
80 éves a Szeged Városi Minőségvizsgáló Intézet
S A R U D I  I M R E

ASzeged Városi Minőségvizsgáló Intézet ez évben töltötte be fennállásának 
80. esztendejét. Alapítása arra az időszakra esik, amelyben az 1879. évben bekö
vetkezett árvíz után Szeged újjáépítésének és modern városfejlesztésének munká
latai folytak. Ezek során szükségesnek mutatkozott egy városi vegyészeti hiva
tal létesítése is. Számos külföldi s néhány hazai város hasonló intézményének 
példájára Szeged város törvényhatósága 1884. március havi közgyűlésén hatá
rozta el a vegyészi hivatal létesítését. Az új hivatal neve: „Szeged" Város Vegy
vizsgáló Hivatala.”* Alapításának időpontja országos viszonylatban is igen régi. 
Az alapítások sorrendjében a szegedi vegyészeti hivatal a negyedik helyen állott.

Az új hivatal vezetésére Szeged Város Tanácsa Csonka Ferenc szegedi állami 
főreáliskolai tanárt hívta meg, aki 1884 évi december 1-én foglalta el vezetői 
állását középiskolai tanári állásának megtartása mellett. Ettől az időponttól 
fogva veszi kezdetét a hivatal működése.

CSONKA FERENC életrajza : Született Szegeden 1848. okt. 4-én. Főreálisko
lai és műegyetemi tanulmányai elvégzése után egy ideig tanársegéd volt a budapesti 
Műegyetemen. Miután a középiskolai tanári oklevelet is megszerezte, 1877-bm a 
szegedi Áll. Reáliskola tanára lett. A vegytant, természettant, természetrajzot és mennyi
ségtant tanította. A vegytani szertár őre volt, melynek felszerelését hosszú szolgálati 
ideje alatt magas színvonalúra fejlesztette. Oktatásaiba a kémiai gyakorlatokat is 
bevezette. Mellesleg a szegedi Tanítóképzőben, a Felső Kereskedelmi iskolában és a 
Fém- és Faipari Szakiskolában is tanított. Mint tanár 1911-ben ment nyugdíjba. 
Az 1884-ben létesült Szeged Város Vegyvizsgáló Hivatalának vezetője lett. Hivatali 
munkájában elsősorban élelmiszerek vizsgálatával és azok hamisításának felderítésé
vel foglalkozott, nemkülönben a város érdekeit szolgáló technológiai kérdésekkel. 
Az élelmiszerek közül elsősorban a szegedi paprika érdekelte : ez maradt mindvégig 
a legalaposabban müveit munkaterülete. A paprika minősítésének ma is használatos 

'  módszere tőle származik, úgyszintén az idegen színezékek kimutatásának analitikai 
módszere is.

Figyelemre méltó a szegedi borokról írott tanulmánya. Igen termékeny szakiro
dalmi munkásságát az intézet bibliográfiája mutatja be részletesen. Csonka Ferencet 
mint elismert és népszerű szakembert több szegedi korabeli szervezet választotta tagjául. 
Lelkes művelője volt a kémia népszerűsítésének (mint Fabinyi Kolozsváron), 
hírlapi cikkekben és a nagyközönség részére tartott előadásokban. Kémikus-hivatá
sában széles látókörű, sokoldalú szakember volt. Ez a képessége tette elsősorban alkal
massá az igen változatos feladatkörű városi vegyészi hivatal vezetésére. Laboratóriumi 
munkáját és szakvéleményeit mindenkor a legnagyobb alaposság jellemezte, amellett, 
hogy a vegyészi hivatalnál eltöltött szolgálati idejének javán keresztül (mint hivata
lának egy személyben vezetője és egyetlen szakembere is) munkájában önmagára 
volt utalva. Többirányú elfoglaltsága sok idejét vette el az elmélyedő kémikus -munká
tól, viszont nem vállalt el semmit sem feleslegesen, amit a közcélok érdekében történt 
szerepléseinek eredményessége bizonyít. A vele ismeretségben álló kortársai és hiva
tali munkatársai mind ,,szelíd lelkületű és bölcs mérsékletü” embert emlegetik, aki 
nyílt, közvetlen modorú és amellett határozott egyéniségével sok barátot és tisztelőt 
szerzett. 1940-ben hunyt el Budapesten.

Az elsősorban a város ellátásában közvetlen szerepet játszó anyagok: 
mint az ivóvíz és a világítógáz (a közvilágítást is ideértve) nemkülönben 
az élelmiszerek vizsgálatával foglalkozó városi laboratórium a kezdeti években

* „S zeged  V áros V eg y észeti H iv a ta la ” ; v a g y  „S zeged  V áros V e g y v izsg á ló  Á llo m á sa ”
c ím ek et is leh e t o lvasn i régi h iv a tk o zá so k b a n . *



nem rendelkezett még saját helyiséggel és berendezéssel. A vegyvizsgálatokat 
Csonka Ferenc az állami Főreáliskola jól felszerelt kémiai laboratóriumában 
végezte. A hivatal munkája ekkor még jórészt szakvéleményezésből, szaktanács- 
adásokból állott városi közérdekű kérdésekben.

A vegyészeti hivatal első idejében már sokszor hangzottak el panaszok egyes 
élelmiszerek minősége ellen és egyre sűrűbben merült fel az élelmiszerhamisítá
sok gyanúja. A hivatal végzett már akkor ilyen tárgyú ellenőrző vizsgálatokat, 
de eljárás nem indulhatott meg a hamisítókkal szemben, mert arra még jogsza
bály nem volt és a hivatal nem bírt nyilvánossági joggal. Élelmiszer ellenőrzési 
gyakorlata inkább tájékoztató jellegű volt.

Az élelmiszer hamisítás tilalmazásáról szóló 1895 évi XLV1. te. megjelenése, 
valamint az annak végrehajtása tárgyában kiadott 38286/1896. FM. sz. r. meg
teremtette azokat a törvényes feltételeket, melyek alapján Szeged Város Vegyé
szeti Hivatala nyilvánossági joggal gyakorolhatta élelmiszerrendészeti hivatását.
A város közgyűlése 1899. jún. 17-én fenthivatkozott FM. rendelet 15. §-ának 
megfelelően elhatározta, hogy az eddigi vegyészi hivatal átszervezése útján nyil
vános jogú törvényhatósági vegyvizsgáló hivatalt létesít. Az átszervezett vegyé
szi hivatal ,.Szeged -  Törvényhatósági Nyilvános jogú Vegyvizsgáló -  Labora
tórium” címmel* 1901. júl. 1-én nyilvánossági jogot nyert. Vezetője továbbra is 
Csonka Ferenc volt. Elhelyezése az ún. ,,Városi bérház”-ban; Széchenyi tér 11. 
sz., I. em. 12. sz. alatti helyiségekben volt.

A nyilvános jogú törvényhatósági laboratórium munkájának zömét az élel
miszerrendészet területén a paprika, tej- és tejtermékek ellenőrzése tette ki.
A piaci paprika igen elterjedt hamisítását (főképpen gabonadercével és festék
kel) sikeresen lehetett üldözni, mivel a paprika termelése Szeged város közigaz
gatási területén folyt, mely a törvényhatósági vegyvizsgáló állomás illetékes
sége alá tartozott. Sok nehézséggel járt azonban a tej- és tejtermékellenőrzés, 
azon gyakori esetekben, amikor a piacon árusító vagy házhoz szállító termelők 
és kofák mint a környék községeinek lakói a vegyvizsgáló laboratórium illetékes
ségén kívül álló területről jöttek. A változást későbben a városi laboratórium 
államosítása hozta meg a megfelelő működési körzet kijelölésével.

A nyilvános jogú laboratóriumban a vezető személyén kívül már egy beosz- • 
tott vegyész is dolgozott. Elsőnek Kiss Lajos az Országos Chémiai Intézet segéd
vegyésze töltött el Szegeden kisegítőként néhány hónapot. Őt követte Jaroch 
Vilmos akkoriban végzett vegyészmérnök, ki baleset következtében a Tisza folyó
ban lelte halálát 1914. szept. 15-én. A kassai vegykísérleti állomásról idehelye
zett Rózsahegyi Aladár vegyészmérnök 2 évi szolgálata után váratlanul elhunyt. 
Mindkét fiatal jó felkészültségű és hivatásszerető munkaerő váratlan halála nagy 
veszteséget jelentett a hivatal részére.

A földművelésügyi miniszter 1917-ben kisegítésképpen Fodor j .  Kálmán 
fővegyészt helyezte Szegedre Magyaróvárról. Ideiglenes idehelyezése a hadi -  és 
közorgalmi paprikák vizsgálata érdekében történt.

A hivatal legrégibb, ránk maradt elemzési naplói az 1901-1917 évekből 
alapos szaktudásról és sokféle vizsgálatról tanúskodnak. Tej, tejtermékek és a 
paprika azok, melyek vizsgálata szinte mindennapos. Kitűnik, hogy már 1913- 
ban sok volt a vizes tej, de a kettős hamisítás (vizezés és fölözés) is előfordult.
A paprikák elég gyakori hamisítása idegen színezékkel és gabonadercével történt.
A hamisítás kimutatásának Csonka-ié\e módszerét már ekkor alkalmazták. 
Egyéb vizsgált anyagok voltak: liszt, fűszerek, ecet, tömény ecetsav, elég sok 
szappan, a háborús idők fűszerpótlói és szappanpótlói, száraz tészták, méz, 
zsír, faggyú, borok (elég gyakran vizezettek), kakaó, csokoládé, ivóvíz, szenny-

* T alá lk ozu n k  m ég k é t m ás cím m el is um .: „S zeged  T örv én y h a tó sá g i V eg y v izsg á ló
L ab oratóriu m ” (k örb élyegzó  szö v e g e ); to v á b b á  „S zeged  V árosi T ö rvén yh atóság i V e g y v iz s 
gá ló  Á llom ás" (S te in eck er F: H am isítá sok  tiia lm azása . Bp. 1916. 194. o ld .)
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viz, színező anyagok, gépolaj, petróleum, stb. Különlegesebb elemzések közül 
megemlíthetők: részletes kőszénelemzés, „Schweinfurti zöld” (arzén- és ecetsav 
tartalom meghatározása); szifonfej (ón- és ólomtartalom meghatározása); nagy 
hangyasavtartalmú ecetsav vizsgálata; minium elemzése; petróleum részletes 
vizsgálata, stb. Említésre méltó egyes anyagoknál a vizsgálat nagyobb részle
tessége, ha a szakvéleménynek több adatra kellett támaszkodnia. Mézmintáknál 
például a szokványos adatokon kívül az invertálás előtti és utáni forgatóképes
ség értékét is megállapították. Arról is érdemes szólni, hogy száraztészták tojás- 
tartalmának meghatározását is végezték a lecitinfoszforsav meghatározásai 
útján, egy olyan módszerrel, melyet akkor még elég újnak lehetett nevezni. 
Ezzel a kis ismertető jellegű kitéréssel arra kívánjuk a figyelmet felhívni, hogy a 
hivatal 50-60  esztendővel ezelőtt is komoly szakszerűséggel, korszerűen végzett 
vizsgálatokkal felelt meg hivatásának.

Már kezdettől fogva nevezetes volt az a szakvéleményezési munka, mellyel 
a hivatal a közérdeket szolgálta. Legnevezetesebb Csonka Ferenc azon szakvéle
ményezési munkája, amely kísérleti megállapításokon és megfelelő előtanulmá
nyon alapulva a város mai vízvezetékrendszerének létesítésére vezetett. Ez a 
szakvélemény ugyanis a Tisza és Maros vizének felhasználási tervét, -  mint célhoz 
nem vezetőt - ,  elejteni javasolta. Ehelyett pedig azt javasolta, hogy a városi 
vízellátást ártézi kutak rendszerével biztosítsák. Ez utóbbi tervet meg is való
sították.

Az idők folyamán egyre érezhetőbbé vált annak szükségessége, hogy a tör
vényhatósági vegyvizsgáló hivatal hatásköre Szeged város közigazgatási területén 
túl megyei terjedelmű működési körzetre is kiterjedjen. így kívánta ezt az or
szágszerte égetően szükségessé vált és a Földművelésügyi Minisztérium mint 
szakminisztérium által egységesen irányított élelmiszerrendészet. A törvényható
sági vegyvizsgáló hivatal államosításának kérdésében a földművelésügyi minisz
ter és a város polgármestere már korábban elvileg egyetértett, a terv megvaló
sulása azonban az első világháború és az azt közvetlenül követő idők körülményei 
miatt késett. Csak 1920. szept. 26-án tárgyalták ismét az államosítás ügyét. 
Ekkor történt megállapodás abban, hogy a Szeged Törvényhatósági Nyilvános 

* jogú Vegyvizsgáló Laboratórium-ot állami mezőgazdasági vegykísérleti állomássá 
szervezik át és az államosított hivatalt Újszegeden a kender- és lentermelési szak
intézet épületében helyezik el. Az államosított hivatal címe: ,,M. kir. Mezőgazda- 
sági Vegykísérleti Állomás, Szeged”, működési területe: Csongrád-, Csanád-, 
Arad-, Torontál-, és Békés vármegyék, valamint Szeged Szab. Kir. város és Hód
mezővásárhely thj. város területe. Az állomás nem mindjárt költözött ki az új
szegedi állami épületbe, hanem még néhány évig a régi helyén maradt. 1925. 
aug. 1-én az állomás (most már államosított intézmény), vezetője Tóth Ede oki. 
vegyészmérnök, kir. fővegyész lett. Ekkor vált meg vezetői hivatalától Csonka 
Ferenc 37 esztendő után; de még továbbra is az állomás szolgálatában maradt. 
A földművelésügyi miniszter megbízása alapján ő végezte a paprika minősítését 
és vizsgálatát.*

* Az állom ás paprikaellenőrzési ügykörével kapcso la tban  meg kell i t t  em líten i a  Szegeden 
m űködő F. M. G yógy- és Ipa rinövény  Forgalm i Iro d á t, m elynek egyik fe lad a ta  v o lt a  pap rika  
jó  m inőségének, exportképességének  m egőrzése. N eveze tt in tézm én y t az első v ilágháború  
u tá n  lé te s íte tték , s az részben állam i érdekeltségű  v o lt. A kkori vezetője,* Juhász  Á rpád  
gazd. ta n á r , kiváló  növénynem esítő : a  későbbiek  fo lyam án  a pap rika te rm e lés  és feldolgozás 
te rü le tén  is ism ert nevű szakem ber. A v á lo g a to tt szaks'zem élyzetű iroda fe le tt a  szakfelü 
g y e le te t a tö rv én y h a tó ság i vegyvizsgáló állom ás, a későbbi M ezőgazdasági V egykísérleti 
Á llom ás vezető je  gyakoro lta . Az iroda a földm űvelésügyi m in isz tertő l n y e rt m egbízása a la p 
ján  k idolgozta  az új fű szerpap rika  ren d e le t-te rv eze te t. ( íg y  jö t t  lé tre  a  83000/1922. F. M. sz 
ren d e le t.) E bben az előkészítő  m unk áb an  tev ék en y  részt v e t t  Elekes János  ki későbben, 
m in t p ap rik a  főellenőr k e rü lt az  állom ás szo lgá la tába. Elekes v ég ze tt először ezekben az idők 
ben főhatóság i m egbízásra nagyüzem i (m alm i) k ísérle teke t, különböző fű szerpap rika  — 
őrlem ények  előá llítására .
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Az államosítással kezdetét vette az élelmiszerhamisítások* elleni nagyará
nyú hivatali munka. Tóth Ede kezdeményezésére a földművelésügyi minisztérium 
felvette és az állomáshoz beosztotta Horváth István és Mótusz Jenő nemrégen 
végzett vegyészmérnököket, majd Hir Mihály vajmestert.

A tömeges tej- és tejtermék- mintavétel piacokon, vámházaknál; a vidéki 
ellenőrzések, istállópróbák, üzletek ellenőrzése, alaposan igénybevette az állomás 
kevés számú szakmunkaerőit. Ugyanez vonatkozik a paprika ellenőrzésére is. 
A kiszállásokon eltöltött idő viszont hiányzott a laboratóriumi munkánál. A tö
meges hamisításokból kifolyólag nagy volt a kifogásolt minták száma és százalé
kos aránya, s ezért a hamisítók ellen tömegesen kellett a kihágási eljárásokat 
folyamatba tenni. Sok nehézséget okozott kezdetben az is, hogy az akkori hiva
talos szemlélet sokszor még nem volt elég érett arra, hogy az élelmiszerhamisítók
kal szemben az állomásnak, ha kellett az erkölcsi támogatást nyújtsa. A felmen
tést például gyakran azzal indokolták, hogy a hamisításhoz felhasznált anyagok 
(a tejhez adott víz; a paprikához kevert lisztes anyag és színezék stb.) az egész
ségre ártalmatlanok.

Az állomás ellenőrző működésének ezt a korszakát úttörőnek kell tekinte
nünk, mert a hivatal vezetőjének és munkatársainak kitartó fáradtságos munkája 
hozta meg a tömeges élelmiszerhamisításokkal szemben az első eredményeket; 
rádöbbentette a hamisítókat a szakszerű vizsgálatok bizonyító erejére; tekintélyt 
szerzett a hivatal vegyészi szakvéleményének; küzdött a bürokrácia gáncsai és 
közönye ellen; és végül megismertettem közönséggel, hogy mindez a közjó 
érdekében történik.

Tóth Ede, aki úgyis mint szakember, úgyis mint egyéniség közmegbecsülés
nek örvendett, nem sokáig maradt Szegeden, mert szolgálattételre az Országos 
Chémiai Intézetbe helyezték, Budapestre. Utódjaként Fodor Kálmán! kir. főve
gyész került Szegedre, a magyaróvári Mezőgazdasági Vegykísérleti Állomásról. 
Fodor a tudós kutató típusa volt, -  Emil Fischer tanítványa, -  aki kiváló 
képességeit többoldalúan érvényesítette hivatalának munkaterületén. Közis
merten széles látóköre különösen alkalmassá tette az erős fejlődésnek induló 
állomás vezetésére.

Az állomás 1924. tavaszán Újszegedre költözött át, az Alsókikötősor 1. sz. 
alatt levő ,,Kender-Akadémia” néven ismert állami épületbe. A földművelés- 
ügyi kormányzat itt 4 egymástól független kísérletügyi intézményt helyezett el. 
Az állomás átköltöztetése Újszegedre, távol a város központjától igen szeren
csétlen gondolat volt, mely a helyzet nemismeréséből eredt. A vegykísérleti 
állomás működése ugyanis szorosan összefügg a mindennapi élettel és ezért 
kívánja meg a központi elhelyezést. Az állomás közel 2 évtizedig viselte a távol
ságbeli kiesés minden hátrányos következményét. Emlékezetes, hogy az állomás 
megismerése sokak részéről azért maradt el, mert a távolság visszatartotta őket. 
A vizsgálatot kérők is nemritkán hasonló okból inkább lemondtak az állomás 
igénybevételéről.

Az újszegedi épületben az állomás lényegesen tágasabb elhelyezést nyert.**
Az állomás újszegedi elhelyezését követően Csonka Ferenc rövidesen végleg 

visszavonult a hivatali munkától, 41 évi vegyészi szolgálata után. Az állomás 
paprikával foglalkozó részlegét akkor Fodor Kálmán vette át. Munkája ellenben 
továbbra is kiterjedt az állomás teljes ügykörére; az analitikai munkában sok 
gyakorlati útmutatást és támogatást nyújtott beosztottjainak. Többféle fárgyú

* m elyek a háború  u tán i idők nehéz közellátási v iszonyai k ö zö tt rendkívül e lsza
po ro d tak .

** 1 nagy  közös labo ra tó rium  1 m érlegszoba, 1 k isebb vezető i labo ra tó rium , 1 vezetői 
Iroda, 1 paprikam inősítő  helyiség, 1 irodahely iség . A vezető  irodá jához  közvetlenül a n n ak  lak ása  
c sa tlakozo tt. A m osogatóhelyiség az a lagsorban vo lt.
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tanulmányai közül külön meg kell itt említeni az általa már korábban kidolgozott 
ún. „vanadátos módszert” a paprika csípősségi fokának megállapítására, melynél 
a kapszaicintartalom meghatározása útján a csípősség mértékét analitikai ada
tokkal lehet jellemezni. Fodor Kálmán is csak rövid időt töltött el Szegeden, mert 
már 192.5-060. az Országos Chémiai Intézetbe helyezték át. Utódja Obermayer 
Ernő fővegyész lett, aki az általános igazgatás mellett, mint a magyar paprika 
régi szaktekintélye, az állomás paprika részlegét vezette.

Mellette beosztott fővegyészként Bemard Ernő teljesített szolgálatot, 
akit 1925-ben helyeztek az Országos Chémiai Intézetből Szegedre. Obermayer 
erős kézzel és kiváló hivatalnoki érzékkel vezette az állomást. A paprika minő
sítés munkáját kisebb újításokkal a régi Csonka-féle alapon folytatta. E mellett 
állandóan nagy szerepet juttatott az ún. paprika fellebbezési bizottságnak’’, 
Obermayer az általános élelmiszerellenőrzési, vizsgálati, analitikai munkakör 
irányítását teljes hatáskörrel és felelősséggel, az ezen a téren kitűnő gyakorlat
tal rendelkező Bemard Ernő re ruházta át. A szakvezetés ezen megosztása a két 
fővegyész között célszerű munkamegosztás volt, mely az akkor már erősen 
igénybevett intézmény munkáját megkönnyítette. Bemard kiváló szakemberi 
meglátásának köszönhető az állomás többoldalú fejlesztése. A laboratóriumot 
korszerű vizsgálati eszközökkel, műszerekkel, vegyszerekkel, a könyvtárat 
pedig a legjobb szakkönyvekkel gyarapitotta. Ezzel az állomás szakszerű fej
lődésének tárgyi feltételeit létesítette, minél fogva a fiatalok részére lehetővé 
vált a modern módszerek megismerése és alkalmazása, továbbá a kutató jellegű 
munka is. Bemard állandóan érdeklődő és ösztönző magatartása munkatársai
nak kutató munkája iránt, közvetlen baráti légkört honosított meg a hivatal
ban. 1932-ben az Országos Chémiai Intézetbe helyezték át és helyébe Szányi 
István fővegyészt helyezték Szegedre, aki először, mint állomásvezetőhelyettes 
teljesített szolgálatot, 1932-ben pedig a vezetést vette át, miután Obermayer 
a Növénytermelési Kísérleti Állomásnál foglalta el a vezetői állást. Szanyi 
István előző szolgálati helyeiről: -  Magyaróvári Tejkísérleti Állomás; Magyar
óvári Mezőgazdasági Vegykísérleti Állomás; Országos Chémiai Intézet, 
magával hozott sokféle és'sokoldalú szakismerettel, valamint az irányítói és 
szervezési-munka terén szerzett sok tapasztalattal kezdte meg vezetői műkö
dését. Az állomás feladatát képező mindkét ügykört, úgymint a vegykísérleti 
és a paprika kísérleti részleg vezetését saját személyével látta el. Főfeladatának 
azonban a paprika minősítés és a paprikával összefüggő tárgykört tekintette. 
Következetesen szigorú ellenőrzéssel és minősítéssel a paprika kikészítők és 
malmosok részére adott szaktanácsadásaival, nemkülönben a négyféle érdekelt
ség (termelők, kikészítők, malmosok, kereskedők) közötti megfelelő összhang 
előmozdításával mindenképpen a szegedi paprika jó minőségét és világpiaci 
versenyképességét igyekezett előmozdítani.

,,A fűszerpaprika feldolgozásának, minősítésének és forgalomba hozatalá
nak szabályozása” tárgyában kiadott 27 000 (1936. F. M. sz. rendelet szerint a 
paprika ellenőri ügykört is az állomásnak kellett ellátnia. Az eddigi ,,F. M. 
Gyógy- és Iparinövény Forgalmi Iroda” megszüntetésével, annak egész szer
vezete és személyzete a Mezőgazdasági Vegykísérleti és Paprikakísérleti Állomás 
intézményébe olvadt bele. Az állomás paprika ügykörének vezetésében Szanyi 
István igazgató mellett, Benedek László és Tompos Albert fővegyészek nyújtot
tak legfőbb segítséget; Benedek kitűnő szakfeltételéivel, a mikroszkópos vizsgá
latokkal és a paprikára vonatkozó tanulmányaival míg Tompos Albert a minő
sítés terén végzett munkájával.

Az 1936-37 években az eddigi paprikaőrlemények minőségéhez még a 
„csemege -  édesnemes” és a „csemege -  különlegességi” hivatalos elnevezésű 
új kereskedelmi minőségeket vezették be. Ezáltal lényegesen megnövekedett 
paprika kivitelünk, de a belföldi kereslet is. A minőségi teTmelés növekvő telje
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sítménye természetesen az állomás minősítési és ellenőri munkájára nagyobb 
feladatokat rótt. Emelni kellett az állomás paprika ügykörében dolgozók lét
számát. A jó minőség és a fejlődés érdekében Szanyi javaslatára a „Paprika 
Központ” a termelők, kikészítők és molnárok részére versenyeket rendszere
sített, melyeket az állomás vezetője rendezett (oklevelek és pénzjutalmak 
kerültek kiosztásra.)

Erre az időszakra esik több olyan műszaki újítás és találmány bevezetése, 
mellyel az állomás a paprikatechnológia és a feldolgozó ipar fejlesztését szolgálta.
Ez Elekes János paprika főellenőr érdeme, akitől a következő műszaki berende
zések tervezése és a gyakorlatba való bevezetése származik: paprika tisztító
gép, a por, penész, stb. eltávolítására, a paprika magmosógép, és egy biztonsági 
berendezés a malomégések meggátlására. Mindhárom felsorolt berendezést a 
legtöbb malomban alkalmazták.

Az állomás élelmiszerrendészeti munkája meghozta az eredményt. Az első 
világháborút követő időkben tapasztalt nagyarányú tej-^és tejtermék hamisítá
sok a kitartó ellenőrzések és tömeges feljelentések hatása alatt erősen meg
csappantak. A.hatóságok legmesszebbmenően támogatták a vegykísérleti állo
mást élelmiszerellenőrző munkájában.

A délvidék átmeneti jellegű visszacsatolása lényegesen megnagyobbította 
az állomás működési területét és így feladatait is növelte. Az állomás működési 
területe ekkor: Bács-Bodrog megye, a bácsalmási, bajai és jánoshalmi járás 
kivételével, Békés megyéből az orosházi járás, Csongrád megye; Szeged thj. 
város; Hódmezővásárhely thj. város; Csanád- Arad és Torontál köz
igazgatásilag egyesített megyék az eleki járás kivételével, Szabadka, Újvidék, 
Zombor thj. városok.* «

A délvidéki területtel 3 szakintézmény is került az állomáshoz, melyek mint 
az állomás kirendeltségei a magyar élelmiszerrendészet jogszabályai alapján 
továbbműködtek. Ezek az újvidéki vegykísérleti állomás, a szabadkai vegykísér
leti állomás, továbbá a horgosi paprikaminősítési laboratórium. Újvidékre a 
kirendeltség vezetőjének Vass Péter fővegyészt, beosztott vegyészként pedig 
Vass Péternél rendelték ki a szegedi állomásról. A szabadkai kirendeltségi állo
más vezetésével Csiszár Ferenc fővegyészt, míg a horgosi kirendeltség vezeté
sével Kovács Kálmán kísérletügyi főadjunktust bízták meg.

A háború nehéz közellátási viszonyai természetesén megint előmozdították 
a hamisítók tevékenységét. Ismét gyakori a tej- és tejtermékek hamisítása.
A délvidéken különleges jelenségként erősen elterjedt a növényvédőszerek és 
műtrágyák hamisítása. Teljesen hatásnélküli otromba hamisítványok, az ere
deti szerhez csak külsőleg hasonlító utánzatok kerültek forgalomba.

Szanyi vezetői szereplését a fáradhatatlan ügyszeretet jellemezte, amit 
jónak látott azt meg is valósította. Az állomás fejlesztése tárgyi és szellemi 
eszközök tekintetében az ő vezetése alatt volt a legnagyobb. A fejleszteni kívánt 
munkaprogram érdekében a létszámot új felvételekkel emelte, és szolgálati la
kásából való kiköltözésével az állomást több helyiséggel bővítette. \

Nagy súlyt helyezett arra, hogy munkatársai tudományos munkát is végez
zenek. Ehhez minden támogatást megadott, külön munkahelyiséget rendezett 
be különleges analitikai munkák végzésére. Sokat fáradozott az ismeretterjesz
tés terén. Népszerű előadásokkal, intézeti kiadványokkal, ismeretterjesztő cik
kekkel, szak- és napilapokban széleskörű propagandát fejtett ki az élelmiszer
ismeret, élelmiszerrendészet és így a hamisítók elleni küzdelem területén. Az 
ismeretterjesztő előadások tejtermelő gazdák, tejüzemi dolgozók, élelmiszer
kereskedők, valamint az állomást látogató különböző iskolák, ifjúsága előtt 
hangzottak el. Meg kell említenünk a fűszerpaprika termelők, feldolgozók,

* Az 510 623 1942. F. M. sz. rendele ttel k iegész íte tt szöveg.
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paprikamolnárok és paprikakereskedők részére tartott szakelőadásokat, va
lamint azokat a tanfolyamokat, melyeket az élelmiszervegyészek részére a fű- 
szerpaprika minősítése és ellenőrzése tárgyában az állomáson rendezett meg. 
A közvetlen oktatás és az érdekeltekkel való kapcsolatok kiépítésének érdeké
ben az állomás ún. gazda tanácsadó és vegyvizsgáló napokat tartott a tanya- 
központokon, falvakban és városokban, tejtermelő gazdák és élelmiszerkeres
kedők részére előadással, és műszeres anyagvizsgálattal. Teljesen újszerűek 
voltak a Szanyi által kezdeményezett tejtisztasági versenyek. Az állomás 
szakembereiből álló bizottság a szükséges műszereket magával hozva meglepe
tésszerűen ellenőrizte a termelői tejet egyes nagyforgalmú begyűjtő helyeken, 
ahol a helyszínen megejtett és főleg a tisztaságot ellenőrző vizsgálatokkal bi
zottságilag bírálták el a tejminőséget.

A legjobb elbírálásban részesült tejek termelőit elismerő oklevéllel és ju
talomtárgyakkal tüntették ki. Szanyi korát megelőzve társadalmi munka érde
kében is mozgósította az állomás munkaerőit és befolyását. Megszervezte az 
arra rászorult gyermekek ingyenes, naponkénti, reggeli vagy délelőtti tejes ét
keztetését fejenként 2 deci tej vagy kakaóstej és zsemle szolgáltatásával. A 
Szegeden „tejakció” néven ismert társadalmi segítőmozgalom az 1932-36 
években novembertől márciusig 20 elemi iskolában, 24 óvodában és napközi 
otthonban, 5 csecsemővédő és 1 átmeneti otthonban naponta 3000 gyermeket 
részesített étkeztetési segélyben. Az akciót szervező és irányító munkát Szanyi 
István egy-két munkatársával végezte.

A második világháborúban 1944 nyarán a légitámadások miatt az 
állomást a Szeged központjában levő Valéria tér 10. sz. (mai Bartók Béla tér 9.) 
helyezték el.

Itt vegyvizsgálati munkát végezni alig lehetett: a laboratóriumok még köz
művekkel sem voltak ellátva. 1944. őszén Benedek László fővegyész vette 
át az állomás vezetését.

Miután Szeged városa 1944. okt. 11-én felszabadult és a front egyre távo
lodott, elkezdődhettek az állomáson a berendezkedési munkálatok. A gáz- 
víz-, villanyszerelés munkája anyag -  és emberhiány következtében azonban 
csak igen lassan haladhatott. A berendezkedési és felújítási munkálatokban az 
állomás dolgozói is tevékenyen résztvettek.

A háború után a délvidék Jugoszláviához való visszacsatolásával meg
szűntek az állomás fentemlített kirendeltségei is.

1946-ban Benedek László állomásvezetőt az Országos Chémiai Intézet 
igazgatásával bízták meg. Helyette Sarudi Imre fővegyész vette át az állomás 
vezetését. 1947. márc. 7-én nevezték ki állomásvezetővé. Akkor már szükséges
nek mutatkozott az állomás kétféle ügykörét úm. a vegyvizsgálati és a paprika
minősítési ügykört külön-külön irányító személyre bízni, mivel ezen feladatkör 
mindegyike teljes embert kívánt. A Földmívelésügyi Minisztérium kísérletügyi 
főosztályának rendelkezésére Sarudi Imre igazgató a vegyvizsgálati részleget, 
Kovács Kálmán kísérletügyi főadjunktus pedig a paprika minősítés ügykörét 
vette át. Az egész intézmény feletti vezetés, személyi, anyagi és fegyelmi tekin
tetben természetesen az igazgató feladata volt. Ez a két szakember közötti 
munkakör megosztás lényegesen megkönnyítette az állomás egész ügymenetét. 
Így lehetővé vált egyrészt az állomásvezető irányítása mellett az élelmiszerellen
őrzés munkáját a háború utáni években kellő eréjlyel újrakezdeni és folytatni. 
A paprikaellenőri munka eredményesebbé tétele érdekében ezekben az időkben 
Kovács főadjunktus szaktanfolyamokat tartott az ellenőrök részére a helyes 
ellenőri és mintavételi eljárásról az idevonatkozó rendeletek kimerítő ismertetése 
mellett.

Az egyre növekvő paprikatermesztésünk miatt 1949 évben a szegedi Mező- 
gazdasági Vegykísérleti és Paprikakísérleti Állomást átszervezték. (Földm. .Min.
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95445/1949. Terv. 2. ü. о.) Az átszervezés célja az volt, hogy a fűszerpaprika 
kikészítésének és őrlésének módszereit tudományos alapra helyezzék. Az állo
más paprikaminősítő részlege tehát önálló paprikakísérleti intézetté fejlődött. 
Az átszervezés következtében a szegedi Mezőgazdasági Vegykísérleti és Paprika
kísérleti Állomásból 3 egymástól független, önállóan működő intézmény létesült. 
A vegyvizsgálattal és élelmiszerellenőrzéssel foglalkozó intézmény a „Szegedi 
Mezőgazdasági Vegykísérleti Állomás”. A paprikával foglalkozó intézmények 
közül az egyik a paprika minősítésével, a másik pedig a paprikafeldolgozás 
kérdéseinek kutatásával foglalkozott.

A Mezőgazdasági Vegykísérleti Állomást 1949-ben ismét átszervezték. 
A Belügyminisztérium az állomás személyzetét a Földművelésügyi Miniszté
riumtól saját állományába vette át, költségvetésileg pedig az állomást, mint 
önkormányzattal rendelkező intézetet Szeged -  városi kezelésbe helyezte. 
Az intézet neve ettől fogva: „Szeged Városi Minőségvizsgáló Intézet”*. A szak
felügyeletet továbbra is a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerrendészeti 
osztálya látta el. Ezt a célszerűtlen állapotot, mely abban állott, hogy az inté
zetek 3 főhatósághoz is tartoztak, utóbb módosították, miáltal az intézet sze- 
mélyzetileg, vagyonilag, és költségvetésileg Szeged városhoz; szakszempont
ból pedig a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozott.

1952-ben az Élelmiszeripari Minisztérium 120770/1952. sz. utasításával 
szabályozta az ország területén működő minőségvizsgáló intézetek -  s így a 
szegedi intézet -  működését is. Az utasítás alapján az intézet munkaköre a 
régebbi feladatok mellett két új feladattal bővült: az intézet működési terüle
tén üzemelő élelmiszeripari üzemek ellenőrzésével és ezen üzemek export termé
keinek vizsgálatával és minősítésével.

1954-ben a tanácsok működését szabályozó 1954. évi X. tvr. („tanács- 
törvény”) pedig a Szeged Mj. Városi Tanács VB irányítása alá helyezte az in
tézetet, s azóta az intézet a Tanács VB Igazgatási, Ipari, Kereskedelmi és Egész
ségügyi osztályaival együttműködve végzi munkáját az Élelmezésügyi Minisz
térium Műszaki Főosztálya szakfelügyeletével.

Az intézet működési területe: Csongrád megye egész területe, Szolnok 
megyéből a kunszentmártoni járás és Békés megyéből a Mezőhegyesi Cukorgyár.

Az első magyar élelmiszertörvény az 1895. évi XLVI. te. megjelenése óta 
már számos rendelet és kiegészítő rendelkezés látott napvilágot, melyek az élel
miszerek gyártásával, forgalombahozatalával stb. kapcsolatos kérdéseket nem 
egységesen szabályozták; ezeknek a nehézségeknek kiküszöbölésére született 
meg az élelmiszerek és italok előállításáról és forgalmáról szóló 1958. évi 27. sz. 
tvr. („élelmiszertörvény”) és ennek végrehajtásaként kiadott 50/1958. korm. 
sz. rendelet, továbbá az 1959. évi 23. sz. tvr. („bortörvény”)

Magyarországon az élelmiszerek és italok összetételét és így minőségét a 
Magyar Népköztársasági Országos Szabványok szabályozzák, az intézet tehát 
a fenti törvények és ezen szabványok alapján végzi vizsgálatait.

A felszabadulás óta az intézet által végzett vizsgálatok igen szerteágazóak 
voltak. Több esetben nemcsak a gyártástechnológia be nem tartása, vagy a 
kezelés, illetve tárolás gondatlan voltára mutattak rá, hanem szándékos vissza
élésre, hamisításra is fényt derítettek.

Főként a tej- és tejtermékek, a fűszerpótlók, sütőporok és növényvédőszer 
minták között voltak csekély használati értékű cikkek, és durva hamisítványok. 
Hamisított fűszerpaprika (paradicsompaprika hozzáőrlésével), rendkívül nagy 
víztartalmú gyümölcsíz, dohos kenyérlisztek, hamisított ecet, teljesen hatás

* B elügym in iszter; 8062 — 1/1949. 111./ 1 —2. a fen tiekben  vázo lt átszervezés és azzal 
e g y ü ttjá ró  vá ltozások  term észetesen  az ország valam enny i azonos h iv a tá sú  á llom ásá t is 
é r in te tté k  azzal a különbséggel, hogy a  több i á tsze rv eze tt á l lo m á s " . . .  Megyei M inő
ségvizsgáló  In téze t"  címmel megyei in tézm én y k én t m ű k ö d ö tt to v áb b .

313



tálán patkányirtószerek, stb. voltak azok, melyekkel kapcsolatban az intézet 
szabálysértési eljárást indított. Az utóbbi években jelentős rendészeti tevékeny
séget folytattunk a presszókávé és a szeszesitalok ellenőrzésével kapcsolatban.
A vizsgálatok arra utalnak, hogy fokozott mértékben kell ellenőrizni a vendég
látóipari tevékenységet.

Az egymást követő szabálysértési eljárások azt eredményezték, hogy több 
gyártási engedélyt is megvontak, különösképpen pedig a növényvédőszerek 
jegyzékéből töröltek.

Számos esetben mérgezési vizsgálatokkal is foglalkozott az intézet hatósági 
megkeresésre. Arzénnel, nikotinnal, szublimáttal elkövetett bűncselekmények 
bűnjelei voltak a vizsgálatok tárgyai. Igen gyakoriak voltak az állatmérgezési 
esetekből kifolyólag végzett vizsgálatok is (belsőrészek, takarmányok, csalét
kek, stb.).

Az Intézet a tanácsi szerveken kivül szoros együttműködésben áll a megyei . 
és városi KÖJÁL-lal, az Állami Kereskedelmi Felügyelőséggel és a többi ható
ságokkal.

Megemlítem végül azt is, hogy hosszabb időn keresztül a szabálysértési 
eljárások során az Intézet szakértői munkáját és szerepét kellőképpen nem mél
tányolták. Többször felmentő, vagy megszüntető határozatokat hoztak, de 
intézetünk ekkor az illetékes városi vagy megyei tanács igazgatási osztályához 
juttatta el az ügyet felülvizsgálat végett. Ez az eljárás mindenkor eredményes 
volt, s elmondhatjuk, hogy ma már az ilyen jogsérelmes esetek nem fordulnak 
elő.

A legutóbbi időkben pedig az Élelmezésügyi Minisztérium Műszaki Fő
osztálya által elrendelt országos célellenőrzések (pí. „kenyér”, ,,tej”, „hús félék” 
„sör” stb.) alkalmával vett minták vizsgálatával igyekszünk hozzájárulni ahhoz, 
hogy a célellenőrzések alkalmával kiválasztott termék minőségéről országos 
viszonylatban is tájékozódni lehessen.

Az intézet szakismeretterjesztési munkájának bemutatására 1932-ig vissza
menőleg szolgáljanak az alábbiak:

előadások száma: 609; újságcikkek száma: 337; különböző kiállításokon 
28 esetben vett részt élelmiszerrendészetre és paprikára vonatkozó kiállítási 
anyaggal.

Az intézetben készült szakközlemények irodalmi forrásjegyzékét lásd: 
a „Szeged Városi Minőségvizsgáló Intézet Bibliográfiája” című mellékletben.

A jelenlegi állapotnak megfelelően:
a Szeged Városi Minőségvizsgáló Intézet (Szeged, Bartók Béla tér 9.*) 

a következő főhelyiségekből áll:
I iroda; 1 vezetői szoba**; 5 laboratórium; 1 könyvtár. Ezekhez tartozik 

1 mosogató, -  1 előkészítő, -  és desztilláló helyiség; a kisegítők szobája; 
végül 3 kisebb kamrahelyiség vegyszerkészletek és üvegneműek elhelyezésére.
A vezetőn kívül még két vegyésznek van külön laboratóriuma, ahol egyedül 
dolgoznak. Az analitikai alapfelszerelés (mellyel minden szakbeosztott a saját 
munkahelyén is jól el van látva) igen jónak mondható. A műszerezettség a leg
utóbbi időkben az Élelmiszerügyi Minisztérium támogatása folytán jelentéke
nyen fejlődött. Azonban ezt még jobban fokozni kellene. Nagy a könyvtár 
fejlődése. Míg 1922-ben a könyvtár 110 kötetből állott, jelenlegi könyvtár állo
mányunk 1425 kötet.

II hazai és 4 külföldi szakfolyóirat jár az intézetnek. Az intézet személy
zete: 9 fő.

* Azelőtt Valéria tér 10.
** Egyszersmind a vezető mérlegszobája.
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Az intézet 80 esztendős múltját ünnepelve igaz szeretetünkkel emlékezünk 
meg elődeinkről és kegyelettel külön az elhunytakról. Őszinte elismerésünk 
kíséri munkájukat, mellyel az intézet már a kezdet éveitől fogva erkölcsi és 
szakszerűségi tekintetben jó hírnevét és a közmegbecsülést kiérdemelte. Az 1901 
év óta megmaradt elemzési naplósorozat nagyszámú és sokféle vizsgálati adatai 
elsőrendű bizonyítékai ennek a munkának. Ezt a munkát 8 évtized elmúltával 
népünk javára és népgazdaságunk érdekében kívánjuk folytatni.

•

*

A fentiekben vázolt történeti áttekintéshez felhasznált adatokat:
TÓTH EDE: ,,M. Kir. Mezőgazdasági Vegykísérleti Állomás. Szeged.” 

(Kísérletügyi Közlemények: XXV. kötet. 1 -4  füzet. 42-48  
old. (1922).

c. közleményéből; a későbbi időkre vonatkozóan pedig: Szanyi István, Ober- 
mayer Ernő, Benedek László, Horváth István, Elekes János, Fuchs Ilona, Péter 
László, szíves magánközleményeiből, valamint saját visszaemlékezéseimből 
merítettem.

Mindazoknak, kiknek nevét itt felsoroltam, e helyen is szívélyes köszönete- 
mondok baráti közreműködésükért, mellyel megemlékező szövegünk megírásá
hoz segítséget nyújtottak.

*

Az intézet igazgatóinak és szakmunkatársainak névjegyzéke 1884-től 1964-ig.

IGAZGATÓK

1. CSONKA FERENC
2. TÓTH EDE
3. RENCZES FERENC
4. DR FODOR J. KÁLMÁN
5. OBERMAYER ERNŐ
6. SZANYI ISTVÁN
7. DR. BENEDEK LÁSZLÓ
8. DR. SARUDI LM RE

1884-1919 
1919-1923 
1923- 1923 
1923- 1925 
1925-1932 
1932-1944 
1945-1947 

'  1947-

SZAKMUNKATÁRSAK

1. BABOS PÁL ' 1940-1946
2. DR. BÁTYAI JENŐ 1957-
3. DR. BENEDEK LÁSZLÓ 1927-1947
4. DR. BERNARD ERNŐ 1925-1932
5. BERTALAN JÓZSEF 1922-1922
6. BUDOVSZKY IBOLYA 1943-1945
7. DR. CSAPÓ ZOLTÁNNÉ 1941 -  1946

315



8. CSISZÁR FERENC 1941 -  1946
9. CSONKA FERENC 1884-1921

Kfc- DR. FODOR J. KÁLMÁN 1917-19Ш 
1923- 1925

1 1 . DR. HERTELENDI GYÖRGY 1940-
12. HÍR MIHÁLY 1922-1949
13. HORVÁTH ISTVÁN 1922-1925

1928-1935
14. JANKÓ GÉZA 1943-1945
15. JAROCH VILMOS 1912-1914
16. KARNIS JÁNOS 1041 -
17. KISS LAJOS 1912-1912
18. DR. KORMOS JÓZSEF 1941 -1946
19. KOVÁCS ISTVÁN 1943-1957
20. KOVÁCS KÁLMÁN 1941 -  1949
2b LÓZSA ALBERT 1943-1945
22. LICHTNECKERT ERZSÉBET 1941 -  1944
23. DR. MÉSZÁROS LAJOS 1941 -  1949
24. DR. MÉSZÁROS LAJOSNÉ 1939-1941
25. DR. MI HALI К DEZSŐ 1942-1957
26. MIKLYA JÁNOS 1957-
27. MÓTUSZ JENŐ 1922-1924
28. OBERMAYER ERNŐ 1927-1932
29. PÁSINT MIHÁLY 1928-1932
30. RENCZES FERENC 1921 -  1924
31. DR. RICHTER MARGIT 1940-1941
32. RÓZSAHEGYI ALADÁR 1914-1916
33. DR. SARUDI IMRE 1933 -
34. DR. SZABÓ ZOLTÁN 1937 -  1939
35. SZANYI ISTVÁN. 1931 -1944
36. SZIROTKIN VLADIMIR 1941 _1944
37. TOMPOS ALBERT 1929-1932 

1936- 1938
38. TÓTH EDE 1919-1923
39. DR. VASS PÉTER 1934-1945
40. DR. VASS PÉTERNÉ 1938-1945
1̂ . ZORKÓCZY GYULA 1925-1928
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T áblázat az In tézet cím én ek  és m űködési terü letén ek  vá ltozásairól

1
Év Hivatalos cím Működési terület

1884. márc.-tól 
1901. júl. 1-ig

Szeged Város Vegy
vizsgáló Hivatala

Nyilvánossági joga nincsen.

1901. július 1-töl 
1921. augusztus 1-ig

Szeged Törvényható
sági Nyilvános 
Jogú Vegyvizsgáló 
Laboratóriuma

Szeged város területe

1921. augusztus 1-től 
1933. március 1-ig

M. Kir. Mezőgazda- 
sági Vegykísérleti 
Állomás későbben;

M. Kir. Mezőgazda- 
sági Vegykísérleti 
és Paprikakísérleti 
Állomás

Csanád-Arad-Torontái közig, egyesített 
vármegyék. Békés vármegye, Valamint: 
Szeged város és Hódmezővásárhely thj. 
város

1933. március l-től 
1942-ig

Csanád — Arad — Torontál közig, egyesí
tett vármegyék; Csongrád vármegye; 
Szeged város és Hódmezővásárhely 
thj. város; Pest vármegyéből Kiskun
félegyháza város és járás.

1942-től
1944-ig

/ Bács —Bodrog vármegye; a bácsalmási, 
bajai és jánoshalmi járás kivételével; 
Békés vármegyéből az orosházi járás; 
Csongrád vm .; Szeged thj. város; Hód
mezővásárhely thj. város; Csanád-Arad- 
és Torontál közig, egyesített vármegyék 
az eleki járás kivételével; Szabadka, 
Újvidék, Zombor thj. városok.

1945-től

1949-ig

Mezőgazdasági Vegy- 
Kísérleti és Pap
rikakísérleti 
Állomás

Csongrád m; Csanád —Arad—Torontál kö
zig. egyesített megyék; Békés megyéből 
az orosházi járás; Bács-Kiskun megyé
ből Kiskunfélegyháza város és járás.

1949-től _ Szegedi Mezőgazdasági 
Vegykísérleti 
Állomás.

>

1949-től Szeged Városi Minő
ségvizsgáló Intézet

Csongrád m; Szolnok megyéből a kun
szentmártoni járás.

i

/
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