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A magyar történelemben Mária Terézia és fia II. József ural-
kodását átívelő évtizedeket a felvilágosult abszolutizmus 
korának nevezzük. Ebben az időben az uralkodók igyekez-
tek meggyorsítani a nemzet modernizációját. Megpróbálták 
megteremteni a polgári társadalom alapjait. Felismerték az 
orvosi hálózat fejlesztésének szükségességét. A gyakori jár-
ványok emberek tízezreit pusztították el. 1752-ben Mária 
Terézia elrendelte, hogy minden vármegyének legyen kép-
zett főorvosa, aki a betegellátást magáénak érzi. 1753-ben a 
gyógyító mesterség folytatását orvosi diplomához kötötte. 
Ahhoz hogy általános képet kapjanak az ország mentális 
állapotáról, utasították a főorvosokat, hogy az illetékességi 
területükről negyedévente, illetve évente jelentéseket készít-
senek. A jelentések az időjárást, betegségeket, gyógyszertá-
rak helyzetét, jellemzését, járványok előfordulását, leírását, 
gyógyvizek jelenlétét, kórházak állapotát tartalmazták.

1763-ban megjelent egy rendelet, amelyben a megyei 
főorvosokat arra buzdították, hogy vizsgálják meg a fenn-
hatóságukhoz tartozó területeket abból a szempontból, 
van-e ott gyógyvíz vagy gyógyításra alkalmas ásványvíz. 
Az utasítás kitért a vizek analízisére is, különböző minőségi 
vizsgálatokat kértek [1,4].

Az erdélyi ásványvizek felmérésével, vizsgálatával többen 
is foglalkoztak, így Kibédi Mátyus István, Lucas Wagner, 
Mátyus István, Fridvaldszky János, de legkiemelkedőbbek 
Nyulas Ferenc analízisei, amelyeknek eredményeit még a 
késői utókorban végzett vizsgálatok is megerősítették [8,9].

Heinrich Johann Crantz a bécsi orvoskar vegyésztanára 
Az osztrák monarchia gyógyforrásai (1777) című munkájá-
ban (Gesundbrunnen der Oesterreichischen Monarchie) 
megszólta a magyarokat, amiért természeti kincseiket nem 
tanulmányozzák és nem ismertetik eléggé [1, 2, 4, 6].

Nyulas Ferenc Bécsben tanult orvostudományt, Pesten 
szerezte meg az orvosdoktori címet, azután mint fiatal orvos 
szülőföldjén Szamosújváron vállalt orvosi állást 1788-ban. 
Eleget tett Mária Terézia rendeletének, vizsgálta a Radna 
környéki ásványvizeket.

Közel tíz éves munkájának eredménye az 1800-ban meg-

jelent háromkötetes műve, Az Erdély Országi Orvos vizek-
nek bontásáról közönségesen. 1-3 darab:

Az Erdélyországi Orvosvizeknek bontásáról közönségesen 
(Első darab), A Radna vidéki vasas borvizeknek bontásáról 
(második darab) és a A Radna vidéki vasas borvizeknek orvosi 
erejéről, hasznáról és vélek élésének módjáról (Harmadik 
darab) [2, 5, 6, 10, 12, 16].

Marosvásárhelyen a Teleki Téka állományában megtalál-
ható (1. ábra) [5].

Az első két kötet kémiai vonatkozású, a harmadik orvosi 
vonatkozású.

Az első kötet előszavában válaszolt Crantznak szemre-
hányásaira: „Valójában nem a tunyaság, se nem éppen a 
tudatlanság okozza nálunk ezt a nevezetes hátramaradást. 
A köztünk uralkodó szegénység legfőképpen az, ami ezen 
tekintetben előmenetelünket gátolja”.

Újonnan megtalálták a Jegenyei vizek forrásáról című 
kéziratát [13].

Nyulas Ferenc munkája azért jelentős, mert felhívja a 
figyelmet Erdély ásványvizeire, egyben bemutatja hogyan 
lehet megfelelő eszközökkel biztonságos vízanalitikai vizs-
gálatokat folytatni.

Az erdélyi földgáz vizsgálatával is foglalkozott [14, 15].

Nyulas kémiai fogalmai. Az ásványvizek 
összetétele

Az ásványvizek eredetét Plinius szerint magyarázta: „Tales 
sunt aquae qualis terra per quam fluunt” (olyanok a vizek, 
amilyen földrétegen átfolynak). Az ásványvizek gyógyító 
hatását a földből kioldott ásványi anyagoknak tulajdoní-
totta. Az ásványvizekben 27 ilyen vegyület van. A vegyü-
letek halmazállapotuk szerint: gázalakúak („levegőszabá-
súak”) és szilárdak. A gázhalmazállapotú alkotórészek közül 
az ásványvizekben a legnagyobb mennyiségben a szénsav 
található meg, kisebb mennyiségben fordul elé a kénhidro-
gén („kénkőlevegő”) és az oxigén („savanygőz”).

Cercetările lui Nyulas Ferenc în domeniul apelor minerale ardelene

Medicul Nyulas Ferenc a fost şi chimistul fruntaş al epocii sale. S-a ocu-
pat îndeosebi cu analiza apelor minerale. În acest domeniu, principala 
sa lucrare este: Analiza apelor minerale din Transilvania, apărut în trei 
volume în anul 1800 la Cluj. La analiza apelor minerale a utilizat metode 
analitice calitative şi cantitative. A folosit prima oară metode titrimetrice 
în Transilvania. A descoperit manganul în apele minerale. A demonstrat 
acţiunea conservantă a acidului carbonic. A iniţiat introducerea sistemu-
lui unitar de unităţi de măsură. Este autorul primei cărţi de specialitate 
chimie în limba maghiară. A creat limbajul de specialitate chimie în 
limba maghiară.
Cuvinte: analiza apelor minerale, limbaj de specialitate chimie

Researches of Nyulas Ferenc in domain of Transylvanian mineral waters

The physician Nyulas Ferenc was also the leader chemist of his epoch. 
He was interested especially in mineral water analysis. In this domain, 
his main work is: Analysis of Transylvanian mineral waters, published 
in three volumes, in Kolozsvár, in 1800. For mineral water analysis he 
used quantitative and qualitative analytical methods. For the first time in 
Transylvania, he used titrimetric methods. He discovered the manganese 
in mineral waters and demonstrated the conserving effect of carbonic 
acid. He initiated the introduction of organic measure unit. Nyulas is 
the author of the first chemistry handbook in Hungarian language and 
created the chemistry terminology in Hungarian.
Keyword: mineral waters’ analysis, chemistry terminology.
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A kor felfogása szerint 
az ásványvizek szilárd alko-
tórészei között a következő 
vegyületek fordulnak elő: 
kálcium-karbonát („szénsavas 
mész”), magnézium-karbonát 
(„szénsavas magnézia”), bári-
um-karbonát („szénsavas nehéz 
föld”) kovasav („kovacs”), alu-
míniumoxid („szabad agyag”), 
vas-karbonát („szénsavas vas”) 
mangán-karbonát („szénsavas 
magnézium”).

A kovasav és az alumínium-
oxid vízben nem oldódik, abban 
„gázolnak” (lebegnek).

Nyulas szerint „Közönségesen 
véve négyféle só adja magát elő 
a természetben: savanyó, lúgos, 
neutrál és középsó.”

A savanyó sók: gálicsav, salét-
romsav, tengersav, szénsav stb.

A lúgos sók közül az ásvány-
vizekben a kálium-karbonát 
(„szénsavas hamusó” vagy „ültet-
vényi lúgsó”), nátrium-karbonát 
(„szénsavas széksó”), ammónium-karbonát („szénsavas ammó-
nia”, vagy „repdekény lúgsó”) előfordulásáról beszélt.

A neutrális sók közül a következőket találta a vizekben: 
kálium-szulfát („gálicos hamusó”), nátriumszulfát („csudasó”), 
konyhasó („tengersó”), káliumklorid („tergersavas hamusó”), 
kálium-nitrát („prizmás salétrom”).

Azokat a neutrálsókat, melyek alkáli földfémeket és alumí-
niumot tartalmaztak, középsóknak nevezte el. Ezek a követke-
zők: kálciumszulfát („gyepsó”), magnéziumszulfát („keserűsó”), 
timsó, kálciumnitrát („salétromsavas mész”), magnéziumnitrát 
(„salétromsavas magnézia”), kálciumklorid („tengersa-
vas mész”), magnéziumklorid („tengersavas magnézia”), 
báriumklorid („tengersavas nehézföld”), vasszulfát („vasgálic”).

A felsorolt ásványi sókon kívül az ásványi vizekben lehet 
még nátriumszulfid („kénkőmáj”), és szerves vegyületek 
(„sükér”) [2,7].

Nyulas Ferenc laboratóriuma

Szamosújváron viszonylag korszerű laboratóriumot sze-
relt fel. Felszerelési tárgyak („peszlekek”), amelyekkel az 
analíziseket végezte: hordozható vaskatlan és beleillő vas-
edény – hevítésre és bepárlásra, kerek aljú palack, S alakban 
meggörbített nyak („haskó”) – gáztermékek vizsgálatára, 
köbhüvelykekre beosztott üveghenger – gázok felfogá-
sára, retorta („nyakadőlt üveg”) - desztillációs műveletek 
(„letsepergetés”) elvégzésére, poharak („sugár hömpölyös 
üvegek”) – ásványvizek átszűrésére, porceláncsészék – vizek 
bepárlására, színtelen borospoharak – vizek kémlelésére, 
enyvtelen papiros – szűrőpapír, szívornya („szivárvány”) 

– különböző fajsúlyú folyadékrétegek szétválasztására, 
hőmérő („hevettyű”) Réamur és Fahrenheit- beosztású.

Laboratóriumi edényeit tudományos gondossággal 
válogatta meg, bírálta a hazai edényipar hibáit. „Az erdélyi 
cserépedények olyan rosszak, hogy a vizet átbocsájtják. Az 
üvegedények otrombák, nem tiszták, hamar elhasadoznak”. 
Vízvizsgálatra külföldi porcelán- és üvegedényeket használt.

Elvként szögezte le, hogy a kísérleti edényeket használat 
előtt desztillált vízzel („lombikos vízzel”) át kell mosni.

Fontosságot tulajdonított  a reagensek tisztaságának és 
megbízhatóságának.

Meglepően gazdag kémszersorozattal dogozott. Ezek 
között növényi kivonatokat (lakmusztinktúra, kurkuma, 
gubacstinktúra), savakat ( kénsav „gálicsav”, oxálsav „nád-
mézsav”, ecetsav), lúgokat (nátronlúg, kálilúg, meszes víz), 
sókat ( sárga vérlúgsó, bárium-klorid, bárium-acetát, ezüst-
nitrát, szublimát „rágó kéneső”, ólomacetát), fémeket (higany 
„eleven kén eső”, ezüst, sárgaréz) találunk.

Alkoholos szappan oldattal a kemény vizet kémlelte.
Számos kémszere, egyes eszközei ma is megállják a 

helyüket [2, 7].

Nyulas és a minőségi analitika

Kutatásaiban jelentős szerepet juttatott a minőségi analiti-
kának. Módszereiben érzékszervi (szín, szag, íz), kémiai és 
fizikai vizsgálatokat alkalmazott.

Az ásványvizek kémiai vizsgálata alkalmával hangsú-
lyozta a forrás helyszínén történő elemzés fontosságát. 
„Soha egy víznek bontása tökéletes nem lehet, hanemha az 
kút mellett vitetik véghez. Nevezetesen a „repdékeny” (gáz-

1. ábra. Nyulas Ferenc ásványvizek analízisével foglalkozó műve
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alakú) részeknek a meghatározásában csalatkozik meg az 
ember leginkább: mert majd lehetetlen a vizet messze vinni 
abban az épségben, melyben ő a kútban találtatik.”

Minőségi analízise során szétválasztásos módszereket is 
alkalmazott [2, 7].

Nyulas Ferenc mértékrendszere

A mértékrendszerek egyesítésének előharcosa volt. Az egye-
sítés gondolatát élenjáró kémikusoktól (Lavoisier) tanulta és 
velük egyidőben akarta megvalósítani hazájában, Erdélyben. 
Felismerte a sokféle mértékrendszer káros hatását a tudomá-
nyokra és azok fejlődésére és merészen áttért a hazai űrmér-
tékek alkalmazására, megelőzve e téren sok más országot.

Súlyegységként a bécsi kereskedelmi súlyokat alkalmazta, 
melyek alapja a font, törtrésze a grán.

1 grán = 0,0729 g.
Az űrmérték egységeként a bécsi hüvelyt vette alapul, 

de a székely népnél használatos vedret, kupát és fertályt is 
alkalmazta.

A földrajzi távolságok mérésére a magyar mérföldet , 
hosszmértékként az erdélyi singet használta [7,12].

Mennyiségi analitika

Munkáiban gázanalízisekkel, alkohollal és vízzel történő 
szétválasztási módszerekkel, gravimetriával (súlyanalitikai 
eljárás) és volumetriával (térfogatos elemzés) találkozunk.

A vízben oldott anyagok kvantitatív meghatározása során 
Erdélyben először alkalmazott volumetriát (titrimetriát) [ 4, 
7, 18, 19, 20].

A Radna vidéki vasas borvizeknek bontásáról című 
második darabban 6 forrásnak a vizsgálatát végezte el: 
dombháti, szentgyörgyi, radnai, borvölgyi, medvevölgyi és 
aranyosvölgyi vizek elemzését. A dombháti vízben Közép-
Európa kémikusait megelőzve fedezte fel a mangánt.

„Senki még eddig tudtomra szénsavas magnesiumot 
a mineralis vizekben nem talált”– jelentette ki büszkén (a 
mangánt akkor még magnéziumnak nevezték).

A Radna vidéki vasas borvizeknek orvosi erejéről, 
hasznairól és vélek élésnek módjáról című harmadik 
darabban javasolja orvos kinevezését az ivó- és fürdőkúra 
ellenőrzésére. Javaslatokat tesz a vasas ásványvizek külön-
böző betegségekben való használatára.

Felfedezte a szénsav rothadást gátló hatását (82 évvel 
Kolbe előtt). Felfedezte a szénsavas hústartósítás eljárását, 
amit ma ipari méretekben használnak.

A kémiai szaknyelv megteremtése

II. Józsefnek volt egy nagy visszhangot kiváltott rendelete, 
amely szerint Magyarországon a latin helyett a német legyen 
a hivatalos nyelv. Ez azt jelentette, hogy németül jelentek meg 
a törvényrendeletek, német lett az ügyintézés nyelve, németül 

oktattak a főiskolákon. Ez a lépés óriási ellenállásba ütközött, 
aminek hatására csak azért is egyre több magyarnyelvű könyv 
jelent meg, bizonyítva hogy ez a „barbár” nyelv is alkalmas 
mind a művészeti mind a tudományos irodalom művelésére. 
Ennek szellemében jelent meg Nyulas könyve is.

Keserűen tapasztalta, hogy Erdélyben a sok tehetséges 
ember anyagi megfontolásból nem tud tanulni, nem jut 
hozzá az idegen nyelvű szakirodalomhoz, így tudása elvész. 
Ezért azt gondolta, hogy magyar szavakat vezet be a kémiába, 
mert –: „Még senki magyarul vizet nem bontott, a kémia is 
újság nyelvünkben, innen szükségképpen sok új szót kel-
lett csinálnom, ha igazán akartam magyarul írni.”

A kémiai kifejezésekre viszonylag helyes nyelvérzékkel új 
szavakat, megnevezéseket (kb. 50) alkotott, egyes szavak ma 
is használatosak pl. : borláng, buborék, folyadék, kristály, 
kövület, lombik, pezsgés, sav és összetételei, szűrő, tégely. 
Eltűntek a viharos évszázadok alatt: buktatás = csapadék, 
fértek = térfogat, hevettyű = hőmérő, vízalj = hydrogen [2, 
7, 11, 17, 18, 19, 20].

Nyulas Ferenc nyomában

1954-ben dr. Soós Pál professzor a MOGYE Analitikai 
tanszékéről munkatársaival megismételte a Radnavidéki 
ásványvizek vegyelemzéseit. A modern kémiai módszerek-
kel mért eredmények feltűnően hasonlóak voltak Nyulas 
Ferenc eredményeihez [7].

Nyulas Ferenc korának igazi tudósa volt: felfedezte a 
mangánt az ásványvizekben, bizonyította a szénsav húskon-
zerváló képességét, előharcosa volt az egységes mértékrend-
szer bevezetésének, az első magyar nyelvű kémiai szak- és 
tankönyv írója, a magyar analitikai kémia megteremtője.
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