
Orvosdoktor, a gyógyszer- és a méregtan tanára 1896-tól 1936-ig. Nagyszámú,
fontos gyógyszertani és méregtani vizsgálatán kívül maradandót alkotott a ma-
gyar orvostörténet-írás terén is. Négykötetes munkájának adatai nélkül a magyar
orvostörténetet megírni nem lehet. Az állatorvos-történelem elôadója is volt
1896-tól 1905-ig.

Magyary-Kossa Gyula 1865. január 8-án született Debrecenben. Középiskolai
tanulmányainak befejezése után az orvosi pályát választotta. Doktori oklevelé-
nek megszerzése után 1889-tôl gyakornok, majd egyetemi tanársegéd volt Bókay
Árpádnál, a budapesti Tudományegyetem Orvosi Karának gyógyszertani inté-
zetében. 1893-tól az Országos Mûvegyészeti Intézetben dolgozott. 1894-ben –
29 éves korában – a méregtan magántanára lett.

1896-ban vette át a M. kir. Állatorvosi Akadémia akkor önállósuló gyógyszer-
tani tanszékének a vezetését. Elsôként a kórbonctantól különvált új tanszéket
szervezte meg. 1896-ban az Állatorvosi Akadémia nyilvános rendes tanárává
nevezték ki, s ettôl fogva 1935. június 1-jéig volt a gyógyszertani tanszék igaz-
gatója, majd egy évig helyettesként a vezetôje. 1896-tól 1913-ig elôadta a növény-
tani ismereteket, rendezte és katalogizálta a növénytani gyûjteményt. 1896-tól
1905-ig elôadta az állatorvoslás történetét is. 1901-tôl 1909-ig mint a könyvtár207
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vezetôje újra használhatóvá tette, és részben saját adományaival lényegesen meg-
növelte a könyvállományt. 1936-ban végleg megvált a gyógyszertani intézettôl,
és haláláig részben Budapesten, részben a Balaton mellett tartózkodott. 

A gyógyszertan és méregtan oktatásában Magyary-Kossa professzor bevezet-
te a gyógyszertan korszerû bemutatókkal is kiegészített oktatását és az egzakt
kísérleteken alapuló kutatást. Az intézetet mûszerekkel szerelte fel. Ennek ered-
ményeként 1900-ban, a párizsi Világkiállításon ezüstéremmel és oklevéllel tün-
tették ki. 

A gyógyszertan, de legfôképpen a méregtan számos kérdésével foglalkozott
behatóan. Dolgozatai közül A mész kimutatása ezüstimpregnációval címû,
valamint a phloridzin-diabetesrôl, a baromfin mesterségesen elôidézett kösz-
vényrôl, az arzénmérgezésrôl, a szénsavmérgezés mechanizmusáról, a morfin-
mérgezésrôl, a mérgek okozta elmeszesedésrôl, és a dopping kimutatásáról szó-
ló dolgozata érdemel említést. A szövettani-kórszövettani technikában ma is
világszerte használják az ún. Kossa-rakciót a mészsó (kalcium-foszfát) szöve-
tekben való kimutatására az elmeszesedés megállapításában. Növénytani mun-
káiban a gyógynövénytermesztést szorgalmazta, és javasolta, hogy a gazda-
szövetkezetek értékesítsék a gyógynövényeket. Új gyógyszereket állított elô.
Nevéhez fûzôdik a Karodor sebhintôpor (1921), a Koptin-oldat külsôleg rü-
hösség, kullancsosság és tetvesség ellen (1922), a Vermitán p.o. zselatin kap-
szula a sertés, a ló orsóférgessége és a kutya egyes bélférgei ellen, a Gastin kap-
szula p.o. a lovak rozsférgessége ellen.

Könyvei: Gyógyszerrendelés (1901); Magyar állatorvosi könyvészet 1472–1904
(1904); Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem körébôl.
I–IV. kötet (1929–1940); A hazai gyógynövények hatása és orvosi használata
(1925). Ezeken felül 6 könyv társszerzôje, 260 tudományos dolgozata jelent meg
magyar, német és francia folyóiratokban parazitológiai, növénytani, állatorvos-
történeti, orvostörténelmi és nyelvészeti munkáival együtt.

A gyógyszertan és a méregtan munkaköre nem elégítette ki, a klasszikus
hagyományoktól el nem hajló szelleme neki való terrénumra talált, és valóban
elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar orvosi történetírásban. Lelkiismere-
tes történeti, nagyrészt eredeti levéltári kutatásainak anyagát szellemének gaz-
dagságával, tollának remeklésével oly formába öntötte, mely díszére válik egész
történeti irodalmunknak. Munkáját a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat négy
vaskos kötetben jelentette meg. Könyvét a Magyar Tudományos Akadémia
a díjával jutalmazta.

Tudományos és közéleti tevékenysége széles körû volt. Az 1904/1905-ös
tanévben a M. kir. Állatorvosi fôiskola rektorhelyettese, 1905-ben a budapes-
ti VIII. Nemzetközi Állatorvos Kongresszus alelnöke, 1907-ben az Országos 208
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Állategészségügyi Tanács tagja és a II. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztôbizott-
sági tagja. 1909-ben az Országos Közegészségügyi Tanács tagja. 1918-ban a Gyógy-
szerforgalmi Bizottság tagja és udvari tanácsos. 1920-ban a Magyar Tudományos
Akadémia levelezô tagjává választották. Az 1920/1921-es tanévben ismét rektor-
helyettes, 1921-ben a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen az orvos-
történelem rendkívüli tanára, 1922-ben a Felsô Oktatásügyi Egyesület választmá-
nyi tagja. 1930-ban tagja a Növényvédelmi és Növényforgalmi Iroda szaktanácsá-
nak. 1932-ben a Magyar Élettani Társaság választotta tagjává. Magyar orvosi
emlékek címû munkájával a Magyar Tudományos Akadémia érmét nyerte el.
1938-ban a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat tiszteleti tagjává választották,
1941-ben a Budapesti Királyi Orvosegyesület aranydiplomával tüntette ki.

Magyary-Kossa professzor klasszikus mûveltsége, sokoldalúsága, magas-
rendû erkölcsi felfogása, fennkölt gondolkodása méltósággal párosult. Férfias
komolysága mellett gyakran megnyilvánult szikrázó elméssége, a mosolygó,
derûs nyugalom perceiben közvetlen modora, mély filozófiájával telített meg-
jegyzései meleg napsugárként áradtak lényébôl. Elôadásait adomákkal és az
életbôl merített példák felsorolásával tarkította, hogy az elmondottak hallgatói
emlékezetébe jobban bevésôdjenek.209
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Magyary-Kossa professzor az orvos- és állatorvos-történetírás mûvésze, egy-
ben a közérthetô magyar szaknyelv fejlesztôje, ôrzôje is volt. Ebben tanítványai
és követôi voltak: Daday András, Gyôry Tibor, Kotlán Sándor és mások. Öles
termetû, széles vállú, szikár, szúrós tekintetû, magyar bajuszos, szakállas, köz-
vetlen modorú férfi volt. 

Keszthelyen érte a halál, 1944. június 21-én; hamvai a Fiumei úti sírkertben
nyugszanak.

Születésének 125. évfordulója alkalmából az egyetem szobrot állított, és Ma-
gyary-Kossa-emlékérmet alapított 1990 augusztusában. A központi könyvtár
külön reprezentatív helyiségében elhelyezett szakmatörténeti könyvgyûjtemé-
nyét 1983-ban Magyary-Kossa Gyuláról nevezték el. Emléktárgyait az Állator-
vostörténeti Múzeum ôrzi.
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