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NÉHÁNY KIEGÉSZÍTŐ ADAT A MAGYAR IATROKÉMIA TÖRTÉNETÉHEZ
BZEPESSY GÉZA

1.'izerz6 a pozsony,i levéltár adatai, l. ala1ninl korabeli
nyo1ntatásúan rnegjelent ü·odnlorn alapján nyújt kiegészítő adatokat a rnagyar Iafroké1nia történetéhez,
el„ő.sorhan a Rayger család úttörő 1n1tnkásságához
lt} család orvos tagjai raldáJc le a törvériyszéki 01vosta11,
alapjait;, Így pl Ra.yger Károly (1641-1707) találta fel ,;, alkalmazta a gyakorlatban a tüdőúszó
próbát. Édesapja, Rayger Vilmos gyógyszere, a hólyag- é.s vesekő ellen igen hosszú ideig Európa~szerte
ismert volt. V alarnennyien foglalkoztak mind a gyógynövényekkel, niind az á..sványi eredetű gyógy.sze1·ek
használatával
1

*
A XVII sz. olyan Deves orvosainak szeretném
emlékét feleleveníteni, akik egyben kémikus-fizikus-gyógyszer észek is voltak: a pozsonyi Rayger
Károly (1641-1707) aki 330 évvel ezelőtt született
és fia Ifj. Rayger Károly (1675-1731).
Rayger Károly atyja, Rayger Vilrnos [1] Bécsben
született 1600-ban és „De gastrologia" című értekezésével a tübingai egyeteinen nyerte el az orvostudmi oklevelet. Bécsben élt, ott volt gyakorló or\· os és egyben Alsó-Ausztria fizikusa. Protestáns lévén a vallászavargások idején 1636-ban elhagyta
a fövárost és Pozsonyban telepedett le, ahol rendkíüil jól jövedelmező orvosi gyakorlatot folytatott
II. Ferdinánd császár a Pálffy család javaslatára
nmgyar nemességgel tüntette ki Kémiai-gyógyszerészi kísérletei e1ed111ényeként neve isinert lett
a híres „hólyag és vesekő elleni gyógyszerével",
inelyről inég 1774-ben is en1ütést tesz Weszpré1ni,
hangsúlyozva, hogy azt inég az olasz és né1net hercegek js _jó ered111énny·el használják: i,Pulvis contra
arena111 et ca1cu]un1 rene111", inely rákszen1ből, to-

jáshéjból és csigahélyból állt [2] Ennek az „arcanum"-na1( titkát unokájára Jtayger .Katalin ZsuZt;Janná1a ('l_'orkos .Ju<>f'us Jári_,os, pozsonyi neves or-·
vos özvegye) hagyta
l?a-yger V ilrnos .G:~ éves korában halt ineg és halála
a pozsonyi evangélikus ietnet.tiben egy családi
kriptát építtett:JLt-, 1nt-Jlyet tt következő felirat díszített:
„ TVilhel1nu.s lfuyger, l")hilosophiae et lYfcdicinae Doctor
Ac Illust„ P T lnfra Onasim Physicus 1\-:fortalitatis
1nen1or Hunc Locum Sibi Suisque Quo Corpora Anirnabus ln Aeternitate et volantibus Hun1entur Delegit et
Ac1e suo Comparavit Anno 1650."
előtt

Öt gyermeke közül Ferdinánd orvos lett, Károly
pedig fizikus [3] Id. Rayger Károly különösen kitűnt Jnár a pozsonyi gin1náziu1ni tanuhnányok idején, ezért 18 éves korában az altdorfi akadémiára
ment, ahol 3 évig folytatott taamlmányokat. Ezután a wittenbergi egyetemen találjuk nevét. Később
úgy érezte, hogy a strassburgi tanulmányok - a
nagynevű Sebiriis Menyhért és fia Albert előadásai
- szá1nára nélkülözhetetlenek orvostudománya
csiszolásában. Érdekes, hogy ott jött rá, milyen fqntos a növénytan, ezért 1665-ben J_,eydenbe ment,
ahol n1egisme1kedett Sylviu,s növénytanj rendszeré·vel Következő állomása Párizs volt, ahol anatón1iai és sebészeti tanuhnányokat fülvtatott, vala111int a nagynevű n1ontpel1Íe1-i egyeie1nen, az úu
„Iste11 l{ertjében" a gyógynövények tanuhnányozását tartotta fi5 célnak l 66i-ben avatták Strassburgban orvossá. 1668-ban beutazta egész Itáliát,
majd hazatért szülővárosába Pozson·yba, ahol megkezdte gyakorló orvosi tevékenységét Gyógyító eljárásai révén oly nagy hírre tett szert, hogy n1unkássága elis1neréseként 1 L·ipót császár udvari orvosává nevezték ki Ezt követte az a kitüntetés, hogy
1694 decen1ber 24-én a bécsi császári tudon1ányos
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akadén1ia t-e1111éHzettudon1á11yi szakosztálya 1·en-

des tagjává választotta. -1-i~lhunyt 1707; január l -én
Pozsonvba,n, 65 éves korában [4J Eszleléseit az
„Acad;n1ia tffiperials Naturae Cu1iosoru1n" (Ephemerides) című folyoirnt közölte [5J Összesen
nyolc könyve isn1e1t, a1nelyek szépen dokumentálják tevékeny, munkás életét. Legjelentősebbek közöttük az „Observationes 111edicae Ephen1eridibus
Nat Curiosor insertae" e nagyobb szabású 1nűve.
Ebben leírta az 1671- és 72-ben Pozsonyban pusztító 01 báncjárványt, 111ely Spengler szerint valójában vörheny volt [G] Munkájában ÍI a hascsapolásról, melyető ehet, mert egy beteg meghalt acsapolást követő műhiba következtében Ugyanitt felhívta a figyelmet az asepsis tényére [7]
Nevét azonban a tudományban az ún. tüdőúszó
próba felfedezésével tette halhatatlanná . Valójában
ezt már Galenus [8] is tudta és említette is művé
ben, hogy ha az újszülött születése után halt meg
(lélegzett), akkm a tüdejéből vett minta a víz színén úszik, ha pedig halva született, tüdődarabkája
a vízben lesüllyed Ezt a „galenusi" felfedezést
1651-ben említette Harvey, majd 1663-ban Baitholinius és 1667-ben Rayger, ill vele egy időben
Swammerdarn is [9] Elsőnek azonban kétségtelenül
Rayger alkalmazta és ajánlotta „in fom gyermekölési bűnperek'' bizonyításkiegészítésére Ezzel egyben lerakta a törvényszéki 01vostudo1nány alapjait is. Követői között első volt Schreyer János
zeitzi fizikus [10], aki 1683-ban a német nyelven
Íl t és híressé vált wittenbergi vádiratában Raygerra hivatkozott és annak n1ódszere sze1int vizsgálta
meg 1681-ben Wecker György pagani fizikus társa~
ságában egy felboncolt újszülött tüdejét Sokan tévesen poseni szár1nazásúnak tartották
így
Sclu eyer is - a1ni i1yilván a „posoniensis" elirásából származott Thornasius Christian (1655-1728)
azonban n1ár helyesen írta: „Med. Di:. et physicus
Posoniensis", de a nevezetes boncolási jegyző
könyvben nem tüntette fel
Bár1nilyen nagy jelentőségű volt is Rayge7 munkássága az 01vostudo1nány új feladatának vázolásában, módszere mégis csak száz es7.tcndő múlva terjedt el. Ennek
talán legfőbb bizonyítéka az, hogy a ll!lária Teréz1:a
uralkodása alait kiadott (1768) tö1vényszéki seb- és
hulla vizsgáló utasításban még nen1 sze1·epel, de 17 77ben Haen [ll] 1nűvében már részletesen leírta.
Sokat kísérletezett, s bár főleg a gyógynövényekben
bízott, azért az ásványi eredetű gyógyszerekkel is próbálkozott. Ami találmányait illeti, sorsa a rnagyar tudósok tradicionális sorsa volt, hiszen azokat külföldi
avatta fel és vezette be, alkalmazta sikerrel (gondoljunk
csak Haenra és Kúhnr8 [12]. Számos kitűnő dokumen-
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t un1 maradt f~:nll a pozsonyi lo\,éltá1 ban Raygetról, a
polihisztor ia.t1okénükusról [3], így 1nód nyílik közelebbi
rncgismerésé1·e is„ Szüleit61 szép vagyont ö1ökölt, arni lehet,ővé tette, hogy ko1noly kísérleteket végezzen. Az
egyik adat fogalmat nyújt vagyoni helyzetéről: a városi
tanács ugyanis 335 forint 36 krajcár adót vetEJtt ki az
örökö~eire: bár később ezt 280 forintra csökkentette [14]

Fia ifj. Bayger Károly ugyancsak onos 'olt
(1675-1731) és nagynevű atyjának nemcsak nevét,
ha11e1n hu1nanitását, tudon1ányszon1ját is örökölte
I. . elkes 1nűvelője volt a kór bonctannak és ő is
Pozsonyban gyako10lta gyógyító tudományát
Leghíresebb ténykeaesll-"VD!t a híres „szőnyi ikrek" ről írt tanulmánya. Ezek ugyanis a pozsonyi 01solyita kolost01 ban haltak meg. Felboncolta és így
megfojtette az ikrek érdekes életjelenségeit, szervezetük összhangját
Id. Rayger Károly (1641-1707) művei:
1 Dissert-1ned Praes I Alb„ Sebizio deinedia Argento1
(1664).
2. Diss . inaug. med sine Praes de SalivaE- natura et
vitiis. A1gentor. (1667).
3 Observationu1n medieinalium Centuria a D. l)aullo
Spindlero Posonii consignata, studio et opera Ca1oli
Rayge1i collecta in ordinem redacta scholiis, propriisque observationibus acta Accessit D Mait. Rulandi
Sen Thesau1us medicus oontinens aurea rnedi<..:a·
menta, pro ornni aetate et sexu, oontra on1nes inorbos
etc. Francofurti (1961)
4 Alph. I plag 20 Recensetu1 in Act Ei udit Lipsien··
sis (1691).
5 Jaeobi Rolandi de Belebad Aglossostomographia,
sine Dese1iptio oris sine lingua quod perfecte loquitu1·, et 1eliquas suas functiones naturaliter exercet:
a Gallico in Lat.iun1n convel'sa, et adnotationibus fl ..
lust1at.a. Bxstat in Ephemer Nat. Cu1ios Decur. l
au III. appendico pag. 481
6. Oonstitutio epidemica Posonionsis annorum 1G95.,
1G9G, 169i. Insert.a legitu1 ~-1._ppend Epheme1id
Nat Cur. Deeur.111. An. V. 0t \TI.. pag. 174
Obser;vationes medicae Epheme1idibus Nat Curioso1
ins. (Ev nélkül; valószínűleg Pozsony).
8 Observ. de .Puella sine cel'ebro nata. Exstati in Bibli··
oth Dan. Cle1ici et I Jao. l\1angeti anato1nica, edit
genen an. 1685 in fol Libr II.
9. Opera, qua in Msc„ l'eliquit, hae1ent hodiedum in se1
ete
a) Dia1ic:um obse1v. prope t1ecentis referturn,
b) Responsa et cons. medica
e) Constitutiones aeris ab an. 164í, ad. a. 1105
d) Epho111 de euden1iis et epidemicE1s Hungariae
Aquis

HtODALOM
1. We8zprénii Suoc:ineta medico1urn Hunga1íae et
'.rransilv. Biogr Centuria prirna Lipsiae (1774)
2. Szathniáry L
„f\.. magyar iatrokémikusok". lVJagyar
G·yógysze1·észtud Ert. Bp. (1933) - 3„ Exüactus ex:
Ausgaben de1 \?\Teing<'irten und Heuse1 angefangen nach
GeörgE-J (1635) (A pozsonyi levéltárban.}; lVeszprérni
„Pressbmg und seine U1ngebungen." von Peter Ballus
(1823) .. - 4. Ephemer Nat. Curioso1·„ Oentur VII. et
VIII. - 5. Szu.n1owszky-He1czegh · „Az orvostudomány
tö1ténEtE:." Bp. (19:~9). - ü Spengler „Geschichte der
Chiiu1gie" 11 (1819). - 7. Sprengel · „Versuch einc1
p1agn1atischcn Geschic11te der Arzneykunda" von ]{urt
J3prengel. (Több hclJ cn, így id„ műben is: Sp1engler)
Halle (1827). - 8 \Tie1tcljah1sch1ift f. ger. l\,fed. Neue
Folge XXX\TIII. Band „Zum 200 jahrigen Jubileum
de1 Lungenprobe von Prof. D1·. Blu1nenstock in Krakau"
(1883). - 9. Schtl'·annnerdani · „Tractus physico me··
dicus de J·espiiationes et usu pulmonmn". Leiden ( 166'7);
Ezenkívül: ,,Skizze eine1 pragmatischen .Literárgeschichte der l\1edizin \ on Dr J, D. l\fetzger''. Königsbe1g
(1792) - 10 Sclueyer, .J Di. Johann Schreyer Stadt
und Iand-Ph)'sicus in Zeitz (1725) - 11 .4ntonii de
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Haen „Consiliarii _A_ulici et Medicinae Prac:ticae" etc.
Vindobonae (1'767) - 12. „Samn1lung medicinischer
Gutachten" Breslau und Hüsc:hbe1g. __ (1791), „Dr
J ohann G-ottlieb -~iihn, Adjunctus des kg. collegii medici und SanitatiS~---:I{ieis- und Stadtphysicus."
13. „Ext1ae;.tus prot. aütion Civitatis Posoniensis"
(1688-93) - 14 „Extr. p1·otocolli action. ab anno
1683 usque ad annun1 168 7" L R Civ Poson. pag
2()0
15 „Exfi. p1ot-ocolli action. Civ. Pos 17091714"
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ŐOl10/lHUmeAbfible daH-

Asrop Ha OCHOB3HHH .o;aHHbIX apxttsa ropo.na EpaIHC11asa, p;aJiee JIJfrepaTYpHbIX ,n;aHHblX OIIY6JIHI(OB3HHbIX B
csoe spe!\I.51, rrpHBO,I{HI .ll;OilOJibHHJeJibHhie ,n;aHHbie 06
HCTüpHH aeHrepCKOi1 i1arpo-XHMHH, B rrepBYIO oqepe;:i;b 0
ITHOHepCKOli ,n;e.HTeJibHOC1rI CeMbH Paü2ep. BpaqH (qJieHbI
ceMhH Pati2ep) C03)J;3JIH OCHOB~' IOpH,D;IflieCKOli Me)J;IU„J:HHhI,
raK !{apoU Patizep (1641-1707) OIKpbIJI H npttMeHT!Jl Ha
npaKrHKC npo6Y Ha ITJiaBaHHe JierKHX JleKapCTBO rrpoTHB KaMtteH ITOl.fCf( H J\'lQqesoro IlY3bip5I BBC)J;€HHOC ero OT'··
r~oM B1vz.11101uo11t Pal12ep npogOJI)f(HTCJihHOe apeMT! 6hIJIO
H3BCCTHhIM BO BCCÜ Esporre. Bce OHH 33HHMaJIHCb raI< e
JICI<apcrseHHhIMH pacre111IHMI1 KaK H rrpHMCHeHHCM JICKapCTBeHHblX
rrpenaparOB
MHHepaJihHOf'O
npoHCXO)l()J;CHHH
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G Szepessy: A cont1·ibution to the history of the
iatro-chemistry in Hungary
Thc cont1ibution presents dat-a compiled from the
Pozsony Archiv and from contemporary literature >vith
det-ailedrevie>vof the >vork of thE, n1ernbers of the family
Rayger, founders of the Hungarian forensic medicine
in the 1 7th Cent1u·y, by \\'home also medicina! bot<„ny
and the application of mineral drugs had been cultivated
on a high level

G Sz epe s s y: Ergünzende Daten zu1 Geschichte
der ungar·ischen Iatro-Che1nie
·v-erfasser liefE:rt -~fgrund von Archivbefunden,
so\vie den Veröffentlichungen--del' zeitgenössischen Literatu1 - einige Angaben zur Geschichte der ungar·isohen Iatrochernie, unter besonderer Be1ücksichtigung
der bahnbrechenden TatigkCit der Familie Rayge1·„ Die
Aerztemitgliedcr der Familie Rayger legten die Fundamente de1· gerichtlichen l\fedizin nieder„ Károly Rayger
(1641-1707)_ \var es, der die Lungensch\vimmprobe entdeckte und sie auch in der Praxis verwendete Sein Vater, Vilmos Rayger, erfand ein l\fittel gegen Blasen- und
Nierensteine, das lange Zeit hindurch in ganz Europa
bekannt \Var Beide vvidmeten sich sowohl <len Arzneipílanzen, wie auch der \Ter\vendung von Arzneistoffen
mineraler Herkunft

(Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota)
É1kezett: 1971 nov 11

A DAGANATOS BETEGEK
l<'ÁJDALOMOSILLAPÍTÓ KEZELÉSE
Hej. Orv Hetit 112, 825 (19 il)
A súlyos állapotban lev6 daganatos betegeken nen1··
usak a daganat, hanem az általa előidézett általános tünetek is kezelést igényelnek. A fájdalom, a gyors súlyvesztés, a láz, a vérszegénység és a hypoproteinaemia
gyakran társulnak a daganatos betegségekhez
Ernlítésr·e rnéltó fejlődés történt az utóbbi évtizedben
a daganatos betegségek által okozott táplálkozási elégtelenség ke:t:elésében transzfúziókkal és különböző protein- és lipidkonoentrátuinok intravenás adásával. A ke1not.erápiával együtt végzett „nen1 specifikus irnmunterápia" ui fokozza a szervezi:1t daganatellenes védekez<Íképességét
A.z előrehaladott állapotban levő daganatos bel,0gek
fájdalmának enyhítése részben inég rnegoldatlan kérdés. A gyógyíthatatlan betegek kezelésekor a hagyományos fájdalorncsillapítók elégtelennek bizonyultak;
ilyenko1 kábítószerek, a morfin és szá1mazékainak adása
rendszeressé vált. Ezek képesek időlegesen enyhíteni a
betegek panaszait, de a kábítószerek utáni igény fokozódik
·
Ez a jelenség indokolja, hogy figyelmünk új típusú
analgeticumok kipróbálása f8lé terelődött
Az utóbbi időben Knoll, Mészáros, 6'zentn1,1:klós,i,
FüTst, Magyar és Bánfi szintetfa:álták és vizsgált.ák a
homopYJ-'imidazolok csoportjához ta1 tozó, analgetikus
hatású anyagokat. Ezek közül az l\'IZ-144 jelzésű „P10bon'' klinikai szempontból is fájdalomcsillapító hatásúnak bizonyult Amikor morfinnal vagy annak származékaival együtt adták, ezek fájdalon1csillapító hatását fokozta Vizsgálataik során a szerzők arra várnak, választ,
hogy a Probon effektív dózisának hosszabb ideig való
adagolása inkurábilis daganatos betegeknél fükozza-e a
morfin és származékainak hatását. Megállapított.ák,
hogy ahol csak morfint adtak, annak lgénye gyorsan
emelkedett: a 6 hetes periódus alatt a kezdeti napi átlagos 6 og-os adagról 17,5 cg-ranövekedett. Ezzel szemben
abban a csoportban, ahol a mo1fin rnellett Probont is
adtak ugyanazon időperiódus alat.t, annak napi adagja
átlagosan csak 2,5 cg-mal növekédett. Ez az adat tehát
azt bizonyítja, hogy a PTobon fokozza a morfin analge··
tikus hatását (129)
Dr Brantner Ottó

SERTÉSEK IDEGEN

Mkr.rA L

!J1 lic-ideGuttn,~ ()sl Ap Ztg 26(5)8a(1fl72)
Az A1ne1 ikai Egye15ült Álla1nokban évek óta ól egy
beteg idf)gen májjal, Eletént-Jk ily módon való meghoszszabbítását egy denve1i 01vos-tcarn tette lehetővé, mely
a beteg működésképt.elen ináját egy donor egészséges
1nájával helyct.tesítette lVfájátültetések ina még általában nagyon tiikák. Az USA-beli Denverben és az ang·
liai Carnbridge-ben 1nűköd6 kutató központokban összesen ininlogy 120 ilyen műtét.ct végez1.ek el l\1:égis sokkal kisebb azok száma, akik idegen n1ájjal élnek, n1int
akik átültetett SZÍ'\·et kaptak„ I!~nnek n1ag_ya1 ázata nemcsak az, hogy az ilyen tnűtétek te<Jhnikai kivitelezése nehezebb, nlint a ,,ese, vagy aká.1 a szív átültetése. Nehézséget okoz a májnak, 1nin1 a szeJ\.-CZet „\.-cgyi Ia.bo1atóriu1nának" 1nűködése, 1ni:1lvre sokoldalú feladatok clvégzésf-1 hárul.. Így a máj áÜítja i;;lö az enzimek egész sorát, 1nelyek jelenléte a testben végben1t-JllŐ folyamatoknál nélkülözhetetlen. A ·n1ájátültetés problémáival fog·
lalkozik Salzburgban az ottani T~udwig Boltzn1ann Intézet vezetőjének iiányítása mellett egy 01voscsoportKísérleti anyagként sertéseket használnak, lévén ezek
az állatok könnyen beszerezhetők s gondozásuk nem
okoz nehézséget„ A1nellett a sertések élettani és anató1niai '\onatkozásban - különösen a májat illetően - sok
rokonvonást mutatnak fel az emberi szer vezette!.
Ugyanez a helyzet az intézetben több nlint egy éve folyó
hasnyálmirigy átültetési kísérletekkel. Egyes ilyen beavatkozást hosszú ideig túlélt kísérleti állatok példája
mutatja, hogy elvileg ilyen átültetések is lehetségesek
Ernbt-Jren az USA-beli l\1inenapolisban végeztek - eddig n1integy tíz -· hasnyáln1irigy á.tültetést. Tisztázásra
szorul azonban, hogy mely esetekben szükséges valóban a pankreasnak idegen szerv útján történő helyettesítése _!\... cukorbetegség legtöbb megjelenési für1nája,
melyeket a hasnyáhnirigy inzulint termelő képességének kii:Jsése jellemez, egyelő1e rendszeres inzulin adagolással eredményesen kezelhelő. l\!Iég nagyon sok kutatón1unká1a van szükség ahhoz, hogy embereknél nagyobb
számban lehessen hasnyálmirigy átültetéseket végezni
A Salzburgban sertéseken végzett kísérletek tapasztala
tai talán egykor emberi életek megmentéséhez, illető·
leg meghosszabbításához is hozzájárulnak majd (097).
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