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EGY GYÓGYSZERÉSZETI TANKÖNYV A REFORMKORBAN
SZENTGYÖRG YI ISTVÁN

„Minden kezdet nehéz és tökéletlen'' - olvashatjuk a könyv első, elsá1gult oldalán . Címe: Elemi
i;; egytan kezdő orvosok és g,yóg,yszerészek számár a.
Szerzője Sz enne i t Ker. János, kiadták: 1847
július 18-án
A mottó talán a korabeli orvos- és gyógyszerész
hallgatónak szól, figyelmeztetés ül a könyv számukra új és nehéz anyagában rájuk váró foladatok
leküzdésére célozva? Vagy magának keres a szerző
mentséget, 11ogy - hiányosságot érezvén munkájában - a gúnyos kiitikát megelőzze? Ha rövid
történeti áttekintés után vázlatosan megismertetjük a konyv anyagát, választ kapunk e kérdésekre
és meglátjuk, hogy nem ok nélkül került e tömör
kis mottó a mű elé
Az 1825-ös országgyűlés, amely határozatot hozott a Magyar Tudományos Akadémia létesítésére,
egyben megindítója volt a reformmozgaJo mnak is
Addig soha nem tapasztalt lendülettel indult meg a
szellemi élet; megalakult a Magyar Tudós Társaság, a Magyar Kir„ Természettudo mányi Társaság,
és a tudományokna k e fórumain már magyar nyelven hirdették a ko1 kiválóságai a tudományszere tetet.
Egymás után hirdettek meg pályázatokat; alapítványok és szellemi-anyag i juttatások serkentettek munkára Célul tűzték ki-·többek között-a
magyar tudományos szaknyelv kialakítását, amely
nélkül elképzelhetete n lett volna a nemzeti tudományos élet megteremtése és fejlesztése; a jegyzetek
és könyvek ugyanis mindeddig főleg német és latin
nyelven jelentek meg, az Orvosi Karon pedig B u gát Pál kinevezéséig (1824) csak Rá ez Sámuel
és B e n e Ferenc tanárok adtak elő magyarul.. Az
előadások nyelve egyébként latin és né.met volt (7).
Különösen a vegytan helyzete volt mostoha . Az
Orvosi Kar 1770-es nagyszombati megalapítása óta
ezen a katedrán N e n d t v i c h Károly tanársága
idején (1848-50)han gzottelaz első magyar nyelvű
előadás (16) Az utána következő tanárok még
mindig osztrákok voltak (S a n g a 1 e t t i és
W e r t h e i m), egészen Than Károlyig (1860)
(7, 16). Paradox módon mégis Schuster János,
a vegytan intézet német ajkú tanára (1810-1838)
vetette föl először komolyan~ magyar szaknyelv kialakításának problémáját . Ő segítette elő az első
magyar nyelvű gyógyszerészi közlemények kiadását (7, 9, 16), ő volt az - bár nyelvünket soha
nem tudta tökéletesen elsajátítani -, aki Bugátt a 1 és társaival verscn:yezve elkezdte azokat a
műszavakat alkotni és alkahnazni, melyek közül
ma is sokat használunk a kémiában
Utána S a n g a 1 e t t i Ede következett a katedrán (1840-48, majd 1850-54) és nagyrészt az
ő előadásai alapján, de bizonyára S ch u s te r hatására úta meg Mann ó Alajos gyógyszerész az
első magyar nyelvű orvos-gyógysz eiészi vegytan-

könyvet, amelyet 1842-ben jelentetett meg (1) 1
Munkássága, tragikus élete és korai halála bizo·nyára döntően befolyásolta Sz enne r tet könyvének megírásában. Ő is ragaszkodott San g a 1 e t ti előadásaihoz, mégis úttörő munkát végzett,
amit az a 100 oldalnyi „életműves" (szerves) kémia
bizonyít, mely előszöt látott napvilágot magyar
nyelvű szakirodalmun kban (10) Munkáját már jóval nagyobb érdeklődés kísérte, mint elődjéét
(M a n n ó könyvéből 5 év alatt 50 példány kelt
el (1), mert használatának elterjedését szivén viselte az egész magyar tudományos világ és már jóval a megjelenés előtt az Orvosi Tár 1846 nov 1-i
száma „Mutatványok Szennert Ke1 János
vegytanából" címen előzetest közöl több oldal terjedelemben, majdkésőbb, megjelenéseko r is hirdette
(10, 11) D1 Rosenfeld Józseftöbbek között
e munka hatására hívta fel híres cikkében az orvosok és orvostanhallga tók figyelmét „azon csudatellyes tudomány" megismerésére , mely nélkül az
orvos „iránytű nélkül fog tévelyegni a kétes tengeren" (8).
A szerző két részre osztja könyvét: életműtelen
(szervetlen) és életműves (szerves) részre. Az életműtelenhez rövid bevezetést közöl; messzemenŐe!1
lépést tartva a kémia akkori fejlettségi fokával
tárgyalja - mintegy 10 oldalon - a fizikai és kémiai alapfogalmaka t: homogén-heter ogén anyagok, bomlás-egyesü lés. A kémiai affinitás érintése
után kitér „a nagyfelületű anyagok" szerepére a
reakciók lefolyása során A vegyületek keletke7A\sénél felhívja a figyelmet a sztöchiometrik us arányokra, majd a „parányi elmélettel" igyekszik
cáfolni azokat, akik eddig „az anyag tökéletes áthatását hívék". Fogaln1azása szeri11t a. „parányok
(Atome)", melyeknek „meghatározo tt tériméjük,
idomjnk vagyon, s melyek ha egymással egyesülnek egymást át nem. hatják, hanem egymás mellé
fekszenek" és így alkotnak molekulát
A bevezetés után rátér a „fémdékekre" (nem fémek), ahol az elsőként tárgyalt oxigén fejezetén
belül magyar ázz a az oxidáció-reduk ció, sav-lúg képzés folyamatát.. Minden egyes elemmel a következií
beosztás szerint foglalkozik: jele, vegysúlya, elő
jötte (előfordulása), előállítása, jellemei (tulajdonságok), vegyületei és azok előállítása, fertezvények
(szennvezések), hamisítások A vegyületek előállí
tásánál majdnem minden esetben hi-,;atkozik az
Osztrák Gyógyszer könyvre, hogy az „anyagok tisztátlansága illőképpen kizárattassék" . Az analitikai
reakciókkal igen alaposan foglalkozik és ahol csak
szerét ejtheti több reakciót is közöl a más elemektől, vegyületektől történő elválasztás céljából
1 A Gyógyszerészi
KaI (Budapest) tulajdonában van
vegytanának egyik példánya, melyet valaki 1ongyosra
lapozott, majd minden sorához saját gondolataival széljegyzeteket fűzött; halványuló tintával az első oldal
alján olvashatjuk: Szennert K. János tulajdona.
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A fümek felosztása - „ égvényes fémek" (alkáli
fémek), „égvényes földek fémei" (alkáli földfémek), „valóságos földek fémei", „nehéz fémek" -:kö1ülbelül megegyezik a mai felfogással. Érdekes
táblázattal is találkozunk, mely a fémek felosztását
tartalmazza a „kénhidrogén eiánti tekintetből"
Négy csoportot különböztet meg a leváló csapadék alapján:
1 kénhidrogénnel nem ad csapadékot,
2 kénhidrogénnel csak lúgos közegben ad csapadékot,
3. kénhid.rogénnel csak savas közegben ad csapadékot,
4. kénhid.rogénnel savas és lúgos közegben is ad
csapadékot.
„Hogy pedig az említett kémszerekkel a kémlések biztosak legyenek, szükséges, hogy a kémléshez
használandó szerek tiszták legyenek " E táblázatában először szernpel magyar nyelvű szakirodal1nunkban: a ma is használatos , ,szulfidos" elválasztási rnndszer alapja.
„Égvénymé1és" (alkalímetiia) cím alatt adja
meg a káliumhidroxid acidimetriás és a szénsavas
sók minőségének meghatározását. Az utóbbi vizsgálatnál erős savval kiűzték a vegyületből a széndioxidot és az előzően pontosan mért anyagot ismét méiték - a súlyváltozásból vonták le a minő
ségi következtetéseket.
A szerző legnagyobb érdeme természetesen a 100
oldalon fold.olgozott szerves kémia Először ( 1O) próbálj a azt a fiatal tudományt nyelvünkön magyarázni, melyet a kornbelí fejlett német szaknyelv is
csak körvonalaz
Másfél oldalnyi bevezetés foglalja össze a „1égi"
és új elméleteket, majd felsorolja azt a 10 vegyületet, melyekből származtatja a szerves anyagok első
csoportját, a ,,műtermi'' (laboratóriumban vagy
csak ott előállítható) vegyületeket. Ezek közül
idézünk néhányat:
Legfölköneg-ammo nium-Am Etzetanyacetylum-Ac
(ecetsav)
Füzeny-salicylum-S a
Kékeny-cyanum-C y
(Első a vegyület új magym neve, aztán a latin név,
majd az általa ha,sznált vegyjel következik)
A csak a természetben előforduló („nem mű
teimi"), azaz a még nem szintetizált vegyületek felsorolása, fizikai, kémiai tulajdonságaik leírása ad.ja
a szerves rész második csoportját„ Ezen csoporton
belül ismerteti a következőket:
l„ Életműves savak: borkősav, citromsa\•·, al1nasav, csersav, gubacssav, gyantársav (borostyánkő
sav)
2 Zsiradékok: olajok, faggyuk, zsírok (itt kimerítően ír az elszappanosításról).
3 Égvényd.ékek vagy életműves aljak (alkaloidák)
4 . Proteinek
Befejezésül „Életműves vegybontá-s" cím alatt
ismerteti a szerves vegyületekben levő C-, H-, 0-,
N-tartalom meghatározását Utoljára betűrendes
tárgymutató következik
Sz enne r t munkájának kiadatását S t áh 1 y
Ignác segítette elő, aki ekkor Magyarország fö-
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orvosa és az Orvosi Kar igazgatója volt, a halad.ás
híve, a magyar nyelv pártfogója, 1848-·ban pedig
az ő aláírása szentesítette az első magyar gyógysze1könyvi bizottságot (7, 12); a szerző neki
ajánlja művét.
Az előszóban olvashatjuk, mi indította -többek
között - e tankönyv megírására: ,,Sajnos tapasztalá a szeiző, hogy a vegytan eddig csupán idegen
nyelven adatott elő, s így magyar ifjurn úgy, mint
kellett volna, nem hathatott " Tisztában van azonban azzalis, hogy könyvének olvasásakor a diákoknak majd.nem olyan nehézségekkel kell megküz.
d.eniük, mintha idegen nyelvű lenne . Ezért talál·
kozunk lépten-nyomon az újonnan gyártott szavak
mellett zárójelben levő német és latin megfelelő
jükkel.
Könyvében elsők között alkahnazza a vegyjeleket, amit „ . kettős okból tettem: a könyv tartalma kevesebb tért foglalván el, jutányosabban
megszerezhetendő, másodszor: mivel a kezdők a.
jegyek jelentését sajátokká téve, az összetett testek alkatrészeit alaposabban megtanulhatandják "
A vegyjeleketa bevezetés után szótárszerűen közli,
hogy az olvasó bármikor visszakereshesse a ))megfejtést", és ha elgondoljuk, hogy pl. a kálium·
hipoklorit fOrdítása nalhalvacssavas haméleg", bizonyára gyakran előfordulhatott, hogy a diák fogcsikorgatva lapozott vissza ehhez a szótá1hoz. Akkor már elég sok szerves vegyület tapasztalati képletét ismerték, ezeket azonban alig használja, hanem csak a vegyület latin kezdőbetűiből alkotott
vegyjeleket
A kémia megértéséhez magas fükú fizikai és nen1
ke,Tés matematikai ismeret szükséges. }iiárpedig a
korabeli orvos- és gyógyszerészhallga tó ezen alapismereteket majdnem teljesen nélkülözte, amikm
elősZör nekivágott e „csudatellyes tudománynak",
hogy átrágja magát a 330 oldalon felhalmozott
igen nagy és újszerű .anyagon, nyelvezete11. De emlékezzünk csak, figyelmeztették is őket: „Minden
'i
kezdet nehéz
A feldolgozott anyagnak - mely vegyszerismernt és vizsgálat volt a vegyületek gyógyhatásának
említése és a fizikai-kémiai alapfogalmak mélyebb
tá1gyalása nélkül - napjainkban leginkább a harmadik évben kezdődő gyógyszerészi kémia stúdiuma felel meg [15]. A szervetlen vegyületeknél
még csak kapunk némi támpontot Sz enne 1 t tői a 'együletek létrejöttének megértéséhez, melyet a „berzességgcl" (elektromosság) is összefüggésbe hoz, de mit érthetett a diák abból a szerves
kémiából, melyben még-a szerző által is alig használt - tapasztalati képletek is többnyire hibásak
(a mai é1 telemben vett szerkezeti képlet akkor
még nem létezett). A szerves részben reakciókat
nem közöl, csupán a.z előfordulási helyet és az elő,
állítás módját.
· A könyv sokat nyújt a kmabeli gyógysze1észeknek (és hallgatóknak), mert a vegyületek tisztasági vizsgálata terén bőséges, értékes anyagot halmoz fol, és az előállítások kidolgozásánál is minden
esetben alapos A vegyületek kvalitatív és kvank·
tatív vizsgálatainak részletes, pontos leirásával pedig felébresztette az olvasók érdeklődését a vegyületek mél~;·ebb 111egisme1ésére, egyéni analitikai és
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egyéb vizsgáló dásra l\findent összevet ve nehéz tantárgy lehetett az orvos-gy ógyszeré szi vegytan,
melyből csak ·a vegyszer eket lehetett megisme rni,
de nem a kémiát, és nehezen képzelhető el, hogy az
mvostan hallgató k gyakrab ban lapozga tták volna e
könyvet Láthatju k tehát, hogy a lelkiisme retes,
ifjú szerző sem volt kömiyű helyzetb en, ha olyan
munkát akart kiadrú a keze alól, mely kielégíti a
tanuhúv ágyó fiatalság igényeit, márpedi g - és
e~t előszavába11 is többször hangsúly ozza - n1IDdel) vágya ez volt.
Eletéről keveset tudunk, S z i n y e i is csak nevét és ezt a munkájá t említi meg (14), pedig
l\t[ a n 11 ó életrajzá t és munkáss ágát részletes en ismerteti (14) . Sok eredmén ytelen keresés után végül
is a Budapes ti Orvostu dományi Egyetem tanácstermébe n őrzött ún.. Aranykö nyv segített, amelybe
bevezett ék az Orvosi Kar 1770-es megalap ítása óta
végzett hallgató k nevét (a gyógysz erészeké t is),
diploma munkáju kat és egy-két személye s adatuka t
A 663 oldalon találhatu nk rá nevére 2 , majd többek között olvashat juk: „ 1845 október 20-án jól
felelvén ugyanaz nap folesked tetett és joglevelé t
.kivette. " l\iá1 amarossz igeten született 1820-ban ,
diplomá jának n1egsze1zése után még egy év sem
telt el és készen volt könyvén ek kézirata. Ugyaneb ben az évben a M K. Teimész ettudom ányi Tá1saság.
is tagjává fogadta (13). Több mint két évtizedig
nincs róla adatunk ; á fővárosban valószínűleg csak
rövid ideig maradt és visszaté rt szűlővárosába.
Csak 18G8- ban találunk rá Sáros megyébe n Kisszeber1 városába n_ (3), ahol mint g,yógysz ertár-tulajdonos működött 1880-ig. 1881-től már I m r i eh
Győz6t találjuk helyén (4) 1885-ben találkoz unk
vele ismét, de már Csákvár on (5) és eddigi adataink
szerint ez volt pályáján ak utolsó állomása . 3
Könyvé t még egyetem ista korában kezdte írni,
így emlékez etében élénken élhettek azok a „küzdelmek' ', melyeke t ezzel a stúdium mal kellett megvívnia dikátárs aival együtt Az ő helyzetü ket is
messze1nenően figyelem be véve, nagy segíten.ia karással, az orvos-gy ógyszeré szi kémia fejlődésébe
vetett hittel, (melyet T h a n Károlyé k messze
előremutatva igazoltak ) dolgozta fel ezt az anyagot, és ha elképzelé sei nem valósult ak meg tökéletesen, nemcsak az ő hibája
„Minden kezdet nehéz és tökéletle11"
ÖSSZEFO GLALÁS

Magvaro rszágon a XIX sz első felében kibontakozó szellemi mozgalon1 a szaktudomány~ok ·vo2 A mindeddi
g latinul írt könyvben először az
alatt találunk magya1 nyelvű szöveget.

ő

neve

:s A GyógJszeré~zi Közlöny S?;e1keszt ésében megjelenő

Gyógysze részfJk Evkönyv ének 1887. évi példányá ban
olvashatj uk nevét utoljá1a, a Gyógysze részek naptá1a
azonban rnég 1888-ban is Csákváro n találja (ez az utolsó
adatunk) (2, 6)
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natkozás ában nem hagyta érintetle nül a gyógysze részetet sem. Itt kívánom felelever úteni annak a
tehetség es ifjú gyógysze résznek az emlékét, aki a
hagyom ányok visszahú zó korlátait elhárítva , magyar nyelven jelentett e meg gyógysze részi vegytan
tanköny vét, melyben igyekeze tt összegez ni korának leghalad óbb vegyésze ti elmélete it.
Sz enne r t János könyve a második ilyen jellegű munka magyar nyelvű szakirod almunkb an.
Kin1agas ló érdeme a száz oldalnyi szerves kémiai
1ész, niely nyomtat ásban, magyar nyelven először
látott napvilág ot
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ténete. 1930„ - 12. Orvosi Tár. 1846 X. 308. - 14.
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PE3lOME
l1HICJIJieK IYaJJbHOe JJ:BfDl\CHHe pa3BepibIB alOI.U;eec.H 13
Bettr pu11 B rrepso11 rro rroBHHe XI X„ scH:a B ttaYKe, ne npoxo;uv10 6eCCJTefíHO H MHMO tj:lapMar(HH „ ABI'üp B cnoclí
CTaTbe )f{eJ1aer 0)f{l18Hfb rraMJJTb 0 TarraHJ JIHBOM MOJIOAOM
4JapMal(CB I'C, KfO BürrpeKH TJJHYll(I-IM Hasag rrperpan;a1 1
rpagwu:i1i1 Ha BeHrepCKO M .513bIKe OITYŐJIJil(OBaJI yqe6HH!(
rro cpapMau;e sruqeCKOÜ XHMHH B KOiüpOM OH c1apaJIC5I
pesro~u1ponarn 1-1aH60Jice nporpeccH BHbre XHllIH4CCh'
.He
reopHH 1oi:t srroxH„ I{tt11ra .Httollla Cettttepra RBJI5ICTCH
sropoH paőoroH n settrepcKo H HaYqttoil JJHTepary pe. Ero
BbI,D;aJO!l(ei1 3aCJIYfűÜ 5IBJ15ICTC5I CIOCTOPOHHaH qacrb oprattnqt·Cl(O i1: XHMHH, KOTopa5I s rrepsnn1 pas rrctrara.no cb Ha
BeHrepCKO M 5I3b!KC

ZUSAMM ENFAS S UNG
Der g1üsse Aufsch'\v ung im UÍ::iga1ns geistigen J_,eben
in der e1sten I-íalfte des XIX„ J ah1hunde 1ts spiegelte
sich auch in der Pha1mazi e \vide1 „ János Szenne1t, der
begabte junge Pharmaze ut, schuf die G1enzen d6r zurückziehe nden Kriifte der Tradition ab und veröff6nt lichte sein LehI buch der pha.1maz eutischen Chemie in
ungarisch er Sprache, in \velche1n er eine Gesamtüb e1sicht
über die fortsohrit tlichen Theorien der derzeitige n chemischen \Vissensch a.ft gab. Sein Buch \var das Z\veite
derartige 'Verk in de1 ungarisch en Fachlite1a tur.. Von
he1vorrag ender Bedeutun g ist der l{apitel der 01ganischen Chemie, die erste gediuckt e Abhandlu ng in die··
sem Bereich in unga1isch er Spiache
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