatt 27 ásványvíz elemzése készült el.
A gyógyszerészi szaklapok az intézet mûkö-
désérôl szóló dolgozatokat rendre közölték.

Az ásványvizeink korabeli gazdasági jelen-
tôségére jellemzô kimutatás a Révai Nagy Lexi-
kona export-import táblázata. Behozatalunk 8
országból 70–80 métermázsa gyógyvíz. Kivite-
lünk 42 országba évi 220–230 métermázsa. A
kiviteli helyek között ott találjuk Ausztráliát,
Dél-Amerika államait, távol-keleti országok
sorát, Indiát stb.

Ilosvay Lajos (Dés, 1851 – Budapest, 1936)
gyógyszerész, mûegyetemi tanár, az MTA tag-
ja és alelnöke volt. Több gyógyforrás analízisét
készítette el. A torjai büdösbarlang levegô-
jének kémiai és fizikai vizsgálatával is foglal-
kozott 1896-ban.

A gyakorló gyógyszerészek közül a század
második felében Scherfel Aurél (1835–1888)
felkai gyógyszerész munkássága a leggazda-
gabb. A Magas-Tátra és a Szepesség flórájának
leírója. A felkai Tátra-múzeum létrehozója és
elsô igazgatója volt. A növények leírása mel-
lett a Tátra-vidék ásványvizeit elemezte jól fel-
szerelt laboratóriumában. A bécsi és a buda-
pesti gyógyszerészeti kiállításon kétszer is
nagy elismerésben részesült a Tátra-vidék fló-
rájának és ásványvizeinek bemutatásáért.
1864–1894 között 17 közleménye jelent meg a
vízanalíziseirôl.

Az MGYT értesítôje 1928-ban így emlékezett
rá: „Scherfel élete és mûködése fényesen bizo-
nyító példája annak, hogy egy gyógyszerész

minden tudományos intézet nélkül, a maga
patikája laboratóriumában is tud maradandó
alkotásokat létrehozni, melyek nevét halhatat-
lanná, emlékét pedig áldottá teszik” (Corni-
desz Károly: Scherfel V. Aurél emlékezete.
MGYT Ért. IV. 1928, 5, 277–280).

Winkler Lajos (1863–1939) gyógyszerész, hí-
res tudós, egyetemi tanár, akadémikus, gyógy-
szerkönyvszerkesztô. A klasszikus analízis fej-
lesztésének a 20. században legnagyobb
képviselôje. A térfogatos analízist és a gravi-
metriát gazdagította új eljárásaival. Ô írta
Lunge és Berl alapvetô kémiai analitikai köny-
vének a vízzel foglalkozó részét. Az ásványvi-
zek elemzése vezette ôt a módszerei kidolgo-
zásához. Gáznemû és illékony vegyületek, kü-
lönféle elemek egymás melletti meghatározá-
sa fûzôdik a nevéhez. Ezekre ráismerünk, ha
csak vízvizsgálatainak címeit áttekintjük:

A jódnak ásványvizekben való meghatáro-
zása. 1887. (jodometria)

A vízben föloldott oxygén mennyiségi meg-
határozása. 1888.

Ammónia és szénsav meghatározása a ter-
mészetes vizekben. 1899.

A természetes vizekben foglalt Calcium és
Magnesium meghatározásáról. 1901.

A természetes vizekben oldott gázok meg-
határozása. 1901.

A természetes vízben foglalt ammónia, salét-
romsav és salétromossav meghatározása. 1901.

Természetes vizek Chlor-tartalmának meg-
határozása. 1901.

A természetes vizek szénsav-tartalmának
meghatározásáról. 1901.

Kis mennyiségû Hydrogen-sulfid meghatá-
rozása természetes vizekben. 1901.

A természetes vizek reducáló képességének
meghatározásáról. 1903.

Az analitikát nem annyira tudománynak,
mint inkább mûvészetnek tekintette. Zseniális
eljárásai is erre utalnak, és mindezt a termé-
szetes vizek titkainak megfejtésével kapcsolat-
ban tette.

Karlovszky Geyza (1860–1936 ) ismert szak-
író, lapszerkesztô 1888-ban lefordította és ki-
adta Bunsen könyvét Útmutatás az ásványvizek
elemzéséhez címmel.

Molnár János (1814–1885) a Szent János Kór-
ház gyógyszertárának gondnoka, jeles kémi-
kus, „Pest város törvényszéki vegyésze” (1869-
tôl). 1846–1883 között jelentek meg munkái.
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Számos bel-és külföldi tudományos társaság
tagjául választotta. Elsô gyógyszerész akadé-
mikusunk. Az elsô magyar nyelvû gyógysze-
részszaklap, a Gyógyszerészi Hírlap megindító-
ja 1848 augusztusában. Két gyógyvízanalízisé-
rôl is tudunk, bár azokat nem publikálta. A
Nyitra megyei Büdöskô és a világhírû Pöstyén
fürdô vizeit analizálta. A Gyógyszerészi Hírlap-
ból megtudjuk, hogy már 1848-ban létezett
Pesten „természetvizsgálók illetô osztálya”,
ahová ásványvizet és ásatási anyagot lehetett
küldeni közérdekbôl való megvizsgálásra.
Mittermayer Ferenc (1784–1828) szombathelyi
gyógyszerész és városbíró 1824-ben Sóskút ás-
ványvizérôl értekezett. Dr. Wágner Dániel
(1800–1890) pesti gyógyszerész az elsô gyógy-
szervegyészeti gyár megalapítója, 1848-as hí-
res reformjaink kidolgozója. Tudományos
munkássága két nagy területen volt kiemelke-
dô, a botanikában és a kémiában. Az 1834-tôl
1863-ig foglalkozott gyógyvízanalízissel.
Eredményeit kezdetben az Orvosi Tárban pub-
likálta. Megvizsgálta a Garam völgyében fek-
vô Szliács, a szlavóniai Daruvár és Lipik 64 fo-
kos hôforrását, Zólyom megye, Buda és a Vas
megyei Tarcsa híres ásványvizeit. A mestersé-
ges ásványvizekkel is foglalkozott. Wágner a
vízben oldott gázoknak igen nagy fontosságot
tulajdonított a gyógyvíz hatása szempontjá-
ból.

A hazai gyógyvízanalízis következô nagy és
klasszikus korszaka az 1860-as évektôl
kezdôdött. A gazdasági fellendülés, vasutak,
utak és szállodák építése fürdôkultúránk vi-
rágkorát hozta. A természettudományok roha-
mosan szaporodó új eredményei az orvos- és
gyógyszerészi tudományokban, így a gyógy-
vízvizsgálat és -felhasználás területén is jelent-
keztek. A kémiai analízis fejlôdése szükségsze-
rûvé tette, hogy a század második felében is-
mét megvizsgáljanak minden forrást.

A kémia és botanika tudományának fejlesz-
tése és gyakorlati alkalmazása az orvosok he-
lyett egyre inkább a gyógyszerészek feladatá-
vá vált. A gyógyvízvizsgálatokat elsôsorban
gyógyszerészek végezték. A gyógyszerészeket
oktató kémiaprofesszorok – mint Than Károly,
Hankó Vilmos, Ilosvay Lajos, Lengyel Béla,
Winkler Lajos és mások – tudományos mun-
kássága szorosan kötôdött az ásványvizek
analíziséhez.

A hatvanas évektôl meginduló gyógyszeré-

szi szaksajtó különös figyelmet fordított a
gyógyfürdôkrôl és gyógyforrásokról szóló hí-
rekre és vízvizsgálatokra. A Gyógyszerészi Heti-
lapban találjuk a legtöbb dolgozatot,
1862–1906 között 40-et.

Than Károly munkássága meghatározta a
korszak vízanalíziseinek színvonalát. Than
Károly (1834–1908) 1864-ben javasolta a vilá-
gon elsôként, hogy az ásványvízelemzések
eredményét ne sókká csoportosítva adják
meg, hanem az elemzésnél kapott alkatrészek
mennyiségében vagy ezen alkatrészek egyen-
értékének százalékában. Than Károly ezt a
megállapítását évtizedekkel az Arrhenius-féle
ionelmélet megalkotása elôtt tette. A svéd Arr-
henius késôbb Nobel-díjat kapott munkássá-
gáért. Than Károly eljárását és elsôségét elis-
merték, késôbb nemzetközileg elterjedt, ma is
ezt használjuk. Than Károly ezt a világhírûvé
lett javaslatát „Az ásványvizek vegyelemzésé-
nek összeállításáról” címen 1864-ben a Ma-
gyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagy-
gyûlésén Marosvásárhelyt tette. Elôadásából
idézem a következôket: „Ha az ásványvizek
vegyelemzésének szokásos összeállítási mo-
dorát kellô tárgyilagossággal bírálat alá
vesszük, azon meggyôzôdésre jutunk, hogy
ezen összeállítások a vizeknek valódi alkatát
nemcsak ki nem fejezik, hanem e helyett oly
képzelt alkatot tárnak elénkbe, mely a legtöbb
alkatrészt illetôleg mind minôségi, mind
mennyiségi tekintetben határozottan téves.”

Állítását az állandó súlyviszonyú vegyüle-
tek és a változó súlyviszonyú keverékek pél-
dájával vezette le. Az ásványvizeket különféle
sók vízben oldott keverékének tekintette.

Than így magyarázott az ionok és a disszo-
ciáció ismerete elôtti években. Javaslata: „Fe-
jeztessenek ki minden egyes elemi alkatré-
szeknek azon mennyiségei, melyek 1000 súly-
rész vízben foglaltatnak, úgy mint azok az
elemzés közvetlen adataiból kiszámíttatnak, a
nélkül, hogy egymás közt képzelt sókká len-
nének felosztva.”

A 19. században a vízanalízis olyan mértékû
tökéletességre jut, hogy napjainkban is az ak-
kori eredményekkel minôsítik legtöbb gyógy-
vizünket.

Hankó Vilmos (Parajd, 1854 – Budapest,
1923) egyetemi tanár, akadémikus, a balneoló-
gia egyesület elnöke. A század végén minden
forgalomba került forrás vizét ellenôrizte. 1897-



17

2008/1 MediArtO R V O S T Ö R T É N E L E M

16

MediArt 2008/1O R V O S T Ö R T É N E L E M

Szerteágazó szakirodalmi munkásságából ki-
emelkednek törvényszéki vegyelemzései és
vízanalízisei. Több mint 40 hazai ásvány-
vízelemzés eredményét tette közzé. Gyógy-
szertárában jól felszerelt laboratóriuma volt:
színképanalízist is végzett. Buda és Pest artézi
kútjai, hideg és meleg forrásvizei, Alap, Bik-
szád, Panlova, Szolyva, Ajnácskô, Nagyig-
mánd, Vichnye, Szinnye-Lipótz, Luch, Csík-
zsögöd stb. forrásait vizsgálta.

Schmidthauer Antal (1816–1888) komáromi
gyógyszerész fedezte fel 1862-ben Nagyig-
mánd határában az igmándi keserûvíz forrá-
sát. 1879-ben igmándi „ásványsóterményei-
ért” bronzérmet kapott a székesfehérvári or-
szágos kiállításon.

Szilárd Béla (1884–1926) gyógyszerész Len-
gyel Béla mûegyetemi intézetének tanársegé-
de, Weszelszky Gyula (1872–1940) gyógysze-
résszel együtt a hazai radiokémia úttörôje.

A radioaktív sugárzást Becquerel 1896-ban
fedezte fel. Szilárd Béla már 1905-ben vizsgál-
ta és kimutatta az igmándi keserûvíz radioak-
tivitását. Ugyanebben az évben a radioaktív
sugárzások biológiai hatásáról és a radioaktív
gyógyszerekrôl értekezett. 1906-ban közölte a
Gyógyszerészi Közlönyben „A rádium kimutatá-
sa forrásvizekben” címû dolgozatát. A víz ra-
dioaktivitásának kimutatásához abból indult
ki, hogy ha „a víz radioaktív, rendszerint ra-
dioaktív a forrásban elôforduló iszap is”. Ezt
szobahômérsékleten megszárította, és porrá
dörzsölte. Sötétkamrában fényérzékeny le-
mezre vékony papírt helyezett, arra pedig
fémtárgyakat, például érméket rakott. Az egé-
szet 2 mm vastagon behintette az iszap porá-
val, és 5-6 napig félretette a jól elzárt sötét do-
bozba. Ezután elôhívta a lemezt. „Ha az iszap
radioaktív volt, úgy a lemez sötét lesz, és vilá-
gos folttokként tûnnek elô az alkalmazott fém-
tárgyak sziluettjei.” A hibalehetôségekre is fel-
hívta Szilárd Béla a figyelmet: a víz kénhidro-
gén-tartalma és más zavaró tényezôk lehet-
nek, vagy ha ez a módszer nem vezet ered-
ményre, akkor elektroszkópos vizsgálattal

dönthetô el a radioaktivitás. 1909-ben a Gyógyá-
szat lapjain hosszú összefoglaló tanulmányt
tett közzé: „Az ásványvizek meg a levegô ra-
dioaktivitásáról és annak jelentôségérôl”.

Végezetül megemlékezünk a Békés megyei
vízelemzô gyógyszerészekrôl is. Kiss Ferenc
szeghalmi gyógyszerésznek 1863-ban jelent
meg dolgozata „A várhelyi keserûvíz vegy-
bontásáról” címmel a Gyógyszerészi Hetilap-
ban. Várhely-puszta Szeghalom határában
van. Az ásott kút vizét igen részletes vizsgálat-
nak vetette alá. Eljárásait és eredményeit köz-
zétette. Fia, ifjabb Kiss Ferenc szintén szeghal-
mi gyógyszerész „Az orosházai Gyapáros tó-
vizrôl” címen értekezett 1885-ben. A víz jód-
tartalmát az Alföld területén található egykori
tengernek és az azt követô rétegképzô-
déseknek tulajdonította.

Ezen áttekintésbôl is kirajzolódott, hogy a
vízanalízisek és a gyógyszerkémia fejlesztése
ugyanazon tudósaink nevéhez fûzôdik.
Gyógyszerkönyveink rangját egy tudós-tanít-
ványi sorozat nevei fémjelzik: Than, Winkler,
Schulek professzorokéi. Az ásványvíz-analízis
iránti elkötelezettség is így szállt mesterrôl ta-
nítványra. A felvázolt történelmi sor alapján
természetesnek tarthatjuk, hogy az 1920-as
években az Országos Közegészségügyi Intézet
Kémiai Osztálya Schulek Elemér vezetésével
ásványvíz- és ivóvíz-analíziseket végzett.
1927-ben ezek száma nagyobb volt, mint a
gyógyszervizsgálatok száma.

Vázlatosan áttekintettük a gyógyvízügy és a
gyógyszerészet kapcsolatát. Nemzeti kin-
csünk értékének, minôségének kimutatásán
évszázadokon át gyógyszerészek is fáradoz-
tak. Kémiai tudományunk fejlôdéséhez a víz-
vizsgálatok is nagymértékben hozzájárultak.
Minden magyar gyógyszerész szívét büszke-
ség töltheti el, amikor a Kárpát-medence bár-
mely forrását felkeresi, fürdôjében idôzik, hi-
szen annak a víznek a titkait is gyógyszerész
eleink fürkészték.

DR. GRABARITS ISTVÁN

A Magyar Orvostörténelmi Társaság Orvosi Nu-
mizmatikai Szakosztályának hagyományos ôszi
ülésére 2007. november 24-én került sor a Sem-
melweis Orvostörténeti Múzeumban. Az össze-
jövetelek megszokott helyszínéül szolgáló ta-
nácsterem egy – a pestis ma is izgalmas kérdé-
seivel foglalkozó igen tartalmas és kiválóan
megrendezett – kiállítás miatt foglalt volt. A
mintegy 40 fôs hallgatóság számára így csak
egy jóval kisebb terem állt rendelkezésre.
Ez sajnálatos módon némi zsúfoltsá-
got eredményezett, de végül is nem
zavarta sem az elôadókat, sem pe-
dig az érdeklôdôket.

Az elnöki köszöntô és bevezetô
után a hivatalos program dr. Vér-
tes László két rövid elôadásával
indult. Az elsôben a hajdúszo-
boszlói Hôgyes Endre Gimnázium
jubileumi Hôgyes-plakettjének egy
eddig ismeretlen változatára hívta fel
a figyelmet, a másodikban Horváth
Sándor éremmûvész alkotásaival is-
mertette meg a hallgatóságot. Mindkét elôadá-
sát a tôle megszokott alaposság, szakmai igé-
nyesség és élvezetes stílus jellemezte. Külön
örömünkre szolgált, hogy meghívta Horváth
Sándor éremmûvészt is, aki – hagyományaink-
nak megfelelôen – lehetôséget kapott a szemé-
lyes bemutatkozásra is. A megtekintésre közre-
adott szép érmei közül az orvosi és az irodalmi,
többségükben portrés érmek nyerték meg elsô-
sorban a hallgatóság tetszését.

A második elôadó szakosztályunk alelnöke,
dr. Bóna Endre volt. „Szent-Györgyi Albert em-
lékezete érmeken” címû elôadásában a Nobel-
díjas professzorról készült érmeket ismertette.
Az elôadó a kérdés kétségkívül leghivatottabb
ismerôje és ismertetôje, aki most is bizonyított!

Elôadásának célja elsôsorban a professzor ér-
meken megjelenített „arcainak” a bemutatása és
elemzése volt. Az elmúlt évtizedekben készült
43, Szent-Györgyit ábrázoló érmet 26 mûvész
készítette. Nagy élmény volt az egyes mûvé-

szek egymástól olykor jelentôsen eltérô látás-
módját és az ugyancsak eltérô, sajátos, de a meg-
határozó arcvonásokat ennek ellenére mégis
minden érmen hûen megörökítô ábrázolását egy
csokorban látni, s közben a hivatott szakértô lé-
nyegre törô és pontos magyarázatát hallgatni.

Harmadik elôadónk dr. Csoma Zsigmondné,
szakosztályunk titkára volt, aki a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum éremgyûjteményének

néhány újabb szerzeményét mutatta be.
Az ismertetett szép érmek közül

Cyranski Mária 1982-ben készült
Hetényi-érmét (a Magyar Diabé-
tesz Társaság pályadíját) és a Bu-
davári (I. kerületi) Önkormány-
zat Semmelweis-díját (Kampfl
József, 2006) külön is érdemes

megemlítenünk.
Az elôadások sorát dr. Mészáros

M. János Az állatorvos-képzés 1818-tól
2004-ig elhunyt tanárainak és elôadóinak
sírjai címû, 2007-ben Budapesten
megjelent könyvének a bemutatója

zárta. A kötetet a szerzô ismertette, aki az állat-
orvosi numizmatika legszakavatottabb kutatója
és szakírója. Jelenleg mint állatorvos-történész
mutatkozott be. Gazdagon illusztrált, gondosan
szerkesztett könyvében sokéves kutatómunka
eredményeként 145 állatorvos elôdnek állít ma-
radandó emléket. A munkának numizmatikai
vonatkozásai is vannak, így érthetô, hogy az
Orvosi Numizmatikai Szakosztály örömmel tett
eleget azok kérésének, akik a könyvet már is-
merhették, s javasolták bemutatását.

Az elôadásokat számos hozzászólás és kiegé-
szítés követte. Az ülés hivatalos programjának
lezárása után – hasonlóan az eddigi összejöve-
teleinkhez – most is lehetôségünk nyílt kötetlen
baráti beszélgetésekre, szakmai eszmecserékre.

A szakosztály következô, tavaszi ülésére 2008
áprilisában kerül majd sor. A részletes meghívót
az Orvosi Hetilapban is közzé fogjuk tenni.

DR. JAKÓ JÁNOS

80 éve, 1928. február 26-án, vasárnap (!) délelôtt 11 órakor alakult meg a Magyar Or-
vosok Rheuma Egyesülete (MORE), a mai Magyar Reumatológusok Egyesülete (MRE)
jogelôdje, mint „a Nemzetközi Rheuma Ellen Küzdô Egyesület magyar fiókegyesülete”.

Az Orvosi Numizmatikai 
Szakosztály életébôl

Szent-Györgyi Albert-érem.
Készítette Lapis András


