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Gyógyszerészet 21. 145-150 197i. 

Hintz György gyógyszerészeti műtani egyetemi előadásainak oktatás
és tudománytörténeti jelentősége 

DR ZALAI KÁROLY 

JJ1 Hintz György koloz8VrÍri gyógygzeiész, 
egyetMni magántanár 

A gyógyszerészképzés magyarországi fejlődéstörténete 
és egybe'n a gyógyszerészeti tudoniányok története 
szernpontjáb6l nagy jelentőségű az egyes gyógyszeré
szeti szaktudományok hazai oktatásának kezdete. 
A gyógyszer készítéstan, a gyógyszer technológia egye
temi oktatása hazánkban 1884-ben a Kolozsvári 
Tudományegyetern Orvostudo1nányi Kará1i vette 
kezdetét dr Hintz György lcolozsvár·i gyógyszerész 
előadásaival, niiufá,n őt az egyeteni előző évben 
„A gyógyszerészeti rnűtan és vénykészítési gyakorla
tok'_' tárgykörben egyetenii 1nagántanárrá habilitálta 

.. _.A közlernénybernutatja dr. Hintz Gpörgy gp(Jgysz,e, 
ré'lz közéleti és egyete1ni oktatói tevékenységét és érté
keli ez utóbbit a gyógy,zerészképzés és a gyógyszeré
szeti tudományok fejlődése szempontjából 

* 
A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem 

Orvostudományi Karán 1884 január 9-én dr .. Hintz 
György gyógyszerészt „A gyógyszerészeti műtan 
és vénykészÍtés" tárgykörében magántanárrá habi
litálták Ez évtől kezdve Hintz a téli szemeszterben 
heti két órában adta elő a gyógyszerészeti műtant 
és heti egy órában a vénykészítés gyakorlatokat 
[l, 2]. 1884. szeptember 17-én megnvitó előadását 
az alábbi bevezetővel kezdte meg: 

„Uraim! Tisztelt Hallgatóim! 

Midőn e helyen megjelenek, mint kezdeményező 
lépek a tudományok sorompói közé; egy oly tár
gyat eléadandó ; amely még ez ideig az Osztrák
Magyar Birodalom egyetemein nem adatott és ada
tik elé ; 's ennél fOg-va és nekem jutott a szerencse 
arról egyetemi auditórium előtt szólhatni. 

E tárgy t hallgatóim a gyógyszerészeti műtan, 
melynek előadására csekély tehetségemmel maga
mat elhatározám, egyfelől hogy gyógyszerész ren
dünk, szakma körében eg1 régen érzett hiányt 

pótol jak, másfelől hogy ifjú egyetemünknek e téren 
a kezdeményezés érden1ét biztosítsa1n. - Teljes 
erőmbiíl de kettőztetett szorgalommal azon leszek, 
hogy nemcsak feladatomnak megfeleljek, de egy
szersmind sikeres 1nűködése1n által hálámat lerója1n 
azon Magyar Királyi Tudományegyetem tekintetes 
orvostudományi karának - mely teljes készséggel 
adott helyet ez ügyben kérésemnek ; magántanári 
képesítésemet - 's ennek a címért Magyar 
Királyi Vallás és Közoktatásügyi Miniszter Úr 
általi megerősítését eszközölvén" [3] 

Hintz habilitációja és előadás'ai jelentőségének 
értékeléséhez meg kívánom említeni, hogy magyar
országi viszonylatban ő az első gyógyszerész, akit 
az Orvostudományi Kar magántanáná fogadott ; 
a pesti egyetemen egyedül dr Felletár Ernil gyógy
szerész előzte őt nleg, akit viszont a Bölcsészet
tudományi Kar habilitált a „Törvényszéki és rend
őrségi vegytan" tárgykörben (4] Az 1883-84 
tanévben a kolozsvári Orvostudo1nányi Karnak 
12 rendes és 5 magántanára volt, közöttük tehát 
első és egyetlen gyógyszerész Hintz. Ebben a tan
évben az egyetemet 106 orvostanhallgató és 23 
gyógyszerészettan-hallgató látogatta [lJ Hintz a 
gyógyszerészeti 1nűtan előadásait elsősorban a 
gyógyszerészhallgatóknak, a vénykészítési gyakor
latokat az orvostanhallgatóknak és gyógyszerész
hallgatóknak adta elő 

A gyakorlati oktatást a kolozsvári egyetem 
Gyógyszertani Intézetében berendezett, mind a re
ceptúrai, mind a defektúrai munkálatokra kellően 
felszerelt „Receptúrai dolgozdá" -ban tartotta meg. 
A laboratórium felállításáról a Gyógyszerészi 
Hetilap _hasábjain 1889-ben így ír: „A dolgozda 
Bókay Arpád egyet ny r. tanár és intézet igazgató 
indítványára az orvostudományi kar dotációjából 
lett felállítva s célja, hogy az általam hirdetett 
vénykészítési gyakorlatokon úgy az orvostan
hallgatóknak, valamint a gyógyszerészhallgatók
nak, is gyakorló helyül szolgáljon és egyúttal agya
kornoki vizsgák is ott legyenek megtarthatók. 
Ezen igen célszerű intézkedés elő1nenetelt hirdet 
a gyógyszerészet terén, mely iránt .. a tudomány· 
egyetem orvosi kara is a legjobb indulattal van 
Fogadják ezért itt e helyen is gyógyszerészrendünk 
elisn1erését és köszönetét 

A receptúrai dolgozda felszerelését három recep
túrai asztalial és ehhez szükséges összes eszközök
kel stb. budapesti cég szállította, kifogásta
lanul úgy célsze1űség_, n1int kiállítás tekintetében'' 
(5] 

Hintz életét az alábbi fontosabb adatok jelzik: 
Kolozsváron született 1840-ben, ahol édesapja 
evangélikus lelkész volt. Szülővárosában végezte 
gimnáziumi tanulmányait, majd Nagyszebenben 
gyógyszerészgyakornok, praktizál Miskolcon. 
A gyóg:yszerészi diplon1át a bécsi egyeten1e11 
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szerezte meg, ugyanott 1863. július 21-én gyógy
szerészdoktorrá (doctor chemiae) avatták [6]. 

Még ugyanebben az évben átvette nagyapjától 
az 1573-ban alapított Vörös Kereszt gyógyszer
tárat, amelyet nagyapja 1851-től birtokolt A min
dennapi gyógyszertári munka ellátása mellett 
országos szinten bekapcsolódott a gyógyszerészi 
közéletbe, tudományos és szakirndalmi tevékeny
séget fejtett ki, de jelentős szerepet játszott a város 
életében is. 

Gyógyszerészközéleti vonatkozásban említésre 
méltó, hogy a magyar gyógyszerészek második 
nagygyűlésén Hintzet beválasztották abba a 11 
tagú közjogi bizottságba, amely a belügyminisz
tériumban gyógyszerészeti osztály fölállítására 
beadványt dolgzott ki és juttatott_ el az illetékes 
szervekhez A l\fagyarországi Gyógyszerész Egye
sület 1872 évi megalapítása után az Egyesület 
kolozsvári járásának elnöke lett (6 számmal 
jelzett erdélyi kerület négy járással rendelkezett). 
A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 1878 évi 
közgyülése Katona Zsigmond indítványára elha
tározta gyógyszerészi szakmunkák kiadását és 
Hintz felszólalása alapján úgy döntött, hogy 
az Egyesület évi jövedelmének 10%-át fogja 
a jövőben erre a célra felhasználni. Hintz 1884-ben 
javaslatot tett gyógyszerészi kamara felállítására, 
amely javaslatot 1876-ban már Jármay is előter
jesztette, s Hintzet követően még több személy, 
de a kamara nem valósult meg 1885-ben az egész
ségügyi kiállításon tartott előadásában felyetette 
azt az eszmét, hog,y „ a gyan~s élelmiszerek 
és italok vegyvizsgálatát hivatalosan a gyógysze
részeti szakma körébe kellene utalni" „ Ezt ÉLz indít
ványát később a Magyarországi Gyógyszerész 
Egyesület közgyűlésén is előterjesztette. 1888 
január l-től lépett életbe a gyógyszerészgyakornok 
képzésének új rendje, amely tanfolyamok és vizs
gák letételét jelentetk A vizsgáztat~k Kolozs
várott dr Fabinyi Rudolf és dr. Bókay Arpádegye
temi tanárok voltak Az Egyesület a kolozsyári 
vizsgabizottsághoz gyakorló gyógyszerészként 
dr. Hintz Györgyöt és Wolf Jánost jelölte, póttag
ként Széki Miklóst 

Hintz tudományos munkáinak publikálásával, 
továbbképző és szakpolitikai közleményeivel hozzá
járult a Schédy Sándor által alapított és szerkesz
tett Gyógyszerész Hetilap színvonalának emelé
séhez és ezzel a korabeli magyar nyelvű tudomá
nyos g:yógyszerészeti szakirodalo1n fejJesztéséhez. 
Emellett publikált a Vegytani Lapokban is .. 
A feltárt adatok alapján a Gyógyszerészi Hetilap
ban 18, a Vegytani Lapokban 31, összesen 49 közle
ménye jelent meg [7, 8]. 

Hintz Kolozsvár szabad királyi város törvény
hatósági bizottságának és annak közigazgatási 
és közegészségügyi bizottságának rendes tagja 
volt. Ugyancsak tagja a kolozsvári pénzügyi vizs
gabizottságnak, a kolozsvári Zenekonzervatórium 
elnöke, az Erdélyi Gazdasági Egylet főpénztár
noka, az evangélikus egyház főgondnoka „Ezeket 
az állásokat nem Hintz György kereste; azok keres
ték fel őt " 

Tudományos, szakmai, közéleti munkásságának 
elis1neréséül habilitálta őt az orvoskar magán-

tanárrá és kapott megbízást a gyógyszerészi műtan 
és vény készítés oktatására Ezt az úttörő, a gyógy
szerészeti tudomány és gyakorlat szempontjából 
fontos munkát midössze 6 éven át folytathatta· 
ebben megakadályozta őt 1890. fobruár 20-á~ 
fiatalon 50 éves korában bekövetkezett halála 
Gyógyszertárát fia, ugyancsak dr Hintz György 
vette át, aki gyógyszerészdoktori képesítését 
1897-ben már a kolozsvári egyetemen szerezte meg. 
A gyógyszerészeti műtan és vénykészítéstan, 
ezen fontos tantárgyak előadása Hintz halálával 
megszakadt és 3 évig a katedra üresen maradt. 
1893-ban dr .. Issekutz Hugó szerzett a tárgykörből 
magántanári képesítést és e fontos tárgy oktatását 
folytatta [ 4, 9] 

Dr. Hintz György életrajzának ismertetése után 
összefoglaló képet kívánok adni a fennmaradt 
kéziratok [3] alapján egyetemi előadásainak tartal
máról, felépítéséről, szelleméről, hogy értékelni 
tudjuk úttörő munkáját. 

A 261 oldal terjedelmű, kézzel írt jegyzet 6 éves 
tanári működése alatt előadásaival kapcsolatban 
készített feljegyzéseket, előadási anyagokat tar
talmazza. A jegyzet 219 oldalnyi része a gyógy
szerészeti műtan és véllykészítéstan és ezt követi 
2 önálló fejezet: a Magyar Gyógyszerkönyv 
második kiadásáról 12 oldalnyi, és a gyógyszeré
szeti üzletvitel 30 oldalnyi terjedelemben Ez utób
bit 1886. decenber 17-i dátummal zárta, ugyan
akkor az előtte levő - a második Gyógyszer
könyvet ismertető - fejezetet csak később írhatta, 
mivel a Gyógyszerkönyv második kiadása 1888-
ban jelent meg 

Hintz gyógyszerészeti műtani előadásainak beve
zetőjét már ismertettem. Legalább olyan érdekes 
a gyógyszerészeti műtannal kapcsolatosan hirde
tett vénykészítési gyakorlatok bevezető előadásá
nak anyaga, amelyben az oktatás célját és felada
tát tárgyalja és rámutat a vénykészítési gyakorla
tok nagy jelentőségére: „Engedjék meg, hogy reá •1 

utaljak a vénykészítési gyakorlatok nagy jelen- : .. ·. 
tőségére, különösen az orvostanhaJlgató urakra 
nézve, akik a gyakorlati térre lépve - mint orvo
sok - nemcsak arra hivatnak, hogy gyógyszere
ket rendeljenek a szenvedő betegeknek - s így 
a termé~zetnek istápolása mellett - azoknak meg
gyógyítását elősegítsék, de ezen működésük köze
pette ana is hivatóak, hogy a gyógyszerészt 

1 
az általa készített gyógyszer - jó kiszolgáltatása _· .. 
- szabályos elkészítése iránt ellenőrizzék ; már 
pedig engedjenek meg - ezt könyvből megtanulni .1· 

nem lehet - ezt csak praetice-gyakorlatilag lehet 

mekíg~a;iu1 !ni ; csadkis gyakoria
1
ti mű,~ödés-kszekmleb'lés .. ·1.·.·. 

és ser etezés a ja meg az i yszeru mun a ör en 
a kellő tájékozást - csak így nyerhető el a bírálati
képesség. 

Régebben - amidőn az orvosi gyakorlat nem 
oly nagy tudományos apparátussal kezeltetett -
amidőn még a régi symptomaticus-gyógykezelés 
volt szokásos - s a mostani észlelési eljárás, a diag
nosticus-gyógykezelés még nem volt feltalálva -
a kopogtatás - a kihallgatás - a hőmérés és 
ebből kifolyó alapos észlelés teljesen ösmeretlenek 
voltak - az orvosi gyakorlat sokkal egyszerűbb 
irányban - mondhatnám mesterség szerűleg 
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.. ··r, gyakomltatott - az orvosok sokkal nagyobb 
' súlyt fektettek ana. - hogy gyógyszerészeti ösme
. reteket sajátítsanak el - és ezért az orvosnöven

dékek - ritka kivétel nélkül - gyógyszertárak
ban működtek - megismerték a gyógyszerészet 
Jényegét - megtanulták a vényezést, receptúrát " 

Hintz egyetemi jegyzete a tqvábbiakban rámu
tát az orvosok és gyógyszeiészek közötti kölcsönös 
bizalom, összetartás jelentőségére Majd rövid ösz
szefoglaló képet ad a gyógyszerészet múltjáról, 
amely egyidős a gyógyászat múltjával, s a további
akban rátér a vénykészítéssel kapcsolatos fogalmi 
és tárg,yi is1neretekre 

„A vénykészítés, receptúra alatt értjük a gyógy
szereknek orvosi vények (rendelvények) által 
kívánt alakban való elkészítését. A vénykészítés 
a gyógyszerészet legfőbb és legkiválóbb feladata. 
Mint ilyen, a gyógyszerészetnek végcélja lévén, 
a gyógyszerész ezen kívüleső többi munkakörei 
mind annak előkészítéséül tekinthetők, amelyek 

.a vénykészítéshez n1egkívántatnak. E szerint 
tehát a gyógyszerész munkaköre két osztályba 
választható el, úgy mint a vén.ykészítési műtanra 
vagy receptúrára és a szakkonyhai (laboratóriumi) 
1nűtanra, defektúrára 

A receptúra feladata az orvosi vények alapján 
a gyógyszerek kiszolgáltatása, a defektúrának 
feladata a gyógyszerkönyvben előírt hivatalos 
gyógyszertári és vegyi készítmények előállítása, 
készítése, valamint a nyers gyógyszeranyagok 
beszerzése, eltartásra elkészítése és gondozása„ 
Egyszóval mind annak eszközlése és teljesítése, 
ami a gyógyszertár anyag- és szerkészletének fede
zésére szükséges és a felmerülő hiánylat (defektus) 
pótlására megkívántatik, végül ami a gyógyszertári 
készletnek úgy gyógyáruk, segédszerek, úgy mint 
felszerelvények karbantartása, eltartása és gondo
zása körül fehnerüI " 

A jegyzet továbbiakban szól a gyógyszertári 
személyzet munkamegosztásáról, amelyben a leg
fontosabb szerepet a receptárius, defektárius, 
laboratórius tölti be És végül kiemeli a Gyógyszer
könyv szerepét is 

Külön fBjezetet szán a helyes vényírás is1nerteté
sére, foglalkozik a vényelőiratok szokásos rövidí
téseivel, felsorol régebben használt jeleket, majd 
megadja a vény kellékeit. Ezek: a kelet-dátum, 
hol és mikor állították ki; az előirat-formula 
latin nyelven ; adag vagy részletes utasítás a hasz
nálatot illetőleg ; a beteg neve ; a rendelő orvos 
saját kezű aláírása 

„Ezen kellékekkel ellátott vény beérkeztek01 
a receptárius által még figyelembe veendő, hogy 
vajon az egyes rendelt szerek adagolásai megfelel
nek-e a megállapított gyógyszerkönyvi adagok
nak." 

A továbbiakban foglalkozik a nem megfelelően 
felírt vénnyel kapcsolatos eljárással, s 19 pontban 
ismerteti azokat az általános rendszabályokat, 
melyek szem előtt tartásával kell a vényeket elké
szíteni .. A 19 rendszabály első magyar megfogal
mazása a napjainkban is alkalmazott receptúrai 
technológiának, természetesen a gyógyszerészeti 
tudományok és gyakorlat korabeli szintjén 

Hintz egyetemi előadásaiban külön fejezetet 
szánt a vén.ykészítés segédeszközeinek, melyeket 
4 csoportra osztott: „ 1 a receptúrai asztal ; 
2. az állványos vagy tára mérlegek és kézi mérlegek; 
3 a súlyok ; 4. a kézi eszközök, úgy mint kanalak, 
lapocskák, mozsarak, üveg- és porcelántálacskák, 
főző serpe11yők, labdacs fürn1áló készülék stb." 

E fBjezet leírja a fenti eszközöket és azok hasz
nálatát A mérleg vonatkozásában például meg
állapítja, hogy „ a receptúránál csakis a közön
séges mérleg nyer alkalmazást, éspedig két módo
sulása úgy mint az állványos tára vagy gyöngy
mérleg és a kézi mérleg alakjában " Foglalkozik 
a mérlegek pontossági és érzékenységi követelmé
nyeivel, hitelesítésével, a lnérés általános szabá
lyaival. A korabeli recepteken még előfordultak 
az I Magyar Gyógyszerkönyv által bevezetett 
kg-súlyegységtől eltérő súlyegységek is, így azok 
közül a legfontosabbakat (uncia, sextans, octans, 
fasciculus, manipulus, pugiJlus, 1nensura, inaas, 
quart stb ) ismerteti 

Az előadási anyag legjelentősebb fejezete „Gyógy
szer alakok különféleségei" Ebben a száz évvel 
ezelőtt használatos gyógyszerfor1nákat ismerteti 
Ezeket a gyógyászatban való alkalmazásuk 
figyelembevételével két csoportra osztja: belső 
és külső használatra szánt gyógyszeialakok A 1 G 
belsőleges és 8 külsőleges gyógyszeralakot az 
T táblázatban mutatom be, hasonlóképpen, ahogy 
azok a jegyzetben is először táblázatszerűen vannak 
feltüntetve Ezután a jegyzet sor Lan tárgyalja 

1 táblázat 

A gyógyszeralakok különjélew}gei 

Befoő ha.'Jználatra szánt gyógyszer·alakok 
l(everékek - n1ixturae 
Főzetek - fo11ázatok - clecouta. el infusa 
Telítékek - saturationes 
Fejetek - en1ulsiones 
Növényi nedvek - succi i·ecentes 

plantorun1 
J{ocsonyák - gelatina 
Savók - seru1n la.ctis 
Porkeverékek - pulvei·es 
Teakeverékek - species 
Nyeletek és nya.Iatok - electuariu1n 

et linctus 
Labdacsok - pilulae 
Falatok - boli 

trochisci et pastilli 
Lepénykék vagy korongocskák -

trochise;i sen pastilli 
Harapatok - 1no1suli - tabula et pasta 

etc 
Ia1t.ványok - conservae 
Cornprirnált gyogyszerek 

f{ül.~ő ha'Jználatra 'Jzánt gyógy<Jzeralakok 

Szemvizek - colly1iun1 és befecskendezések 
- injectiones 

Mosd6vizek - borogatások - t·Ol'Ok és 
szájvizek - lotiones, fo1nentationes, 
ga1ga1 isn1a 

!{enetek - linin1enta 
Kenőe;sök - unguenta 
Tapaszok~ e1nplast1a 
Borogató pépek - cataplas1na et 

synapisma 
Végbélkúpok és goly6k - supposito1ia 

et globuli uretra.Ies 
Viasz szálacsok - cereol~ seu bougies 
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az egyes gyógyszeralakokat, azokra vonatkozólag 
vényelőiratokat ad meg, ismerteti az egyes gyógy
szeralakok készítési módját. (Megjegyezni kívánom, 
hogy a külső használatra szánt gyógyszeralakok 
leírása hiányzik ; feltehető, hogy ez a lapok 
bekötésekor kimaradt.) 

A receptúrai n1űtanra vonatkozó isn1eretek 
lezárása után a jegyzet mondhatnám második 
része n1egis1nétli a n1á1 előzőekben leírt, a gyógy
szerészeti 1nűtanra vonatkozó alapelvet, felosz
tást Ezt követően elég részletesen ismerteti 
az I Magyar Gyógyszerkönyvet, s az abba felvett 
hivatalos gyógyszereket két fő osztályba sorolja: 
1. természetes vagy nyers gyógyanyagok; 2 elké
szített gyógyszerek Az első csoportban szerepel
nek a növényi, állati és ásványi eredetű nyers
anyagok Az egyes csoportokra példákat is ad meg, 
s leszögezi, hogy a nyers gyógyanyagáruk, „dro
guák" fogaln1a alá tartozó anyagok is1nertetése 
és tárgyalása a gyógyszeris1ne, a f8.,11nakognózisa 
feladata 

Az elkészített gyógyszerek csoportjáról az aláb
biakat írja: „Elkészített gyógyszerek alatt értjük 
azokat, melyek a nyersanyagok művegyészeti 
és műszaki feldolgozása folytán nyeretnek, s az 
egyes nyersanyagnak vagy nyersanyagoknak hat
hatós gyógyhatású alkatrészeit, esetleg alkatré
szét tartalmazzak Az elkészített gyógyszerek 
részint vegyi úton, részint tisztán gyógyszerészeti 
műszaki úton állíttatnak elő, s eszerint tehát elő
állításuk, termelésük két osztályba sorolható, 
úgy mint vegyészeti készítmények (preparata 
chemiae) és gyógyszerészeti készítmények (prepa
rata pharn1aceutica). 

Vegyészeti készítmények azok, amelyek bizo
nyos vegyfolyamatok, cserebomlások és vegy
rokonság folytán jönnek létre és képződésük 
esetén két vagy több. anyag felhasználása mellett, 
rendesen egy harmadik olyan jön létre, amely 
az eredeti anyagtól teljesen eltérő természettani, 
mint vegytani tulajdonságokkal bír .. Ezen készít
mények ismerete és előállítási eljárása képezi 
a gyógyszerészeti vegytant " 

Ez után táblázatot közöl a gyárakban, a gyógy
szertárakban készülő vegyészeti készítményekről ; 
a felsorolásban szereplő 105 közül 60 gyári; 45 
gyógyszer tári előállítású 

Gyógy~zeré.neti ké.~zilniényel: 

Auetun1ok 
Aquae a1"01naticae destillatae 
Ciindellae f un1ales et 1nedicinales 
Capsulae gelatinosae ct gelati1u1 
Cerata 
Conse1 va, electua1 ia 
E1nplastr a 
Ext1al;ta. rnorsuli 
Olea aceta et exp1·essn 
.Pul've1·es 
Past.illi, tabulae 
Pulpa 
Rotula.e 
Sapones 1nedicinales 
Spiriti destillati et mixti 
Syrupi 
Tincturae spirituosae 
Unguenta 
\Tína rnE·dic:an1f.,ntosn 

1 J. táblázat 

A következőkben rátér a gyógyszerészeti készít. 
mények tárgyalására, amely a defektúra feladatá1 
képezi A gyógyszertári műteren1ben, szerkonyhá,. 
ban, laboratóriumban előállított gyógyszerészet 
készítményeket a 11 táblázatban közölt felosztás. 
ban ismerteti Innen megállapítható, hogy ezek 
nagyobbrészt lényegében a Gyógyszerkönyvber 
felvett hivatalos gyógyszeralakok, köztük néhám 
régi, de még használatban levő A jegyzet tovább 
része néhány általános szabályt fektet le, példáu 
„ gondunk legyen, hogy a felhasználandó anva. 
gok tiszták és az előiratoknak megfelelőek légye. 
nek." Ezután sorra ·veszi az egyes gyógyszeralako. 
kat, leírja a velük kapcsolatos elméleti és gyakor. 
lati tudnivalókat 

A kézírásos jegyzet áttanulmányozása és az elő. 
zőekben bemutatott összefoglalása alapján Hintz 
érden1ei a gyógyszerészképzés és a gyógysze1észeti 
tudományok fejlesztése vonatkozásában az aláb: 
biakban állapíthatók meg: 

Magyarországon elsőnek valósította Jnegagyógy: 
szerészi műtan, a gyógyszertechnológia, gyógy, 
szerkészítéstan egyetemi oktatását. Ez?el közel 
negyed évszázaddal mege16zte a pesti egyetemet. 
ahol e tárgy oktatása „Gyógyszeiészet gyakorla. 
tokkal" az Egyetemi Gyógyszertár felállítását 
követőleg dr JJiatolcsy Miklós magántanár elő, 
adásaival 1907-ben vette kezdetét Előzőekbeii 
idéztem Hintz beve?.;ető előadását, amely szerint 
az akkori Osztrák-Magyar Monarchia egyetemein 
a tantárgy előadásában ő volt az úttörő Hint! 
kijelentése valóban helytálló, mert a bécsi, prágai; 
krakkói, lembergi, gráci, innsbrucki és zágrábi 
egyetemeken e tárgy oktatása általában csal( 
a XX században vette kezdetét i 

A gyógyszerészeti műtan egyetemi oktatásán"~ 
elbírálásához - és főleg annak késiíi, XIX! 
századi bevezetéséhez - meg kell jegyezni, hogy 
az e tárggyal kapcsolatos isn1eretek elsajátítás~ 
az egyete1ni oktatást 1negelőző háron1 éves gyógyf 
szerészgyakm noki gyógyszertári képzés foladatq 
volt Egyáltalán nem kell azon csodálkoznunkj 
hogy a gyakorlati gyógyszerészetből a képzé! 
a gyógyszertárakban eltérő és általában nem meg! 
felelő szintű volt Megállapították és tudták ezl 
a kor vezető gyógyszerészei (Than, Schédy) ! 
ezért bocsátott ki a Budapesti Gyógyszerés~ 
Testület 1872-ben felhívást „a hazai gyógyszeré! 
szet tudományos felvirágzásának elő111ozdítás~ 
céljából" magyar nyelvű tankönyv kiadásáraj 
A 1'1elletár Eniil és Kátay GálJ01 által írt háro1n~1· kötetes, 1867-ben megjelent „Gyógyszmészet, 
tudon1ányok alapvonalai'' cí1nű tankönyv éppe~·. 
a gyakornokoknak khánt segítséget nyújta1~1. 
A könyvet 1883-ban követte O.sur gai Kálma 
„Gyógyszerészeti tankönyv" -e, ugyancsak a gy 
kornokok szá111á1a„ 1\findkét inü terjcdehnéb:j 
és inélységében elsősorban a fizika , a kémi'] 
a ké1niai analitika, a növénytan, a gyóg:ysze~ 
ismeret, az ásványtan és álla. ttan vonatkozásá.ba 
nyújt ismereteket, és szerény teijedelemben foglal 
kozik a gyakorlati gyógyszerészethez elengedhe< 
tetlenül szükséges gyógyszerkészítéstannal Összl 
hasonlít·va e két tankönvv, s Hintz e]őadásaina · 
anyagát, inegállapítható, ·hogy 1nindháro1n a tárgy 
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készíti lt körrel kapcsolatos ismeretek~t közel azono~ szin-
1datát . ten tükrözi Hintz tananyagaban VISzont Jobban 
myhá'.., ·. kifejezésre jut az egyes gyógyszerészeti tudomány
részeti'. ágak kapcsolódása, egymásra utaltsága 
isztfuic' Közel 100 év távlatából nehéz feladat a Hintz 
' ·ezel{;i ,3,]tal oktatott tananyag nívóját, korszerűségét 
yvbeií: · !llegállapítani Munkájából viszont kitűnik, hogy 
éhánv'• korának legkmszerűbb külföldi kézikönyveit ismer
ivábbi te, sőt azokat kritikai érzékkel használta, azok 
éldáuF· egyes megállapításával vitába szállt. Munkájában 
anya
Iégye. 
alak():' 
vakor> 

:iz elő~ 
Hintz· 

:észeti 
alá\,. 

:yógy< 
:yógy-

közeF 
Gemet;: 
,korfa-, 
lítását 
,, elő

;ekben 
;zerint 
;emein 
Hintz' 

nágai_,: 
ágrábi 

csak 

,sának 
XIX .. 

, hogy 
~tí,t~4.~ 
:yógy' 
!adata' 
:nunk1: 
{épzé.s 
'meg
Lk ezt 
,édy); 
,zerész 
rszeré_
dítása 
ás ára'. 
árom·
t·észeti 
éppen 
íjtanh 
áhnán 
r gy11· 
11ében 
{émi:t, 
·yszer·. 
,sá.ball 
foglal
'edhe' 
Össze· 
:;ainak
tárgy: 

!llaga is hivatkozik arra, hogy előadásaiban főleg 
dr. Herman Hager negyedik kiadású „Die Technik 

'der phar1nazeutiscl1en Rezeptur" cín1ű n1unkáját 
vette alapul További szakkönyvekre is hivatkozik, 
melyeket jól 'ismert és felhasznált: „Königs 
'Varenlexicon" nyolcadik kiadása, 1nelynek gya
korlati használatát külön ajánlotta hallgatóinak 
A gyógyszerészeti nyersanyagok tanuhnányozásá1a 
dr ]Jalogh Kálmán professzm „Gyógyszertan" 
című munkáját ajánlotta 

Jiintz a gyóg,yszerészeti műtan anyagát vény
készítésre és laborációs gyógyszerkészítésre bontja. 
Ez utóbbihoz sorolja a kémiai és a gyógyszerészeti 
prepa1átumok előállítását. A laborációs készít-
1nényeknéI többször is ismételten kijelenti a 1nunka 
1nűszaki ,jellegét, a műszaki készség jelentőségét 

A műszaki ismereteket valóban és nélkülözhetet
lenül igénylő nagyüzemi gyógyszergyártás hazánk
ban csak kb. 20 évvel később indult meg, s mégis 
ennek egyik feltételére fentiekkel Hintz mái jóval 
kmábban előremutatóan felhívta a figyelmet. 

A gyógyszerészeti műtan előbb említett bontás
ban való oktatását követte a pesti egyetem is, 
ahol lényegében az 1940-es oktatási reformmal 
valósult meg az elgondolás kiteljesedése: a harmad
éves hallgatók reoeptúrni, a negyedévesek pedig 
a galenusi gyógyszerkészítést ismerik meg, i1l 
sajátítják el 

...... Hintz további érdeme, hogy bevezette a tárgy 
egyetemi gyakorlati oktatását is Előadásaiban 
hangoztatta: „Ezt az anyagot könyvből megtanul
ni nem lehet; csakis a gyakorlati működés, szem
lélés és kísérletezés adja meg az ilyen tárgykörben 
a kellő tájékozást" Ezek a megállapítások ma is 
maradéktalanul helytállóak Jegyzetének más he
lyén így ÍI: „Fő feladatom lesz a gyógyszerészi 
inűt,ant élvezetessé tenni, s alkalmat szolgáltatni, 
hogy a gyakorlati gyógyszerészettel szakmaszerű
leg foglalkozni tanuljanak, azt megszeressék, 
s ez alapon a sablonszerűségen felül emelkedhes
senek„" 

Az elmondottak alapján egyértelműen megálla, 
pítható, hogy Hintz mnnkássága jelentős a ma
gyar gyógyszerészképzés fejlődése és a magyar 
gyógyszerészeti tudományok .története szempont-' 
jából Megvetette a klasszikus gyógyszerészet leg
fontosabb tevékenységének, a gyógyszerkészítés 
egyetemi oktatásának alapjait, az oktatásban meg
valósította az elmélet és a gyakmlat egységét, 
továbbmenőleg ezen tevékenység következménye
ként magyar viszonylatban elsőnek körvonalazta 
a gyógyszertechnológia tudományának alapjait 
A tárgy egyetemi oktatásával a gyógyszerkészítés
tant egyetemi diszciplinának tekintette ; ezzel 
kedvezőbb lehetőséget biztosított az empíriára 

épülő is1neretanyag tudományos kutatón1unkára 
épülő továbbfejlesztéséhez 

Hintz szeinélyének korabeli ért,ékelésére idézze1n 
Schédy és Széky Miklós gyógyszerészeket Schédy, 
a Gyógyszerészi Hetilap szerkesztője a magyar
ornzági gyógyszerészet egyik legnagyobb vesztesé
gének jelöli meg Hintz korai váratlan halálát: 
„A nemes szív utolsó dobbanása n1egszűnt, a tudo
mány, szellem alkotó szikrája kialudt, az érzelmek 
tengerét tolmácsoló beszédes ajak elnémult, de 
fönnmarad tetteiben neve, a tudományban alko
tásai és szakmánkban kiváló tehetségének örök 
emléke" [10] 

Széky kolozsvári gyógyszerész a Magyarnrszági 
Gyógyszerész Egyesület 1890 évi közgyűlésén 
emlékezett meg az elhunyt Hintz Györgyről. 
Megemlítette, hogy már gyermekkmában, a szülői 
házban tanulta meg: „Az ember csak annyit ér, 
amekkora értéket képvisel szellemi és erkölcsi 
tekintetben. Ennek szellemében élt és dolgozott. 
A gyógyszerészeti műtani tanszéket a gyógyszeré
szeti pálya fejlesztése érdekében feltétlenül szük
ségesnek tartotta; síkra szállt érte, hogy ezt a véle
ményét a kolozsvári egyetem tanári karában 
és felsőbb helyen is elfogadtassa Soha el nem 
csüggedt, mert csak a munkát és ügyének tiszta
ságát ismerte" [11] 

Közel 100 év távlatából mi is csatlakozunk 
elődeink Inegállapításaihoz, elismeréssel és büsz
keséggel emlékezünk a gyógyszerészeti technológia 
első magyar egyetemi oktatójára és művelőjérn 

IRODALOM 
l A Kolozsvá.1i Magy. Kii. Fe1encJózsef Tudo1nány

egycto1n története és statisztikája Kolozsvá1 Ajtai 
K„ Albe1t l{önyvnyo1ndája (1896.) - 2 A Kolozsvári 
l\fagy. I{ii. Fol'enc József Tudo1nányegyete1n tanrendje 
(1884-1890.). - 3 H·intz Gy .~ Előadásaiin a gyógysze
részeti inűtanból. - Kézirat, Kolozsvá1· (1884.) 
4. Baradlai J., Bársony E„: A 1nagyarországigyógysze
részet" tö1-ténete. Budapest (1930„). - 5. Hintz Gy.: 
Gyako1noki vizsgák Kolozsvárott Gyógyszerészeti 
-Hetilap 28, 649 (1889 ). - 6. Zala·i K : Acta pharm 
Rung. 41, 232 (1971 ) ; 42, 235 (1972.) - 7. Gyógysze
részi Hetilap Budapest (1871-1890) - 8 Vegytani 
Lapok l{olozsvá.1 (1882-1888.) - 9. Orient Gy„~ 
Az e1délyi és bánáti gyógysze1·észet tö1téllete. Kolozsvár 
(1926.). - 10„ Sohédy S.: Hintz György„ Gyógyszerészi 
Hetilap, Budapest 29, 129 (1890.). - II. Széky M .. : 
Iíintz György emlékezete Gyógyszerészi Hetilap, 
Budapest 29, 391 (1890 ). 

U-p K. 3 arra w: Ha1taAo u 3Haqeflue npenoiJa6a11uR. 
ifjap111aquu u npu2omoaAeHUfl_ npenapaino6 no pe4enma111 e 
6eH2epcico.M yHuaepcumeme 

C JOqKH 3peHH5I pa3BHIH5I o6yqeHH.\1 qiapMaIJ;CBTOB B 
BeHrpHH H s' TO>Ke spel'IUI e TOql(I-f 3peHH.\1 HCTOpHH ctiapMa
u;esTHqeCKHX HaYK ÓOnbwOe 3HaqeHHC HMCCT Haqa.no rrpe
rro.n:asaHHTI OTJlCJibHbIX cpapMailCBTHqecKHX rrpe,n:MCTOB B 
BettrpHH. YttHsepcHTetcKoe nperro.n:asattwe npwrorosJie
HHH JICI\ap~rseHHb!X nperrapaTOB, I'CXHOJIOfHH rrpOH3BO.U
C'IBa rreKapcTseHHLIX rrpenapaTon s BettrpH11 Haqanocb s 
1884 TOJlY Ha MCJlHUJ{HCKOfll ctJaKYJibICTe YHHBepcttrera 
r l{o.no>Ksap, JICKIJ;I1H111H ctJapMau;esTa Jl-pa ,Il€p,nh XHHU 
H3 l{ono>Ksapa, rroc"1e roro, qyo s rrpeJlbI.QYrn;eM: ro,n;y ero 
tta3ttaqa.11H rrpocpeccopoM YHHBepcureTa no rrpe,n;Mery 
"<!>apMaUHH H npaKTHKa npH:rOrOBJICHI-I.11 JICKapCTBCHHbrX 
rrperrapa ros''„ Coo6mettwe H3Jiar aeT cpapMaues111qeCKYIO, 
oómecrBCHHYIO H rrperro,n;asareJibCKYIO JlC.5ITCJibHOCTb .n:-pa 
)lCp,nb XHHI( j{ OUCHHBaeT IlOCJIC.llHIOIO e I04KH 3PCHH.5I 
pa3BHTH5I o6yqeHH.H 1JapMau;eBTOB 11 qJapMaU:CBTHqecKHX 
HaYK. 
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D1 K Z a 1 a i: Teaching- a.nd science-historical 
ünportance oj the university lectures oj G Hintzonpharina
ceutical technology 

The sta1 ting of íhe teaching of the single special 
disciplines in the count1y is of 111ajo1 culturhisto1ical 
in1portanoe \Vith icspcct to pha11naceutical education 
The p1E;pa1ation of inedicines, pha1rnaceutical techno
logy as the subject o_f univc1sity cduca.tion was incJuded 
in the cu11iculu1n of phaunacy students in 1844 at the 
:F'aculty of l\1edicine of the IColozsvá1 Unive1sity 
of Sciences. The f-iist lectu1es \ve1e 1cad by György 
Hintz, Ph D, a pha11nacist of Kolozsvá1, \Vho had been 
p1cviously p1n1noted to P1ivate P1ofCsso1 of "Pha1n1a
cEJutical Töchnology and dispensing". 'IhEJ aotivitit-JS 
of Dr G. Hintz as a univo1 sily teaohe1 and as a so0ial 
"\V01ke1 a.1e p1aiscd "\Vith spccial iespcct to his 1no1its 
in the develop1nent of pha11naceutica1 education and 
pha11naceutical scienees 

D1 K Z fL lai: Beginn und Bedeutung des ungarischen 
[Jniver.sitütsunterrichts der pharrnazeutischen Technik 
und Ver schr eibung 

So,vohl vo~ Sta-?-dpun~t de1 Ent,vic~dungsgt:schichte 
de1 Pha1n1az1stenblldung in L1nga1n, 'v1c der Geschichtu 
de1 pha1n1azeutischen Wissenscha.ften, ist de1 Beginn 
<les Unte11ichts dc1 einzelnen pha11nazt-Jutischen Fach„ 
>vissenschaften von grosser Bedeutung De1 Unive1siUits. 
unt811icht de1 Arznein1ittelzubereitung, de1 Arznui .. 
tnitteltcchnologie, nahn1 seinen Anfang in Unga1n 1884 
nn der inedizinischcn Fakultfit de1 Vi!issenschaftlichei~ 
Universita.t zu Klausenbu1g, init <len \Tort1i'í.gen <les 
klausenbu1gcr Pha1111azisten D1. Gyö1gy Hintz, nach
den1 e1 von de1 Unive1sitat ün vo1gebonden J·ah1· in1 
Re1cich: „Pha1111a.zisLischo Tochnik und \;-e1sl'hnj .. 
bungs-P1axis" zun1 Dozcnt.en habituie1t \Vu1de Die 
l\fitteilung c1ü1 tc1 t die öffentliche und UnLer1 ichtsti'itig
keit des Pha1 n1azisten D1. G·:vö1gy Hintz und be" e1tet 
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ÚJ GYÓGYSZEBEK 

Hu:;srn, D. A: A1n ,J. Pha11na.oy. 14.7, 5 {1975). 
Az :B-.DA (Food and ])1 ug Adnünisü a.t.ion) 17 új gyógy

sze1 t tö1zskönyvez;ett 1974-ben, ainclyck a n1űlt évben 
a.z USA-ban frnga.lornba ke1 ültek. Az; újabb antibiotiku
n1ok közül a. szerző is1ne1 teti a.z Arnox'icillüit (D-alffLa1ni
no-p-hidroxibenzil-penicillin- t1ihid1 át), a1nely An1oxil 
(Beecham), Lal'ocin (I ... a-Roche) és Polyn1ox (B1 istol) 
néven mái' is1ne1'Í. Hatásos nünd a Guun-pozitív (st1ep
tococcuszok, Diplococcus pneu1noniae, p8nicillinázt ne1n 
teunelő sta.phylociccusok), n1ind a G1an1-negatív bak
L1h·iun1ok ( l-Iaeniuphylus ··inflúenzaú, ·E.~'GherúJhú;_, col,i, 
Proteus nH>rabais, N eisseria gonorrhoea) ellen. Vé1 - és 
szöveti szintje 8 ó1án át ó1ánként 250-500 ing lehet. 
Az akut, kon1plikáción1entes gonor1hoeában egysze1i 
dózisa 3 g I{iszc1elése 250 és 500 1ng-os kapszulákban, 
szuszpenzióban (125 vagy 250 n1g/5 inl-ben) történik 

A Oepharidin ( 7-alfa-4-piiidiltio-aceta.1nido-c8falo
spo1ánsav) újabb cefalospo1in-szá11nazék, amely Cefa
dyl (B1istol) néven inár is1ne1 t. Intrarnszkulá1isan vagy 
inti a.vénásan adagolható injekcióként ke1 ül forgalo111ba. 
Hatásos a Staphylococcus aureus (penicillinázt te11nelő 
és ne1n te1melő) ellen, vala.n1int a Diplococcus pneunio
niae, Haem.ophylus injluenzae, Escherichia coli, Proteus 
niirabilis és a kleibsiellák okozta fe1 tőzések kezelésére 
Adagolása 500 ing-tói 1 g-ig 4-6 ó1ánként történik. 

Ugyancsak cefa.losporin-szá1n1azék a Cephradine 
(Anspor-SKF; Velosef-Squibb), amely nagyjából hasonló 
területeken alkalmazható Adagolása 250-500 mg 
11égysze1 naponta orálisan (kapszula alakjában). Szusz
penzió fOr111ájában is forgalomba kerül. Alkalmazása 
során pozitív jelzést ad a vizeletcukor, amely akár 
Fehling-oldatta.l, a.kár gyorstesztekkel (Clinistix, Tes. 
Tape stb.) ellenő1izhető. 

Gon1bás fertőzések kezelésé1 e alka.ln1a.zzá.k 2 %-os 
hatóanyagtartahnú kenőcsben a. li1 yconazol-nitrá_tot 
( 1-2,4-dikloro-béta-2, 4 - diklói ben~oxi - fenilctil-imidazol
-nitrátot). Isn1ertebb nevei: l\íicaTin (J et J), l\ioni.. 
stat (Ortho) 

Kardiovaszkuláris betegségek gyógysze1 eként ismer
teti a szerző a Clonid,inét (2,2,6-diklórfcnilanüno-2-imi
dazolin-hid1'oklo1id), amelyet a Bocluin"ge1 Catapres 
néven forgahnaz Anti„hipc1 tenzív hatását ne1n jelle111zi 
az 01 tosztatikus kollapszus - rnellékha.tásként -, mint 

1uás, t-1bbe a hatú.sLt.ni csopo1tha so1olhatO vG111yon1áR 
esökkentőét Adagolása: 0, l rug kétszet naponta ln·zd6 j 
adagként.„Sziikség f;Setén 2,4 ing napi összdózist is luhct '.: .. • 
adni I{iszcielése: 0,1 és 0,2 1ng-os tnbl 

Hasonló vé1nyo1náscsökk0ntő hatást ÍJ tak lt; tL :r:-.:üro
prusszid-nátriu1111/il, a1nelyet a La-Roche-cég ;\ -1,p1 ide 
néven fo1gahnaz. 500-1000 1111 5%-os vizes dDxhóz
olda.tban (csak intravénás infúzió alakjában) alkaln1az .. 
zák, an1ely 50 111g hatóanyagot ta1 tahnaz. 

Új diu1etiku1n a JJ1etolazone (7-k.loro-1,2,~,4-tctto
hi<l1 o-2-n1etil-4-oxo-:3-o- tolil-quinazolin-szulf Onan1id), 
an1elyct a IJenn\va.lt-cég Zaroxolyn néven hoz fo1ga.lo1n
ba. Ffáron1, különböző hatás01ősségű (2,5, 5 és l 0 1ng-os) 
tabletta a.]akjában ke1ül fül'galo1nba A gyógysz01 hntá.
sánál fogva u.ntihipertenzívun1ként is használatos 

Ugyancsak jóváhagyták az USA-ban a Doprnn·in 
f01galn1a7.ását, aincly Int.1opin (A1nar-Stone) nóven 
5 1111-es a1npullában (40 ing) ke1·ül f01galo1nba.. 

Az antia.sztn1atikus hatású 'l'erbutal,ine (I3t icanyl. 
~l\.st1a) hazánkban 1ná1 is1ne1 t, viszont a .Drxro111bi-cin 
{Ad1 ia1nycin-Ad1 ia.), nlint antincopláziás antibiot.iku111 
·- an1elyet lyn1phoblast- és n1yeolblast-leuké1nia, \VihH·· 
tu1ncn, tüdőka.1cinon1a, nt1u1obla.sto1na stb. k0zclésé1e 
ajánlanak -· nálunk viszonylag inég kevéssé is111e1 t 
10 n1g-os 5 nll-cs injekció for1nájában készül Ugyan
csak hasonló céllal alkahni1zzák a lilfito1nycint (l\1uta.-
1nyyin-B1ist.ol) injekeió a.lakjá.ba.n 

Ujabb gyulladáscsökkentő az Ibuprofen (Motiin·· 
Upjohn), a111ely 300 és 400 n1g-os tabletták alakjában 
ke1 ül fOrgalon1ba Egy ó1a n1úlva n1ár optirnális vér· 
szintet biztosít. Rheun1atoid artluitis, osteoa.1 thritis 
kezelésére a.lkaln1azzák 

A Molidone (1\íoban-Endo) skizofiéniás kórkép keze
lésé1e alkaln1as Há1om hatáse1ősségben (5, 10 és 25 
n1g-os tabletták alakjában) kerül forgalomba_ Új izon1: j 
1elaxáns a Dantrolene nátrium (Dantriu1n-Eaton), ÚJ : 
a.ntiemetiku1n a Benzqiunam,id {Emcte-Con-Roe1ig). 1· 

Ez utóbbi nen1 okoz vé1nyomásesést, légzési depresz·· 
sziót, bár antiemetikus hatásán kívül szeda.tív effektusa .: 
van. A szteroid hor1nonok közül a Halcinonidet (Halog·· 
Squibb) k1ónikus de1n1a.tosisok kezelésére engedélyezte 
az FDA, rníg abo1 tivumként egy prosztaglandin-szár„ 
inazék; a Dinoprost troni,ethamine (Prostin F2 .. a.Ipha· 
Upjohn) került az USA-ban az elmúlt időszakban fot·· 
galo1nba (151) Dr Benkő György 


