1975. november

GYÓGYSZERÉSZET

425

Gyógyszerészet 19 425-42i, 19'75

Winterl Jakab professzor oktatói munkássága és a gyógyszerészet
MAROSNÉ LUGOSI MÁRTA

Winterl Jakab (1739-1809) a nagyszombati
egyeten1en 1769-ben felállított első n1agyar or\TOSkaron volt a professzo1a a kén1iának és a botanikának„ Sze1nélye és munkássága azért érdekes
számunkra, 111e1 t a gyógyszerészek egyete111i oktatását e két, mondhatni legalapvetőbb tárgyban
Magyarországon ő kezdte 1neg. Harcos egyéni_ségének és úttörő tevékenységének köszönhető, hogy
a mostoha körülmények ellenére a gyógyszerészek
n1egfelelő színvonalú egyete1ni képzése Magyarországon js megindult
Osztrák születésű ember volt, aki soha nem
tanult meg tökéletese11 1nagyarul; előadásait is
né1netül tartotta I(önvveit latinul és nérnetül írta.
Az utókor mégis „ ...oly férfiút tisztelt benne, aki
számtalan e1nber hasznával a fösvé:hykedő tern1észetnek titkos gazdagságait szüntelenül nyomozta,
felfödözte, aki tudományos igazságokat nagy buzgósággal terjesztett az egész emberi ne1nzetre, de
kiváltképpen Magyar Hazánkra" ~ írta róla
Kulttsár István 1811-ben, Winterl Jakabról készített biog1áfiájában [1] Bécsben végezte el az
egyete1net Orvosi diplo1nájának megszerzése után
Felső-Ausztriában folytatott orvosi gyakorlatot,
majd a magyar bányavárnsok orvosa lett. 1770-ben
van Schuieten ajánlatára kinevezték az új orvosi
fakultásra Nagyszombatban. Itt két új tantárgyat
kellett előadnia, amelyet Nagyszombat előtt csak
Leydenben és Bécsben tanítottak [2J Hivatalos
tankönyv, a.1nelyet a bécsi tanulmányügyi bizottság az egyéb szaktárgyakhoz előírt, e két tárgyhoz
nem készült W interlnek ebben szabad választása
volt. A kémia oktatását Boerhaave rendszere alapjá11 kialakított saját szisztémája szerint végezte
A legelsők közé tartozott, akik az akkor új Berzélius-féle dualisztikus rendszert elfogadták és
hirdették [2] Kapcsolatban volt egész Emópa
kémiatudósaival, állandóan kutatott, kísérletezett
ő maga is és csak azt fogadta el és azt tanította
hallgatóinak, amit bizonyítva látott kísérletei alapján. Guyton de Mori:eau, a kortárs francia kémikus
írta ró]a,: „,~7 interl az aktuális iRmeretek és a legújabb gyakorlati tapasztalatok nívóján áll; .zseniálisan vizsgál, stílusa világos és tömör; nagyszá1nú
kísérletről számol be, és többnyire csak ezek után
halad. " A botanikában előbb volt p1ofosszorának, Crantznak elvei szerint tanított, majd később
Linné rendszerét vette át [3]
Oktatói munkásságáról a kortársak nagy elismeréssel emlékeztek meg. Fennmaradt jegyzetei
arról tanúskodnak, hogy előadásait állandóan javította, tökéletesítette Mindkét tantárgy oktatása
az elméleten kívül kísérletes és gyakorlati tevékenységen is alapult. Ehhez felszerelt kémiai laboratóriumra és botanikus ke1tre volt szüksége Ezeknek megteremtése, felszerelése, fejlesztése sok

harcot. n1unkát és energiát igényelt UTinterltől
A bécsi udva1· nehézségeket tán1asztott, kifogásokat en1elt, n1egrovásban részesítette, hogy sokat
költ lúsérletekre. Winterl beadványai, felterjcsztései, an1elyekkel a tanuln1ányügyi bizottsághoz
fordult, bizonyítják lelkiismeretességét és igyekezetét arra, hogy jó szake1nbereket adjon az országnak Ígv ír pi 1776-ban a botanikus kcr t
ügyében: „ a lelkiismeretem folytonosan furdall,
1nennyi azoknak az orv-osoknak, gyógyszerészeknek
n szá1na, kiket, habár a botanika elemeivel sincsenek tisztában, kénytelen voltam képesíteni, kik
inost az én bizonyítványom alapján garázdálkodnak embertársaik között, anle(ldig csak élnek! Nem:
volnék becsületes ember, ha tovább is hallgatnék
A gyógyszerek körül elkövetett hibák majd Magyarországon is beláttatják az embeiekkel, hogy
a botanikáról komolyabban kell gondolkodni" [3]
A sok harc és 1nunka eredménye azután kétszer
majdne1n teljesen inegsemmisült, a1nikor a kart
1777-ben Budára, majd 1784-ben Pestre helyezték
át Winterl buzgalmának köszönhető, hogy a pesti
botanikus kert már 1788-ban 507 genuszt és 1656
fajt számlált Ezt bizonyítja Winterlnek ebben az
évben kiadott növénylrntalógusa, amelynek címe:
„Ind.ex ho1ti botanici universitatis Hungaricae,
quae Pestini est." Winterl tehát nagy súlyt helyezett aua, hogy hallgatóit mindkét tárgyból szemléltetően oktassa a kémiai kísérletek elvégzésével
és a növények megisn1ertetésével Erre két f81év
állt esupán rendelk~zésére. A téli sze!11eszte1 ben
a kén1iát, a nyá1i szen1eszterben a botanikát oktatta. A két féléves oktatás után négy vizsgát tettek
a hallgatók Az elsőt botanikából, amelyen több
f1 issen szedett növényt kellett felis1nernie a vizsgázónak Meg kellett neveznie a növénynek azt
a részét, melyet gyógyszer ként használtak, megmhndania, n1it készítenek belőle, n1elyik évszakban
kell gyűjteni és miként kell hatékony állapotban
eltartani. A második vizsga materia inedicából,
a'harmadik kémiából, a negyedik általános gyógyszeiészetből: ,,universa pha11naceutica'' -bál volt.
Ezek után még egy gyakorlati ".izsga következett,
inelynek ke1etéhen a vizsgázó11ak összetett gyógyszerkészítményeket kellett előállítania a gyógyszerkönyv szerint [i] A gyógyszerészvizsga fö
témái tehát a Winterl prnfosszor által előadott
tárgyak voltak Ő volt a vizsgáztat? is
A g:xógyszerészhallgatók száma nem volt sok,
különösen a nagyszombati időszakban: 1771-ben 2,
1772-ben 6, 1773-baü 7 Később, főleg a kar' Pestre
helyezése után az országból egyre többen jöttek az
egyetemre gyógyszerészdiplomát szerezni. Így
1785-ben 13, 1786-ban 24 gyógyszerészhallgató járt
az egyetemrn [5J A gyógyszerészhallgatókon kívül
az onostanhallgatók is Winterl tanítványai voltak
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ebben a két tárg);ban. Szán1uk átlagosan 8 volt a
nagyszombati évek alatt [6] Ilyen kö1ülmények
között lehetőség volt a hallgatókkal gyakorlatban
is intenzíven foglalkozni, velük együtt kísérleteket
végezni Jóllehet a ké1piai laboratórium nem volt
gazdagon felszerelve, mégis az itt folyt munka kon1oly és a kor tudományos színvonalának n1egfelelő
volt. Ezt leméihetjük Winterl kézirataiból és azokból a disszertációkból, an1elvek ezekben az években
készültek az ő irányításával
A „Chemia \;Vinterli" című inűve összefüglalja az
orvos- és gyógyszerészhallgatók szán1ára tartott
előadásokat. Ebből megtudjuk, hogy a nagyszombati évek alatt Winterl még a flogisztonelmélet követője volt és annak szellen1ében tanított. Saját szavai szerint 1782-ben elsőként tagadta ineg a nén1etek és angolok által még mindig hevesen védelmezett Stahl-féle flogisztonelméletet [7]
A „\V""ü1terli Co1npendiu1n Pha11na.ciae" kézira.t
külön érdekessége számunkra, hogy ezt a hazai
gyógyszerészi kémia első tankönyvének tekinthetjük A kézirat első lapján, mely a fonyképen látható, definiálja W in-terl a g:yógyszerészetet, ineghatározza föladatát és definiálja a kémiát (1 ábra)
Quid est Pha1macia·? - ké1di. A gyógyszerészet az a
tudomány, 1nelynek feladata egyszerű gyógyszeranyagok, sünplü..:iák feltalálása, összetettek és koncentráturnok előállítása, 1nindhá1"0111nak pedig olYan inódon való
eltartása, hogy végül gyógyszerként szolgálhasson
Quid est Chernia? A kémia az a tudomány, 1nelynek
feladata az eleinek megis1nerése, elkülönítése és összevegyítése, hogy ezzel a ter111észet megis1nerését, n1ajd az
ismereteknek az embe1iség hasznára való elte1'jesztését
szolgálja

19. évfolyam 11. szám

A kézüatba.n leíit előadások, 1nelyek továbbra is kéi.
dés-fFJelet forn1ájában ,,annak 1ögzítve, foglalkoznak a
kérniai n1iiveletek Ieí1 ásával és olyan kén1ia.i készítinények előállításával, amelyek gyógyszerként használa-·
tosa.k

A disszertációk közül kettőt emelek ki, amehek
híven tükrözik a gyógyszerészi-kémiai inunkát
a1nely Winterl laboratóriu1nában folyt. "Mauritiu~
Faby, olasz szárn1azású orvos 1772-ben adta ki
disszertációját Nagyszon1baton „De syste1nate artis Pharmaceuticac quotannis in collegio che1nico
hic dc1nonstrari solito" címn1el l/aby a gyógysze1észeti tudományt 4 fö fojezetre bontja:
1 Operatoria (l\íechanikai és kén1iai 1nűvele
tek)
2 Productoria (Összetett kémiai készítmények)
3 Dijudicatoria. (A természetes és előállított
gyógyszerek értélrelése és vizsgálata.)
4. Conservatoria (A gyógyszerek és hatásosságuk megőrzése )
A mechanikai műveletek között fölsorolja pi a
porítást, az cldörzsölést, a kipréselést, a szűrést
A kémiai műveletek között felsorolja pl az oldást,
extrahálást, precipitálást, kristályosítást, desztillálást, szublimálást A disszBI táció legnagyobb részét
a Productoria-fejezet képezi. ~~bben a szerző részle·tesen leírja a Irémiai készítmények előállítási inódját és hatásukat
A másik disszertáció Reineggs Jakabtól szár1nazik, aki az első bejegyzett orvostanhallgató volt a
nagyszombati orvoskaron [8] 1773-ban adta ki
disszertációját szinté11 Nagyszo1nbaton Cüne:
„Syste1natis chemici ex den1onstrationibus ty1naviensibus pars naturalis et experin1entalis theo1etica " Bevezető,jébe11 ineghatározza a kén1ia helyét
a tudo1nányok között Felsorol 6 ter1nészeti erőt,
melyek:
1 IVlozgatóerő (vis inotus).
2 HúzóeIŐ (vis attractionis).
3 Vonzó- és taszítóerő (vis adhaesionis et repulsionis)
4 4z anyag saját ereje (vis insita)
5. Allati erő (vis animalis) .
6 Növényi eiő (vis vegetabilis)

A „ T'Vinterli Gonipendiurn Pharn1aciae" e kézirat első
oldala

Az 1, 2., 4 -kel foglalkozik az asztronomia Az !. ,
2 -kalés részben a 3. -kal a fizika. A 3 . erővel a kémia
foglalkozik, melyet úgy definiál, hogy „
az elemi
testek tudo1nánya, melyek egy1nást vonzzák, egymásnak közön1bösek, vagy egymást taszítják. Ez
igen sokrétű tudo1nány, n1ely a1kaln1azást nyer az
egész emberi életben, s ebből születik a legtöbb új
tudományág " Itt fölsorol 23-féle tudományágat,
köztük a Synteticát, Physiologicát, Pharniaceuticát. Winterl kéziratai és ezek a disszertációk ne1ncsak összefoglalásai voltak kémiai tudásának, kmtársaitól elfogadott ismereteinek és saját kísérleti
eredményeinek, hane1n egyúttal így kívánt tankönyvet nyújtani hallgatóinak tanulmányaik el·
végzéséhez és a vizsgák letételéhez [ 5]
A botanikai oktatáshoz is állított össze egy könyvecskét, vala1nint a botanika egyes fejezeteit szintén kidolgoztatta egy-egy hallgatójával, hogy ta-
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nítványai számára jegyzetet biztosítson [5]. WinIRODALOM
terl professzor 39 évig tanította e két tárgyban az
1. 1-f.ulttsár I; \.~Tinterl J"akab Biog1áfiája. Hazai's
orvos-· és gy ógyszerészhallgató kat l\fégpeilig abban külföldi Tudósítások Pest1ől Szo1nbaton Szent-András
a korban, a1nikor a ter1nészettudon1án yok fűrra hava30-diknapján,4 4(18ll) -2.GyőriT. Azürvostudotnányi Kar története Bp. (1936). - 3. Gombócz E.
dalma elindult és a kémiában egymás után buktak A
budapesti egyetemi botanikus kert és tanszék törtémeg az évszázados elméletek ~~zér t bízott elsősor - nete 1770-1866. Bp. (1914). - 4. Perényi F. Gyógysze„
ban saját kísérleteiben, ainelyek azo11ban a hiányos 1és:lképzés Connnunicationes de Histo1ia artis J\fedicinae
felszerelés és a rossz, szennyezett alapanyagok 57-59 -· 5 Ernyey J A Pázmány Péter Tudoniány
Eg}etc1n és elsq gyógysze1észei. l\i1agyar Gyógysze1·émiatt néha tévútra vezették. Későbbi tanítvánvai szeti
Tá1sasá.g Ertesít6je. 484 (1935). - 6. Duka Zó·
emiatt elméleteit fenntartással fogadták, de m~g lyorni JI.' Orvosképzés a nagyszo1nbati egyetem 01 vostanulták tőle az önálló gondolkodást és a lelkiisme- tudou1á.nyi karán. Cornmunicationcs de Historia Artis
retes munkát. Arra is megtanította őket, bogy kü- l\.fedicinae 57-59. - 7. TVinterl, J. Prolusiones ad
che1nia1n saeculi decüni noni. Buda (1800) - _8. Duka
lönösen a természettudomány okban nein állhatja Zólyorni
]'. ""': A nagyszombati 01vostudon1ányi
külmeg a helyét a magányos kutató ; csak az együtt- földi hallgatói és az első abszolvens. Orv Hetil. 22ka1
(I 969).
működés hozhatja meg a megfelelő eredményt. Ezt
- 9 .•r. \Vinterl 's Darstellung der vie1 Bestandteile dei'
vallotta egyik írásában: „Hiába fáradozunk, hogy anorganischen Natui. Jena (1804)
a természettudomány ok határait kiszélesítsük, ha a
J\1 a p 0 llI H 3 M
ny 1 0 w H: npeno6a6ameAflCKafl
6eameAbHOCmb npoifjeccopa HKa6a BuHmepAa u ifjopAtakülönböző tudással, ismeretekkel bírók nem egyesítik a munkájukat" [9] l\fegállapíthatjuk, hogy 1Jeemu1JecKaR HayKa
Winterl professzor oktató 1nunkássága korszakot
]\f. l\f a l o s neé Lugosi: The teaching activitdes oj
nyitott a magyar gyógyszerészet fejlődésében, Professor !. TVinterl in relation to pharrnacy
ezért megérdemli, hogy 200 év után is megemlékezLugosi-Ma 1 o s: Die Lehrtdtigkeit von Professor
zünk róla.
J acob TV,interl und die Phar1naz'ie
(Semmelweü Orvostudományi Egyetem Gyógyszertára 1092 Budapest,
Érkezett: 1974 X. 10

Hőgyes

Endre u 7)
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Emlékezés Mikó Gyula professzorra
DR. \TARGA rÁL

A szerző felidézi a gyógyszerészeti tudományok egyik
lelkes és eredményes művelőjének, a huszonöt évvel
ezelőtt elhunyt tudósnak emlékét
Az 1889-ben
Erdélyben született és nevelkedett, néhány budapesti
év után 1921-ben Debrecenbe érkezett, s ott rnegtelepedett gyógyszerész-oivos több mint negyed századon át elsőként vezette az általa berendezett s elgondolásai szerint k\fejlesztett debreceni egyeterni gyógyszertárat Emellett igen termékeny rnűvelője volt a
gyógyszerészeti tudományoknak erről tanúskodnak
nagyszámú tudományos dolgozatai is Ezeknek
mintegy fele német nyelven is rnegjelent
Legjelentősebb, szinte hézagpótló rnunkája volt
- a maga idejében - a két kiadást is rnegért _Mikó
Kommentár néven emlegetett 1nűve
Éveken keresztül munkatársa, majd felelős szerkeszt~je volt a Debrecenben megjelenő Orvosok és
Gyógyszerészek Lapjának. Tagjává választotta a
Pharrnazeutische .Honatsheften és a Microchi1nica
Acta szerkesztő bizottsága is.

*
Az 1889 március 21-én Abrudbánván született
Mikó Gyula a gyógyszerészi pályát választotta
élethivatásul 1910-ben gyógyszerészi oklevelet,
ll'';J'_·.
. . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l'.___-.WS: .• __·„c''- - - - - - - - -

majd 1912-ben gyógyszerészdoktm i fokozatot szerzett a kolozsvári egyetemen [ 1J Az értekezés kidolgozásában az egyetem ké1niai intézetében vezetiíi voltak dr. ]i'abinyi Rudolf professzor és dr. Széki
Tibai egyetemi magántanár [2] Még 1912-ben felkerült Budapestre, ahol 1913-ban kötelező katonai
szolgálatra hívták be. Ezalatt kitört az első világháború, így annak végéig katonai szolgálatot kellett teljesítenie Közben 1916-tól már a budapesti
egyetemi gyógyszeitárban is működött, Debrecenbe \;aló távozásáig Közben 1921-ben orvosdoktori
képesítést is sze1zett Budapesten Debrecenbe
1921 novelnberében kerül az egyete1n orvoskarán
újonnan létesített gyóg:yszertani intézetbe tanár-_
segédnek, majd 1923-ban kinevezték az ennek
keretében szervezendő egyetemi g:yógyszertár vezetésére: eg_yben az orvo-skar tb adjunktusnak is
megválasztotta [3] A gyógyszertá1 berendezése és
átadása rendkívül nagy erőfeszítéseket kívánt a
fiatal tudóstól, hiszen abban az időben a pénz
rohamos elértéktelenedése igen nagy mérvű volt
A felmei ült nehézségek ellenér e a debreceni egyetemi gyógyszertár - hála 211ikó fáradhatatlan szervezőkészségének 1924 áprilisában megkezdte
1nűködését ha igen nehéz körühnények között

