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cli fJfJÓIJ.IJJzett-éJlll lii-V-ténetébff-l 

AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ ORVOS-GYÓGYSZERÉSZI VEGYTAN' 
DR ANTAL JÓZSEF 

.A-z első magyar nyelvű orv-os-gyóg,yszerész 
,,-egytant I'í a 11 r1 ó Alajo8 h:önyve képviseli a 
hazai szakirodalomban }'[ a n n ó könyve 1842-
be11 jelent n1eg Pesten, az orvoskari egyete1n 
,,helybenhagytával'' akkor~ an1iko1 az oktatás 
hivatalos fóru1nán a pesti eg:yete1nen a kén1iát 
1atin nvelven tanították: A •. közel 120 éves l{ön,ryet 
orvos-gyógyszerészi rnúltunk en1lél{ei között r~em
csak azért érde1nes n1egemlíteni, n1e1t :~e szakban 
magyar r1yelven az első volt'', 11a11e1n elsősorban 

.azért. n1ert e szerény 252 oldala.s 1nlíben első11ek: 
történt kísérlet ana,-hogy az akkori orvos-gyógy
_sze1észi 1.:-egyta11 teljes anyaga ·g.yakorlatilag fel
l1asználható 1nódon az ol\;·asó elé kerüljön 

111 a n n ó Alajos 1816. május 16-án született 
Deb1·ecenben, vagyontalan polgári szülőktől Isko
láit Debrecenben, n1ajd Pesten ·végezte„ Debrece11-
ben g,yakornokoskodott Gyógyszerészi oklevelét 
1837-be11 szerezte meg a pesti egyete1nen„ Ezutá11 
l{ét évig a fővárosba11 volt segéd. A vagyontala11 
alka.!mazott gyógyszerészek kilátástalan helyzete 
mm indították, hogy választott pályáját az onosi
val cserélje fel' Elvégezte a kötelező kétéves 
bölcsészeti tanfolyan1ot és 1842-ben az orvoskar 
11öve11dékei közé beiratkozott. Tanulmánvait be
·végezni nen1 tudta, a szakadatlan m~nka és 
nélkülözés aláásta egészségét. ~Tegyedéves 01 vos
tanhallgató korában, 1816. január 13-án, tüdőbaj
ban meghalt 

Rövid életébe11 ter111éke1ry szakíró és fürdító 
volt Első műve lSH-ben jelent meg. Címe: 
\'-egyta_ni gyóg-ysze1ü:;n1e. Ezt kö,;ettc az 1842-bc11 
kiadott Orvos-gyógyszerészi vegytan Későbbi 

k_önyvei nagyrészt 11én1etb{)l fürdított n1ezőgazda
sági tárg:yúak Néhán:-, közleménye a;z Orvosi 
Tárban, Thíagyar GazdábaJ1, az Iparügyben és a 
Pesti J)i,:·atlap ban iele11t iileg. Hazai tudon1án:y
törté11eti sze1npontból koi:ai eln1úlása azért is 
fájdaln1e:is, n1ivcl élctn1űvcs (szCJ\·-es) \.-eg.yta11 
lzönyi;··ét is szándékozott n1egírni 

.?\'I a i111 ó orvos-g,yóg,yszeré.szi vegytana beosz
tásában alig tér cl, a n1a is 11asznált ilyen tárgyú 
n1űvektőJ. Ezekhez hasonlóan tá1gyalja a gyógy
szerk:ént használt kén1iai an~·vagok előállítását, 

isn1erteti azok fizikai és kén1iai sajátságait, kitér 
felis1nerésj és tisztasági vizsgáJa.taikra:· \Tégül közli 
a g,yá1i 1zészítn1ények tisztítá.sára alkaln1as eljárá
sokat :ggy vonatlzozásban a,zonban 1négis különb-

1 A„z Orszá!=!OS Orvostörténeti Könvvtá:rban 1960 
január 14--én élhangzoti. előadás ki>- on~ta 

2 Ez akkoriban nem >-olt ritka H o r v á t h fő. 

orvos tollából ol>-ashatók az Orvosi 'Iár 18.18-as év
fol~y·amának II-ik kötetében a következők : ,„ .. pénz
telen, de a.lapos szaktudomán~ ossággal bíró gJ· ógyszerész 
-segéd. . közül sokan át-látván, hogy ezen pályán a 
önállóság1a soha ne1u fognak vergődni, még idejeko-
1án inás pá1-yát vóJu.sztanak, s nem ritkán sEbészetre, 
vagy a7 o: ,-cs-sc1-és;ctrc1f~-! tanfolyamra adták magu
kat " 

séget találunk. Ke-vezetese11 a n1é1gek és egészségre 
ártaln1as anyagok lefrásá11ál részletesen tárgyalja 
azok kimutatását, a mérgezésben elhaltak hulla
részeiből és ·vá]adékaiból "A_ n1unlza így bizon.:yos 
tekintetben a n1ag:.yar n-yel\ en akkoriban hiá11yzó 
törvényszéki kémiát pótolta Az onos gyógy
szerészi \'egyta11 aJ1y agának ilyTcn tárgyú bő,rítését 
akkori hazai viszonyaink 111agyarázzák 

Honi törvényeink a inúlt században a. g:yóg:y
szerészek: és a hatósági 01,,-osok szán1ára tették 
elsősorban kötelességgé lnérgezés g:yanúja. esetén 
a n1érgek - a,kkori clne·vezés szerint - gyógy
törvényszerű k:é1nlés1nód,ját J\ííg azonban_ az 
orvos11övendékek: későbbi tanuh11á11yaik sorá11, az 
államorvostan3 keretében a n1érgelt kimutatásával 
külön is foglalkoztak, addig gyógyszerészeink eme 
nagy szen1élyeS felelősséggel .iáró vizsgálatok so1án 
esak a kémiában tanultakra voltak utalva. Ezért 
·volt nag:yjelentőségű az orvos-gyógyszerészi lzémia 
anyagának ilye11 irányú bővítése }~11nek ala1Jján, 
a gyógyszertári laboratórium keretében az ilyen
féle vizsgálatok külföldi szakkönyvek nélkül is 
elvégezhetők voltak 'l alószínűleg a gyakorlat igé1i,ye vezette a 
szerzőt abba11 is, hog:y a n1érgek künutatásá1a 
alkal1nas eljárásokon kívül, az egyes mérgezéseknél 
közölte a hatásos tennivalókat Ennek fontosságát 
akkor értjük meg igazán, ha tekintetbe vesszük, 
hogy akkoriban -- különösen vidéken ·- a gyógy
szerész ilyen i1ányú tev~k_enysége élctn1entő lehe
tett. Erre külö11ben az 01 v-os távollétébe11 köte
lezve is ,-olt Dad a -y-nak 'las n1egye első 

fiziknsáról írt közlen1ényében olvashát:julc : "a 
megyei fizikus a megye területét legfoljcl>b 
háron1 nap1a hag~yhatta cl. Ezalatt egy g:yakorlott 
kirurgus vagy gyógyszerész helyettesíti "l\.f a n n ó 
e tennivalók k_özléséi;:-cl több n1int száz é\;\:el i11eg
előzte jelenlegi Gyógyszerköny,ünkben lefektetett 
azt az elvet, hogy 1néJgezések esetén a g·yóg~:

sze1ész11ek kötelessége --- elsősegély·nJ újtás ltere
téhen - a G.yógyszc1kön:yv függelékében lefek
tetett tenniva.lólc szerint eljá111i. 

A.ttekintve az aiánlott gvóg:yeljá1ásokat, 111elye
ket lV[ a n n ó könJYe a n1é1gezett egyén_eknél 
n1entő eszközül 11a.sználni ajánl úgy~ látjuk, hogy 
azok lényegükben alig té111ek el a n1a szokásos 
tenniyalóktól J\Iindezek birtokában akkori gyógy
sze1észeink jelentős n1éregtani tudással rendelkez
hettelz és a célszerü csclelz\ és n1ódozatairól jól 
tájékozottak ·rnltak Érdekes, hogy e terápiás 
célza.tú 1észekc11 kívül, az egyes fejezetekben az 
idült n1é1gezések tüneteit és a inegeléíző rend
szabáiyoka.t is közölte a sze1ző E gyakra11 rész-

3 Az állarr;orvostan eg;y s0gesen foglalta magában 
a mai igazságügyi orvostant (r11ed-ic1:na forensis) és az 
orvosi r~n<lés?,etet ( politia 1nedica j Ez utóbbi tárgyalta 
azokat a közegészsE'gtani renclszabál~·Dkat, melyek 
a közigazgatásban elő 'oltak Íl'\a. 
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letes Jeírások hasznosan kiegészítették akkori 
g·yóg) sze1észeink n1é1egtani tudnivalóit 

Ezekntán azt hihetnők, l1ogy a nen1zeti fel
buzdulás akko1i kcnszakában, iuely a tern1észet
tudo1nányok te1ületé1e is kiterjedt, és éppen a 
kén1iára. ,:·onatkoztat\·a egy korabeli szerző 
(Sz e n ll e r t) azt írta : ,.,e tant n1agya1 n.yelven 
ta11ulni kívánók szán1a n1indinkább i1övekedik", 
eg}.,. n1agyar 1i:yelven n1egjelent ké1niai inunka. 
_ielentős példányszán1ban fogyott volna Sajnos ez 
nen1 így volt l\I a n n ó könyve is osztozott az 
a.kkori 111ag_ya1 nyelvű sza.I{kön3r\··ek sorsában 
l\iegjelenése után öt év'i;·el ~- n1int azt a G~yógy
szerészi Hetilapban olvashatjuk - inindössze 50 
példányban kelt el 

Nehéz n1a okát adni a részvétlenség -és a pártolás 
eltl:ora hiányának Csak részben k:özelítjük nieg a 
valóságot, ha utalunk az a.kkori - kialakulóban 
levő -- kérniai n1űn:yel1,·ünk nehézkes, rnég az 
akkori fülnek is szokatla.n szavaira Ezt inutatja 
az, hogy M: a n n ó -akárcsak egynyehkönyvhöz 
-- külön betű1cndes szójegyzéket csatolt n1űvé
hez, hogy az olvasó abban azonnal utána néz
l1essen az új 111agyar kén1iai n1űnyelven is1nertetett 
foga.lon111ak, mely különben né111et vagy latin nyel
ven nen1 volt is1neretlen előtte. lVIásik, talán a 
valószínűbb ok az lehetett, hogy a kémiával 
foglalkozó orvosok és gyógyszerészek szívesebben 
fürdultak isn1ert nevií német ké1nikus 111u11kájához, 
rnint az egyete1nen kívül álló g_yógyszerész- és 
oi'\·-osnövendék rnagya1 n,yelvű próbálkozásához. 

H11 egy régi könyvriíl az elmúlt idők porát 
letisztogatjuk, mindig f~hetődik a kérdés, mi volt 
a inűnek érték.e korában, n1ennyire szolgálta azt 
az ügyet, melynek érdekében készült. Ilyen 
érték1nérést végezve úgy taJáljuk,. hogy 1\-'[ a n n ó 
orvos-gyógyszerészi ké1niája nem eredeti munka 
Szerzéije önálló rnűvet inegf0Je16 Iaboratóriu1n 
hiányában, mindenna_pi életének hajszájában nen1 
is írhatott. A l{önvv értékét ma inkább abban 
látjuk hogy szerzŐjének elsőkérit sikerült - az 
akkor éppen kialakulóban leyŐ n1agyar l{é111iai 
Jnűnyelv en - olyan szakkönyvet összeállítani, 
n1ely kora orvos-gyógyszerészi vegytanának teljes 
anyagát, gyakorlatilag felhasználható 111ódon tar
talrnazta .. Az adatg;yiíjtés terén 1\1: a n n ó kétség
telenül alapos munkát végzétt. Felhasználta 
B e r z e 1 i u s, L i eb i g, Du f l o s, V\T e i n-
1 ing és 111ás neves ké1nikusok n1unkáiból n1ind
azt, an1it ]Jályatársai számára hasznosnak ,:·élt 
De ezenkívül bevette könyvébe azt az össze
gyűjtött tudásanyagot is (és itt idézzük szavait), 
„n1elyet tíz évekig g:yakorlatba levő gyógyszerész 
léte111ko1, részint utánna két évi tapasztalás 
által szerzék n1agan1nak" 

És éppe11 ez a saját tapasztalatán átszűrődött 
tudásanyag, a sok, életből yett megfigyelés és 
praktikus gyóg} szerészi tanács teszi a 111ai olvasó 
szen1ébe11 eredetivé l\l a n n ó n1unkáját Ha 
ezeket, a ina is frissenható: sok aprólékos go11ddal, 
a g,vógyszerészi munka iránti szeretettel megírt 
sorokat nézzük, úgy nem lel1et szabadulni attól a 
gondolattól hogy ebből a könyvből az akkori 
gyóg:yszerész n_en1csa.k szakis1neretet, de hivatás
tudatot is tanulhatott. 

_,,_:\._ szorosabban ,--ett kén1iai is111e1etek rnellett 
érdekes n1ódo11 :11 a n n 6 kön_y \ében több helyen 
találunk általános egészsé-gügyi ,- onatkozásokat _ 
Ez arra mutat, hog.)' akkoriban gyóg:yszerészeink
nek az egészségügy· területén betöltött szerepe 
jelentős lehetett Ezért találunk pi hasznos 
utasítást a betegszoba Jovegfíjénck i11egtjsztítására, 
kénes gyógyfürdők készítésére,. lázcsillapításra. 
hűsítő len1osásként alka1n1azott borecet ellen-
6rzésére, n:yári n1elegben az i1;óvíz frjssen tartá
sára, Yalan1int a bonctani készítn1ények, sót egész 
holttestek konze1válásáJa is Eg;yes, akkoriban 
széltében használt népies gyógyeljárások veszé
lyeire is feihí-vja a fig_yeln1et. (Il:yen yolt az arn111ó
nia gőz belehclése fog- és fejfájás csillapítására.) 
E kezelés ártahnasságára különben saját g:-y-akor
latából közöl példát 

Orrns-gyógyszerésztörténeti kuta.tásokkal fog
Jalkozólz szá111áJa is tartogat a kö11yy néhán:y 
érdekességet lg} pl. két helyen is találunk arra 
utalást, hogy az akkmi - ásott kutakból nyert -
pesti víz n1ennyi1e szen1Tyezv-e \;oJt J\-iás helyen 
idézi a túlzott alkoholfogyasztás elleni küzdelem 
régi en1lékét 

„ . hajdan dárdanyból (antimon) poharak 
készíttettek, mellyekben ha a bor huzaniösb ideig 
tartatott : az, 11ányástol{ozó és 11ashajtó tl1laj
dont nyert a felolvasztott dárdany következtében 
Az illy poharak : hánytató poharaknak (pocuJa 
voniitoria) neveztettek " 

1\-findezek 1nellett hazai kén1iai n1ünyclvünk 
kialakításával kapcsolatban is találunk megernlí
tenivalót. Mann ó ugyanis azok köréhez tar
tozott, kik tovább folytatták a S e h u sz t e r 4 

tanár által 1negkezdett kémiai 1niíszavak refor1ná
cióját, és a inég hján:yzó n1iísza,Tal{at pótolni 
igyekeztek. Igy 1\.1 a n n ó könvvé11 át n1integ:y 
betekinthettink a n1agya1 ké111iai n1űnyely alkotói
nak - B u g át, I r i ny i, N e n d t w i e h -
mühelytitkaiba. '\iegtudjuk, hogy a buzgó refor-
111erek nemcsak n1agy-a1 de célszerű mfín_ye1vet is 
akartak alkotni Igy pi az elemek magyar nevé
nek nregválasztásánál úgy jártak el, hog:y annak 
legjellegzetesebb tulajdonságát vették a rncgne,e
zés alapjául Ez által ·-- írja :Ha n n ó , a 
ta.nulóra nagy haszon s köun,yl'iség hárul, niivel a 
magyar nevezeté11ek kin1011dásával azonnal fő 
jellen1ző tulajdonáróJi esz111e szár1nazik agyában" 
Ha ezt szen1 előtt tartjul{,. úgy bárrnennyire is 
erőszakoltaknak tü11nek fel az olya11 elneyezések 
mint a halvany (klór), köneny (hidrogén) szuny
dék (morfin) és hánytatódék (emetin), de peda
gógiai hasznuk ne111 ,-onható kétsÉgbe 

Mann ó k<in:yyé n1ás sze111püntból is f1dekes 
olvasnrány. Az els{) 1nag3;ar nyelvlí orvos-gyógy
szerészi vegytan elsárgult lapjai ugyanis ol;ya11 
korba nyújtanak betekintést mikor a szervetlen 
ké1nia tern1ékei uraltál{ az akkori g:yógyászatot, 
a növényi drogok és az azokból készült nag;;szá1nú 

4 Schuszter János (17ii-l838) a pesti eg;ye
temen 1810-38-ig volt a kémia tanára ).fini helyet
tes az 1815-17 években a botanikát is tanította 
lllagyarul tökéletesen ne1n tudott, de a kémiai ni_ű
nyelv mag;, arosításá1a ü án~ uló mozgalon1 mPgis az 
ő nevéhez fűződik, 
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galenikum mellett Szerves kémiai termék gyógy
szerként alig szerepelt A növényi izolált ható
anyagoknak gyógyászati jelentőségük nem volt. 

Közölük kevesek használtatnak gyógyszerül, -
/;ja M a n n ó - inkább gyógyritkaságul tekin
tetnek." J\.iindez arra fig:relmeztet, 11ogy a szerves 
kémia megszületését jelző 1828-as dátum nem 
jelzi egyóttal a szerves anyagok alkalmazását a 
gyógyászathan Nálunk pl éterrel B a 1 a s s a -
a·nagyhírű sebészprofesszor - 1847. január 11-én 
altat elsőként M a n n ó könyvében még benne 
találjuk mindazt a felduzzadt szervetlen kémiai 
an:yagot, amit az előző l{or gyógyszerül használt, 
és ebbe11 az időbe11 az orv,osok jó 1észe - jobb 
híján - még alkalmazott. lgy a könyv átlapozása 
jól érzékelteti azt a haladást, amit azóta a gyógy
tudo1nány 111egtett. 

l\t[ a n i1 ó élet1nűve helyének kijelölése a hazai 
szaki1odalon1ban az elmondottak alapján nem 
nehéz Szerény n1unkásságát nem lehet - de 

nem is szabad - Than, F e 11 e tár, W i n k-
1 e r és inások életn1űvével összemérni. A hazai 
kémiai szakirodalom szorgalmas munkása volt, 
kinek célja, hogy magyar nyelven közölje olvasói
val kora orvos-gyógyszerész V-egyta1li ismereteit. 
Munkásságát ebből a szempontból kell értékelnünk 
Úgy gondolom, gyógyszerészi multunk megbecsü
lését jelentené, ha az első magyar i1yelvű orvos
gyóg,yszerészi kémia szerzőjé11ek l\1: a n n ó Alajos
nak nevét és küzdelmes életét e kötelező meg
emlékezése11 túl, 11ivatalos gyógyszerész köz
véleményünk nem hagyná elfeledni Nevét talán 
épp úgy viselhetné egy gyógyszertár - pl szülő
városában Debrece11ben - mint kórházaink viselik 
orvosi múltm1k nagyjainal{ nevét. 

(Országos Birósági Vegyészeti Intézet, Bwlavest 
I. Győző u. 11) 

Érkezett: 1960 IX 19. 

kévdéJ.ek 

GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS AZ IPAR SZEMSZÖGÉBŐL NÉHÁNY KÜLFÖLDI 
ÁLLAMBAN 

HERNÁDI JÁNOS 

Világszerte igen nagy problémát jelent a gyógy
szerészet iövője, helyesebbe11 azon i11unkaterületek 
szán1bavétele, amelyel{et a g,yógyszerészek képe
sítésük birtokában legjobban elláthatnak A ter-
1nészettudon1ányok és a technika rohamos fejlő
dése n1ind a g,y6gyszerkészítés, 111ind a gyógy
szerekkel kapcsolatos egyéb tevékenységek (pi 
kutatón1unka~ analitikai ellenőrzés, stb.) zömét 
kien1elte a gyógyszertáralr keretei közül és ezt a 
g:yóg:yszeripar ba: illetöleg tudon1ányos intézetekbe 
és laboratóriu1nokba helyezte át _Ahhoz azonban) 
hogy· az új n1unkaterületek szán1á1a inegfelelő 
szaken1bereket biztosíthassunk, szitkséges a ter-
111észettu.do111án,yok fejlődésével és g·yakorlati, n1ű
sza,ki is1neretekkel lépést tartó, inegfelelő g,yógy
sze1 észképzés biztosítása 

Bz a kérdés a 1112'gyar gyógysze1észetben is 
sokat vitatott Azok a mélyreható változások, 
a.111elyel{ hazánk szocialista, fejlődése során a 
Jnagyar egészségügy hata.In1as léptekl{el való előre
haladását biztosították, lehetővé, sőt szüksóg
sze1ű·vé- teszik, ·11ogy a gyógy::3zerellátás egyik igen 
fontos területén, a gyógyszeriparban, n1egfBlelő 
szakképzettségü, tudományos ~és egészségügyi ké
pesítésű gyógyszerszakértők dolgozzanak Az aláb
biakba11 l.;_ét l{ülföldi szerző közeln1últban ineg
jelent cil{két isn1erteten1, i11elyek a gyógyszerész
képzés aktuális problémáival foglalkoznak 

M G u i i 1 o t professzor az Annales Phanna
ccutiques Fra-nca.ises 1960 évi 3. számába11 1neg
jelent „A g}ógyszeiészi oktatás fejlődése Nagy
b1 ita.nniában" e cjkkében angliai tapasztalatairól 
szán1ol be 

A._ XIX század fol;yan1án Na.gy britannütban a gyógy
szerem?:1 oktatás irányítását a Gyógyszerészeti Társa
ság (GYT) vette a kezébe. ~ó._ GY'I-nek tagja lehet min
den gyóg:yszerész, működési területétől (gyógyszer
tál', kórház, gyógysze1ipa1 stb.) függetlenül. Régeb
ben a középiskola elvégzése után, lG éves ko1 ban lehe
tett jelentkezni gyógyszerészeti tanuhnányokra a G-YT.
nál. A felvételi ké1·elomhez inellékelni kellett a közép
iskola elvégzését igazoló oklevelet, valamint egy álta
lános m~vcltség elsajátítását igazoló bizonyítványt. 
Ezt a bizonyítványt vag~y a középiskola eh,égzése 
után azonnal, vagy egyévf->S tanfolyam lehallgatása 
után n1egtartott vizsgán szerE-Jzhette meg a jelölt ; 
a \·izsgatá1g,yak n1atematika, angol 1-i-yelv, egy idegen 
nyelv, ós kevés természettudo1nány \OHak. A_z első 
év - melyet cg:yctc1non vagy műszaki főiskolán töl
tött el a jelölt - anyagába fizika, kémia, és más 
természettudományok tartozta..1{: Ezt kétéves szak-
1nai gyako1lat kö-vette, 1nel~yf-_Jt tetszés szerint gyógy
szertárban, kórházi gyóg;ysze1 tárban, vagy a gyógyszer
iparban tölthetett el a hallgató a G)'.'T felüg;yelete alatt 
A tanuhnányok utolsó két es:i-:tendejét az országban 
működő 19 műszaki főiskola valamclvikén kellett 
elvégeznie. Ileti öt napon át ehnéleti ~s gyakorlati 
foglalkozás keretében a hallgatónak galenusi g;yógy
szerészettel (az összanyag kb. 50°,~-a), gyógJszerészi 
kémiával, fa1n1akognóziával, fiziológiával, farmakoló·· 
giával és gyógyszerészi jogszabályokkal kellett foglal· 
ko:znia 1'anuln1ányainak eredményéről záróvizsgán 
számolt be, melyen a vizsgáztatók részben egyE-temi 
tanárok, 1észben gyako1ló g)ógysze1észek voltak. 

Ez a rendszer igen jó g) akorló gJ ógyszerészeket 
képezett ki, de a tudományos kiképzés elégtelennek 
bizonyult. _4._z egyetemi tanárok nem gyógyszerészek 
voltak, hanem az angliai eg:i- etemeken specializált 
szakokon végzett fizikusok, kémikusok, stb, akiket 
diplomájuk megszerzése, \:alamint tudományos inté
zetek1Jcn végzett g;:·akorlat utá.n a műszuki főiskcl:ik 
n1egf't:leló karára előadónak neveztek ki -~ hiányos· 
ságok kiküszöbölése végett kb 10 évvel ezelőtt az ismer
tetett oktatási l endszer mellett létesítettek egy 1násik, 


