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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


