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Winterl Jakab professzor kfaniai tananyaga a gyógyszerészhallgatók számára 

DR ZALAI KÁROLY ÉS MAROS GYULÁNÉ 

Tudomány és oktatástörténeti szempontból nagy érté
kfiek a .Magyar Tudományos Akadémia kézirattárá
ban őrzött, Winter l által latin nyelven irt tan
anyagok A szerző* feldolgozták ezek közül a gy6gy-
szerészhallgat6k számára előadott két tanyanyagot 
A munka megállapítja, hogy Winter l profesz
szor o~ctató muriká}ának első évtizedében a lcéniiát a 
flogiszton elmélet alapján oktatta L a v o i s i e r 
hatására már 17 82-ben elsőként elhagyta ezt a szem
léletet. Winter l folyamatosan tájékozott volt a 
legú,jabb kutatási eredményekről, több helyen hivat
kozik P r i est le y-re, 0 r a wf o r d-ra és M u r
r e y-ra is .. Jellemző munkájára továbbá, hogy csak 
a k'ülsőleg észlelhető változásokat fogalmazta meg, a 
kémiai változások lényegét nem tudta megmagya
rázni. Későbbiekben - B e r z el i u s hatására -
a dualisztikus elmélet híve lett 

* 
Az 1769-ben alapított n11gyszombati, majd 

Budára, később Pestre költözött orvosi fakultáson 
Winterl Jakab volt a kémia és a botanika első 
tanára.. Mindkét tárgyból oktatta az orvos- és 
gyógyszérészhallgatókat, a téli szemeszterben a 
kémiát, a nyári szen1eszterben a botanikát. 

A kémia oktatását Boerhaave könyve alapján 
kialakított sajat gyakor1ata szerint végezte Kap
csolatban állt kora neves kémikusaival (Lavoisier, 
Pristley), lehetőleg minden újat beépített a tan
anyagba, de egyúttal állandóan kísérletezett is, 
részben így ellenŐlizve a hallottakat, részben 
pedig a megszerzett ismeretek alapján tovább 
akart lépni a tudományban. A ter_mészettudomá
nyok kialakulásának időszakában élt, téves elméle
ték között hányódva, ami az oktatási anyagán is 
meglátszik 

Tudomány- és oktatástöi'téneti szempontból 
nagyértékűek a Magyar Tudományos Akadémia 
kézirattárában őrzött, Winterl által írt .latin 
nyelvű tananyagok Fennmaradtak a „Ohemia 
Winterli" és a „Ohe1nische We·r ke" cín1ű kéziratai, 
valamint a ,,Prolusiones ad chemiam saeculi decimi 
noni 1800" cíinű és a „Darstellurig der vier Bestand
teile der anorganischen Natur" című könyve 

A gyógyszerészhallgatók számára előadott tan
anyaga a „Oonipendium Pf-tar1naciae" és a „Prolo
gomena" című fe11nma1adt kéziratokból is1nerhető 
meg .. A folsorolt első négy munka kifejezetten a 
kémiával, az elemek és vegyületek tulajdonságai
val, előállításával foglalkozik, ezektől eltérő a 
gyógyszerészhallgatók kémiai tananyaga, amely 
tulajdonképpen gyógyszerészi kémia. 

Jelen munkánknak célja az volt, hogy a gyógy
szerészhallgatók részére írt Winterl-tananyagot 
n1egisn1e1jük és az érdeklődők szán1ára isn1ertes
sük. A gyógyszerészi kémia tananyaga a Compen
dium Pharmaciae és a Prologomeiia egyetemi jegy
zetek, melyeket Winterl kérdés-felelet formájában 
állított össze, ahogyan a vizsgákon a hallgatóitól 
a feleleteket n1egkívánta.„ A bevezető utal a 1nű-vek 
eredet_ére és céljára: „Íme a kémia alapjai a gyógy
szerészek tájékoztatására, ahogya11 azt \Vi11terl 
professzor 1785-ben kérdésekbe foglalta." Ekkor 
már jelentős, 15 éves oktatási gyakorlata és tapasz
talata volt, így feltételezhetjük a tananyag kifor-
rottságát. · 

Az első kérdések a gyógysze1·észet és a kémia 
fogalmára vonatkoznak, Winterl Jakab tehát pon
tosan meghatározni kívánta a két tudománysza
kot A definíció így hangzik: „A gyógyszerészet 
a simpliciák összegyűjtésének, az összetett és kon
centrált anyagok feldolgozásának és mindhárom 
tárolásának mestersége azzal a céllal, hogy végül 
gyógyszerként szolgálhassanak." - „4- ké1nia 
az elemek megis111erésének, azok elkülönítésé11ek 
és kombinálásának mestersége, amely szolgálja 
a ter111észet bensőbb n1egis1nerését és ennek e1nberi 
hasZnálatra való elterjesZtését." 

A g:yóg;·szerész és ké111ikus közötti különbség: 
„Amennyiben a gyógyszerész simpliciákat gyűjt, 
válogat, inást csinál, 1nint a kémikus; amennyiben 
a kémikus a t-ermészet titkaiba mind mélyebben 
belemerül, többet tesz, mint a gyógyszerész; 
amennyiben pedig a gyógyszerész a sin1pliciá.k 
erőit (hatóanyagait) betöményíti, hogy elkülönítse 
a hasznost a haszontalantól; a1nennyibe11 a rejtett 
erőket (hatóanyagokat) kivonja, hogy elválassza 
az ellentéteseket egymástól; amennyiben a magá
tól megromlott anyagokat és kigőzölgéseket . (a 
gyógyszer kártevő ereje) eltávolítja, mint kémikns 
n1űködik„" 

Ezután a kémiai reakciók két legfontosabb esz
közét az ún. aktív eszközöket fogalmazza 1neg„ 
Ezek a menstruum (solvens) és a tűz. A menst
ruu1n vagy solvens inagyar f(nditása oldószer, de 
hogy mit értett alatta Winterl, azt a következő 
felelet világítja csak meg: „A menstruum olyan 
test, inely nagyobb vonzással bír a 111ásik testnek 
a részeihez, inint annak iészei egy111ás között; így 
történik, hogy az előbbi kötés feloldódik és az új 
a nlenstruummal -létrejön i, „J\íik tartoznak ezek 
közé? - szól a következő kérdés „Csaknem 
ininden ismert anyag a inásik testre nézve menst
ruum„'' 

1 ! 
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A másik aktív eszköz a tűz, amit így fogalmaz 
meg Winterl „A tűz összetett tömeg, mely 
Scheele-féle levegőből és flogisztonból áll, átjárja 
a testek részecskéinek közeit és a különböző tes
tekben különböző reakciót vált ki .. Időnként maga 
is mint n1enstruu1n n1űködik, inásko1 csak segít 
a menstruumnak." A ké1niai 111űveletek aktív 
eszközei után felsorolja a passzív eszközöket; 
melyek szintén szükségesek a kémiai vegyületek 
létrehozásához Ilyenek a különböző edények, 
sütőkemencék és egyéb segédeszközök Segéd
eszköz pi a hőmérő Megjegyzi azonban, hogy a 
hőmérőt ritkán tudja használni a kémikus vagy 
a gyógyszerész, inert a ké1niai 1nűveletek rend
szerint zárt edényzetben zajlanak le. A kémikus 
inkább a hő hatására előállított jelenségekre figyel 
és azokból következtet a hőfokra Ennek alapján 
6 fontos hőfokot ismer : 

L Fagyáspont (.Fahr .. 32°), amelyen a jég meg
olvad 

2. Fermentációs pont (Fahr. 130°), amelyen a nö
vényi és az állati élet megszűnik 

3 Kiszáradási pont (Falu.. 230°), amelyen az ég
hető anyagok égnek 

4 Égési hőfok (Fahr.. 800°), amelyen a szilárd 
testek vörösen izzanak 

5 .. Olvasztási hőfok (Fahr.. 1500°), amelyen a szilárd 
testek fehéren izzanak 

6 .. Üvegesedés foka (1500°-on folül), ahol minden 
jelenség határait veszti. 

Minden anyag Winterl szerint háromföleképpen 
bontható részekre .. Egyszer felosztható minden test 
mechanikusan egyenlő részekre, ún. aggregatív 
részekre, amelyeket matematikai principiumoknak 
nevez; lényegük a tökéletes azonosság. Vannak 
eze11kívül az anyagnak alkotó, kollstitutív 1észei, 
amit így definiál Winterl „Az egésztől és egymástól 
kölcsönöse11 k:ülönböző, h:é1niai művelettel előállí
tott részek, inint a sók savas és alkalikus része 
Ezek a kémiai pri1icipiumok, ·vagy ele1nek. '' -· ,,\7 é
gül vannak a végső részei a testnek, a1nelyek any
nyirn kicsinyek, hogy tovább osztani nem lehet 
őket, r1emcsak azért, 1nert erre nincs lehetőségünk, 
hanem önma:gának saját természete n1iatt. Ezeket 
atomoknak, vagy metafizikai elemeknek nevezzük, 
amelyeket megfogni nem lehet, de jelenlétük ésszel 
felfogható. Lényegük az oszthatatlanság." 

A konstruktív testeket vagy elemeket osztá
lyokba sorolja és utal ana, hogy Aristoteles 4 osz
tályt smol fel (föld, víz, levegő, tűz); Paracelsus 
5 osztályt (só, kén, higany, föld, víz); Winterl 
5 osztályt ad meg (földek, flogiszton, levegők, éte
rek vagy illanó anyagok, sók) 
„Aföld olyan anyag, mely a tűzben szilárd, vízben 
oldhatatlan marad 
A levegő láthatatlan anyag, de megtapasztalható 
azáltal, hogy más anyagokat kiűz az üvegedényből 
és abban benne marad 
Az éter szintén láthatatlan, de abban különbözik a 
levegőtől, hogy az edényben nem mar ad bezárva, 
hanem elillan. 
A s6 vízben oldható ízes anyag " 

A sók képzésében savas és alkalikus simpliciák 
vesznek részt„ A savakat felosztja a i1övényi, 
állati, ásványi savakra. A bázisokat növényi, ás
ványi és illa.nó bázisok1a., és ide sorolja a szárított 
nreszet is 

A Ievegők Winterl szerin,t egyszerű deflogiszti
kátumok, melyek háromfélék: „fix levegő (C02), 

Scheele-fole levegő (02) és a közönséges levegő " 
„Az első a meszes vízből kicsapja a krétát, a máso
dik tá piál ja a lángot, a harmadik a légzéshez szük
séges az élől{nek. '' 

Ezután a kéziiat ismerteti a kémiai művelete
ket Kétfajta kémiai műveletet különböztet meg: 
az egyik a testek lényegébe nem hatol be, a másik 
művelet a testet elemében feloldja, megváltoz
tatja 
Az elsőkhöz tartoznak a mechanikai műveletek: 

· Somminutio (Felap1ítás) 
Pulveiizatio (Pmítás) 
Alkoholizatio 
Digestio 
Decantatio 
Lotio (könnyű és nehéz pmok elválasztása) 
Elutriatio (nagyobb és kisebb testek elkülöní
tése) 
Extractio inagnetica (1nágnessel való kivonása a 
vasnak) 
Ventillatio (széllel való szétválasztás) 
Trajectio (rostálás, szitálás) 
Filtratio (szűrés) 
Expressio (sajtolás) -
Despumatio (lefölözés) 
Clarificatio 

A 1násikhoz a kén1iai műveletek tartoznak: 

Fermentatio 
Solutio 
Extra.ctio 
Praecipitatio 
Crystallisatio 

Fusio 
Vitrificatio 
Calcinatio 
Reductio 
Fusibilisatio 

Destillatio 
Sublimatio 

A fermentatiót Winterl így határozza meg: 
„Belső 1nozgás az erjedő folyadékban, inialatt az 
anyag saját természetéből egy másikba megy át. 
Ilyen a boros, az ecetes és a rothadó fe11nentáció." 
A fermentációval együtt tárgyalja a kézirat a 
gyógyszerek tartósítását. Miben áll a tartósítás? 
„A gyógyszer ta1 tósítása a fermentáció megaka
dályozásából áll azokban a gyógyszerekben, ame
lyekben romlásra való hajlandóság van, mert inin
den romlás a fer111entáció forn1ájában történik." 
A 10mlást többféleképpen lehet kivédeni: „PI 
minden fermentációt gátol a kén füstje (802) - ez 
a legtökéletesebb antizymotechnikum - továbbá 
megakadályozható a fermentáció, ha a gyógyszer
ből eltávolítjnk a romlandó részt, pl. lefölözéssel. 
Ezéi t van az, hogy a lefölözött nedvek jobban el
tarthatók Továbbá gátolható a romlás, ha a gyógy
szerhez nem fo1mentálható anyagot adunk, mint 
spiritus vini, acetum destillatum Antizymotech·· 
nikus hatásúak még általában a Ievegők, bízonyos 
hőfükok, a szárítás és a cukor " A tananyag meg
ítélésénél figyelembe kell venni, hogy Winterl ko
rában még nem ismerték a baktériu1nokat, 1nikro
organizmusokat 
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Másik fontos kémiai művelet a solutio, oldás. De
finíciója így hangzik: „Az oldás a szilárd testnek a 
menstruum segítségével folyékonnyá tétele, vagy 
láthatatlan részecskékbe való szétterjesztése, és az 
egyes részecskéknek a n1er1struun1 részecskéivel 
való összekapcsolása egy bizonyos telítettségi 
pontig." „Az oldás n1egindítója egy oda és vissza
ható erő, an1ely a inenstruurn és az oldható anyag 
között hat, miáltal mindkettő kölcsönösen közele
dik egymáshoz; ezt a régiek affinitásnak, rokon
ságnak nevezték, ma inkább vonzerőnek n1ondjuk„'' 
„A Teremtő határozta ineg, hogy ugyanaz az 
anyag az egyikhez nagyobb, a másikhoz kisebb 
vonzer'Ővel bírjon, a harmadikhoz se1n1nivel, amíg 
a negyedikkel egyenesen taszítják egymást; tehát a 
vonzerő elektívnek 1nondható." 

A további kérdések arra vonatkoznak, hogy mit 
old a víz, a spiritus, az olajok, a fémek, a kén, a sók 
és az üvegek , 
A víz oldja a sókat és a, sza,ppanokat (lúgok), a, gu
mikat (mucíla,gok), az állati inas részeket (zselati
nok), a növények kivonatait (decoctumok), levegő
ket (gyógyvizek), cukrokat. A víz gőze oldja az 
éteres olajokat is, amiket a víz inaga nem old. 
A spir itus oldja az éteres olajokat (spiritus vegeta
bilium offic. ), a gyantákat, balzsamokat (essentia 
officinalis); olajokat, sókat 
Az olajok oldják a gyantákat, enyveket, viaszokat, 
a ként, óhnot és rezet, eldörzsöléssel a higanyt is. 
A savakkal kicsapódnak gyantákká, a bázisokkal 
szappanokká állnak össze. 
Afémek kölcsönösen oldják egymást néhány kivé
tellel Pl. a higany 11ern oldja a vasat és a platinát, 
az ón és az ólom alacsony hőmérsékleten vonzzák 
egymást, magasabb hőmérsékleten pedig egyene
sen taszítják egymást 
A kén oldja a fémeket, a platina, arany és a cink ki
vételével.. 
A savas s6k oldják az alkalikus sókat, földeket, .és 
fémeket, valamint a flogisztont. 
Az alkalikus s6k oldják a savas sókat, a földek közül 
csak a kovaföldet 
Az üvegek oldják a kovaföldet Melegítve és a flo
gisztont felvéve sárgára festődnek, a tena ossium
mal és ónnal fehérre változnak, a krétától pedig át
Iátszókká lesznek színváltozás nélkül. A fémföldek
kel a d1ágakövek utánzataira festődnek meg 

Ezután konkrétan, tábláza,tba foglalva közli 
Winterl az egyes anyagok vegyülési lehetőségeit, 
illetve a képződött vegyületeket. Ebből csak né
hány jellegzeteset emelünk ki. Pl : 

Acidu1n vitriolicu1n 
Flogiszton 

Közönséges kén 
Scheele-féle levegő 

Foszfürsav 
Flogiszton 

Scheele-féle levegő 
Flogiszton 

Sárga vasfold 
\litriolsav 

közönséges kén 

antizymiacus gáz 
(S02) 

foszfor 

égető anyag 
(materia ignea) 

Scheele- Szóda 
fél e Tűz 
levegő 

Elemmel bíró földek 
Flogiszton fémek 

„A fém olyan test, amelynek fémes fényessége 
van, mely a flogíszton jelenlétén és a fémnek nem 
tekinthető egyéb anyagok hiányán alapszik Az a 
fém, mely ezt a fémes fényességét elveszti valami
lyen okból, fémmésznek neveztetik A fém-mész 
redukálással kapja vissza fémes fényét." „Vajjon a 
tűz konstitutív része-e a fén1eknek 1" - szól az 
egyik kérdés. - „Úgy látszik, hogy alkotórésze 
azoknak a fémeknek, amelyek oldódás alatt fel-
1nelegszenek, inert akkor a sav a tüzet kiűzi belő
lük Ezzel magyarázható, hogy miért nem kalapál
hatók a fémek elfolyósítás előtt. A tűzbe tett fém
hez csatlakozik a tűz substantiája, ·vagy csupán a 
Scheele-fele levegő, ezáltal a fém súlyban gyorsan 
gyarapodni kezd, amíg a fém formája teljesen 
tönkre nem megy„'' 

A fémeket felosztja nemes és nem nemes fé-
1nekre. N e1nes fé1nek azok, amelyeknek n1eszei 
csupán a, tűztől is redukálódnak, de nem csak a tűz
től kalcinálódnak Ilyenek az arany, ezüst, platina, 
higany, A nem nemes fé1nek 111eszei csupán a tűztől 
nem redukálódnak Ilyenek a bizmut, ólom, mag
néziu1n, antimon, ón Külön e1nlíti a cinket és a va
sa,t, melyek a tűztől megolvadva fénylő lánggal ég
nek, és a rezet, amely a tűzben 1negolvadva vörös 
színéből zöldb.e megy át. Az oldással, illetve vegyü
léssel kapcsolatban arról is szó \ran a kéziratban, 
hogy egy oldat, illetve vegyület mikor bomlik szét 
és hogya,n választhatók el egymástól az alkotóré
szei. Szétválasztható az oldat pl. úgy, hogy a folya
dékból kicsapjuk a szilárd anyagot, ez a praecipi
tatio, vagy menstruummal egyesítjük a folyadékban 
levő testet, ez a koagulatio, vagy hozzáteszünk a 
folyadékhoz valamely anyagot, amivel az oldott 
anyag egyesül, ez az absorptio. Ha egy szilárd 
testből akarunk leválaBztani egy alkotórészt fo
lyékony formában, akkor --ha csa,k a tiszta elemet 
vonjuk ki - reviv\ficatio-t (felélesztést) végzünk, 
ha az elemet menstruummal együtt vonjuk ki -
akkor pedig extracti6t. Az extraetio a felhasznált 
menstmum fajtája szerint különböző lehet Pl. a 
vizes 1nenstruun1ot, a1nely a sókat· és a szappa
nokat vonja ki, lixiviu1nnak nevezik, maga a műve
let pedig az elixiviatio 

A különböző extiactumok: 

decoctum (növények főzésé,el készül) 
jusculum (állati részek főzésével) 
infusum (forró vagy hideg leöntéssel) 
suceus (növények nedve kivont részekkel együtt) 
Roob (decoctum vag,y succus méz sűrűségűre be
sűrítve) 
Syrup (a fentiekhez.cukrot adudk) 
Pulpa (gyümölcsből készült cukros pép) 
Extractum (teljesen beszárított kivonat) 
Gummi (succus, mely magától csepeg ki a nö
vényből) 
Mucilago (növények ken1ényítős része, vízzel 
való főzéssel adja a, nyákot) ' 
Zselatin (az előbbitől abban különbözik, hogy 
állati eredetű) 

-
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A további kémiai műveletek definíciói: 

A crystallisatio a ~ókban vagy szublimált kenekben 
előálló jelenség, továbbá a higannyal egyesült fé
mekben, vagy a különbözően összeolvasztott föl
dekben, amikor a szilárd állapotra hajlamosabb 
rész figuratív testté képződik, mielőtt annak vonz
erői legyőznék a tűznek vagy a menstruumnak 
visszaható erejét 
A fusio a szilárd testnek hő által folyékonnyá té
tele, mely azután visszatér a szilárd állapotba a hő 
eltűnésével.. 
A vitr \ficatio, üvegesedés valamely szilárd testnek 
átlátszó testté válása, clfolyósodás által 
A calcinatio, elmeszesítés az a művelet, amely által 
a fém fémes fényét elveszti 
A reductio az a művelet, a1nely a a fC1nnek fén1es 
fényét visszaállítja, Redukálószerként felsmolja 
a flogisztont, a szénport, a krétát. A nemes fémek 
rcdukálószere a tűz · 
A destillatio kettős edényen való áthajtás művelete, 
ahol először ,a folyadék hő hatására gőzzé lesz, 
majd a gőz a hűtés hatására visszaalakul folya
dékká, 
A subli1natio a destilláláshoz hasonló nlűvelet, csak 
abban különbözik tőle, hogy az anyag szilárd, 
melyből száraz gőz keletkezik és az a hűtő edény
ben szilárd testté merevedik 
A desztillálás n1űveletének leírásánál a növényi és 
állati részek desztillálására külön kitér Az ezekből 
nyert desztillátumok: 

aqua essentialis (növényi vagy állati víz) 
éteres olaj 
spiritus 
só 
különböző levegők 
égetett olaj 

A desztil)álás után szén marad vissza, Végül leírja 
a kézirat a desztilláláshoz használatos edényeket,~ 
n1int a retortát és a lon1bikot. 

A két kézirat tanulmányozásából kitűnik, hogy 
Winterl professzor a gyógyszerészhallgatók oktatá
sának első évtizedében még a flogiszton-elmélet 
alapján állt és a kémiát eszerint oktatta,, Saját sza
vai szerint 1782-ben elsőként hagyta el ezt az elmé
letet: „Alighogy ismertté vált nálunk Lavoisier úr-
11ak az ón meszesítéséről szóló disszertációja, már 
1782-ben elsőként hagytam el a németek és az an
golok által hevesen védelmezett flogisztont, noha 
maga a kiváló férfiú is csak a következő évben 
- miután előbb az égés összes fajtáit megvizs
gálta - mérte a végleges csapást a Stahl-féle hipo
tézisre " (Prolusiones előszava. } 

Kézirntaiban sok széljegyzet és betoldás tanús
kodik arról, hogy az újabb eredményeket és magya
rázatokat folyamatosan beépítette a tananyagba, 
Hivatkozik több helyen Lavoisier-ni, Priestley-re, 
Crawford-ra, )Jf urrey-ra sth 

Kitűnik még a kéziratokból, hogy ő is, mint kor
társai, még nem tudott szabadulni az Aristoteles 
által megfogalmazott fő elemek rendszerétől Ebből 
következik az is, hogy anyagi tömeget és oly nagy 
szerepet tulajdorútott a tűznek a kémiai változások 
létrejöttében, 

Jellemző továbbá, hogy a.kémiai műveletek ma
gyarázatában csak a fizikai, külsőleg észlelhető 

változásokat fügah~1azta ,n1eg; a kén1iai változások 
lényegét nem tudta meg'magyarázni, Pl. a fémek 
oxidációja el-veszi a fCn1ek fényét, a redukció visz-
szaadj a azt, , ' 

Az oxid&ció és redukció, valan1int a savak és bá
zisok egy1násra hatása és a vegyi affinitás fogahna 
1ná1 n1ajdnen1 teljesen tiszta \rolt előtte, csak a 
flogiszton zavarta még a világos értelmezésben 
A flogisztontól megszabadulva a későbbiekben a 
dualisztikus elmélet híve lett, alighogy Berzelius 
közzétette elvének alapjait fVinterl 1804-ben már 
ezt írja: „ an1it eddig pozitívnak neveztek, 
Jnostantól kezdve bázisos, an1it eddig negatívnak, 
n1ostantól kezdve sava11yú elektron1osság11ak kell 
nevezni " A ta11a11yagba11 törté11t további ·változá
sokat a U'·interl irányításával készült orvosi disz
sze1 tációkból kísérh~tjük figyele1nn1el, amelyek 
kén1iai, illetve gyógyszerészi tá1g)'·úak voltak 

IRODALOM 

1 H·-interl J Co1npendiun1 Pharrnacia.c 1'1TA 
kézüat.tf'ir. - 2 Hiinterl J. Prologon1ena Tu1TA. kézüat
tár - 3. 1Szabctd'Cáry 1', Szőkejalv/1 l\T Z A kérnia tö1· 

ténete l\Tugya.ro1szágon Akadé1nia. l{öny"i·kiadó Buda.·· 
pest, 1972 

D,-p l-( 3 a .JI a H lf J.l. - H 3 A1 a p 0 !II: .Y'-leŐHblÜ 

Mamepuall npoifieccopa HKaőa Bu1-1mepAa no xu,uuu iJAH 
cmydeHmoa-gJa p 11taq.esmo6 

C TOYIOl 3peI-H1B HC'IOpHH Hayrcn H o6yqeHMH ÓO.JiblllYIO 

JJ;CHHOCtb npe.i:i;c1aBJI.>HOT yqe6Hh!C Mal'epHaJibl Xj:laHCHHhlC 

B apxHJ3e pyKonncel1 BettrepcKoH Ai<aJ.lCMHH Hay1< Hann
ca1-n1L1x BuHmepf/o,H Ha naIHHCKOM H3LII<e AB1opb1 113 

3r11x Marcpaa.TJOB paspa6o'JaJIH nsa yqe6ttb1x Ma1ep11aJia 

KOiüpb!C npenO)_(aBa;-JHCb )])1fi c1ygeHIOB-tjJapMau;en10B 

B coo61uett1111 yc1aI1as.1111Baerc.11, qro B ncpBoe ,u.ec.11111-
Jrer11e npeno11.aBareJibCKOH iJe5'IICJ1bHOCIH npoq:ieccopa 
BuHmep.1.C/. OH npe110~1aRélJI XHMHJO Ha OCHOBe reopHH cpno
r HCIOHa' no,!{ BJIH5IHHe~1J196ya3U3 Y)f{C I3 1 782 ro,TJ,y rrepBblM 

OTKa3anc.H OT 3Tüi1 reopHH. BuHrnepA Henpepb!BHO HHCÍJOP
MHpOI3a;rcH 0 llOCIIe)J;HHX pe3yJJbTJ1ax HCCJIC)J;OB31IHl1, HC

CKOílbKO pa3 CCbJJJaCTCH Ha flpuCmllU, J{payrjjopiJ, Myp
p9r1. ,lJ,aJiee ,1lJUI ero paúo'rhr xapaKrepHo, G:ro cctJOPi\1-YJIH

posa.n ronbKO Hapyxu10 tta6n10gae1\lbie H3.1\1etteHHH, ne 

CMOf 060.HCHHib ,cymHOCTb XH!l-111qecKHX 113MCHCHHi1. 
B .i:i;anhHeii:lllCM -·- no,u sn11HHHCM Bep3eAuyca - oH c·1a.rr 

npci.:JJOHHHK0,\1 ;::i..yanucr11qecnoü: ·1copH11 

l)r 1( Z a 1 a. i and I\i l\1 a r o s neé L u g o s i: 
Chern'ical subject of the lecture'3 of Prof J 11'interl read 
/01 pha11nacy studcnt~ 

1~1on1 the point of vÍE:J"iV of the history of unive1'sity 

education, the subjects of chen1ical lectures of Pro/ 

Hí·inteYl, ha\ing bcen preserved in the n1anuscript ar· 

chives of the Hungarian Acaden1y of Sciehoes, a1e of 

very high va1ue During the füst decade of Pro/ 

Tllinterl's teaching activity, his li:;ctures V\·e1e ba.sed on 

the phlogiston theo1y, but on Lai;oisier'~ influence he 
abandoned thai line al!eady in 1782, as first. He ''as 

continuously iníorn1e<l about thc 1nost recent iesults of 
r8search and inakes rcfe1ence to PYiestly, Ci awford and 

JI uyyey t.oo. It is fu1thern1orc cha1acte1istic of his \"i ork, 
that only the externally observable changes h1:i..ve had 

been t;xplained by hiin, he could not expla.in the 
principlcs of che1nícal changcs. ln his later carreer, 

Proj. TT-interl adopted the dualistic theory, on the in
fluence of Berzelius 
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Dr K Z a 1 a i und F r a u l\I. J\.f a I o s : Ohe1ni·· 
<Jcher Lehrstoff des Professor s lakob TT'interl für Pharma
ziestudenten 

\,Toni. Gesichtspunkt der Wissenschaft .. und Un
terrichtsgeschichtc ist die lateinisch geschríebenen und 
in de1 Ungarischen Akademie der \Vissenschaften auf
be\vahrten Lehrstoffe Professor \Vinterls von grosser 
Bedeutung Da.von haben die V erfasser Zvvei Leh1stoffe 
für Phar111aziestudenten bea.rbeitet I1n Artikel \VÍrd 
festgestellt, dass die Chernie' von Ihn1 im EJrsten „Jahr·· 
zehnt seiner Lehrtatigkeit nach der Flogiston-Theorie 
unterrichtet wurde. Auf <len Einfluss von Lavoisier ver
liess er diese Anschauung. Professor V\Tintcrl kannte die 
neuesten wissenscha.ftlichen Ergcbnisse. ln seinen 
Publikationen bezog er sicht oft auf Priestley, Qra,vford 
und J\Iurrey. Er definierte nur die .?-usseTlichen Anderup
gen, das Wesen der._chen1ischen Anderungen konnte E:r 
nicht erkl.ii.ren Spater - auf" den Einfluss von Berze
lius - V.'urde er Anhanger der dualistischen Theorie 

* D-ro JC Z a lai 
Ke1nia lernornaterialo de 
studentoj de far 1nacio 

kaj Gy u l á n é hi a r o s: 
profe<Joro .J alcab TVinterl por 

El scienc- kaj instruadohistoria vidpunkto grandvalo
raj estas la de T-Vinterl latine ve1kitaj lernon1aterialoj 
garditaj en la rnanuskripto-kolekto de la Hungara 
Scienca _AkaderÍ1io La aütoroj prilaboris el inter ili du 
lernon1atE;rialojn prelegitajn por studentoj de farmaoio 
La laboraj'o konstatas, de profesoro Winterl en la- unua 
jardeko de sia instrua laboro lekciis pri la kemio surbaze 
de la flogiston··teorio. Sub influo de Lavoisier li jan1 en la 
jaro 1782 kiel unua forlasis tiun Ci vidn1anieron. Winterl 
konstante inforn1igis pri la plej nova.j esplor-·rezultoj, 
plurloke li pruve citis Priestley-on, Orawford-on kaj 
}\Jur1 ey-on. Lian laboron katakt.erizas kro1ne, keli nur la 
ekstere observeblajn §angojn konceptis kaj ne povis 
klarigi la esencon dc la ke1niaj Sangoj Poste li farigis 
sub influo de Berzeliu<J - adepto de la. dualisn1a teorio 

(Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszertára, 1092 Budapest, Hőgyes Endre u 7) 
Érkezett: 1978. I 11 

ÓLOMMÉRGEZÉSEK 

A F. J{ ÖAZ, 8j (3), 52 (1979) 

Az ember környezetének ólom1nal történő fertőzött
sége kornoly problén1át jelent. Noha az ólom felhaszná
lását időközben rendeletekkel korlátozták és a benzinhez 
adagolt ólom 1nennyiségét is csökkent-ették, fl föld felső 
rétegeiben és a tengeI vizében egyre nő az ólom aránya 
J~nnek következtében szaporodik az éleln1iszerekben fel
haln1ozódott ólo1n ni.ennyisége. Utóbb kiderült, hogy az: 
e111beri egészségre 1nég ártalmatlannak tartott felső ha
tár· túl HH:tgasan letL rnegállapítva. !Cülönösen gye1n1e
keknél alacsonyabb az ólomtole1ancia, mivel élénkebb 
anyagcseréjük fűlytán, viszonylag több ólmot vesznek 
fel és ez az ólom a gyomor-béhendszerben felszívódik. 
Romániában végzett vizsgálatok szerint inár könnyű 
ólon1n1érgezés is károsítja a tanuló teljesítményét és 
nl.agatartását. J\iás tudományos vizsgálatok ar1a mutat
nak, hogy környezetünk ólon1fertőzöttség0 az örökletes 
anyag 1negvált-ozá,!"l1:í.-hoz vezethet A könnyebb , fokú 
óloni.mérgezés tünetei: alvási zavarok, ingerlékenység, 
vérszegénység és gasztrikus panaszok (75) 
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KÉTSÉGEK AZ IVÓVÍZ KLÓROZÁSÁVAL 
K '~PCSOLATBAN 

A F J{ ÖAZ, 88 (:J), 52 (1979) 

I-Iabár egészségügyi okokból ne1n 1118llőzhctjük ese
tenként az ivóvíz klórozá.sát, azt n1égse1n tekinthetJ"ük 
teljesen á.rtaln1atlannak Főleg az utóbbi évek vizsgá
latai során der'Ült ki, hogy általa egész so1 szerves kló1· 
vegyület képződik, Jnelyf-;k közül egynéhány rá.kosodást 
is okozhat. Ide ta1 tozik u korábban narkózisná.l használt 
kloroforrn és a tisztíiószerként isn1e1 t triklóretilén (állat
kísérletekben rákot kelt) és tetraklóretilén„ Bróni. és jód
tartahnú vegyületek is keletkeznek. J'l.1a 111ég nincs tisz
tá.zva, 1nilyen mértékig károsítják ezek az an-yagok az 
einber egéRzségét (76) 

J? E 

JíAZAI ÉS IMPORT 
GYÓGYSZERKÜLÖNLEGESSÉGEK 

FELHASZNÁLÁST ARÁNYA KÓRTL\7'BA}'; 

i:ci'ági E, 6'zabó 1' I-Ionvédo1vos 29 (2-3), 229-2:35 
(1977). 

_.:\_ g:vógyszerkülönlf-Jg0sségek kó1házi felhasználásá1a 
\'Onatkozóan igen kis szá.1nú adat található a hazrli, ille
tőlf·g a külföldi irodaloinhan 

~.\ közlcni.ény a kórházban alkaln1azott gyóm·szC11kii
lönlegességek szá1nát '\:izsgálja osztál;yos bont.ásbati 

L 

1nagyar, illetőleg tőkés és szocialista relációban A kó1-
házban felhasznált gyógyszerek szá1nát összeveti az 
01szágos adatokkal 

11-Iagyar 
Tőkés 

Szocialista 
Összesen 

Az országo- A kórházban 
san használt használt 

gyógyszer különlegességek 

'i86 
203 
103 

1092 

száma 

360 
73 
29 

462 

(OGYT Dokurncntáeió, I!a1nvas József dr 

1-< enti referátumot a „Gyógyszerészet" 19 79 évi 3. szá-
1ná.ban félreértésre alkahnat adó hibákkal isn1ertettiik 
F, helyen n1egisn1ételjiik a Ieferátum teljes szöveg~t 
Olvasóink szíves elnézését kérjük 

Szerkesztőség 

LEFOGYÁSSAL CSÖKKENTHETŐ 
A VÉRNYOMÁS 

E-1 ÖAZ: 8' (6), 113 (1979) 

Korábban a véinyomás csökkentését sóban szegény 
étrend alkahnaz}Í.sával kívánták elérni Egy Izraelben 
közreadott tanuln1ány 1nást igazol. Súlytöbblettel bíró 
hipertóniások fogyjanak le, ezáltal vérnyomásuk nor
n1alizálódik 

~lagas vérnyo1nású clhúzottak két csoportját fél éven 
át vizsgálták. Első csoportba. azok ke1ültek, akiket ad
dig éveken át eredn1énytelenül gyógykez:eltek, a ináso
dikba azokat osztották be, akik gyógyszE'1'8S kezelést 
egyállalá.n 11811.1 kaptak Utóbbiakat két alcsoportba so
rolták ,Az egyik alcsoport tagjait g~yógyszercsen kez:el
ték, a rnásiknak tagjai gyógyszerek n1ellett diétás étren
det is kaptak. A„ korá.bban nem kczeJt.ek csoportját (1 
csopo1t) csak soványító diétában részesítették „A_z ét-
1end 35~/0 protein-t, :{S 0

1ri szénhid1ogént- és 30~ri zsiradé
kot tartaln1azott. Az ételek8t norrnális 1néttékben sóz
ták. T-Iat hónap után nünden csoportnak tagjai átlag 
10,5 kg··Ot vesztettek t-cstsúl1ukból, rniközben 'iG szii
zalékuknak vé111J-On1ása norn1álisra esett vissza. _4._ kí· 
sédetcket végzők ezzfJ! azt,lá.tttik bilonyítva, hogy ne1n
csak sóban szegény étrend, ha.nern a tcstsúl;y csökkcnésr-! 
is Lr·fol3 á.solja. a vérnyo1nást Elképzelhetőnek ta.1 tj ák, 
hogy a n1agas ':órnyon1ást csupá.n fogyasztó étrend al
kaln1azásával is norni.álisra. lehet csökkc::nteni (94) 
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