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B e v e z e t é s 
===================== 

A mai. értelemben vett önálló orvosi. és gyógyszerészi te
vékenység hosszu Givszázadokon keresztül azoros egységet képe
zet·t, csak a középkorban különül t egymástól el a két tevékeny
ség gyakorlása. Hazánkban - a nagyszombati egyetem, s annak 
orvosi. kara késői alapitása következtében - Európa többi ál
lamai.hoz képes·t később indul t fejlődésnek az orvosi. és a gyógy
szerészeti tudomány. A tudományok fejlődésében szerepet ját
szottak a doktori értekezések is. Ezek jelentőségére utalnak 
az elmult évtizedben megjelent hazai közlemények, amelyek a 
pesti /1/, a kolozsvári /2/, a szegedi. /3/ és a bécsi l 41 
egyetem gyógyszerészdoktori értekezéseivel, továbbá a nagy
szombati, budai, illetve pesti egyetem orvosdoktori érteke
zéseivel /5/ foglalkoznak. 1973-ban dr.Zalai Károly egyetemi 
docens ur f'el.hivta figyelmemet a nagyszombati, a budai, il
letve a pesti egyetem orvos·tudományi karán készül t orvosdok-
t ori. értekezésekre, illetve azok gyógyszerészeti vonatkozá
sainak a vizsgálatára. Bár ezek a disszertációk kezdő szak
emberek munkái, mégi.s fi.gyelemre méltóak és azok adataiból, 
eredményeiből következtetéseket lehet levonni nemcsak okta
tástörténeti, ha:rem tudománytörténeti vonatkozásban is, a 
magyar gyógyszerészeti tudományok számára. 

A doktori fokozat elnyeréséhez doktori értekezés elké
szitése és megvédése, a disputatio, a középkortól kezdve ál
talában kötelező volt az egyetemeken, bár néha csak u.n. té
zi.seket kellett megjelölni és megvédeni. 

A nagyszombati egyetem orvosi karának alapi t ása előtti. 
időben készitett orvosdoktori értekezések közül - amelyeket 
külf'öldön készitettek és védtek meg - Jessenius, későbbi prá

gai. rektor értekezése ismert, amelyet 1$91-ben védett meg Pa

dovában. Ekkor még kétféle disszertáci.ót kellett nyilvános 
vi.tára bocsátani: orvosi jellegüt és az ál t alános müveltsé-

.. .gettanusi.t.ót_f~/~---Á-tla.gv-B.z-omba.ti---Or-V-Osi---k.~;u·--megal.apit ás á t ól 
a kar hallgatóinak - a bécsi. egyetem elői.rásainak megfele1ően -
kellett latin nyelvü doktori értekezés·t késziteni • 

• j. 
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Az első magyar nyel.vü disszertáci.ót 1822-ben véd·te meg Beni.a
min Terhes hungarus nobilis oculi.sticae magister, a munk:a ci.
me: "Az ujszülöttek szembetegségéről" volt. A magyar nyelvü 
értekezéseknek latin nyelvü ci.mlapot is kellett nyomatni. /5/. 

A di.sszertációs kötelezet·tség az osz·trák birodalom terü
letén és igy hazánkban sem volt folyamatos. II. József szük
ség·telennek ·tartotta a disszertálást és 1785-ben eltörölte, a
mely rende1kezése 1795-ben bekövetkezett haláláig volt érvény
ben. II. József az avatási értekezés helye·tt gyakorlati orvo
si tevékeységre kötelezte az orvosjelölteket, betegágy mal
letti gyakorla·ti vizsgára, több beteg megv:i.zsgálására, a ta
pasztalatok és a kórjóslag irásba foglalására. Ezek alapján 
döntött az egyetemi tanácsa jelöl't elfogadásáról és a dokto
ri fokozat megadásáról /6/. 

Az osztrák monarchia területén a XVIII. század végén is 
még érvényben volt a rendelkezés, hogy nem kaphat doktori ci
met és oktatási jogot, csak licenciátust az a jelölt, aki a 
szeplőtelen fogantatáara nem esküszik és az·t védeni nem haj
landó. A nem katoli.kusok, tehát a protestánsok és a zsidók val
lásuknak megfelelően ezt az esküt nem vállalták, igy doktorrá 
nem avatták őket. A doktori eim elnyerése kétségkivül presz
tizskérdés volt, de a XVIII. század végén, a XIX. század ele
jén polgárjogi egyenlőség kérdése is. 
A felvilágosodás, a francia, általában a polgári forradalmak 
felvetették nálunk :i.s az állampolgári. jogegyenlőség igényét. 
A feudális korlátokat először egy ágostai. hitvallásu, Bécs
ben végzett orvos, Conradi József törte át, aki két évvel a 
császár türelmi pátense előtt, l 78o-ban nyerte el a doktori 
cimet. Hazánkban ez nehezebben ment. Ugróczy Mihály soproni 
magyar nemes felségfolyamodványban kérte 1772-ben Mária Te
rézia intézkedését, hogy számára, valamint összes hi tsorso
sainak megadhassa a nagyszombati egyetem az orvosdoktori. fo
kozatot. Bár Bécs ez esetben hajlott a kéréa teljesitésére, 
a nagyszombati egyetem maradiságát Oesterreicher József Manó 
nevü zsidó hallgatónak sikerült áttörn:Í.e, aki. 178o-ban ké
szite·tte el értekezését és a következő évben II.József pesti 
látogatása alkalmával a császárnak nyujtot·ta át doktorálás 
iránti kére1mét. 

·;. 
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Egy éves várakozás után a császár utasitása, majd a türelmi 
pátens kibocsátása nyomán ez meg is történt /6/. 
1785-ben II. József eltörölte a promoti.ós esküt és helyébe 
ünnepélyes fogadalmat /spons i. o solemnis/ iktattak be. 
A di.sszertáci.ó kötelezettsége 1848-i.g állott fenn a pesti 
orvosi fakultáson. 

A magyar egyetemi orvosi kar orvosdoktori értekezései
vel átfogó módon foglalkozó munkáról kettőről van tudomás.unk: 
Győry Tibor: Csak a disszertáci.ók eimeit sorolja fel, egyéb 

bibliografi.ai adatok közé iktatva 17 l. Megálla
pi.tottam, hogy bibliográfi.ája nem ·teljes. 

Réti. Endre: Fi.lozófi.ai szemszagből dolgozza fel az érteke
zéseket, az orvosi gondolkodás, az élettan, a 
bonctan, kórtan, mint alaptudomány fejlődésa, 
a közegészségügy - prevenció helyzete, valami.nt 
az egészségnevelő munka tükröződése szempontjá
ból /5/. 

A gyógyszerésze·ti tudományok kialakulása, önállóvá válása 
és fejlődésa szempontjából jelentős orvosdokktori érteke
zések vizsgálatával és elemzésével tudomásom szerint mi.nd
ez ideig senki. sem foglalkozott. 
Ezért célul tűztem ki.: 
1./ Felkutatni és kiválasztani azokat az orvosdoktari érte

kezéseket, amelyek tárgyuka ·t tekintve a gyógyszerészet
tel, vagy annak alaptudományaival kapcsolatosak. 

2./ Elemezni. a gyógyszerészettel kapcsolatos értekezéseket és 
az adatokból következtetéseket lvvonni a gyógyszerészeti 
tudományok állapotáról és fejlődéséről. 

:3./ Vizsgálódásaimat az 177o-től 184S-i.g terjedő i.dőszakban 
kivánom foly·tatni, mi.vel a nagyszombati egyetem 177o-ben 
bővül t orvosi karral, disszertáció készi.tési kötelezett
séget 1848-közepéi.g irt elő hallgatóinak. 

4./ A disszertációk értékeléséhez szükségesnek tartom már e
löljáróban irodalmi adatok alapján bemutatni a ker poli-

-'t'IKaJ., gazdasagi:-Uelyzeté~ muve-roaésturUrieti - egész
ségügyi vona tkozásai·t, eszmei áramlata i t, amelyet befo
lyásolták az ujkori orvostudomány, illetve ezen belül a 

gyógyszerészeti ·tudományok ki.alakulását. 

·;. 
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Munkámban az alábbi. módszereke·t ki.vánom alkalmazni: 
1./ Könyvtári kutaMsok. 
2./ Analiti.kus, statiszti.kus értékelő módszerek, melynek a

lapján bontani kivánern a gyógyszerészeti. tárgyu orvos
doktori értekezéseket ·több szempont szerint • 

.3./ Legi kai szinteti.záló módszer, melynek segitségével érté
kelem az értekezéseket és összefüggéseket, következteté
seket állapitok meg a magyar gyógyszerészet tudományos és 
gyakorlati fejlődése vonatkozásában a vizsgált korszakban. 



I. Az 177o-től 1848-ig terjedő korszak társadalmi, gazda-

sági, szellemi életének és egészségügyi. helyzetének 

a jellemzése 

1./ A magyarországi felvilágosodott abszolutizmus politi
kai, gazdasági viszonyai; - ha'tása az orvostudományok 
fejlődésére. 

2./ A rendi naci.onali.zmus hazánkban, viszonyainak hatása 
az orvos·tudományok helyzetére. 

J./ A reformkor politi.kai - társadalmi helyzete és jel.en
'tősége az orvostudományok fejlődésében. 
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1./ A magyarországi felvi.lágosodott abszolutizmus politi-

kai., gazdasági viszonyai; - hatása az orvos·tudományok 

fejlődésére. 

A XVIII. század, s vele együtt már bontakozó eszmevi.lá
ga, a ráció uralma rohamosan vi·tte előre ez ember tudását 
és az emberi társadalom berendezkedését. 
Ebben az időben nyugat-Európa nagy átalakuláson ment keresz
tül, amelyet többféle tényező segitett elő. A nagy term szet
·tudományos felfedezéseknek /Kepler, Kopernikus, Gali.lei, To
ricelli, Huygens, Newton, Harvey stb./ nemcsak az ember tu

datát, gondolatvilágát átalaki.tó, formáló hatásuk volt, ha
nem a technika fejlődését is siettették. Ekkor szület·tek meg 
a nag:v ·in<>t'i forradalom előfel'tételei Európa fejle·t·tebb orszá

Lentás technikai felfedezések /gőzgép, szövőgép fel
;amrakénsavgyártás, kokaszgyártás, nagyolvaszték é
ul tak hozzá, hogy a manufakturák gépesitett gyár-

kJ.!_h ?.J:ft,L~ ulhassanak át. Ez az átalakulás már a feudáli.s ke
t is tőkével rendelkező polgárságat erősite·tte meg, 
őre megfért az uralkodók abszolu·t hatalmával. 
~gban azonban a fejlődés ·továbbhaladt, a politikai 

.,~6v11.er1ö törekvő burzsoázia végül i.s szembekerült az uralko
dóval és a forradalomban a polgárság le·tt a győztes. Németor
szág királyságaiban, s hasonlóképpen Ausztriában is az abszo
lutizmus a kapi.talizmus fejlődését saját eszközeivel is elő
segi.tette. 
Magyarország kapitalista átalakulását gátolta az ország tör
ténelmének sajátos alakulása. Tudománynak, technikának, müvé
szeteknek nagy ujkori fellendüléséről Magyarország, mely Mátyás 
király korában még Európa nagy kulturnemzetei közé tartozott, 
lemaradt - amiatt a szüntelen pusztulás miatt, amely a l5o é
ves török hódoltsággal szakadt az országra. A török háalma ma-

_g;y_ar földön gyakor] a ti] a~_a_karlóllai'bélte/1699/ u tán tünt le. 

•j. 
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A török kiüzése után a gazdálkodás csak nagy nehezen tudottt 
kibontakozni az előre nem lá·tott veszedelmekre felkészülő é
le·tmód nomád hagyományaiból. 
Az évszázados vérveszteségben megritkult a kultura társadal
mi hálózata is, megfogyott és szétszóródott a müveltség hor
dozója, mag,a az ember. 
Magyarország szinte behozhatatlanul lemaradt az európai. or
szágok versenyében, kis néppé zsugorodott össze lélekszámban, 
anyagiakban és kulturában egyaránt. A Habsburg ka·tonai segit
ség következményeképpen pedig az osztrák monarchikus törekvések 
áldozatává vált. A magyar állami éle·t a rendi dualizmus keretei 
közott folyt, egyfelől aválasztott király, másfelől az ősi. ki
váltságokra támaszkodó rendek, a szuverénitás hordozói, állan
dó küzdelemben egymással. Olyan időben történik ez, amikor 
nyugat-Európában már hanyatlóban van a rendiség, és az abszo
lutizmus az uralkodó kormányforma, amely a kor politikai és kul
turális fejlődésének :l!t;főbb hordozója. 
Magyar vonatkozásban az idegen, Habsburg abszolutizmus szét 
akarta rombolni az elavult rendi privilégiumokat, de ugyan
akkor monarchikus törekvéseivel a nemzeti autonómiát veszé
lyeztette. Nem csoda, hogy a magyar nemesség állandó ellen
állásába ütközött. A nemzet az állandó ellenállásban kényte
len felőrölni. erejé·t, ahelyett, hogy az abszolu·tizmus anyagi 
és ""- , értékeket fejlesztő oldalát élvezhetné. Azonban 

e, lassabban, mi.nt a fejle·tt Európai. országokban, 
'odás eszmetartalma Magyarországon is tért hódít 

a XVIII. század végére behozta lemaradását. 
•t protestáns főurak Svájcból, Németországból hoz

a katolikusok Bécsben sajátitották el a francia 
\.z uj gondolatok terjedését és hatását sokasodó 

.. ek, folyóiratok, ujságok, nagyforgalmu könyvke
_,,<:~aések és könyvkölesönzők i.s segi tették. 

A felvilágosul t abszolu·tizmus eszmetartalma Magyarországon 
a legjelentősebb változásokat a közmüvelődés és az egészségügy 

.. .... . h.e.J.y:ze.t.é-ben-h.e-z.ta ... --------

A török kiüzése után a felszabadi.tott területeken ujra meg 
kellett vetni a magyar iskolaszarvezet alapjait. 

·;. 
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A török kiüzése u·tán a gazdálkodás csak nagy nehezen tudot·tt 
ki.bontakozni az előre nem látott veszedelmekre felkészülő é
letmód nomád hagyományaiból. 
Az évszázados vérveszteségben megritkult a kultura társadal
mi hálózata is, megfogyo·tt és szétszóródott a müvel t ség hor
dozója, maga az ember. 
Magyarország szinte behozhatatlanul lemaradt az európai. or
szágok versenyében, kis néppé zsugorodott össze lélekszámban, 
anyagiakban és kulturában egyaránt. A Habsburg katonai. segit
ség következményeképpen pedig az osztrák monarchikus törekvések 
áldoza táv á vá.l t. A magyar állami élet a rendi dualizmus keretei. 
közott folyt, egyfelől aválaszto·tt király, másfelől az ősi ki
váltságokra támaszkodó rendek, a szuveréni'tás hordozói, állan
dó küzdelemben egymással. Olyan időben történik ez, ami.kor 
nyugat-Európában már hanyatlóban van a rendiség, és az abszo
lutizmus az uralkodó kormányforma, amely a kor p0li tikai és kul
turális fejlődésének legfőbb hordozója. 
Magyar vonatkozásban az idegen, Habsburg abszolutizmus szét 
akarta rombolni az elavult rendi privilégiumokat, de ugyan
akkor monarchikus törekvéseivel a nemzeti autonómiát veszé
lyeztette. Nem csoda, hogy a magyar nemesség állandó ellen
állásába ütközött. A nemzet az állandó ellenállásban kényte
len felőrölni. erejét, ahelyet·t, hogy az abszolutizmus anyagi 
és szellemi értékeket fejlesztő oldalát élvezhetné. Azonban 
ha lassan is, lassa bban, mint a fejle·tt Európai. országokban, 
a felvilágosodás eszmetartalma Magyarországon is ·tért hódit 
és az ország a XVIII. század végére behozta lemaradását. 
Külföldön járt protestáns főurak Svájcból, Németországból hoz
ták magukkal, a katolikusok Bécsben sajátitották el a francia 
müveltséget. Az uj gondolatok terjedését és hatásá·t sokasodó 
nyomdák, könyvek, folyóiratok, ujságok, nagyforgalmu könyvke
reskedések és könyvkölesönzők i.s segi tették. 

A felvilágosult abszolutizmus eszmetartalma Magyarországon 
a legjelentősebb változásokat a közmüvelődés és az egészségügy 
heJcy-~et~ben hozt~ .----------··~·--···--·· 

A török ki.üzése után a felszabadi.tott területeken ujra meg 
kellett vetni a magyar iskolaszarvezet alapjait. 

•j. 
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A XVIII. század első :felének eszménye a vallásos embere Az 
iskola - katolikus és pro·testáns egyaránt - elsősorban az 
egyház és nem az állam szolgálatában állott. A század köze-
pére azonban hozzánk is elérkeztek a :felvilágosodás szelle
mi áramlatai, amelyek az iskolák szekularizációját kívánták, 
s az egyház melle·tt az állami befolyás érvényesi tését köve·tel
·ték. Ezzel nemcsak az iskolai tani.tás célja változott meg, hanem 
tanulmányi anyaga és a tanulmányi. ügyek szarvezete i.s. Az uj 
eszmék éle·terejét bi.zonyi.tja, hogy csak egynegyedszázadra 
volt szükségük, hogy uralomra jussanak és uj szellemet, uj 
intézményeket hozzanak a magyar közoktatás :fejlődésébe. 
A Habsburgok országai kulturpol.i.·tikájának legjellegzetesebb 
és legjelentősebb irányitója a XVIII. század közepétől kezdve 
Geraa?d van Swieten, Márai. Terézia háziorvosa és egyik legbefo
lyásosabb tanácsadójao 1749-ben elkészi.tet·te a bécsi egyetem 
orvosi karának a reformját, amit azután 1752-ben és 1753-ban 
a bölcsészeti. és a hi.ttudorrányi, illetőleg a jogi kar ujjá
szervezése követet·t. Ezek a reformok már a :felvilágosodás je
gyében születtek. Az uj államjogi :felfogás mind határozottab
ban az állam számára követel te polgárainak nevelését, az i.sko
lázás irányitását és ellenőrzését. Ez az elv csakhamar Magyar
országon i.s érvényesül t. 
A bécsi mintára az államha·talom 1753-ban már Nagyszomba·tban 
is megkezdte az egyetem hittudományi és bölcsészeti karának 
a reformját. A munka végső.· eredménye az 177o-ben megjelent 
"Norma s·tudiorum" let·t. Azl77o-évi egyetemi. reform nagy ered
ménye volt az orvosi. kar megalapítása. 

A nagyszombati orvosi. kar :felálli.tása régen érzett hiányt 
pó·tolt. Egyi.k neves orvosunk, a késmárki születésü Perliczi 
János Dániel, Nógrád vármegyei. ti.szti :főorvos 1751-ben Mári.a 
Terézia királynőhöz :fel terjeszti. már 1742-ben kidolgozott 
"Tervezet"-ét egy hazai orvosi :főiskola felállitásáról. Utal 
azokra a hátrányokra, amelyek hazai orvosi :főiskola hiányából 
erednek: kevés az orvos, sok a kuruzsló, sok az idegen, vi-

--~· ····~ ····· ·· ~-írz;cn.zyain'ka-t'Ilem-~s-me-rő orv os-,---a-zremzetgazdasági. ·o·kok· is a fe l

állítás mallett szólnak, mert a rendszeres kül:földi tanulás
sal sok pénzünket visszük idegenbe. 
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Sajnos, Perliczi. tervezete - mint annyi más magvar kezdemé
nyezés - i.l1etékes helyen nem talál t kellő megértésre /8/. 
Végre 177o-től a Nagvszomba·tban felállitott orvosi kar lehe
tévé te"t'te az orvosi di.ploma i.tthoni megszerzését. A tani.tás 
a felvidéki kisvárosokban elehte nem ment nehézség nélkül: a 
kü1fl5ldi egve·temekre az áramlás tovább :foly·tatódott, viszont 
a :fiatal :fakultáson az első években kevesen szereztek okleve
let. 
A nagyszombati orvosi karnak :fe1á1li:tásakor csak öt tanszéke 
volt: 

Pa·thológi.a et Praxis Medica /Schoret:i.ts Mi.hály professzor/ 
Anatornia /Trnka Vencel professzor/ 
Physiológia et Materia Medica /Prandt Ádám Ignác professzor/ 
Chemia et Botanica /Wi.nterl Jakab professzor/ 
Chirurgi.a et Ars Obste·tri.ciae /Plenck József' Jakab pro

fesszor/ 

A t ani tás kezdeti nehézségei közé tartozott, hogv az anatómiai. 
gyakorlatokhoz nem lehe·tett hullát szerezni.; a klinikai. okta
tást a beteghiány akadályozta. Csak 1775-ben sikerlilt utóbbi 
célra a városi. kórház néhány termét megkapni. Budán a klinikai 
oktatás a szegényház betegein, Pesten előbb a város.i kórházban, 
majd az un. Jezsuitaházban elhelyezett klinikán történt. Az or
vos-doktorképzés időtartama öt év volt. Volt külön sebész-mes
ter-képző tanfolyam is, amelyre a sebészcéh által felszabadított 
növendékek i.ratkozhattak be, s ugyancsak az egyetemen képezték 
a szemészmestereket és a szülészmestereket, továbbá a bábákat és 
a gyógyszerészeket is. /6/ 

Magvarország egészségügyi helyzete a XVIII. század elején 
orvosi el1átottság teki.ntetében nem mondható kielégi.tőnek. Akad·t 
olyan vármegye is /Máramaros, Bereg, Ung, Zemplén/, amelynek 
terliletán egyetlen orvos sem müködött. 1723-ban életre hi.v"ták 
a Magyar Királyi Helytartótanácsot, ennek kere·tén belül 1738-
-ban állandó magvar egészségügyi bizottság létesült. Az álla-

--~~ ---- .. - --milag-.s.ze.1:'V~"t--IW.zpont4.--i-r-ány-itá.s--ha-tlkez<Jt"t--halad-ás vol t 
az addigi. helyi hatósági intézkedésekkel szemben • 

. l o 
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Az egészségügyet közigazgatási. í'unkcióvá emelték, s ezzel 1e
hetővé tették egy szélesebb horizon·tu - az egész országra ki
terjedő - egészségügyi poli.tika kifejlesztését. A Helytartó
tanács 1752-ben elrendel~ hogy a vármegyék mielőbb gondos
kodjanak képzet·t orvosról, aki a szegényeket ingyen is kezel
je és ha nincs gyógyszerész, a gyógyszertárat is rendben tart
sa és a gyógyszereket kiszolgáltassa. Tulajdonképpen ekkor in
dul meg a ti.sz·tiorvosi intézmény ki.alakulása. 
További fejlődést jelentett az ország egészségügyének a fellen
dülésében az országos í'őorvosi állás létrehozása 1768-ban. 
A Helytartó·tanács egészségügyi törekvéseinek bizonyitéka az 
177o-ben ki.adott Generale Normati.vum in Re Sani.tatis. Szelií-
je Hódosi Skollanich József' Ferenc, Pozsony vármegye physicu
sa, mi.ntaszerü alapossággal tárgyalja az orvos, sebész, bába 
és gyógyszerész l 77o-től elői .. r·t hivatalos kötelességei t. 

Magyarországon a gyógyszerészet az orvostudománytól való 
azétválása után /kb XVI-XVII. század/ fejlődésében megakadt, 
a gyógyszerészet kérdését egyetlen törvény sem szabályozta. 
Nálunk "ars libera" volt és nem volt céhszerüen szabályozva. 
A patikanyitási jogot a városok "jus municipii"-ként kezel
téko Kedvezőbb helyzetet csak a XVIII. század hozo·tt. Az 1759-
-ben kiadott királyi rendelet kimondotta, hogy a patikaadomá
nyozás "jus regale". 

Az orvos·tudomány a XVIII. században kezdett empiri.kus, spe
kulativ tudományból természettudománnyá válni, az éle·ttan, kór
tan, antropológia, származás- és fejlődéstan, a fizika, kémia 
bevonulásával a studiumok közé. 
Az élettan most avatja első si.kereit. A kórtan nehezen fejlő
di.k. A betegségek okait alig i.smeri.k, ezért az orvosi gondol
kodásban a hippokratészi. tényezők, amelyek az egészségre és 
betagaére hatnak, uralkodók /levegő, viz, széljárás, nedves
ség, évszak, hely stb/ és még sokáig uralkodó marad a hi.ppok
ratészi humorális elmélet is a betegségek keletkezésében. A 
fer·tőző betegségek kórokozói t nem i.smerik /"mi.asma "-nák neve-

.··· ·~zill: • 

·;. 
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A kémi.ában az akkor uj Berzeli.us ±'éle dualisztikus rendszert 
hirdették, valami.nt Stahl flogiszton elméletét a hő mibenlé
tére vonatkozóan /9/. Ekkor kezdte meg térhóditását a kémiai 
a±'±'ini tás elmélete, amely az evoluciós eszme egyi.k válfaja is 
volt. 
Az affinitás magyarázatát az egész élő és élettelen természet
re kiterjeszte·tték. "A természetben nincs ugrás" - vallották, 
ez alatt azt értették, hogy rokonság áll fenn a "három termé
szetország" /Aristoteles szerint: növény, - állat-, és ásvány
ország/ között, a fejlődés során minőségi változás következik 
be, igy alakul át egymásba szerves- és szarvetlen anyag. 

A terápiát a XVIII. században és még jó idei.g a XIX. szá
zadban is fŐleg a gyógynövényekre alapozták. A kémia és bota
nika /amely tárgyakat Nagyszombat előtt csak Leydenben és Bécs
ben tan:!!Dt·tak/ ·tanára, Winterl Jakab nagy sul.yt helyezett a 
növénytani ismeretek e.lsajátitására, amin·t ez ki:tünik egyik 
1776~ban irt beadványából /.lo/: 

~ oo a lelkii.smere'tem folytonosan furdal, mennyi azoknak 
az orvosoknak, gyógyszerészeknek a száma, akiket habár a 
botanika elemei.vel sincsenek 'tisztában, kénytelen voltam 
képesi t eni, kik mos·t az én bi.zonyi.tványom alapján garáz
dálkodnak embertársaik közöt·t, ameddig csak élnek! ••• 
••• A gyógyszerek körül elkövetett hibák majd Magyaror
szágon is beláttatják az emberekkel, hogy a botanikáról 
komolYabban kell gondolkodni." 

Ezekben az években v ál t ál talánosan elfogado·ttá a botaniká-
ban Li.nné rendszere, aki a növényeket bizonyos anatómiai jellem
zőik alapján sorolta nemekbe. 

A felvi.lágosodás eszméje tehát, amint látjuk, Magyarországon 
is elősegitette a természettudományok fejlődését és a természet
tudományos szemlélet kialakulását az orvostudományban, amely ki
indulópontja lehetett a modern, ujkori gyakorlati orvoslásnak. 

·;. 
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2./ A rendi nacionalizmus hazánkban; - viszonyainak hatása 

az orvostudományok helyzetére. 

Hazánkban müvelődésnek, tudományoknak a XVIII. század végén 

érvényesülő, viszonylag nyugodt, egyenletes fejlődést mutató 

tendenciáját megtörte az ország gazdasági életének elmaradott, 

szinte gyarmati jellegéből és függő politikai helyzetéből adódó 

nagyfoku ellentmondásosság és feszültség. Az 18oo-as évek ti

fuszjárványa, a gyakori. elemi csapás ok, a napóleoni háboruk a

latti gazdasági bajokat követő csőd igen megviselte az országot. 

A Habsburg politikai elnyomás és a gazdasági terhek nemcsak az 

ország legszegényebb, adózó rétegét érintették, hanem a középue

meaeket is, amely ennek ellensulyozására még fokozottabban ra

gaszkodott többszáz éves rendi kiváltságaihoz és mi.nden erejé

vel igyekezett szabadulni az osztrák függőség alól. A monarchia 

viszont nagyhatalmi státusának veszélyeztetését látta a magyar 

szeparatiszti.kus szellemü rendi-nemzeti gondolatban, ezért stá

bilizációra törekedett, amelynek eredménye egy nagyfoku reakci

ós áramlat lett. A reakciós politika I.Ferenc hosszQ uralkodá

sának elvévé vált és ennek a felvilágosodási szellem letünte 

lett a következménye hazánkban. I.Ferenc veszedelmesnek nyil

vánHotta a felvilágosodás egész müveltségét és társadalmi-nép

jóléti programját, feleslegesnek az iskolázást, nyugtalanságot 

gerjesztőnek a polgárság és a jobbágyság helyzetének javitását, 

gyanusnak az irodalma·t és minden nemzeti és rendi. alkotmányos 

mozgalmat. Ezzel szemben a béke fenntartását kizárólag az egy

ház erkölcsi hatásától támogatott uralkodói hatalmm tulsulyá

:ból és formális je1legij. intézkedésektŐl várta /cenzura szigo

ri.tása, a magyar közigazgatási szerosabb ellenőrzése stb./ Ezek 

az elvek gyökerében támadták meg a felvilágosodás világnézetét, 

mielőtt annak sikerült volna a magyar társadalom korsze.rü át

ala ki.tását előkészit eni. Korán lelí:irt felvilágosodás és az év

tizedekkel később nyugatról behatoló li.beralizmus közott nem 

található magyar földön termékeny szellemi mozgalom. 

·;. 
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Ekként egy egész nemzedék müve kiesett a magyar fej.ődésből, I. 
Ferenc ok·tatási rendszere pedig Európa nyugatától elszakadó, 
formáli.s - retorikai képzés·t nyujto·tt és k:i.s müvel tségü, kor
látolt érdeklődésü nemzedéket nevelt fel. 
A közoktatás uj rendezése királyi rendelet alakjában öl'tött tes
tet: az 18o6. évi Rati.o Educationisban. Az uj Rati.o, még foko
zottabban, mi.nt az első, a latin nyelvü re·torikai müvelődés 
szolgálatában állt, a magyar nyelv szerepe továbbra is jelen
ték·telen maradt. 
A Rati.o egyeteme és főiskolái nem vol tak az igazi tudományos 
képzés és szellemi munka mühelyei; egészen a reformkorig meg
maradtak kicsinyesen ellenőrzött, i.skolaszerü, tankönyvekhez 
kötött i.ntézményekhek, szabadabb mozgási lehetőségük nem volt. 
I.Ferenc u:llalma tehát minden vonatkozásban a teljes stagnálás 
á:llapotához vezetett hazánkban és ezt a tudományos élet is meg
sinyle"tte, mig Európa többi országaiban nagyarányu fejlődés 
tapasztalható. 

A XVIII-XIX. század Európa-sz ert e poli"ti.kai viharokkal, 
háborukkal, forradalmakkal volt terhes. Mégis ·termelődtek és 
gyarapodtak a kulturértékeko Ezek közott is előkelő hely i.1-
leti meg az orvostudományt. 
A XIX.századi jelentékeny népszaporodás a felvirágzó kapi'ta
lizmus ha·tásai.n kivül természetesen következménye volt annak, 
hogy a járványok és az ember egészségát támadó más ártalmak 
egyreszükebb korlátok közé_szorultak vissza. 

A XVIII.század végén Németországban még a természetböl
cselet uralkodott, vi.szont Franciaországban és Angli.ában már 
kiformálódott az a világnézet, amely a technika és a természet
tudomány tényleges eredményeire épi.tett. A nagy francia forra
dalom után a régi francia iskola kiválóságai: Bi.chat és Corvi
sart, majd La enne c megkezdik a be·tegségek tüneteinek és a bon
colás ok eredményeinek egybevetését /6/. Munkásságuk lényegében 
változtatta meg a gyakorlati orvoslást. Corv:i.sari; Napóleon ud
vari orvosa emelte ki a feledés homályából Auenbrugger kopog-
tatáori--nrón-s-ze-.re-tesl.l(~at'ta be vegleg a betegv:lZSgiliás rend

szerébe. 

·;. 
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Leennec pedig a betegvizsgálat médszerét a szakszerü hallgató
zással egészitette ki .• A Louvre udvarán játszó és a szájuk elé 
:i.l.lesztett csövekbe kiabáló gye.rmekek inspirál ták őt a hallga
tócső, a s·te·thoskop megszerkesztésére. Ez az eszköz később va
lóságos jelvénye lett az orvostudománynak. Az orvosi. diagaosz
tika uj korszakát jelenti.k ezek az eszközök, amelyeke·t a fran
cia kisérleti. i.rányu orvostudomány vi.tt be a gyógyi.tásba. Et
től az :időtől kezdve az orvosok már nemcsak nézegették a be·te
get, hanem vizsgál ták, tapintot·ták, s egyes szervei.k müködé
sét a kopogtatás és hallgatózás utján kutat·ták át. 
Németországban is megi.ndül t az orvostudomány bi.ztosabb alapok
ra való helyezése, teljes virágzása azonban nem a természet-fi
lozófi.ai spekulációk hazájában, hanem Bécsben l:10ntakozott ki, 
Rokitansky és Skoda együttműködése alakito·tta ki a pa·tológi.a 
uj rendszerét azzal, hogy nemcsak a betegségek által okozott 
bonctani. elváltozásokat figyel te, hanem szerencsésen próbál
kozott a betegségek keletkezésének értelmezésével i.s. Raki
tansky nagy érdemei mellett sem volt mentes a tévedésektől, 
mert krázi.stana szerint /11/, a betegségek oka nemcsak a szö
ve·tek elváltozása, hanem a vér átalakulása. Nem ·tudott elsza
kadni az ősnemzés tanának miszti.kumától sem. Ez a tani tás a 
zoológiában és az embriológiában elég hamar megbukott, azon
ban a pato1ógi.ában tovább él t, mig végre Virchow megdöntötte. 
Bebi.zonyitotta, hogy nincs szabad sejtképződés, mert a sejt 
akár ép, akár kóros viszonyok között csak sejtből képződik. 
l\llegállpito·tta, hogy a sejt az az organikus egység, aem1Yben 
az élet indivi.dualizálva van. A szarvezet és annak élete a 
különböző értékű sejtek együttes munkájának eredménye. Vir
chow lfusszi.kus munkásságában nemcsak rendszert teremtett, hanem 
olyan bi.ológi.ai szemléletet adott, arre ly korszakot nyi tot t az 
orvostudomány haladásában. 

A régi spekulációra épitett dogmák sorra megsemmisültek, 
s helyettük uj kutatási. módok keletkezteko Az orvosi gondol
kodás világos bondani alapokra épült fel, mel.y ·ti.sztán ráve
zet-ett' a betegsegek megertesere es-helyes csoportosi.tására. 

·/. 
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A kóroktani szempontokat azonban ez a í'ellendülés sem tudta 
kellőképpen értékelni és a miazmáknak, valami.nt kontágiumok
nak a járványokat magyarázni szándékozó misztikuma jó ideig 
még ·tovább uralkodott. Ezzel együtt a kóroktani. gondolkodás 
hiánya nemcsak elnyomta a megelőzésnek, a hi.gi.énének az elis
merését ,hanem a gyógyit ás sikján i.s csak a szemlélődő nihi
lizmus·t erősitet"te. A kóroktani szem:Bl.e·t irányzatának korai. 
zseni.áli.s előfutárja volt, majd a XIX. század közepén Sem
melweis. Korát measze meghaladó tana azonban csak a XIX. 
század végére tudott általános eli.smerésre vergődni. 

A XIX. .század első évtizedeiben indul t meg tehát gyor
suló ütemben az a í'olyamat, amelynek következtében a két év
ezredes szi.mptómás orvostan mi.nden fantasztikus elméletével 
együtt megsemmisült. Helyet adott az anatómi.ának, a sejtk6r
tannak s végül a kórok·tani í'el;fogásnak, amely az elméleti tu
dást és a gyakorlati orvoslást nagy eredményekhez segi,.tet"te. 
Az orvosok tudásanyaga egyre nagyobb tömeggé duzzadt és ezzel 
megindül t a specializálódás feltartóztathatatlan í'olyama·ta o 

Orvosaink a XVIII. század végén még 11 omni.sci.bilium magister" 
-ek voltak /6/, a XIX század elejétől kezdve pedig már az 
empi.riás, spekulativ orvoslásból egy évszázad alatt a lillgyó
gyászat, sebészet, szülészet, szemészet, gyermekgyógyászat, 
mint önálló orvosi tudományos szakterületek alakultak ki. 

Magyarországon a XIX. század első évti.zedeiben uralkodó 
mostoha politikai. viszonyok mia t t az orvosi.- és természettu
dományok XVIII. századi. gyors í' e jlődése megakadt. Öná.lló ku
ta·tómunka és tudományos irodalmi munkásság nem fejlődhetett 
ki. Hiányzott ehhez a tudományos eszköz. Az egyetemi elméle
ti. szakoknak nem volt tudományos vizsgálatra berendezett in
tézetük, nem volt felszerelésük, sem egyéb anyagi eszközük. 
A gyakorlati. szakok szintén silányan vol. tak ellátva, alig vol t 
beteg anyaguk. Az orvosi kar törekvése, hogya városi kórház 
beteganyagát megnyerje az oktatás éa tudományos vizsgálódás 
számára, a város el.lenzésén mi.ndig ha j ótörést szanvedett. Kel.-

····~~~-m~-eti int-éz-et-e~-és-kexlően nagyszámu beteg
anyag nélkül az orvostÚdományt önállóan í'ejlesz·teni. és előbbre
vinni. nem lehetett. 

•j. 
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A gyógyszerészet kérdésében i.s történtek tudományos és gyakor
lati fejlesztési "törekvések, de ezek nem realizálódhattak az 
ország gazdasági.-poli.ti.kai ifliggősége, önállótlansága thiatt. 
1813. szeptember 13.-án a pesti. egyetemi orvosi. kar egyetemi. 
gyógyszertár létrehozásának :fontosságáról határozott. A {!;[Ógy
szertár felálli.tásának célja az volt, hogy a legtehetségesebb 
gyógyszerészek és egyetemi hallgatók i.tt dolgozzanak tudomá
nyos irányitás alatt /7/. E nagyszerü terv- amelynek alapján 
több mi.nt másfél évszázaddal ezelőtt megalakult vdna egy köz
ponti egységes ·tudományos i.rányi tásu Óktatóintézet - nem va
lósulhatott meg. A Hely·tartótanács a tervezetet nem fogadta 
el, ezért 19o7-i.g kellett várni, hogy a ma i. s müködő Egye
temi. GyÓ{!;fszertár létrejöjjön. 
A pes'ti. kar 1813-ban kérte azt i.s, hogy a kémi.ai. doktori foko
zatot is adományozhassa szigo.ru követelmények alapján. A király 
ehhez elvben hozzájárult, de bevezetését 1851-ig rendelte halasz
tani. A "medi.co-chemi.a 11-i és a "medico-pharmaceu·ti.ca 11-i disz
szertá~iók addig orvosdoktorok munkái voltak /5/. 
Viszont az 1813-as év a {!;[Ógyszerészet oktatásának kérdésében 
némi javulást azért hozott uj vi.zsga.bendszer bevezetésével, a
mely a későbbiekben éreztette is jó hatását, me rt nőtt a {!;[Ógy
szerészek szakmai. tudása, ezáltal pedi.g szakmai és társadalmi 
tekintélye. 

A nemzeti. müvelődés fejlődését a latin nyelv használata 
i.s erősen hátráltatta. E korszakban a kémiában /különösképpen 
az ana li tikába n/ bekövetkezett fejlődés i.s ~nyelte a IDE\íi'ar 
szaknyelv ki.alaki.tását. A különböző tudományágak között a leg
nehezebb a kémi.a és a gyógyszerészet helyzete volt, mert ezek 
a szaktudományok szinte csak a XVIII. századbm kezdtek Ma

gyarországon kialakulni. A tudósok és szakirók rákényszerül
tek, hogy maguk alkossanak szakkifejezéseket. Nagy távlatokat 
biztositott a nyelv fejlődésa szempontjábó.l, hogy az 1827. XI. 
törvénycikk ki.mondo·tta /9/: 

"• •• a hazai. nyelv müvelésére felálli tandó tudós társa-
-ság;-·vagy maf(;far akadémia."· 

·;. 
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A Magyar Tudományos Akadém:i.a előadja müködését azonban még 
1827-ben nem kezdte meg, csak 183o-ban. 

Tehát a XIX. század első három évtizedében az orvos- és 
természettudományok müvelése hazánkban stagnált. Azonban a 
politikai ellenőrzéssal és a cenzura utján sem lehetett tel
jesen elzárni a magyar orvosoktatást az orvosi- és természet
tudományos müvelődés eszközeinek és haladó eszméinek a hatá
sától. Ebben az időszakban alig védtek meg több értekezést 
a pesti orvoskaron, mint l77o. és 1785. között. De a beadott 
értekezések témájából, kidolgozásából és hangvételéből ki
tüni.k, hogy lépést tartottak a korszerü, külföldön elismert 
eredményekkel és elősegitették ezek meggyökereztetését a hazai. 
orvosi gondolkodásban, ezzel meghatározólag hatottak a kiala
kuló gyógyszerészeti tudományokra. 

•j. 
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J./ A reformkor poli tikai.-társadalmi. helyzete s jelentősége 

az orvostudományok fejlődésében. 

Az ország gazdasági. és szellemi életében javulást, sőt 
ha tározottan kedvező helyzetet csak az 1825. évi. országgyü-
l és után egyre erőteljesebben kibontakozó reformkor terem
tett. A magyar gazdasági. élet egyre sürüsődő bajai,a körü
löttünk bekövetkezett gazdasági. és politikai. átalakulások 
legjobbjaink figyelmé·t a hazai változások szükségességére 
irányította. A rendi. szemlélet e11en összefogó gondolat gaz
dasági koncepciója Széchenyi István gróf megfogalmazásában 
szólalt meg legmagyarabbul és legkorszerübben. Széchenyi 
reformprogramjának jellemző sajátossága az ideologikus ele
mek kerülése és á. magyar nép életszükségleteinek egyedüli 
no.rmaként való elismerése vol t. Széchenyi reformeszméit a 
magyar ifjuság, a müvel :t középnemesség gyorsan magáévá tet
te és ez az ifjuság, Kossuth Lajos vezetésével a fejlődés 
ütemét meggyorsitva akarta a rendi- hübéres társadalmat a 
nyugati liberális tanok szellemében átformálni. Széchenyi 
elgondolásával szemben ennek a liberális nemzedéknek jellem
ző vonása vol t a magyar föld adottságai tól függetleui.tett re
form vágya. Az ifju nemzedék szemében a köz jogi. kérdések hát
térbe szorultak, s helyüket a társadalompoli.tikai érdeklődés 
foglalta el. Fontos állomást jelente·tt az állam magyar nem
zeti jellegének kidomboritásában az 1836. évi törvény, amely 
a törvények hi.teles szövegének a magyart tettee meg. Törvény
hozás és közigazgatás lépésről :lépésre vál'tak magyarrá és meg
kezdődött a közoktatás mársékelt reformja is, 
Bár a magyar társadalompolitika legfontosabb kérdése a paraszt
ság birtokának és személYének fokozatos felszabadí t ása volt, 
jelentékeny !J!0Zgalmat i.dézett elő a polgárság helyzetének ren
dezése i.s. A többnyire német lakosságu, kamara és helytartóta
nács ke·ttős felügyelete alatt álló, s a választott polgárok 
lEili1flíöre--tói vezetettvarosokban a Jei-as évektól kezdődően 
nagy mértékben haladt a magyarosodásJ. folyamat, s egyidejüleg 

megmutatkozott némi demokratikusabb változás vágya is • 

. ;. 
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184o. körül tehát jogos volt a remény, hogy a magyar 
fejlődés nyugodt szellemben valósul meg. A liberális ellen
zék vezére, a bölcs gondolkodásu Deák Ferenc volt, a kor
mányban is felülkerekedet·t az a belátás, hogy az erőszak po
litikájával ugysem lehet a fejlődést megá1l:i.tani. A társa
dalmi fejlődés erői ellentétbe kerültek azokkal a termelési 
viszonyokkal, amelyeknek keretében eddi.g müködtek - Kossuth 
Lajos fellépése és a magyar közvélemény radi.kal.i zálódása igy 
meghiusította a kitűzött programok nyugodt végrehajtását és 
vezetett ahhoz, hogy Magyarország csatlakozott az 1848-as e
urópai. forradalmakhoz. 

Tehát aXIX. század el.ső felében a nemze·t figyelmét a 
Széchenyi által felvetett problémák, majd Kossuth fellépé
se, s végül a szabadságharc diadala, majd tragikus összeom
lása kötötték le. Ezek a rendkivül forrongó, mozgalmas idők 

nem lehettek alkalmasak a magyar közegészségügy átfogó ren
dezésére, mindamelle·tt az orvos- és gyógyszerésztársadalom 
·tudományt és gyakorlatot előbbrevivő törekvéseinek kedvezett 
a rmormkor szabadabb légköre, nemzeti jólétet és müveltséget 
kivánó szelleme. 

Ekkorra már mi.nden nyugati országban már kialakul"t a sa-
ját, nemzeti orvostudomány, csak hazánkban nem. Még az 183o-as é
vekben sem volt magyar orvostudomány, nem volt magyar orvosi 
szakirodalom. Ezért számitott jelentős orvosi- gyógyszerészi 
eseménynek, hogy Bugát Pál Toldy Ferenccel együtt 1831-ben 
kiadta az Orvosi Tár ci.mü magyar nyelvü, havonta megjelenő fo
lyóiratot. A lap nemcsak a magyar orvosi. szakirodalom első 
sajtószerve lett, hanem a magyar orvostársadalom egybefogá-
sának fontos eszköze is, különösen, amikor az 1837-ben me~
alakult Pest-Budai Orvosegyesületek közlönyévé vált /6/. 
Az uj orvosi folyóirat nagy tudományos szenzációt jelentett, 
de nagyon meg kellett küzdenie a közönnyel, az önálló magyar 
orvosi kultura iránti nagyfoku bizalmatlansággal és főleg a 
szerkesztőnek - orvosi münyelvünk kezdetlegessége miatt - uj 

· · ··-mag:;a-r-müszava-ka-t-·kei.i.-e-t"t---tB-.remtenie ;-n-o·gr-m:agyar nye l ven. 
hirdsthesék a tudományokat. 

·j. 
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Bugát és Toldy minden erőfeszítése ellenére a részvét
lenség oly nagy vol t, hogy 183.3-ban 12 kötet megjelenése 
után az Orvosi Tár beszüntette müködését. Csak az Orvose
gyesület megalakulása után, 1838-ban sikertilt ujra feltá
masztani Flor Ferenc anyagi támogatásával a :folyóiratot. Az 
Orvosi Tár azután egészen 1849-ig :fennmaradt és bebizonyí
totta, hogy a magyar nyelv képes a továbbfejlődésre és al
kalmas arra, hogy a magyar orvostudomány körébe tartozó :fo

galmaka·t ki.:fejezze. 
Az első orvosi szaklapban, az Orvosi Tárban szép számban je
lentek meg gyógyszerészi. vonatkozásu előadások, értekezések 
anyagai, valamint a gyógyszerészi közélet hirai. és egyéb tu
dományos rendezvényekről szóló értesi.tések, amelyeken a gyógy
szerészek is szerepel'tek előadásokkal /121. 

Tovább jelentős lépés volt a Gyakorló Orvosok Pesti Tudo
mányos Egyesületének a megalakulása 1837-ben /6/ és a későb
biekben egyre több orvosegyesület is jött létre, melyek leg
többjének tagjai. közott gyógyszerészek i.s vol tak. Az Egyesü
let előadóülései.n nagytudásu gyógyszerész személyiségek /Wág
ner Dániel, Müller Bernát/ tüntek :fel a kor tudományos szi.n
vonalának megfelelő előadásokkal /:főleg analitikai tárgyuak
kal/, amely előadások anyagát referátum :formájában az Orvosi 
Tár is közölte /12/. Az Orvosegyesületek életrehívását nemso
kára - 1841-évben - követte a Magyar Orvosok és Természet
vi.zsgálók Vándorgyülései és a Termésszettudományi Társula t 
megalapi tás a. Létrehozásának a gondolatát Bene Ferenc egye
temi tanár, a pesti. egyetem orvoskarának dékánja vetette :fel, 
mi.vel "a tudományok tökéletesebb kimüvelésére és terjesztésé
re leghathatósb eszköz a tudósok mi.nél többszöri összejövete
le". 
A különböző szakek csoportosítására az alapszabály szerint 
osztályok szolgál tak. Az osz·tályok száma érvől-évre nőtt. Az 
osztályokat két nagy csoportra osztották: orvosira és ter
mészettudományira /6/. A természettudományi osztályban gyógy-
s"Zexésze'k---1:s-1;axto t Laii-ért~ezéselret-tJurenaK József, id. wág
ner Dániel, Winterlich Ferdinánd, Sztupa György, Manno Alajos, 
Nendtwich Tamás, Láng A.Ferenc, Murmann Károly/ ásványvizelem
zés, kémiai. gyógyanyagok analizise és növénytani témákból /12/, 
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amely a gyógyszerészeti tudományok mind nagyobb mértékü ön
állósodására és fejlődésére utal. 

A Vándorgyülések eseményeiről a Magyar Orvosok és Ter
mészetvizsgálók Munkálatai néven megjelenő albumokbÓl szarez
hetünk tudomást, amelyeket Bugát Pál és Flór Ferenc szerlj;esz
te·tt. 

Bugát Pál ösztönzésére alakult meg a Természettudományi 
Társulat, amelynek alapitó tagjai között is találunk az or
vosok mallett gyógyszerészeket. 

Az orvostársadalom összefogását és az orvostudomány szi.n
vonalának emelését célzó orvosi periodi.kák megindulása és a 
különböző orvosegyesületek megalakulása tehát az orvostudo
mány és a gyakorlat további fejlődésének nagy lendületet a
dott. 
Az 1829. évtől. ugrásszerűen emelkedett az orvostan és gyógy
szerész·tan hallgatók száma is, ezzel összhangban a pesti egye
tem orvoskarának beadott orvosdoktori. értekezések száma /ebben 
az időszakban 693-at ismerünk/. Ezekben az értekezésekben tük
röződnek a korszak orvoslásának összes tudományos és gyakorla
ti feladatai, köztük nagy számban-olyanok is, amelyek napjaink
ban már tipikusan gyógyszerészeti problémák. 
A korabeli terápia sokféle orvossága mellett kevéssé volt még 
hatékony: a diagnosztikai homályosság és az ebből eredő bizony
talanság következtében a gyógymódokat a polypragmázia, más
részt a terápiás pesszi.mizmus jellemezte. A humorális elmélet, 
az érvágás és más, az "erő tulságát" csökkentő deri.vativumok 
még az 184o-es években is szerepeltek. Mi.ndamellett egyre több 
elemet tárt fel a kémi.a: ez meg is mutatkozik a/klór, jód, vas, 
arany, arzén, cink, antimon, kén, kénsav, kinin, s·tychnin, ipe
cachuana, ópiumszármazékok stb/ lei.rását, kémi.ai analizisének 
menetét s farmakolÓgiai hatásait tartalmazó orvosdoktori érte
kezések sorábano 

A reformkorban erőteljes fejlődésnek i.ndul·t magyar orvosi 
és gyógyszerészeti tudományok még nagyobb lendületet kaptak, 
-am:i:k-er----a-z-----u-t-o-3.--s-ó---rend-i.----ors-zá-ggyüi-é-s -ho-ss z as vit a u t án j e le n
tős közoktatási törvényt alkotott: az egyetemről szóló 1848. 
évi XIX. számu törvényto 

•j. 
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E törvény kimondta, hogy az egyetem a közokta·tási. miniszter 
fennhatósága alá tartozik, állami in·tézmény, me1yre a tanárok 
kinevezése valláskülönbség nélkül történik. A szabályzat meg
honositja a magántanári in·tézményt, és az egyetem autonómiáját 
erősen kibővi ti. /13/. Ki.mondja a tudományos munka legfontosabb 
alapelvét: a tanitás és tanulás szabadságát, ezzel kapcsolato
san megszüntet:i. az orvostanhallgatók disszertáció készi.tési 
és megvédési kötelezettségét /8/. 



II. Az orvosdoktori. értekezések általános bemutatása és 

peri.odizálása 
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Az l 77o. és 1848. közott készül t orvosdoktori di.sszertá
ciókbÓl 897 található meg a hazai könyvtárakban, legnagyobb 
része a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Könyvtárában, kb 
félszáz az Orvos·történeti Könyvtárban és az Országos Széche
nyi Könyvtárban. 
1786. és 1815. közatti időszakban orvosdoktori értekezéere 
Réti Endrével megegyező módon nem akadtam. Gortvay szeri.nt 
/6/ 1785-től 1794-ig nem, 1795-től azonban ismét disszertá
ci.ó-megvédés a graduálás követelménye voH egyetemünk orvosi 
karán. A sza. kirodalom tanulmányozásakor azonban ki tűnt, hogy 
1795. és 1815. közott mi.nden évben védtek meg di.sszertációt, 
Hőgyes Endre szerint /8/ évenként átlagosan 5-15-öt, összesen 
234-et. Igy az értekezések száma összesen 11.31-re tehető. Eb
ből, mint emlí tettem, 897 értekezés állt rendelkezésemre, amely 
az értekezések 79,3 %-a. Ez az arány lehetévé tette a további 
kutatásokat. 

Az általam tanulmányozott értekezések változatosak, mi.nd 
terjedelmükben, mi.nd megi.rási módjukban. Ál talában 2o-5o olda
lasek, de talál tam 1oo-.3oo oldalra terjedő disszertációt is. 
Külsőleg az értekezések ál talában egységes képet mutatnak. A 
eimlap általában a következő oldalon közöltnek felel meg. A 
eimlap után ajánlások következnek, majd a Praefatic /vagy Pra
emium/, amelyben a jelölt meghatározza értekezése tárgyát. Az 
értekezés végén sora ko znak a "theses", azok a tézisek, amelyek 
témája független a disszertációtól, s amelyeket a jelölt a vi
ta során megvédeni köteles. 

Keveset tudunk azokról a rendelkezésekről és szokásokról, 
amelyek az értekezések kidolgozására vonatkoztak. Kérdéses 
például, hogy a jelölt értekezése tárgyát maga választotta-e, 
vagy a professzor szabta-e meg. 
Az értekezések témái igen változatosak, négy fő csoportba oszt
hatók /5/: 
elmélet 
o.rvosi. gondolkodás, bonctan, kórtan, élettan, etika 

.. Kl.ini.kum.~-----····-·-·-------~··--·~-·-·· 
diagnosztika, kazuisztika, terápia /gyógyszerészet, botanika/ 

·;. 
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közegészségügY 
kórházak, lelencházak, szegénybeteg-problémák, epidemi.ológia, 
orvosföldrajz 
betegség megelőzés 
egészséges életmódra nevelés, tes·tgyakorlás, gyermeknevelés, 
élvezeti szerek hatása. 

A rendelkezésemre állÓ 897. értekezés közül 116 azon ér
tekezések száma, amelyeknek témája a mai értelemben vett 
gyógyszerészeti tudományok, illetve gyógyszerésze ti. alaptu
dományok területéhez tartozik. 

Disszertációs munkám elkészítésekor többirányu probl<ima 
jelentkezett. Nehézséget jelente·tt a latin nyelvü értekezések 
magya- ra forditása, az állandóan változó kémiai elméletek, a 
régi., Hippokratészig visszanyuló orvosi filozófia, a korabeli, 
homályos orvosi. gondolkodásmód, valamint az alkalmazott gyógy
szerek elnevezései és sokszor furcsa applikáci.ós területeik 
helyes és pontos értelmezése. További probléma volt, hogyan 
periodizáljam az ál talarn vizsgál t 78 év 116 gyógyszerészeti 
vonatkozásu orvosdoktori értekezését. Véleményem szarint leg
célravezetőbb az értekezések kronológiai. sorrendben történő 
bemutatása, i.gy világosan követhető a gyógyszerészeti tudomá
nyok dialektikus fejlődésa. 

Az értekezések statiszti.kai elemzéséhez a vi.zsgál t idő

szakot három részre tagoltam. 177o.és 1848. közott Magyaror
szág történetében három, egymá:Btól jól elha·tárolható szakasz 
különböztethető meg gazdaságileg, társadalmilag és eszmei á
ramlatok szerint, amely ·tényezők befolyásol ták az orvostudo
mányokfej lődését is: 

Az 177o-től 1785-i.g tartó i.dőszak: 
Ekkor a felvilágosodás eszméje uralkodott egész európában. A 
felvilágosult abszolutizmus kedvezett a természettudományok, 
i.gy az orvostudomány fejlődésének i.s, amelyhez a gazdasági 
alapot a kapitalizmus térhódítása adta. E fejlődés köve·tkez
ménye az orvoskar megalapitása a na~ombati egyetemen, a-

--- me±y--a-z~-ás---mel-l-e~-t---me-gi-ndrhrtta--a-nazí:ri -~n:~élé se b b k örü 
orvos- és gyógyszerészettudományi kutatásokat is. 
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Az 1786-tól 1828-ig terjedő korszak: 
Hazánkban a restauráció és a rendi. nacionalizmus korszaka,. 
melynek mcstoha politikai és gazdasági viszonyai miatt a tu
dományok XVIII. századi gyors fejlődésa megakadt. Az orvos
és gyógyszerészet tudomány is megsi.nylette azoka t az elnyo
mó intézkedéseket, amelyekkel a Szent Szövetséghez tartozó 
Ausztria országait sujtotta. 

Az 1829-től 1848-i.g tartó időszak: 
A magyar reformkor és a liberalizmus érdeme, hogy hazánkban 
za orvoslás valójában ekkor vált természettudomán:p.yá, Gazda
sági és társadalompolit:Lkai intézkedés!ti. lehetővétették a 
korszerü európai. tudományos eredmények megismerését és elter
jedését, ez pedig a régi spekulatív orvosi iskolák dogmáinak 
megdöntését. 



III. Az 1772-1848. között készül t orvosdoktori értekezések 

gyógyszerészeti vonatkozásainak tartalmi reprezen

tatív bemutatása, 
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A következőkben kiemelkedő példákat ki.vánok bemutatni 
a felkutatott 116 gyógyszerészettel kapcsolatos témáju or
vosdoktori. értekezések /amelyekre vonatkozó ada·tokat: szerző 
neve, azértekezés ci.me, stb; di.sszertáci.óm mellékete tartal
mazza;/ közüL; 
Tulajdonképpen mind a 116 értekezés csaknem egyenlő jelen
tőségü, di.sszertáci.ós munkám korlátozott terjedelme mi.att 
voltam kénytelen szelektálni. Igyekeztem kiválasztani azokat 
az értekezéseket, amelyekből leginkább ki tünnek a korabeli. 
exakt termazettudományos eredmények és amelyeit tanulmányozása
kor le gszembeötlőbb a gyógyszerésze·ttel kapcsolatos tudományok 
fejlődésének Jiránya és mértéke. 
A bemutatott 2o értekezés feldolgozásánál arra törekedtem, 
hogy a szerzék tudományos szemléletét, gondo1kódásmódját és 
az általuk ismertetett ismertetett eredményeket, megállapi
tásokat hüen tükrözzem, i.gy az értekezéseket nem kommentálom, 
:1anem azoknak röviditett ki vonatát, a lényegét közlöm. Az i
lyen módon :feldolgozott értekezések különböző terjedelmüek, a
ni. annak a következménye ,hogy a z eredeti di.sszertációk terje
ielme is igen el térő, valamint a téma jelentősége is változó o 

~z értekezések végén rövid értékelést adok, a következő szem
pontok alapján: 
- az értekezés tükrözi-e a haladó európai orvostudományban 

elért eredményeket; 
megállapi.tásai érvényesek-e napjainkban is; 

- tükrözi.-e az értekezés az orvostudományhoz tartozó termé
szettudományok különböző ágainak i.ntegráci.óját, amelynek 
segitségével azorvostudomány :fejlődésa helyes irányt kapott 
és a mai, modern orvos- és gyógyszerészeti tudományok alap

ját k~pezhette. 

·;. 
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Faby, Mauritius: 

Systematis artis pharmaceuti.cae 

A gyógyszerészet rendszere 

1772. 

A szerző 44 oldalas értekezésében /15/ a gyógyszerké
szi.tés müveleteit :foglalja össze. Bevezetőjében de:fi.ni.álja 
az "ars pharmaceuticae", a gyógyszerészet :fo galmát: 

"A gyógyszerészet tanitja a gyógyszerkészités céljára 
alkalmazott müveleteket, a gyógyszerkészitmények előállitá
sának leggyorsabb és legkevésbbé költséges médját, tanit ja 
a természetesen anyagok és a kés zi t~ények jellemzői.nek és 
minőségének a megitélését, valamint a gyógyszeranyagok sza
bályos eltartásának a körülményei t •" A de:fini.cióból önként 
adódik, hogy a gyógyszerészeti munkának négy része van: 
operatória: mechanikai és kémi.ai müveletek végzése; 
productoria: Összetett készi.tmények előálli'tása; 

ia: a gyógyszeranyagok értékelése és vi~álata; 
ia: a gyógyszerek hatásosságának a megőrzése. 
ő a következőkben részletesen :foglalkozik az Ope
a Productoria müveleteive1. 

Operatoria 
.. kai. müveleteket csak mozgatóerővel végzünk, a ké
!tek pedig a hő hatásain, vagy az anyag atomjainak 
L.lletve taszi tás án alapulnak. A szerző :felsorolja 
3 gyógyszer készi.tésben használt mechanikai müvele-
k: 
s: ez a müvelet különböző módon végrehaj t ott apr~.
nek eredményét pornak /pulvis/ hivjuk. Ha a poritás 

-LYan nagy, hogy az anyag atomjai.t sem látással, sem 
tapintással nem lehet megkülönböztetni., akkor ezt a1koholnak 
hivjuk, a müveletet pedig_g_lknholLzácá,ónak- ezt csak kémi.ai 
folyamat utján lehet e1érni. A száraz anyagokat mozsárban 
poritjuk. 

. l. 



-27 ... 

A fémeket, hacsak durvább szemcsékre van szükség, akkor mo

zsárral törjük meg, ha porra, akkor reszeljük és ekkor a 
kapott formát reszeléknek /resura/ hi.vjuk. ~-

A poritásnak különböző feltételei vannak: 
1./ a poritandó anyaget szétdörzsö.lhetővé kell tenni.: a ned

vesség ta:i?talmu anyagokat ezért poritás előtt kiszáritjuk, 
az ásványi anyagokat pedig felme.legitjük, majd lehütjük, 

e zál tal viztartalmukat el ves zi. ti.k. 
2./ Hogy a poritásnál kicsi legyen az anyagveszteség, magas 

mozsarat használunk és fedőt is alkalmazunk. 
trituráció: több anyag összekapcsolása, félgömb alaku 

mozsárban, amelyet mozgatunk. A gyógyszerész részéről ez a 
munlta vastürelmet ki.ván. Kevés az olyan gyógyszerész, aki jó 

triturációval készült anyagokat - például gumi.s higanyt - ké
szit, mivel ez több napnyi. fáradhatatlan munkát kiván. 

kipréselés: nedvek és olajok nyerésére szolgál, prés segit

ségével hajtjuk végre. A nedvek és olajok a lágy anyag():kból 
préselés hatására könnyen ki:folynak, ellenben a merevebb anya

gokból nem, ezért ezeket előzetesen fel kell tárni valamilyen 

módszerrel. 
dekantáció: ezzel a névvel foglaljuk össze a réteges folYa

dékok elválasztását. Legjobb hatásfoku dekan·táló készülék az 
i.nfundibu1um, amely alul egy igen hosszu és hajszálvékonyaá-
gu csőben végződik, hogy a legalul .levő réteget teJjesen le 

tudjuk engedni. 
fi.ltráci.ó: nedvesség elválasztása a szilárd anyagokt ól. 

Szürőanyagok: finoman szőtt lenkendő, durva szövésú 1enken
dő, itatóspapír, posztó, homok. Len szürőt használunk az e

rős lugok szürésére, mert az állati eredetü szürők /mint pl 
a posztó/ feloldódi.k l ug ban l gyapju! l, az ita tóspapirból a 
gyapjuszálak szintén feloldódnak, a hátramaradó papir pedig 

megrepedezik emiatt. 
A szürés segédeszközei kétfélék: fából valók, hogy len és 
posztószürőt lehessen rájuk :fesziteni, valamint ludto11ak

.. bó~ .... készült--k-6nu,s""'-f-er-ma-a---j:la1}i-rs"ürő ·számára • 

·;. 
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A homok szürőanyagot finom szi.tára helyezzük. 
tE zu tán következik a. gyógyszerkész:ibásben használ t kémiai 

müveletek ismertetése: 
1./ A kémiai eljárások közü1 a dekantáláshoz és a szüréshez 

nyujtanak segitséget a clarificatió /feltiszti'tás/ és a despu
matió /habositás/. 

A felti.sztulás ugy jön létre, hogy ·tojásfehérjét, vagy zeela
ti.nt adunk az oldatha: ezek megkötik és leülepitik a folya
dékban uszó féli.g oldott vagy olda 'tlan részecskéket. A habo
sitás pedig ugy jön létre, hogy a folyadékba meszet, vagy nö
vények elégetése után /például indiai. vizirózsal visszamaradó 
lugos hamut teszünk, amelyektől a lebegő durva anyag koagulá
lódik és leülepedik, a lugos anyag pedig ri.tka habbá váli.k. 

2./ A kémiai müveletek között legfontosabb az oldás, mely 
egy folyékony, vagy folyékonnyá tett anyagnak egy másikkal va
ló bensőséges keveredése. Az oldás kétféle lehet: 
a/ amikor bizonyos oldószerek az oldandó anyagok kaveredésé
hez kevéssé járulnak hozzá és i.gy az anyagokat az oldatból 
vissza lehet nyerni.; 
b/ más oldószerek a keverék egy részét, vagy az egészet akár 
ugy változtatják meg /szétbontják/, hogy az anyagoka·t nem le
het visszanyerni az oldatból /"destructiva solutió 11 /. 

3./ Amalgáció: különböző fémeket oldunk hi.ganyban. :Mivel 
a higany drága, olcsóbb az olóm, ezért hami.sitásokat, csa.lá
soka·t követnek el sokan Ugy, hogy a higanyba Ólmot i.S kever
nek, hogy a sulyát növeljék a gyógyszernek. Ettől a higanyos 
gyógyszer mérgezővé válik, kÓlikáka t okoz, ezt pedig a hi.gany 
hatásnak vélik sokan és igy "rossz hirbe hozzák". 

4o/ Extrakció: az anyagok kivonása oldószerek segitségé
vel lehet vizes /i.nfuzumok és dekoktumok/ és szeszes /tink
turák,esszenciák, elixiriumok/ 

5./ Cementáció: az anyagokat ugy vonjuk ki, hogy az ol
dószereket előzőleg gőzzé alakitjuk, ezzel a gőzzel járatjuk 
át a kivonandó anyagot, amelyhez bizonyos reagens anyaget is 

· 1{evefrtün1Cre'tegesen. 
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6./ Praecipitáció: az a müvelet, am~nek eredményeként az 
oldatból por alakban kicsapódik a szi.lárd anyag. Igen sok méd
ja van. Egyes anyagok csak hidegen,' mások csak me le gen csapód
nak ki. Egyes folyadékok annyira érzékenyek, hogy már a napsu
gártól i.s zavarosakká válnak. 

7./ Kristályositás: ha csökkentjük az oldószer hő jét, az 
oldott anyag kristályformában kiválik. 

8./ Desztilláció: az illó részeket melegitéssel eltávolit
juk, hideg edényben lecsapódnak és összegyülnek. 

P r o d u c t ó r i a 
Ennek a fejezetnek két része van; Materiális rész: az össze
tett gyógyszerkészitmények előállitásánál ismerni. kell az a

nyagok kémiai tulajdonságait, oldhatósági viszonyait. A szer
ző közöl egy materiális táblázatot a gyakrabban előforduló 

anyagokra vonatkozóan. Magisztrális rész: a szerző ismerteti 
több preparátum előállitásának menetét és az ahhoz szükséges 

eszközöket. Például 
olea aetherea /i.lló olajok/: desztillációval nyerik bal

zsarnokból, "illa:tos" füvekből. A füvekből kipréseli.k az ola

jat, az olajat hengeres üvegben napsugárzásnak teszik ki és 
i.gy kinyeri.k az illÓ olajat. 

7 • -;,,,r. ' , f 
(_- '~';;'>' .. >. (: -"'J' .. .- . - .{ "--_ 1 ' { >-
Ertékelés~ Ebbe~~n a munkában a, meclianikai. és kémiai müvele-

tek ismertetésével képet kapunk a gyógyszerészeti. technoló
gia és a gyógyszerési kémia korabeli. állásáról. Mai fejlett
ségünkhöz mérten természetesen kezdetlegesnek tünik, de az
zal, hogy összefoglalja, rendszerezi a szerző a gyógyszerké
szitéssel kapcsolatos ismereteket, további fejlődésnek a meg
i.nditója lett. A gyógyszerészeti tudományok fejlődése szem

pontjából különösen jelentős, hogy a kémi.ai müveletek lei.rá
sánál a korabeli kémiai ismereteknek megfelelő szinvonalon bi.
zonyos tudományos magyarázatát igyekszik adni a jelenségeknek, 
ezzel megindi tva a folyamatot, amely kiemel te a gyógyszerké

. "S'Zit-és~t--t-ebb--év-ezcred---empi-cri:ájábúi-é-s ~a· természettudományos 

vizsgálódás utjára terelte. 

·;. 
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Reineggs, Jacobus: 

Systematis chemici. ex demostrationibus Tyrnavi.ensibus pars 

naturalis et experimentalis theoreti.ca. 

A naturális és experimentális theoretikus kémia rendszere a 

nagyszomba ti tanulmányok alapj án. 

177.3. 

A szerző 86 oldalt kitevő értekezésében /16/ meghatároz

za a kémia helyét a tudományok között. Felsorol hat természe

ti erőt, ezek: 

1./ mozgatóerő /vis motus/ 

2./ vonzóerő /vi.s attractionis/ 

J,/ adhéziós és taszi.tó erő /vis adhesionis et repulsi.onis/ 

4./ az anyag saját, belső ereje /vis insita/: az anyag ré-

szecskéi t tengelyük körül forgatja; 

5./ állati erő /vis ani.mali.s/ 

6./ növényi erő /vis vegetabilis/ 

Az utóbbi kettő a kőzetekben nyomot hagyott Ősi állatokra és 

növényekre vonatkozik. 

A mozgató-, a vonzó- és az anyag saját belső erejének vizs

gála t ával foglalkozik a z asztronómia és a fizika. Az adhéziós és 

taszi.tó erővel a kémia foglalkozik, amelyet ugy defi.ni.ál, hogy 

az elemi. testek tudománya, melyek egymást vonzzák vagy taszi.t

ják, vagy egymásnak közömbösek. A kémia igen sokrétü ·tudomány, 

az egész emberi. életben alkalmazást nyer. A kémiából születil< 

a legtöbb uj tudományág. Felsorol 23 féle tudományágat, ame .ly

ben szerepe van a kémiának, köztük a physiológi.át és a phar

maceuti.cát. Tehát a kémi.a ismerete i.gen fontos a tudományok 

fejlődése szempontjábóL A kémia behatóan foglalkozik az ele

mek saját, i.mmanens erejének effektusaival, mi.vel ezek az 

erőhatások ugyanugy különböznek egymástól, mint ahogy külön

b.öznel\---egJLlllás.tlil---a~---eg;y-eJO--el-em~k~--- -··· 

Az elemekben levő immanens erő hatásait az érzékek segitsé

gével megismerni nem lehet, csak különböző, más l<özbenső meg

ismerése l< révén lehet eljutni. hozzá. 
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Ezért a kémiai vi.zsgálatokban elsődleges szl!l'repe van a Chemia 

naturalis-nak. A kémiának ez az ága foglalkozik a természetes 

eredetü testek /tehát nem előállitott anyagok/ külső, egysze

rübb, felületes megismerésével. 

A kémia másik ága a Chemia experimentalis vagy lüsérle ti. kémia, 

amely a naturális kémiai ismereteken alapul. A kisérleti l\émiai 

munkának két része van: 

az elméleti kisérleti kémia, amely felállítja az alapel

veket, melyek segitségével az elemeket kutatni lehet; 

a gyakorlati kisérleti kémia, amely az elemeknek egymás 

közötti kapcsolatát az elméleti elvek szarint kutatja. A na

turális kémia müvelŐi nagyon kevesen vannak, szétszórva talál

hatók a geográfusok, történészek, filozófusok, mi.neralógusok 

között. 

A szerző, Reineggs ezek után az általános meghatározások után 

az elméleti kisérleti kémia /experi.mentalis theoretica/ köré

bill' eső kérdések boncolgatásával foglalkozi.k értekezésében; 

A vonzás és taszi tás erejéről ma is helytálló megállapi tá-· 

sokat tesz: 

Mivel a ]'öld tömege sokszorosan meghaladja a földön levő tes

tek tömegének az összegét, ebből következik, hogy a föld von

zóereje annyira jelentékeny, hogy valamennyi. test egymás kö

zötti. vonzásait önmagába fojtja. Ezért a testek egymás közöt-

ti vonzása egy nagyon hatékony erőben keresendő, amelyet ad

héziós erőnek nevezünk. Az adhéziós erő hatására nézve jelen

tős eltérések vannak: az adhéziós erő lehet olyan, hogy egymás

tól ·távolabbi részeoskéke hat /például az üveg és a fémek, a

melyek füzi.óból szilárdulnak meg/ - lehet olyan, hogy az egy

mással árintkező részecskékre hat. A távolabbról ható adhéziós 

erők mindig valamely szubtilis, mozgékony anyag közbejöttével 

hatnak - azt mutatja az elektromosság, a mesterséges mágnes stb. 

A taszítás, a repulzió az adhézió ellentétes ereje. Ugyanis 

a mágnes, me ly vonzotta eg.yi.k fe lével a vasa t, a másikkal ta

szítja azt. 

·;. 
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Mi.vel mind az adhézió, mind a repulzió ellenkező mozgást i

déznek elő a testben, nyilvánvaló, hogy a részecskéknek el
lentétes irányból történő eljutása egy pontba és az eltávo

lodása ugyanabból a pontból különböző irányokba, egy azon 
okra látszi.k vi.sszavezethetőnek: hogy a homogén anyagok csak 
valamely heterogán anyag közbenjöttével - mely oldja a homo
gén anyag részecskéi közötti összetartozást - veszik fel ma

gukba az adhézió vagy a repulzió erejét, önmaguktól nem. 
Az adhéziós erő hatására jön létre az anyagban a kohézió. A 

kohézió nagyságától függően az anyagnak három féle halmaz
állapota van: szilárd, lágy és folyékony /érdekes, hogy a 

gáz halmazá1lapotot nem említi. a szerző! l. A folyadékok a
tomjainak is megvan a maguk adhéziós ereje, a csepp ugyan
is addig nem gördül le, mi.g a gravitáció le nem győzi az ad

héziós erőt. 
A folyékony és lágy testek bensőségesen tudnak keveredni. A 
szilárd testekkel, ha hőt közlünk, ez nagy segitség az elé
rendő keveredéshez, mert hő hatására a felmelegedett anya
gok pórusaiba a folyadék be tud hatolni. 

A továbbiakban a szerző a hő természetével foglall<ozik; 
megállapítja, hogy a hő olyan jelenség a testben, amely tel
jesen az anyag saját, immanens erejétől függ. Ezt mutatja 
például, hogy ugy jön létre az anyagban, hogy az atomoknak 
van bizonyos di.slocatiójuk /szabadon mozoghatnak, forogha·t

nak/, amely által hő termelődik. 
Ezután a testak hő hatására történő változásait tárgyal

ja; Az éri.nthető, észlelhető, durva anyagokon kd!vül előfor
dulnak a te!ll!llészetben érinthetetlen és láthatatlan anyagok 

hatalmas tömegei., melyek sokkal kisebb tereken tudnak átna
tolni, mint az érinthető anyagok bármelyike. Ezt bizonyi t ja: 

1./ a fénynek, elektromosságnak és mágnesességnek szembetünő 

jelenségei; 
2./ egyes könnyü gázoknak a felemelkedése a vákumba és a ne
hezebbek lesüllyedése, mivel a vákum természe·téből adódóan a 

· ·· -gázek-m<*g.ásának---a---g1?a'l-i-t-áei-ét-éel-kell függenie - és ami re

lációban van a testek gravitációjával, annak következéskép
pen anyagi természetü dolognak kell lennie. 

·;. 
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3./ az idegnedveknek és a szubtili.s, lebegő miazmáknak /a 
baktériumokat még nem ismerték!/, melyek oly nagy számban 

léteznek, kapcsolatai. és jelenségei - "de mindezek létezé
séről még a sejtés támpontjával sem rendelkezünk"! 

A látható anyagok finomságában hatalmas különbség van, 
például; az egyik könnyen áthatol a másik anyag atomjai kö

zöt·ti réseken, melyeken a másik erő alkalmazásával sem ké
pes áthatolni. "A természet nem csinál ugrásokat" - tehát 

a természet olyan módon jár el a láthatatlan anyagokkal is, 
ahogy a láthatókkaL Létezi.k a s.zubtilis anyagok megszámlái
hatatlan sora és a természet valószinűleg ugyanolyan polimorf 

a láthatatlan anyagokban, mi.nt a láthatókban. A testek póru
sai a hőtől - amely nem látható anyagi. részecskékből áll -
kitágulnak. A folyékony anyagoknak a részecskéi. ezekre a 

kevésbbé el1ená11ó teriiletekre vonzódnak és - a minden ma
teriá:li.s szubsztanciára jellemző gravi.tációs erővel - mint 
a viz a szivacs pórusait, átjárják~ Erree egyik bizonyíték, 
hogy az elektromos gép a melegi.tett testekbe könnyebben ve
zeti az elektromos anyago t, vagy legalábbis mi.g az elektro
mos anyag az adhézió erejével a pórusok közé behatol, terje
désével me legi ti. a testet. 

Tehát hő hatására a homogén anyag részecskéi közötti ösz
szetartó erők csökkennek és ez lehetővé teszi, hogy más anyag 
részecskéi.vel keveredjen, bizonyos hőfokon. 

Értékelés:. A disszertáci.ó érdekessége, hogy a kémiai vi.zs
gálatok felosztásával /chemia naturális és charnie experi.men
talis - ez elméleti és gyakorlati/ tulajdonképpen a kémiai 

kutatómunka módszertanát adja meg, amely nemcsak korában vol t 
uj és haladó, hanem napjainkban a kutatómunkában is érvényes. 

Az értekezés középső része a vonzás-taszitás jelenségét bon
colgatja. Lényeges megállapi.tása szerzőnek, amely a halmaz
állapotváltozásokat az adhézióra vezeti vi.ssza, nemcsak ko
rábban képvisel uj álláspontot, hanem ma is helytálló. Hibá-

__ _L ____ ----ja,---fi;og::r---c;-~;áz;~ái:t.cap·t·ol~Ttreill!ve~i-:tli?;YeiTém15e ~ Ez annak tu-

lajdonitható, hogy a gázokkal csak a XVIII. század vége felé 
kezdtek foglalkozni behatóbban /Lavoisier stb/. 

·l· 
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Érdekes és különösen értékes a mü befejező, hőről szóló ré
sze. Ugyanis Európában a XVIII. század végéig csaknem egyed
uralkodó Stahl flogiszton elmélete /a flogiszton valamilyen 
különleges anyaga a hőnek/. Magyarországon az e.redeti :f'lo
giszton elmélettel ali.g találkozunk a Megfelelő bizonyitékok 
híján nálunk a hŐelméletnek lényegileg Deseartesre vi.sszave
zethető formája vol t el terjedve, az, amely szeri.nt a hŐ oka 
nem valami.lyen különleges anyag, hanem a mozgás. A hőelmé
lettel a magyarak közül Per1iczi János Dániel foglalkozott 
a legrészletesebben. Wittenbergben 1728-ban készitett disz
szertációja a flogisztonról szól. Ebben megki.sérli a hő mecha
nikai és a k:orpuszkulári.s elméletét egyesiteni: "A hő anyagát 
folyékony, az éterhez hasonló. részecskék képezik, amelyek va
lamely ok folytán mozgásba hozat·tak" /9/ 
45 év mu1va,l773-ban Reineggs disszertációjában ma is telje
sen helytálló magyarázatát adja a hullámelméletnek: 
a hő ugy termel ődi.k a z anyagban, hogy a z anyagban levő " ••• a
tomoknak van bizonyos dislocati.ójuk ••• 11 /szabadon foroghatnak, 
mozoghatnak/. Saját korában is megfelelŐ volt ez az elmélet, 
hiszen a flogisztont teljesen nem vetették el. Azonban ele
gendő tudományos bizonyiték hiján más u·tat kerestek és ezt a 
hő hullámelméletében ta11ál ták meg, ezáltilvl napjainkban is kor
szerű szemlélet irányába haladtak. Helyes a hő gyakorlati alkal
mazását tárgyaló rész i.s, amelyben a szerző felismeri., hogy hő 
hatására azanyagok kiterjednek és időtálló a magyarázat is. 
Ezek a helyes felismerések alapot adtak a további tudományos 
vizsgálódás számára. 

·t. 
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Madács, Petrus: 

Theori.a affinitatum chemicarum 

A kémi.ai effini tás elmélete 

1774. 

A kémiai affini.tás, ir ja a szerző 29 oldalas értekezésében 
/17 l, mint erőhatás teszi lehetővé, hogy az anyagokból ol
datot l.ehessen késziteni. Ezt az erőt a"régiek" nevezték el 
affi.nHásnak, helyesebben adhéziós törekvésnek mondjuk. Ol
dódás kor ez a z erő jelen van, de előfordul, hogy mégsem tud

juk az illető anyaget a másil~ban feloldani. Ennek az az oka, 
hogy az oldandó anyag részecskéi. között nagy a kohézi.Ós erő, 
vagypedig az oldószer sürübb állományu, vagy nem elég tömény. 

Ezekben az esetekben nem tud az oldandó anyag és az oldószer 
részecskéi között az affinitás érvényesülni, tehát oldat sem 
jön létre. Az oldódáli akadályait el kell háritani., hogy az 
affi.ni tás létrejöjjön. Ezt többféle módon lehet: 

1./ Az oldandó anyaget "megelőző" oldással fe1tárjuk, példá

ul "királyvizben" oldjuk /aqua regia/ 
2./ Hő közléssel: meggyorsul az oldódás 
J./ Az oldószer koncentrációjának növelésével: igy sok :fémet 
felold a tömény kénsav 

4./ Az oldÓszer állományának megváltoztatásával: például ol
vasztással, cseppfolyósitással, gőzzé alakitással, mert ez
által az oldandó anyaghoz az oldószer hozzáférhetőbbé váliko 

Az anyagoknak egymáshez és az oldószerekhez való affini

tását vi.zsgálni kisérleti módszerekkel nagyon nehéz, mert 
sokszor adódik megtévesztő eredmény. Ilyen megtévesz·tő ered
ményt kapunk, ha higanyban ezüstöt akarunk oldani .• Megelőző 
oldást kell végezni salétromsavban - salétromsavban oldÓdi.k 
a higany is és az ezüst is, de oldott állapotban a ké·t anyag 
összekapcsolódik és egy harmadik, uj vegyület keletkezi.k, az 

keletkezik a higanyban, hanem uj vegyület képződött. 

•j, 
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A higanynak és az ezüstnek oldott állapotban nagyobb az 

egymáshoz való a:ffi.ni tásuk, mint a sa lé tromsavhoz. 
Nehézséget jelent még, hogy ugyanazok az anyagok külön
böző ki.sérleti körül.mények közott különböző affi.ni tás t mu

tatnak egy mási.k anyaghozo Az Ólom például fémes állapotá
ban a "rézben oldott ezüstbő~" kivonja az ezüstöt, oldott 
állapotban pedig a rezet vonja el az ezüs·t mellől.o 
Kétségtelenül megá1lapi.that'í egy anyagnak az oldószerrel 

szembeni nagyobb af:fini.tása akkor, amikor egy másik anya
got precipi tál az oldat ából, miközben önmaga oldatba me gy. 
De ebben az esetben is adódhat nehézség az affinitás mé.r
tékének vizsgálatakor, mert például tömény kénxavban oldó

dik az alumini.umf'öld, - ha rezet tesziink az oldathoz, nincs 
csapadékkiválás, a réz is oldódik az aluminium mellett, igy 
a két :fém affinitásának a mértékét nem is lehet megállapi

tani. 

Értékelés: A XVIII, század végének sokat vitattett kérdései 

közé tartozott a k,émiában az affinitás jelenségeo A nagy
szombati egyetem tanára, Winterl Jakab a maihoz közel álló 
elektrokémiai. szemléletet alaki.tott ki, lényegében az elsőt 
a kémia tudományában /néhány évtizeddel később Berzélius is 
ezt tette kémiai. rendszere alapjávál/. Ez az elektrokémiai 
szemlélet tünik ki az affinitás és annak gyakorlati. oldala, 
az oldódás jelenségének a vizsgálatában Madács Petrus érte
kezésében, amely miat"t nemcsak korában, hanem - belső tar
talmától elvonatkoztatva - napjainkban is korszerü, 

·;. 
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Kotzi, Ignatius: 

Dissertatio inauguralis medica de genaribus plantarum 

Értekezés a növények nemeirőL 
1']76. 

A szerző 3o oldalra terjedő értekezésében /18/ meghatároz
za a nem /genus/ fogalmát: A nem több növény összessége, 
amelyek habitusukban megegyeznek. A habi.tus az állandó, de 
csak nehezen felismerhető jegyeknek az összessége. A nö
vény arculata /faci.es/ pedig a nem állandó, változó jegyei
nek az összessége /példátü nagyság, szin, i.Ua·t/. Egyetlen 
faj jegyeinek a lei.rásából a nemet meg lehet á:Uapitani. A 
botanizálás t kedvelők, "akik elvesztették józan :izlésüket", 
kevésre becsülik a habitust, a növények köz öt ti rokonságat 
boncolás utján keresik. 
A nemek lehetnek: 

természetesek: az egy nembe tartozó növények minden je
gyükben megegyeznek; 

félig természetesek: a növények csak egy-egy jegyükben 
egyeznek meg, például egy félig természetes nembe tartoznak 
azok a növények, amelyeknél a terméshozás ideje azonos. 

A rendszerezésben a terméshozás idejét vette alapt.ü Ges
neri.us és Tournefortius, Linné azonban a terméshozás időpont
ja mallett még más szempontokat is fi.gyelembe vett rendsze
rének kidolgozásában, ilyenek: a virágcsésze fajtája és a 
vacok felépi.tése. 
A nemnek a meghatározója a karakter, a jelleg. A karakter 
lehet: 

természetes: például zöld csészelevelek, szines párta
levelek, a virág közepén elhelyezkedő termő stb. Ezek a leg

több növényben megegyeznek, ez a legtermészetesebb struktura; 
essenciális: a faj fő, belső szerkezeti jegyeit tartal-

mazza, amely a többi fa tól eltér. ·iának és 
a Di.anthériának az egyik természetes karaktere közös, mert 
mindkettőnek ruga1masan felnyíló toktermése van. 

·j. 
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Essenciáli.s jelleg alapján megkülönböztethetők egymástól: a 
Just i t iának egyszerü portokja van, a Dianthérának kettős por
tokja. 

A növények nemét a karakterből meg lehet állapi t ani. A 
növény karak·terének a lei.rásakor alkalmazott elnevezések a 
termésthozó részek minőségi tulajdonságaiból adódtak. J.. nö
vények részeinek minden á11andó tulajdonságát a következő 
négy jegyre lehet visszavezetni: 

a számra: például meg kel1 vizsgálni, hogy virágtakaró 
van-e, hány körös, hány levelü; a porzószál hány felé ága
zik, vagy hány fogu; 

az alakra: a virágtakaró levelek lehetnek prizma alaku
ak, lehetnek összenyomottak, vagy hiá:nyosak, csonkák; 

az ará:nyra és az elhelyezkedésre. 
Ezekhez még hozzávették,-bár szükségtelenül - a következő 
·tulajdonságaika·t: 

subataneia: a növé:ny részei.nek anyaga /például a makk
ban fás a toktermés, az árpában porcos acsészelevélpelyva/; 

a külső burok jel.lege: lehet bol.yhos, göpös, csatornás, 
pikkelyes; 

tartósság: például a virágtakaró levelek lehullóak a 
mák ban; 

irányulás: például a porzó elhajló-e, vagy egyenes. 
A szerző az eddig leirt jegyek alapján bemutat 22 nemet a 
következő módon: 

.Gramina: ebbe a nembe tartozik az összes gabonaféle. 
Virágtakaró és pártalevél nincs, csak kis porcos pelyvalevél 
található. 

Nektárium: felső állásu, két üregü. 
Mag: egyszikü /monocotyledon/ 
Compositae: fészkesvirágzatuak neme. A virágtakaró le

velek és a vacok közös, ritkán előfordul, hogy valamelyik 
hiá:nyzik. A pártakör egy sziromlevelü. A portok öt levél 
összenövéséből alakult ki. 

·;. 
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Értékelés: :Linné rendszere, a faj, nem, rend és osztály rö

vid, szabatos és rendszeres jellemzése a botanikának uj alakot 
adott. A nagyszombati egyetem botani.ka tanára, Wi.nter1 maga is 
nagy kisérlet ez ő és kutató, meglátta a rendszer hibáját: hogy 

némileg erőszakolt, mesterséges, mert csak egy bélyegre, a nö
vény reproduktív szervének a felé pi tésére alapi:t. A disszer
táci.Ó szerzője, Winterl tanitványa i.s ennek a véleményének ad 

hangot, amikor bírálóan megjegyzi értekezésében: "A botani.
zálást kedvelők, aki.k elvesztették józan izlésüket, kevésre 
becsüJ.ik a habi.tust." lvrindamellett Wi.nterl és tani.tványai. 
felismerték a rendszer jeJ_entőségét i.s, ezért elfogadták és 

hirdették. :Li.nné rendszerét napjai.nkban is használjuk és ér
vényes Winterlnek a rendszer hibájára vonatkozó megállapitása 
is. 

·;. 
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Christen, Christophorus Andreas: 

Dissertati.o inauguralis medica sistens opium histori.ce chemice 

et pharmacologice consi.deratum. 

Értekezés az ppiumról kémiai történeti. és farmakológiai 

szempontból. 

1819. 

A korszak egyik jelentős értekezése, mely az ópium kémiai 
vizsgálatát, köztük Sertürner analizisének menetét ismerteti, 

valami.nt az ópium farmakológiai hatásait és alkalmazásának méd
jait /19/. Az értekezések közott a legterjedelmesebb /32o ol

dal/. 
A szerző elsőként jellemzi az anyanövényt /Papaver somui.

ferum Li.nné/, amelynek tokjából nyer·t süritmény az ópium. 
Az ópium alkotórészeit az alábbiakban adja meg: 

illó olaj, gumiszerü anyag, gyanta, viasz-szerü, sürü olaj, 
enyvszerü anyag, amely fehérje-rokon kaucsuk, sajátos morfin 

alkaloidák, savak, kálciumszulfát, alumi.nium /"alumi.na"/, vas, 
növényi rostok. 

Ismerteti az egyes alkotórészek elkülönitését, kimutatá
sát, valamint százalékos megoszlásukat az ópiumban. 
Az ópiumnak két legjelentősebb hatóanyaga egy savas tulajdon

ságu anyag, amelyet Sertürner 18o4-ben Aci.dum meconicum-nak 
és egy bázis, amelyet "morfinának" nevezett el. 
Az ópium kémiai analizisével már 173o-ban foglalkozott Neumann, 

1745-ben Zeukner, 1773-ban Rumpel, 1776-ban Josse, és 18o3-ban 
Derosne. 

Sertürner 18o4-ben vizsgálta az acidum meconicum-ot, lé)o5-

-ben a kinyerésének és a tisztitásának a módját is közölte: 
Az ópium szeszes oldatához ólomacetátot adott, csapadékot ka
pott, amelyhez a többszöri. vizes moá.ás után kálilugot adott. 

~~~l\.~~~1lg_ha_:tásár~ az acidum meconicum Ól()ms~,ja elbomlott és ki
vál t csapadék formájában az ólomhi.droxid, a meconsav kálisó
ja pedi.g oldatban maradt. 

·;. 
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Az ólomcsapadékot kiszürve, a megmaradt oldathoz kénsavat 

adva a felszabaduló acidum meconi.cum az oldatból kikri.stá

lyositható. 

A ki.kri.stályosodott anyag savi jellegét mutatják a kö

vetkez6 kémiai reakciók: 

Az aci.dum meoonicum vizes oldatába kálium karbanátot téve 

gázfej16dés tapasztalható /széndioxid!/; vizes oldata a l'ék 

lakmuszpapirt megvörösiti. 

Choulant e1tér6 módszert ismertet, amelynek segitségével 

kevés, de tisztább preparátumot kapott: 

Az ópiumot kri.stályos bórsavval enyhe tüzön melegitette, a 

kapott szublimátum az acidum meconicum. 

Sertürner állapitotta meg a rnsconsav f6 jel1emz6i·t: 

Kristályos, a szubli.málással kapott kristályok négyszögle-

tes lemezkék, az oldatból kri.stályositottak pedig kötegesek, 

ritkábban oktaéderes elágazásuak. Szine fehér, i.ze savanyu, 

majd émelyit6nek keserü. Pori.tható. 125 C0 -on olvad, majd szub

limál. Magasabb h6mérség1eten - mivel szarves anyag - elbomlik. 

Vizben és alkoholban egyaránt oldódik. Egyesül, sót ad "alka

likus, földi és fémes bázisokkal". A rnsconsavas fémsók szi

nesek: vassal barnás-vörös, arannyal kék, rézzel smaragd szi.

nü sókat ad. Sói különböz6 kri.stályformát mutatnak: az ammó

niummal és a nátri.ummal képzett sója tüalaku, a földfémekkel 

adott sója prizma alaku, mig a káliummal rombusz alaku táblács

kákat ad. 
Sertürner az ópi<i_mban 1év6 alkalikus szubsztanciát morfinának 

nevezte el. 
A disszertáció szerz6je arra a következtetésre jutott, hogy 

már a "régiek" i.s ismerték a morfinát, amikor az oldott Ópi.
umból :nyert kristályos sóról emli tés t tesznek: ugyanis a 

rossz oldéko:nyságu morfi.na könnyen veszi fel a kristályos 

formát, de a jól oldódó meconsav nehezen kri.stályositható. 

A "régiek" közül senki sem vet·te azonban vizsgálata alá a 

kristályokat. E16ször a XVIII. században próbálták a kris-
·-.,-f-- ····------~-elJ.v"OJ;~leJQEjffijf<'J:rt-rm311:i3TI:aPT'fiim7Wei:lei; Hoffmann, Baumé , 

Eccard, Bucholtz/. 

. l. 
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18o3-ban Deresne találta meg a morfinát az ópiumban, 18o5-

-ben és 1817-ben pedig Sertürner bizonyi·totta be, hogy a 

morfina alkalikus hatóanyag, amely az ópiumban a meconsav

val képezett só formájában van jelen. 

Robiquet szarint ez az alkalikus szubsztancia nem morfina, 

hanem valami más, eddig ismere·tlen anyag. "A vita még ma 

si.ncs e ld öntve" - ir ja a szerző 1819-ben!. 

A "morfina Sertürne.rin-t az egyes kutatók egymástól eltérő 

módon izolálták az ópiumból és igy a tisztasága is külön

böző, az előállitás módjától függően: 

Derosne: az ópiumot Nizzel főzte, leszürte, a maradé

kot higi.tott alkohollal főzte, szürés után az oldatból ki

hüléskor kristályok váltak ki. 

Robique t: az ópiumo·t magnézium karbonáttal és vizzel főz

te, szürés után az üledéket hideg vizzel ki.mosta, majd forró 

alkoholban oldotta. Kihüléskor kivál tak a morfi.na kristályai. 

Sertürner: az ópium vizes kivanatát ammóni.ával praecipi

tálta, a csapadékot alkoholból átkristályosi t otta. Később ugy 

változtatta meg az eljárását, hogy az ópiumot ecetsavban ol

dotta, majd ammóniával praecipi tál ta, a csapadékot vi.zzel 

kimosta, majd meleg alkoholban oldotta és az oldatot átszür

te. Azalkoholos olda t ból 1ehülés után ki.kristályosodott a 

morfina. 

A morfina jellemző tulajdonságai. Sertürner vizsgálatai 

szeri.nt a következők: fehér szinü, selymes fényü, zsi.ros 

tapintásu, szagtalan, erősen keserü izü k.ristályos anyag, A 

kristályai tetraédeeres alakuak rombusz alappal, vagy rit

kábban vékony prizmácskák, nyalábokba tömörülve. Vizben alig 

oldódik. Meleg olajban, éterben, alkoholban és savakban ol

dódi.k. Sertürner szerint .36 rész forró alkohol old egy rész 

morfi.nt, Choulant szarint viszont 24 rész, Deresne szerint 

pedig 18-19 rész alkohol. Ezek az ingadozások onnan származ

nak, hogy az i.zolálás módjától függően különböző tisztaságu 

a kapott morfina. Savakkal sóvá eg,yWsül, Sói fehérek. Elbont

ja a fémek sói't, például a higanyét ésaz cSlomét. 

·;. 
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Kicsapja sósavas oldatából a rezet/rézhidroxid keletkezik/, 

kénsavas oldatából. a vasat /vízben oldhatatlan vaso:~&:id ke

letkezik/. "Tüzzel megpróbál va" kanálban, könnyen "megömlik" 

a kénhez és a viaszhoz hasonlóan, lehül.ve ujra kristályos l.esz. 

Tvlagasabb hőmérsékleten melegitve bomli.k: fehér gőz ők fejlŐd

nek, amelyek összesürüsödnek a retorta nyakán sárgás, olaj

szerü anyagra. Tovább hevítve hidrogéngáz fejlődik, szenes, 

szi.vacsos szerkezetü maradékot hagyva, tehát szerves anyag. 

Végül nevezetes bizonyitó eljárás: "a vi.oláknak a szirupját 

megzölditi", valamint a vörös lakmuszt kékre változtatja: 

tehát bázikus anyag. A kurkumának és a rhei.nek a tinkturá-

ját megsötétiti áz erős a:náli.ákhoz hasonlóan. 

A morfina f·elf.edezése igen jelentős a gyógyítás szempont

jábóL A régebbi. kémikusok az ópium ·szervezetre gyakorol·t ha

tásait a guminak, gyantának, vagy ritkábban az ópiumban levő 

olaj:mk tulajdonitották. Az ujabb kutatók saját kisérl.eteikre 

támaszkodva az ópium aktiv anyagának a morfi.nát állapitottál<:: 

meg! 

Sertürner utolsó kísérletei. meggyőznek arról, hogy hatalmas 

erő van a morf':irában, ezeket saját magán tapasztal ta: nehéz 

légzés, :fejfájás, émelygés, hányás, obstipáció, álmosság, majd 
'l l , me. y a .. vas. 

Két hóna]lll3 kutyának három gránt adva, a hátsó végtagok rán

gás át, majd bénulását tapasztalta." 

"Az ópium csodálatos természetének a vizsgálatát csak néhány 

éve kezdtük meg, és még nem ismerjük egészen" - írja disszer

tációjában a szerző. Igy a hatásait az élő szervezetre ponto

sa n megáDapitaní nagyon nehéz. Ezek bemuta·tásakor genetikus 

sorrendben halad előre a szerző: 

Az izgalmi tünetek fokozódása: 

l./ megnövekedett cirkuláció: az ópium növeli a vitali.

tást, nő a pulzusszám; 

2./ megnövekedett hő: az "élet fluidum" gyorsabb mozgá

sának a következménye. Ennek a jeleit összegyüjtötte már 

Tralles és Galenus is. Szájszárazság zet. 

3./ a vérnyomás fokozódik; 

·;. 
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4. l fokozódik a légzés: kisérője a prae cordialis anxi.

etás /a mell összeszorul, hörgés - fulladás veszélye! l 
5./ fejfájás 

6./ pszichés hatások: a lélek, az értelem exaltált: 

vidámság-, boldogság-, öröm-, gyön,yörérzet. 

Az izgalmi tünetek gyengülése - a fájdalomcsökkentő hatás ek

k:or mutatkozik: 

L/ delirium 

2./ csökkent szenzus 

J./ csökk:ent mozgás, légzéscsökk:enés 

4./ álom 

5./ csökkent kiválasztómüködés /kivéve az izzadás/ 

6. l csöklcent gyomorfunkció. 

Az Ópium indikációját és kontraindik:áci.óját megállapitani 

nehéz és veszélyes, mi.vel az ópium az élő szerveze·t vita

litását fokozza, ugyanakkor bizonyos dózisnál csökkenti is. 

Az idegrendszerre kül.önösen hat és ahhoz, hogy a rejtettebb, 

belső hatásait és ebből az indikáci.Ókat ki.fejthessük, ismer

nünk kellene az idegrendszer mi.nden részének funkcióját - ir

ja a szerző. 

Általában az ópium adható akkor, ha: 

1./ A szarvezet felfokozott érzékenységét kell csökken

teni testi vagy lelki bajok:ban, például sebek, törések, epe-, 

vesekő okozta spasmusok, fájdalmak, váltóláz, lcöhögés, himlő, 

amenorrhoea e sil té n. 1\!elank:Ólia, hisztéria csökkentésére; 

2 .j olyan betegségekben, amelyekben a szarvezet vi.talitá

sa csökkent, például exanthémákban, rheumatizmusban, gyulla

dásokban. 

Kontraindik:áci.Ói.t Young állapUotta meg: 

l./ ha a vHa1itás fokozódása a jellemző tünet 

2./ ha az idegrendszer mük:ödése deprimált 

.3./ ha a betegség krizisben van 

4./ gyomorgyulladásban, lázzal járó rheumában ópium nem adható. 

A szerző a továbbiakban bemutatja a gyógyszerformákat, 

n az 

Belsőleg alk:almazva: 

formában. 

• • 
szilárd, lágy és folyékony gyógyszer-

·j. 
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Szilárd alakban: por, pilula és extraktum. 

A hatás egészét tekintve a legbiztonságosabb a por formában va

ló felhasználás. Az ópium jól poritható és jól osztható, ha 

saccharózt, laktózt, Li qu iri t ae radix porát, krétát vagy mag

néziumoxidat adunk hozzá. 

Az ópium pulvis ·tiszta, enyhe melegitéssel megszáritot t ópium 

famozsárban való összetörésével és szitálásával készül. Gyak

ran rendeli együtt az orvos a következő anyagokl\al a gyógyha-· 

tás ,fokozására: 

gumi, égetett szarrvasszaru /kalciumfoszfát tartalom!/, kréta, 

higany, stibiátok, i.pecachuana gyökér, stb. 

A pilula készi.téséhez nem szabad gumit, vagy szappant 

használni, mert ezek oldják az Ópiumot. Általában a Myrtus 

gyümölcse a legjobb kötőanyag. 

A por, valamint a pilula nemcsak ópiumból, hanem az Ópium 

extraktumából is készül. Extractum opii többféle módon, többféle 

oldóanyaggal készül a gyógyszertárakban, még nincs egységesit

ve a legmegfelelőbb elj ár ás. Oldóanyag lehet a hideg viz, a 

meleg, vagy forró viz, bor, alkohol, de készülhet a kivonat 

savas fermentációval is. 

A szerző több receptet közöl az extraktum előálli.tására: 

Extr.opii Pharm.londinensis: 

Rp. 

Opii concissi librarn dimidi.am, 
Aqua octarios tres. 

"Az ópiumhoz adj egy kevés vi.zet és áztasd 
12 órán át, hogy megpullmljon; akkor lassan
ként belecsöpögtetve a többi. vizet, törd 
addig, amig a legjobban nem keveredik össze, 
tedd félre, hogy leülepedjék a seprő; azután 
a folyadékot szürd le és párold be, amig 
nincs meg a kivánt sürüsége." 

Lágy formában: electuárium. Az ókorban sokat használt gyógy

szerfoi'l!la. Vivőanyagként Ro o b Juniperi-t használtak leggyak
---+--·--·-··--,-~,,h1~~"n7---ö~4~~ró4'n'"~J~n~fi4~~••~,,~-~A~--~,-~"fl>,nlc-"lA~ni~bb" idők

ben elutasitják, mert nem lehet pontos ebben a formában az 

ópium adagolása. 
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Folyékony gyógyszerformákban: az ópium oldatok külön

böző mennyiségü ópiumot tartalmaznak, az oldóanyagtól és a 

készités módjától függően. OldÓszer lehet a viz, az aromás 

vizek, tlinkturák, borok, szirupok. A vizes oldatok ex tem

pore készi.tendők, me rt gyorsan romlanak. 

KülsŐleg alkalmazva: 

Emp1astrumok: az ópiumot emplastrum diachylonnal kever

ve és vászonra kenve használják, helyi görcsök esetén, bár a 

linimentumok és a fomentumok jól pótolják. A bort enyhén iz

gatja, ez elősegiti a fájdalomesinapi tó hatás·t. Arthritis

ben, ·tenesmusban, orchiocélében jó hatásu. 

Unguentumok: ópiumos kenőcs könnyen készithetó, ha az 

ópiumot eldörzsöljük kevés olajjal és azután keverjük hozzá 

a zsi.ros alapanyagot. Gyakran használt kenőcsalapanyagot ir 

elő a következő recept: 

Unguentum anodynum: 

Rp. 

Butyri recentis, 
Amyli., 
Opii puri, 

Misce. 

drachmas septem 
drachrnam unam 
grana decern 

Külső vérzések esetében és tenesmusban jó 
hatásu. 

Lini.mentumok: az ópium mellé vi.vőanyagként Sapo amygda

lini és oleum amygdalini keverékét használták általában. I

zomgörcsökben, reumás fájdalmak csillapit ás ára. 

Catsplasma: lenmaglisztből és vizből készUl.t ID.asszához 

l<everték az ópiumport. 

Opiátum antiodontalgicum: a fogkári.eszbe tömték az ópi

Um'Pól, kámforból és szegfűszegolajból készült kis pi1ulát, 

Lotio: az ópium extral<tumot forró vizben oldv"' lenté

péara kenve, rebellis bőrfekélyek gyógyi.tására használtál<. 

Collyrium: az ópiumot altea gyökér forrázathoz keverték, 
-----1-·---······-· ·langyosan a begyunaali szem borogatasara--használtáko 

Gargari.sma: az ópium extraktumot forró vi.zben oldva, 

majd ki.hülés után alkoholt adva hozzá alkalmazták torok-, 
fül-, fejfájásban. 
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Injectio: ezt a gyógyszerformát ritkán használták, a 

mechanikus irritáló hatása miatt. Konzerválószarként kis 

mennyiségü ólomacetátot alkalmaztak. 

Clysma: különböző nyálkatartalmu növények /például 

Verbasci flos/ főzetéhez adtak folyékony gyógyszerformá-

ban ópiumot /például Laudanum li qui. dum Sydenhami/, ma j d kis 

mennyiségü friss vaja·t, vagy lenmago1ajat. Használták gyo

morfájdalmak, kÓlika, i.si.ász, sérv, hasi. obstrukci ók es etén. 

Értékelés: Az értekezés 1819-ben készült, tehát öt évvel azt 

követően, hogy Sertürner felfedezte a morfi.nt. A XIX. század 

elején a gyógyszertan, a materia medica igen terjedelmes tu

domány volt, de minden kisérleti alapot nélkülözött. Ezért 

vol t korszakalkotó jelentőségü Sertürner munkássága, a mor

fin izolálásának ma is helytálló módja és kémiai analizise, 

valamint élettani. hatásainak a kutatása. 

Magyarországon a XIX. század elején az orvostudomány i.gen a

lacsony szinvonalon állott. Az ebben az i.dőben készült érte

kezéseknek fontos szerepük volt a külföldön elismert és nap

jainkban is nagy jelentőségü tudományos eredményeknek és ku

ta·tási médoknak a regi.sztrálásában, amelyet ez az értekezés 
is bi.zonyit. 

. l. 
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Lászlavik, Eugenius: 

Sistens fermentationem. 

Á fermentációról. 

1822. 

A 3o oldal terjedelmü di.sszertációban /2o/ a szerző a fer

mentáci.ó jelentőségéről ir: 

A fermentáció jelenségének ismerete segitséget nyuj t bi

zonyos gyógyszerkészi-tő folyamatokban és az anyagok megfele

lő tartósitásában. 

A természetben előforduló valamennyi anyag állandó vá1tozás-

nak van alávetve, de a változásra való hajlam nem mi.nden a

nyagban egyforma mértékü. Az ásványi anyagok kevésbé hajla

mosak a változásra, a növényi eredetü anyagok már inkább, s 

végül az állati eredetüek a leginkább. Az ásványok kialaku

lásához "évek miriádjai" szükségesek és ezek "miriád évig" 

meg is maradnak, kémiai átalakulás nélkül. A növények gyor

sabban keletkeznek és érik el a végső állapotukat, de gyor

saban is pusztulnak el. Végül a végső állapotukat leggyorsab

ban elérő állati szarvezetek semmisülnek meg leggyorsabban. E

zért lehet érvényes a természet azon törvénye, hogy: minél gyor

sabban szerveződik valamelY anyag, annál gyorsabban pusztul el 

/vagyis vesziti el egyedi megjelenési formáját és alakul át 

más formává/. Az elpusztult élő szarvezetek bomlása, szarves 

anyagok átalakulása szarvetlenné a fermentáció. 

Fermentáció csak bizonyos körülménye!\ között megy végbe, 

ezeket nevezzük a fermentáció feltételeinek. Ezek pedig a ki:i·

vetkezők: 

1./ meghatározott anyag: fermentációra képesek a nedves
ségtartalmu szarves anyagol1, forrázatok, főzetek, többféle 

vizes oldat. Egyes tiszta anyagok nem fermentálódnak: nem 

fermentáló<fik a tiszta, tömény culwroldat, ahogyan azt sol\ 
------1----- --- ---·-·-·-·----·- ··-·---·éV~.--a.-t--V-éi3-f';B-t;-t--k-öío-B-E~-r--d:cB-1;-e~HHI--e~L-I'l---"'b01J.eolle .ri. e -tes tv{ r ek b i z o-

nyi t ották. 

.;. 
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2./ Meghatározott hőmérséklet: a hideg ugyanis nem ked

vez a fermentációknak. Ha a hideget a vi.z fagyáspon·tjáig fo

kozzuk, az mi.nden fermentációt megakadályoz. A meleg gyorsit

ja a fermentáci.ókat, de ne legyen tulzott, hogy a 4./ pont

ban ki:Jejtett feltételeknek megfeleljen. Boros fermentáció: 

12-l6°R hőmérséklet a legkedvezőbb. Ecetes fermentáció: ma

gasabb hőmérséklete-t ki.ván meg, 2o-25°R között a leggyorsabb. 

Ezt a hőmérséklete t nyáron a nap sugarai bi.ztosi t ják. Rothadó 

fermentáció: 14-l5°F között a legkedvezőbb • 
.3./ Levegővel való érintkezés: a vegyészek egyhangu.an ál

lították, hogy levegőnek minden fermentációban jelen kell len

nie; Lavoisier viszont megfigyelte, hogy a borfermentációhoz 

nem szükséges levegő, levegő nélkül következik be. 

4./ Meghatározott vizmennyi.ség: viz nélkül semmiféle fer

mentáció nem megy végbe. A viz a kémiai. alkotórészei, a hid

rogén és az oxigén révén eegiti elő a fermentáci.ót. A nagyon 

vizes, hig oldatok viszont nem képesek fermentálódni, vagy ha 

fermentálódnak is, azt nagyon gyorsan követi a teljes kémiai 

destrukció. 

A fermentáció tipusai: 

Szeszes fermentáció:. borerjedésnek nevezzük a cukrot tartal

mazó folyadék spontán dekompozicióját, malynek során a cukor

bÓl alkohol és szénsav 1\eletkezik. 

Lavoisi.er, Gay-Lussac és Thenard ki.sérl.etei sze.ri.nt a cukor 

sok oxigénből, kevesebb szénből és legkevesebb hidrogénből 

áll.. A cukor anoxidációjával felbomlik három származékelemé

re: szénsavra, vízre és alkoholra. Tehát a szeszes fermentá

ció tulajdonképpen a cukrok anoxidációja. 

Savas fermentáció: a cukortartalniu folyadékok szeszes fermen

'tációját követi.. Az alkohol elpárolog a fermentált folyadék

ból, a visszamaradó szén~rav elősegíti. további savak képződé

sét, domi.nálóan az acetsavét. 

Rotható fermentáció: az élő testek a ezerves táplálékot a 

vis vitalis segitségével magu.kba beépítik, fokozatos lebon-

H tásután /progred~ens, vagyi.s fokozatos metamorfózis/, mig

nem elveszitik ezerves jellegUeket és szeYVetlen a;p_yagokká 

válnak / regrediens, vagyis leépitő metamorfózis/. 

•/. 
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Az élet, a vis vi.talis megszünte után a szervezet szerves anya

gai a rá jellemző, specifikus módon alakulnak át szerveUenek

ké, amely folyama tot putrefactio-nak, vagy rothadó fermentá

ciónak nevezünk. 

A növények egyszerűbb felépitésük miatt ezzel a fermentáci.ó

val egyszerűbb produktumokat hoznak lét re: hidragént, ammóni.

át, széndio±idot és szénsavat, amelyek a földben maradnak. 

Az állatok összetettebb strukturájuk miatt ezeken az anyago

kon ki.vül foszfort, kenet, és sokféle nitrogénvegyületet ter

melnek, mivel az állati szervezetekben a nitrogén van ·tul

sulyban. Ennek a fermentációnak szinte állatfajonként elté

rő sajátosságu folyamata és produkturnai vannak. 

Értékelés: Az értekezés több megállapitása ma már tulhala

dottnak moridható. Lényeges azonban, hogy a fermentáci.ó jelen

ségének pontos kémiai magyarázatát igyekszik adni, felhasznál

va Lavoi.sier és Gay-Lussac korában i.gen elismert és ma i.s 

helytálló vizsgálati eredményeit. Ujszerü a felismerés, hogy 

a fermentációnál gáz is fejlődik /szénsav, ebből széndioxid/, 

ugyanis a XIX. század elején a gázok vizsgálata és elmilete 

még igen kezdeti állapotban volt. 

·;. 
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Sperlágh, Julius Andreas: 

Di.ssertatio inauguralis medica sistens descriptionern 

oleorum synopti.cam. 

Az olajok összefoglaló leirásáról. 
1823. 

A szerző 55 oldal 'terjedelmü értekezésében /21/ közös 
jellemvonásaik szarint csoportosítja a gyógyászatban hasz
nált olajokat. Az olajoknak két alapvető csoportja van: 

olea fixa: nem illó, 
olea volatilis: illó olajok. 

Megadja mindkét nagy csoport általános jellemzői t, kémi.ai 
reakcióikat, szennyeződéseiket és tisztitásuk módjait. 

O l e a f i x a : 
Ide tartoznak az összes zsiros olajok. Zsíros olajat 

találunk a "növényországban", kétsziküek magvaiban, bizo
nyos gyümölcsök pericarpiumában, ri tkábban egyes növények 
gyökerében, Az "állatországban" megtalálható a sejtszöve'tek
ben, valamint a csöves csontok üregében. A következő módon 
nyerjük ki: 

sajtolással: az olajos magvakat összetörve kender vagy 
gyapju zsákban présbe tesszük, az i.gy kapott olajat szino
lajnak nevezzük. A zsákban levő maradékot enyhén megmele
gitjük, ujbó.l kipréseljük. Az igy nyert olaj a szinolajnál 
gyengébb mi.nőségü és rom.landóbb; 

kifőzéssel: az olajat tartalmazó anyagokat vizzel főz
zülj:, az olaj a viz tetején különül el, összegyüjthető; 

olvasztással: igy nyerjük ki az állati eredetü olajo
Ira t. 

A zsi.ros olajok fi.zikai jellemzői:~_o])br.észük sürün 
folyá,-lág-y-tap:i:n-t-ásu, kisebb részük szilárd. Sz:Lntelenek, 
vagy legfeljebb sárgásak, illetve zöldsek. Illatuk és izük 
nincs. A viznél kisebb fajsulyuak. Vizben nem oldódnak. 

"/o 
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Ha a vizhez gumi, vagy zselati.n segédanyagot teszünk, emul

geálódnak. Legtöményebb meleg alkoholban a legtöbb zsíros 

olaj oldódik teljesen, vagy részben. A levegő oxigénjétől 

megváltoznak: egyesek megavasodnak, ezáltal csípős i.züek, 

savasak, émelyítő illatuk lesz - másik besürüsödnek, majd 

kiszáradnak. 

Kémiai tulajdonságaik: fémsavakat adva hozzájuk elbom

lanak, a szinük mélyül, állományuk sürübb lesz, a lezajlott 

oxidáció következtében,miközben széndioxid, a legtöményebb 

salétromsav hozzáadásakor pedig ni.trózus gá.z fejlődik. Al-

káliákkal és bizonyos fémoxidokkal elszappanosodnak. Az el

különülő szappan /vagy emplastrum/ me11ett megtalálható fo

lyékony rész tartalmazza a Dulce Scheelianumot /olajméz/, 

amely szi.ru.p sürüségü, szintelen, szagtalan, édesizü, viz

ben oldódó anyag. Könnyen gyullad, fehér lánggal ég. Tömény 

kénsavtól kénhidrogén gáz fejlődése közben megpirosodik. Az 

elszappanosodó részt acidum sebacicum /faggyu-savany/ - va-· 

gyi.s zsírsav és aci.dum oleinicum /"olaj-savany"/ - olajsav 

képezi. 

Találhatók a zsi.ros olajokban bizonyos alkotórészek, 

amelyek aránya befolyásolja az olajok fizikai-kémiai. tulaj

donságai.t, ezek a következők: 

l./ Tiszta aszó olaj /oleum fluidum exsiccabile purum/: 

ez az anyag egyedül a növényvilág terméke. Önmagában még 

nem találták meg, csak a különböző olajok allwtórészeként. 

A levegővel érintkezve megsürüsödik, majd hajlékony, átlászó 

filmmé kiszárad. Ez a tulajdonsága adja a sajátos jellegét. 

Ezt az alkotórészt tartalmazza az összes száradó/"aszó"/ 
olaj. 

2./ Elaina /olajék - abszolut olaj/: folyékony, nem 

száradó olaj, növényi és állati eredetű. Tartalmazzák a 

nem száradó olajok és zsírok • 

.3./ Stearina /seu Seburu purissimuru - faggyulék/: álla

ti és növényi eredetű. Szil.árd, fehér, 1 szagtalan, póritha

----4--··-·· . ···········--'t~-a'!JY·ag.-Lev-ege·v-e±--é-1:•i-r:tt--k:-e<>V'€l--rlem vált o zik. E három a 1 k eiD
rész arányától függően a zsi.ros olajok három csoportba so

rolhatók: 

o j, 
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olea exsi.ccabil.a 

olea non exsiccabila seu 

unguinosa 

viaazok cera 

Asaó olajok: nagy mennyiségü tiszta aszó olajat tartalmaz

nak, ezért gyorsan beszáradnak. Ide tartoznak a lenmagból 

/ol.lini/, a kendermagból /ol.cannabi.s/, a mák magjából 

/ol. papverisi, a dióbélből /ol.nucu.m/ sajtolt olajak. 

Kenőolajok: .Folyékony államányuak: sok elain·t, kevés staa

rint tartalmaznak, ilyenek például: ol.amygdalaru.m dulci

num /édesmandula/, ol.olivaru.m /olajbogyó olaja/, ol.rapae 

/kerekrépa olaj/, ol.napi /karórépa olaj/, ol.fagi. /bükkfa 

olaj/, ol.ricini /ricinusolaj/, ol.cocos /kókuszolaj/, ol. 

formicaru.m /hangyaolaj/, ol.vite11i. /tojássárga olaj/, Adeps 

pisci.um /halzsir/ 

Vaj állományuak: több steari.nt tartalmaznak, ide soroljuk a 

következőket: butyru.m vu.lgare /vaj, butyru.m cacao /kakaóvaj/, 

axungia seu pinguedo /zsir/ 

Faggyu állományu.ak : legna~obb men:nyiségben staarint tartal

maznak, ilyen anyag például: sevu.m seu sebum /faggyu./, pi.n

guedo medull.ae assium /csontvelő/ 

Vi.asz állományuak: részben zs irt, részben viaszt ·ta.rtalmaz

nak, ide tartozik példáu.l: sperma ceti. /cetzsir/, choleste

rina / 11 epemerölék"/ 
Viaszolu sok növény vi.rágporában, gyümölcsök héján megta

lálhatók. Legfontosabb viaszféleség a c era apum /méhviasz/. 

A legtöbb olajban többféle szennyeződés található, amely 

készités közben kerül bele. Az állati eredetü olajokban sok 

a szerves anyag: zselatin, fehérje, a?ost, enyvszerü anyag 

stb. A növényiekben: gumi., gyanta, keményitő, növényi ros

tok, kivonatanyagok. A szennyezett olajok szinesek, kelle

metlen izüek és illatuak. 

Az olajokat készités után meg kell tisztitani, hogy meg-· 

óvjuk Őket a romlástól a tárolás folyamán. Többféle eljárás 

l./ az aolajat forró vizzel összekeverjük, az olajat a viz 

felszinéről egy idő mulva összegyüjtjük; 

·;. 
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2./ az olajat durva szemcsés szénporral rázzuk össze, majd 
megszürjük; 

3./ Thenard szerint 1 %-nyi tömény kénsava-t adunk az olaj

hoz, gyakran összerázzuk. A szennyező anyagok .3/4 óra alatt 

elbomlanak. Az olajat ezután vizel ki.mossuk; 

4./ a válogatott magvakból sajtolt szinolajat elegendő bi

zonyos időtartamu ülepi tés után történő dekantálással tisz
titani. 

Az olajokat hideg helyen, zárt edényben hosszu ideig meg le
het őri.zni romlás nélkül. 

O l e a volatilis: 

Az ebbe a csoportba sorolt olajok közös jellemzője, 

hogy magasabb hőm!Frsékleten bomlás nélkül elpárolognak. Ide 

tartoznak a kozmás, vagy kátrányos olajo];: is, amelyek az 

organikus szarvezetek száraz desztillációjával keletkeznek. 
A többi illóolajat többféle módon állitják elő: 

l./ Az illóolajtartalm~.< növényi részeket összevágják, áz

tatják, majd a ki.ázott il1óolajat desztillálják; 

2./ ugyanezzel a desztillációs eljárássa l, csak hi.deg viz 

helyett forró vizben áztatják a növényeket és rövidebb ideig; 

J,j egyes gyümölcsök /citrom, narancs/ pericarpiumában illó

olajtartó sejtek találhatók, ezekből sajtolással az illóolaj 
kinyerhető, 

Az illóolaj·tartalmu növényi részeket olyan időpontban kell 

összegyüjteni, amikor a legnagyobb menny:iséget tartalmazzák: 

a gyökereket tavasszal, a virágokat a teljes ki.fejlődésük 

után, a gyümölcsöket és a magvakat ére·tten, a héj és a fás 

részek pedi.g télen tartalmazzák a maximális mennyiséget. 

Fizika i. és l;;émi.ai. jellemzőik: többnyire folyékonyak, 

szintelenek vagy sárgásak, illatosak, fajsulyuk o,758- l,o94 

közott van. Vizben kis mennyiségben oldódnak /aromás vizek/, 

legtöményebb alkoholban, éterben és zsi.ros olajokban jól 

oldódnak. Levegő hatására többféle változást szenvednek: 

--megv-áJ.:tm'-á.-k--a---.s~ük--/-a---z{)l-ü---s~4nü sárgára, a piros és a kék 

pedi.g sötétbarnára változik/, elveszitik az illatuka t, beaü
rüsödnek /&anta vá.li.k ki belőlük/. 

•j. 
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Tömény savak hozzáadásakor felmelegszenek, besürüsödnek, 

szinük sötétebb lesz a gyors oxidálódás hatására. Alkáli

ákkal szappanná neu'tralizálódnak. Alacsony hőmérsékleten 

megszilárdulnak. 85 és 15o0 közötti hőmérsékleten bomlás 

nélkül desztillálhatók. Ennél magasabb hőmérsékleten meg

gyulladnak, élénk lánggal égnek, sok kormot hagyva maguk 

után. 

Az illóolajok szennyezései: természetes szennyező anyagok 

a viz, a gumi, különösképpen azokban, amelyeket sajtolással 

nyerünk. Deszti:Lláci.óval ezektől könnyen megtisztithatók. 

Gyakran előfordul az illóolajok hamisitása, többféle anya

got kevernek hozzájuk: 

1./ Zsíros olajat: szürőpapirra cseppentünk a vizsgálandó 

illÓolajból, parázs, vagy meleg kemence felett megszári.t

juk. Az illóolaj nyomot nem hagyva elpáro:j.og, a zsíros o

laj viszont fol tot hagy a szürőpapiron; 

2. l Alkohol t: az alkohollal szennyezett, vagy hamisi.tótt 

illÓolajat tiszta vizbe cseppentjük, a vi.z tejszerüen meg

zavarosodik. Ha hamisitott illóolajat az ujjaink között el·

dörzsöljük, az alkohol szaga érezhető; 

J,/ Legnehezebb a hamisi.tást felismerni, amikor az illóo

lajokhoz olcsóbb, gyengébb minőségü, de hasonló illóolajat 

kevernek. Ennek a kimutatására nincsenek megfelelő próbáinl{, 

Ezért kell jól ismernünk az eredeti. il1óo1aj je11emző tulaj

donságai t, mert ennek segit ségével tudjuk csak megállapita

ni a hamisitás-t. 

A viznél könnyebb fajsulyu illóolajok közé tartozik az 

oleum valerianae, - c:tbsinthi,- chamomillae, - arnica e, -

carvi., - foeniculi, - anisi, - sambuci, - aurantii, - lavan

dulae, - terebinthinae, - balaami peruviani. 

A vi.znél nagyobb fajsulyú illóolajak: 

aromásak: oleum caryophyllorum, ·- cinnamomi, - myrrhae; 

narkotikusak: oleum croci. /a crocus sativus stigmájából 

készül/, oleum amygdalarum amararum; 

··· ·· ----c1'li1J15serk--(a-CJ:±ai-:---ui-mnn-aJ.·:t:ti /fokhagyma olaj/, o1eum 

cepae /vöröshagyma olaj/, pl,sL napis albae és nigrae /fehér 

és fekete mustár olaj/. 

. l . ... 
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Kozmás olajok /oleum empyreumaticu.m/: szarves anya

gok száraz deszti1lációjával állitják elő, a szarves anya

go k il.ló bomlástermékei tulajdonképpen. Ide tartozi.k: 

1./ Petró1eu.m /kőolaj, vagy Naphta/; a Föld mélyének Lithal'!

thracis rétegéből nyerilt. Ismételt rektifikációval tisztít
ják. 

2./ Oleum cornu. cervi /szarvas szaru olaj/: szarv, csont, 

pata, bőr, izom, vér száraz desztillációjával állítjá!~ 
elő. Ammónium karbonát hozzáadásával, majd szürésse1 tisz
títják. 

J,/ Oleum vi.ni /borolaj/: az alkoholhoz egyenlő arányban ke

vert kénsavtól keletkeziko Sárga szinü, édes, melegitő izü 

folyadék. Illó olajakkal nem elegyedik, alkoholban sem old
ható. 

A felsorolt olajakat a gyógyászatban kiterjedten a1ka1mazzák, 
ezért fontos az ismeretük. 

Értékelés: Az értekezés megállapításai napjainkban is ér

vényesek. A szarves kémi.a a XIX. század elején kezd csak 

kialakulni, ezért i.gen értékes ez az 1823-ban készült mu.n

ka. Az olajok, mint szarves anyagok fizikai-kémiai vizsgá

latán kivül igen jelentős a szennyezés-vizsgálatuk, a közölt 
előirásokat ma is alkalmazzuk. 

·;. 
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Batsó, Valenti.nus: 

Dissertatio i.nauguralis chemico-pharmacologico-medica 

sistens praeparata quaedam aevo receutiori in usum me-

di.cum vona-ta si.mu cum dosi., et applicationi.s f'orma. 

Az ujabb i.dőkben orvosi. használatba vett kémiai készit

ményekrőL 

18}o. 

A szerző 68 oldalt kitevő disszertációjának /22/ elő

szavában kifejti munkájának célját, amely az erősödő re

formkor szellemét viseli magán: 

"Hazánkfi.ainak irok, kiknek ali.g van módjok az orvosi 

tudományt tárgyazé ujságoka·t, és hónapos irásokat olvasni." 

"A' magyar nyelvre nézve kell egy két sz ó 't ejtenem," 

Munkáját ugy készi.tette, hogy a latin mellé magyar nye1vü 

fordi'tást is tett, hogy az 1829-ben megjelent gyógyszerel~ 

árszabásában "ki.jött mesterszók erősebb lábra kapjanak, 

több kézben és szájban forogjanak, hogy azoknak hasznát és 

szUkséges voltát ••• mások is ••• igyekezzenek • •• 
elő segélleni, tökéletesiteni o • • ll. Vannak sokan, akik 

a "régi, zavaros", " ... holt görög, és deák mester szókat 

••• " akarják megtartani., hogy ez ál tal "tudákosságok annál 

inkább kitessék." 

lVIiképpen mindenf'ajta "mester embernek" szabad a mestersége 

beli uj "tsinálmányait" ál'tala jónak láto·tt névvel elnevez

ni., ugy a kémikusnak is szabad készitményeinek magyar nevet 

adni. A magyar nyelv képes teremteni megfelelő ki.fejezése

ket, amelyeket a 111egtudatlanabb is fog érteni." 

A szerző, hogy ezt bizonyitsa és hogy igaz hazafi.ui ér

zéseit megmutassa, magyar nyelven is tárgyalja több, gyó

gyászatban használatos kémiai. készitmény előál.litásának mód

j~át ~~~s indikáció~ :te.riiletüket, v.alami.J1t .gy~gy4A;ó~ézisuka t: 

·;. 
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Ecetsavas hor,ga1u mai. nevén cinkacetát. Cinkkarbonát és 

ecetsav összeöntésével készül, vizes oldatból kristályosit

va. Különböző idegrendszeri bajokban jó hatásu. 

Ibolós égény /Aether iodatus/: a tisz·ta ibolót /jódot/ kén

égényben /éterben/ feloldva állitják elő. Jól bezárt üveg

ben kell tárolni. Váltakozó lázban, st rumában alkalmazzák. 

lífövécyekből izolált kémiai készitmények: 

Ebvész magdék /Strychnina/: langban /alkohol ban/ áztatják 

a porrátört ebvészmagokat, majd felforralják, leszürik, 

retortában sürüre bepárolják. Vizet öntve hozzá, az olajos, 

gyantás részek elkülönülnek. Kalciumhidroxid hozzákeverésa után 

a leváló csapadékot átszürik, vi.zzel kimossálc, me gs zárit ják, 

alkoholból történő többszöri kristályositással tisztítják. 

Szeunadék /Cathartina/: a szenna levelek jól Icifőtt levét 

leszürve, ólomacetátot adva hozzá, majd kénsavat, csapadék 

keletkezik /ólomszulfát/. Ezt kiszürik, az oldatot sürüre 

bepárolják, majd forró alkoholban oldják, ismét átszürü, ld

hüléskor az alkoholos oldatból kikristályosodik. 

Gyüszüvirágdék /Digitalina/: a piros gyüszüvirág frissen szá

rított leveleit desztil1ált vizben erősen kifőzik. Leszürés 

után sürüre.párolják, A süritményre forró a1koho:lt öntve áz

tatják, majd felforralják, 1eszürik. Ki.hülés után az oldatból 

lükristályosodik a digitálisz, "Vizkórságban'! adták. 

irtékelés: Az értekezés több szempontból jelentős. Képet ad 

a gyógyszerészi preparativ kémia korabeli állapotáról. A 

gyógyszerészi preparativ kémiai munkáról elsőnek Mauritius 

Faby 1772-ben készitett disszertációjából értesülünk. V:alen

ti.nus Batsó értekezését tanulmányozva lemérhető, hogy a pre

parativ kémi.a nagy mértékben fejlődött az 1772-től eltelt 6o 

év alatt. Jelentős és napjai.nkban is helytálló egyes szerves 

hatóanyagok izoláil:ásának és ti.sztitásának az értekezésben kö

zölt módja /alkaloi.dák, glükozidák stb,/ Korában az értekezée

nek nagy szerepe volt a magyar kémiai szaknyelv meghonositásá-

•/. 
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Frenreisz, Franciscus: 

Disse.rtatio inauguralis medica sistens seri.em resgentium 

chemicoru.m maxime usitatorum. 

A leggyakrabban használt kémi.ai reagensekről. 

18:32. 

A szerző 44 oldal terjedelmü értekezésében /2.3/ defini

álja a kémiai. reagensek f'ogalmát: a kémiai affinitás általá

nos törvényei szeri.nt egymásra kölcsönösen ható anyagokat, 

melyek könnyen észlelhető változásokat idéznek elő, reagen

seknek nevezzük, tág értelemben /sensu lato/. Azokat pedi.g, 

melyek a kémiái affinitás adott feltételei me.llett gyorsan 

és szemmel látható változásokat okoznak /szinben, szagban, 

ízben, oldhatóságban stb/, melyekbŐl egy harmadik anyag je

lenlétére, vagy éppen távollétére lehet köve tk eztet ni, szi.

gorubb értelemben vett reagenseknek nevezzük /sensu s·tric

tio/. Ezek a változások a kémiai affini'tás azon törvényén 

alapulnak, mely szeri.nt adott feltételek között kettő vagy 

több heterogén anyagból egy uj, az alko·tórészektől kvali

tati.ve eltérő uj egyesülés jön létre, 

A reagensek érzékenysége több tényezőtől függ. Ál ta

lában minél kisebb a létrejött uj anyag oldhatósága, annál 

nagyobb a reagens érzékenysége. 

Figyelembe kell venni azt az időt, amely alatt a reagen

sek hatásukat kifejti.k: a reakció vagy nyomban követi a vizs

gálatot, vagy csak néhány perc, óra, sőt nap mulva. 

Néha megtörténi.k az alkalmazott reagens bomlása az adott 

vizsgálatban. Ilyenkor különböző jelenségek fordulnak elő, 

amelyek meghamisítják az analízis eredményét. A régi ve

gyészek erre a szempontra nem voltaktekintettel, ami egyik 

fő oka tévedéseiknek: ujabb időkben az általuk már anali

zált anyagoknak az ujravizsgá],~1)_áV:tELsok jeJ,en$éget írtak 
··········· .. -· 

le, amely kizárólag a reagens anyag bomlásából keletkezett. 

·;. 
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Az analizisek nedves vagy száraz uton történnek. Ned
ves uton: a vizsgálandó anyagot fel kell oldani. Oldószer 
lehet a viz, savak, királyviz, ha ezekben nem oldódik, fel
tárjuk az anyago t: főzzük alkálilugokkal, vagy alkálikarbo
nátokkal, vagypedig égetjük ezekkel a lugos anyagokkal, az
után oldjuk a hamut vizben. 
Száraz uton: a vizsgálandó anyagot platina fogóval megfog-
va va{!;! pedig fémkanálban /más reag@ns anyagokkal együtt/ 
izzó szén felet melegitjüll:. lv!egfi.[!;!eljük az olvadást, a láng
festést, a gőzök szinét, szagát stb. 

A szerző az általános szempontok ismertetése után leir 
53 féle reagenst: fizikai-kémiai tulajdonságaikat /szin, 
szag, iz, fajsuly, állomány stb./, készitési módjukat. Eze
ket néhány kivételtől eltekintve ma is használjuk a {!;!Ógy

szer-analizisben. 
Ammonia pura liguida /Tiszta folyó hu{!;!ag/: mai nevén ammó
niumhidroxid. Nitrogénből és hidrogénből áll. Ammónium só
bÓl kálci.umhi.droxidos vegyi.tés után, desztilláció utján ál
litják elő. 
Vizzel, alkohollal elegyedik. Erős fojtó szagu, maró,lugos 
izü. Lecsapja oldatából kék szinnel a rezet /de ammónia 
feleslegéban ujra oldódik/, fehér csapadék formájában az 
aluminiumot, a cinket és a magnéziumot, a higanyt fekete 
csapadék formájában. 
Az ammónium sói formájában kimutatható: oldatához erős lu
gat téve, sósavval megnedvesített üvegpálcát tartva föléje, 
fehér gőzök keletkeznek /ammónium klorid gőz!/. 
Acetas plumbi jEtzetsavas ólom/: Fehér csapadékot ad a kö
vetkező savakkal: szén10av, kénsav, sósav, foszforsav, borkŐ-· 

sav, citromsav, oxálsav. Kénhidrogén gáz oldatával f·ekete 
csapadékot képez /ólomszulfid!/. A felsorolt savakkal szembe
ni érzékenysége miatt alkalmas reagens a desztillált viz 
vizsgálatára. 
Aether sulfuricus /kénégény/: oldja az fllóolajokat, termé
sze·tes balzsamokat, gyantát, kaucsukot, ezek analízisében 
használják. 

·;. 
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Stannum meta1licus /Ónany, Ón/: Kicsapja oldatából az ara·
nyat piros, a bizmutot fehér csapadék formájában. 

lnfusum gallarum /Guba forrázat/: oldatukból ki.csapja az 

ezüstöt és az ónt sárga, a higanyt narancs, az ólmot fehér, 
a rezet barna csapadékként. 

Tinetura jodinae /Ibolo festvényi: jelzi a keményitőt kék 
szinnel. 

Garta explora toria /kémlőpapirok/: 

1./ Kék indikátor papir: fehér, nem enyvezett, lakmusz tink

turáva:l átitatott papirból készül, árnyékban történő szá
ritással, Szabad savaktól piros lesz, 

2./ Vörös lakmusz papi.r: lakmusz tinkturához addig csepeg

tetünk sósavat, ami.g vörös szint nem ölt. Ezzel átitatjuk, 

majd árnyékban megazáritjuk a nem enyvezett papírt. 

J o/ Sárga kurkuma pap ir: szeszes kurkuma gyökér oldatba 

mártják a nem enyves papirokat, majd árnyékban száritják. 

A1káli.lugoktó1 és karbonátoktól barnás vörös szi.nt ad. 

A szerző értekezése befejeztével felsorolja a felhasz.-. 

nál t irodalmat, 22 szerzőt emli.t /1797. és 1831. között/, 
például: Berzelius-t, Bucholz-t, Ehrmann-t. 

Értékelés: Az analitikai kémia fejlődésével a gyógyszerekről 
való ismeretek jelentősen bővül'tek és ez lehetévé tette az 

ásványi anyagok nagyobb arányu és biztonságosabb felhaszná

lását a terápiában és kedvezett a farmakológiai kutatásoknak 

is. A kémi.ai analizisben nélkülözhetetlenek· a megbizható 

reagensek: az értekezés ezeknek pontos és sokoldalu elemzé

sét és összefoglalását adja, ez által nemcsak korában, hanem 
napjainkban is i.gen értékes mu.nka. 
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Pekarik, Andreas: 

Examen medicamentorum. Disserta"ti.o inauguralis medica. 

A gy-ógyszerek vizsgálata. 

1834. 

A szerző 36 oldalas disszertációjának /24/ bevezetőjé

ben kifejti, hogy- mindazon tudományok között, amelyeket a 

gy-ógy-itó cél érdekében alkalmazunk, kiemelkedő fontosságu 

a farmakológia. Ez atudományág az, amely a betegségek le

gy-őzéséhez szül>séges gyógy-szereket biztosi.tja. De abeteg 

gy-ógyulását csak szabályosan elkészi.tet t és szabályosan el

ta rto·tt gy-ógy-szerektől lehe t remélni. Az orvos szerepe te

hát nyilvánvaló: ismerje a jó gyógyszer jellemzői.t és is

merje a gy-ógyszerek szennyezéseit, hamisitásai.t. 

A szerző kevés saját tapasztalattal rendelkezik a tárgy-ban, 

ezért sokat meri.tett Ebermaier, Ehrmann, Döbereiner, és 

más kutatók munkáiból. A szerző értekezése az egy-etlen la
tin nyelven irott mü, amely a gy-ógyszerek vizsgálatát vá

lasztotta tárgy-ául, igy- a kollégái számára segitséget tud 

nyujtani. 

Szükségesnek tartja a vizsgá.lathoz használt lcémiai rea

gensek rövid i.smertetését is. Közli a reagens definiciójá.t, 

majd leir 36 féle reagenst, készitési médjukat és fontosabb 

reakciói.kat. A felsorolt reagenseket - néhá.ny kivételtől el

tekintve, mint például az aranyklorid oldat, amelyet az ón 

kimutatááára használtak - ma is alkalmazunk~ ilyenek az e

züstacetát, ezüstni.trát, ólomacetát, báriumklorid, jód stb, 

valamint a kémlőpapirok. 

].[unkájának reagensekről szóló része szinte teljesen megegye

zik Franciscus Frenrei.sz két évvel korábban, 18.32-ben kidol

gozott értekezésének anyagá.val/"A leggyakrabban használt ké

mi.ai reagensekről" l. 
A szerző értekezésének következő részében ismerteti 345 

egyszerü zer s gy-ógy-szerkészitmény vizsgálatát. 

-· közöttük ásványi anyagok, kémiai preparátumok, á11ati-· és 

növényi eredetü drogok, valamint a felsorolt anyagoknak kü

lönböző gy-ógy-szerkészitméP.yei szerepelnek: 
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Alumen, arzén, bo l us, graphites elutria tus, hydrargyrum 

pu.rum /Mercurius vivus/, jadium l Jadina, Jodum/, li.matu-

ra f'erri praepara ta /Ferrum pulveratum/, éter, alkohol, am-· 

móniumhydroxid, aqua calcis, Calcaria chlorata, fémacetá

tok, -karbonátok, - oxidok, -kloridok, -·ni t rátok, -szulfá

tok, -szulfidok, ·-tartarátok, -foszfátok, savak, olajok, 

balzsamok, gyanták, alkaloidok /strychni.n, morfin, chi.nin/' 

axungi.a porci., sperma-cet, cera alba, eleosaccharumok, emp

lastru.mok, electuariumok, extraC'tumok /5o féle növényből/, 

infusumok, linimentumok /Opodeldok/, paszták, lekvárok 

/Roob juniperi, Roob sambuci/, szappanok, lo féle illÓolaj 

spiritus, szirupok, tinkturák /44 fajta növényből/, borok, 

kenőcsök, mézek. 

A vizsgálatokat táblázatos formában foglalja össze, hogy 

áttekinthetőbb legyen. 

A táblázat első oszlopa betürendben mutatja a gyógyszer 

nevét /nomen medicamenti/, az erőshatásuakét csUlaggal meg

jelölve; a második a gyógyszerek anyagi. sajátosságait 

/Descriptio ejusdem/; a harmadik oszlop a reagenseket és 

vizsgálatokat, amelyek segitségével a szennyezés, hamisi.

tás, vagy felcserélés felismerhető /Investigatione ejus

dem/; a negyedik pedig tartalmaza a gyógyszerben kimuta

tott idegen anyag nevét /Detegitur/, a köve·tkezőképpen: 



Ba 

cn medicamenti 

morphinae '*' 
aceticum/ 

amum peruvianum 

Carbonas sodae 
acidulus /Bicarbo
nas! sodo e/ 

Axuhgia porci 

Descriptio eJusdem l Investigatione ejusdem Detegitur 

Tüszerü l<ristályoK. Ha nem szennyezettek,fehérek, egyébként sárgá
saK. Keserü izüek. Vizben és alkoholban oJiódnak. 

Feketés-barnás szi 
nü,áttetsző,egyes 
cseppjei sötét pi
rosak:.Fényes, szi
rupsürüségü. Benzoe 
szagu, aromás, csí
pős izü, kesernyés. 
Vizben részben, al
koholban teljesen 
oldódik. 

forró vizet belecse
pegtetve 

sok vizzel összerázva 

forró vasdarabot bele
mártva 

Fehér, romboid ala- l savval 
k:U knstályos anyag 
szagtalan, inkább 
sós, mint lugos izü 

magnézium szulfáttal 

Kénhidrogén gáz oldats 

Hófehér szinü, gyen-l ha zöldes szinü 
ge, kellemes szagu, 
nem avas. 

hozzákevert Kopaiva
balzsam, terpentin 
/a viz szinén usznak/; 
szirupor.; /a vizes rész 
édes izü lesz/; 
terpentin /a szaga ál
tal/. 

a hozzákevert idegen 
anyagokat /a semlege
sítés után maradó üle
dék ál tal/; 
natriumkarbonátot /csa 
padék Keletkezik/; 
nehézfémek jelenlétét 
/sötét csapadék/ 

réz van benne 

(J"\ 

""' 
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u~nnabaris artefac
/Sulfüretum 

ru b rum/ 

EmptLastra 

Bu ca ca o 

Sulfas chininae 

Descriptio ejusdem 

Skarlátszinü, szag
talan, fémes izü 

Investigatione ejusdem 

szublimáltatással /eva
poratione/ 
főzés higitott salét
romsavval, szürés,majd 
hozzáadva kénhidrogén 
gáz oldatát + kálilu
got 

De·tegitur 

nem szublimáló idegen 
anyagok; 
a piros arzén szennye
zés /fekete csapadékja 
ál tal/ 

Szilárd állományuak, hüvős helyen tartva kemények és szárazal,, kéz
ben tartva a Kezet nem szennyezi. Enyhez melegitéssel meglágyulnak, 
vászonra, vagy a bőrre JÓl simithatók. Az ólomtapaszokat vizzel 
gyurva tejszerü lesz a vizes rész. 

Fehér, vagy sárgás l hideg étert hozzáadva 
szinü, faggyu állo-
mán.yu, ka ka ó mag izü 
és illatu. Vizben 
nem, éterben telje-
sen oldódik. 

Szintelen, tüszerü 
kristályok, márvá
nyes csillogásuak. 
Szagtalan. Nagyon 
keserü. Vizben ne
hezen, alkoholban 
könnyebben oldódik. 

égetéssel 

Tinetura jedinae 

viasz, faggyu, csont
velő hamisítás, a za
varosodás által /ezek 
éterben nem oldódnak 
jól/. 

hamisitás magnéziával, 
krétával, bórsavval, 
gipsszel /hátrahagyott 
üledék által/t 
amil um 

CY\ 
V1 
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Értékelés: A XIX. század elején kezd kialakulni ez ujkori 

orvostudomány jellemző és korszakalkotó sajátsága: az or·-· 

vostudományhoz tartozó különböző tudományágak kölcsönös 

össze kapcsolódása. 

Ezt mutatja ez az értekezés, amely nemcsak korában volt 

nagy jelentőségű és magyar szerzők tollából egyedülálló pub

likáció, hanem a benne kifejtett alapelvek napjaink terápi

ájában is vezető szerepet játszanak. Mai terápiás szemléle

tünk szerint a gyógyitáshoz nélkülözhetetlen a gyógyszer, 

azonban a felhasznált anyag csak akkor alkalmas gyógyi tó 

célra, ha gyógyászati tisztaságu és minőségü. Ezt a gondo

latot az értekezés szerzője már 1834-ben kifejti. disszertá

ciójában,a kor kémiai. tudásához mérten az összes korában 

alkalmazott gyógyszer tisztaság-vizsgálatát kidolgozza, a

mellyel alapot ad és helyes irányt mlJ,tat a további fejlődés

hez. 

liia a gyógyszerek tisztaság-vizsgálata gyógyszerészi feladat, 

magas szintü tudományos alapokat igényel, lényeges elveiben 

megegyezik azzal, ami.t ebből az értekezésből megismerhetünl\. 

,_ 
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Lukács, Iv!arti.nus: 

Dissertati.o i.naugural.i.s medi.ca de acido sulfüri.co. 

A kénsavról. 

1835. 

A természetben szabadon csak a tüzhányó hegyek kráterei-· 

ben fordul. elő, vegyületeiben viszont igen elterjedt. Először 

a XV. században kés zi tetett kénsava t vasszulfátból Valenti.nus 

Baz i. l. 

A szerző 16 oldalt kitevő értekezésében /25/ ismerteti 

előállitásának médjait, fizikai és kémiai tulajdonságait /táb

lázatban összefoglalva közli a kénsav koncentrációi és a faj

sulyok közötti összefüggést, Dalton szerint/, az előáll:t:tás 

során belekerült szennyező anyagokat /ólom, vas, réz, sósav, 

szelén, kálictm/ és ezek kimutatását kémi.ai reakci.ókkal. 

A továbbiakban elemzi farmakológiai hatásait: mi.nt sav, 

a szervezetbe kerülő anyagok oldását elősegiti; mint oxigén

tartalmu vegyület, az idegrendszer müködését javí. t ja; mint 

kéntartalmu anyag, a szervezet kiválasztó és elválasztó képes

ségét szabályozza. Használható é·tvágyjavitásra, az epe- és vi

zele tel választás csökkentésére, .. i zamvérzések cs illapi tására, 

lázas állapotokban, görcsök esetén az ingerlékenység csökken

tésére. 

Külsőleg borogatásokban, fürdőkben alkalmazták fekélyek ese

tén, torokbajokban öbli.tőként, hasmenés és vérhas esetén kliz

mábari. tölgyfakéreg főzetével. A tömény kénsavat belsŐleg nem, 

csak külsőleg alkalmazták némely bőrbetegségben ecsetelésre. 

Huzamos használat eset én ártalma !wt okoz: százszára zs ág, fo

gak romlása, sápadtság, émelygés, gyomorfájás, fejfájás, Jáz, 

nehézlégzés, köhögés, vérköpés, bőrhámlás. 

A szerző felsorolja azokat a gyógyszereket, készitési méd

jukat, dózisukat, amelyek hatóanyagaként kénsava t tartalmaznak, 

például: 
--4--·--·-.. - · --·,·cf·rr,-nnoT""Ci"""""~""'7'1Yl~~~!ii1o;;;-:r-;11,-rn- 1n:r,r.;p e li i/: ha t rés z a 1 ko

holból és egy rész kénsavból amelyhez sáfrányt is adnak. 

Dózisa 15-2o csepp. Köszvényben és vesekő oldására használták. 

·;. 
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2. l Illa'tos festvény / Tinetura aroma t :i, co ad da; Elixi,r:i,um 
vi trieli Mi,ndsichtii/: egy rész 'tinc,tura aromatica és egy rész 
tömény kénsav összekverésével készül. Dózisa 2o-3o-4o csepp. 
GyomorerősHőnek használ'ták reconvalescen'tia ese'tén. 
3./ Theden sebvize /I>'lixtura vulneraria adda Thedenii; Aqua 
vulneraria Thedenii/: három rész ecetsavból,más:fél rész alkohol
ból, 12 rész higi,tot't kénsavból és egy rész mézből án. Külsőleg 
alkalmazták sebészi, beavatkozások U'tán, vérömlenyeknél, égésnél, 
kis tépésre öntve a roncsolt helyre tet'ték. 
4./ Savanyu kénsavas szappan /Sapo acidus sul:furicu&": nyolc rész 
faolajból és öt rész kénsavból áll. Ne legyen kemény, se tul 
zsiros, se ragacsos, vizzel higitva tejszerü emulziót adjon. Ha
si obstrukciókben adha 'tó belsőleg és külsőleg i,s, linimentum 
formájában. 
5./ Kén-ir ;u'nguentum sul:furi,cum/: tizenhat rész disznózsirból, 
három rész kénsavból, egy rész szeracsen dió olajból áll. Kül
sőleg alkalmazták idült szemgyulladásokban, rühben, kőszvény
ben, csuzban. 

Értékelés: A XIX.század elején i,ndul't erőteljes :fejlődésnek a 
gyógyszerek közötti válogatásnak éle'ttani és kémiai szemlélete. 
A gyógyitásban egyre több ásványi anyaget és vegyületet próbál
tak ki, sok olyat is, amelynek hasznos volta mai tudásunk sze
rint erősen vitatható, ilyen volt az értekezés által bemutatott 
anyag, a kénsav is. 

·;. 
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Mihályi.k, Vi.ctor: 

Dissertati.o inauguralis pharmacologica de expl.oranda virtute 

medicamentorum. 

A gyógyszerek hatásának a kutatásáról. 
1838. 

A szerző 25 oldal terjedelmü értekezésében /26/ ma is helyt
álló megállapitásokat tesz. 

A gyógyszer az emberi szerveze·ttől legtöbbször i.degen anyag, 
éppen ennél a heterogén vol t ánál fogva vált ki a szarvezetben 
igen erős reakciókat, amelyekkel lehet elősegiteni a betegség 
leküzdését. Önmagában egyetlen anyag sem gyógyszer, csak a 
szarvezettel való kölcsönhatásában válik azzá. 
Ha a gyógyszerek ·támadásának és az organi.zmus ellenhatásának 
a médját teljesen ismernénk, a gyógyit ás matemati.kai pontosság
gal kiszámi.tható lenne, de ettől még nagyon távol vagyunk - vall
ja a szerző 1838-ban. A gyógyszerek hatásait mi.nél jobban kell 
ismernünk. 
Az orvost a kuta·tásban, a betegség feltárásban sok évszázad ho
mililyos empi.riáján tul támogatja a "tökéletesség ragyogó csucsá
ra" emelt fizi.ka, ásvány és állattan /historia naturalis/ és a 
kémia! 
Az orvos munkája során tiszteli a "tekintélyek" véleményeit, 
azonban ártalmas az ezekhez való vak alkalmazkodás, de ugyanolyan 
ártalmas az elhamarkodott, merész saját vélemény i.s. 

A gyógyszerkutatásnak meghatározott rendszer szeri.nt kell 
történni.e: megvizsgáljuk a gyógyszert önmagában, ezután fizika :i: 
kémiai vizsgálatnak vetjük alá, majd megfigyelQi.ük hatásait az 
élő szervezetre. 

A gyógyszerek vizsgálata önmagukban. 
1./ Fiziográfiás vizsgálat: farmakológi.ai kutatás a külső ér
zékelés segitségével. Ezek az érzékek /ösztönök/ azok, amelyek-
ke~a~~J,latolL_§_ táplálékot kiY"álasztják., .a-~é!'gező anyagoka t 
elkerülik, amelyek segi.tségéve.l a legrégibb orvosok /Hippokra
tész/ meghatározták a gyógyitó erejü anyagokat. Ez a vizsgálat 
nem elégséges, csak kiinduló pont lehet • 

. l. 
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2./ A hallás és érintés segit ségével ·történő vizsgálat: na·-· 

gyon szegényes eredményt ad. Az anyagok aszerint, hogy kemé

nyek, vagy lágyak; szárazak, vagy nedvesek; szilárdak, vagy 

folyékonyak; hidegek, vagy malegek - különböző hangot adnak • 

.3./ Izleléssel: ál talában a kellemes izü anyagok hasznosak a 

szervezetnek: az édes - tápláló; a gyengén keserü - roboráló; 

az aromás - stimuláló; a fanyar - összehuzó; a gyengén sós és 

savas - enyhit ő; a csipős - a mi.rigyek müködését serkenti; az 

émelyitő - hányást idéz elő. 

Ez csak nagy ál talánasságban i.gaz, mert számtalan kivétel 

van: édesak az A tropa belladonna bogyói, mégis nagyon mérge

zőek; kese.rü az ebvészmag, nagyon mérgező, nem lehet roborá

lásra huzamos idei.g használni. 

4./ Szaglással: általában a kellemes illatu gyógyszerek a leg

jbbb hatásuak. 

5. l Sz in által: a fehér - táplál és enyhit; a piros és a sötét 

- roborál. 

Nem tudjuk megállapitani az okát annak, hogy a tüdŐhöz hasonló 

szinü anyagok mi.ért gyógyha tásuak a légzési nehézségekben, a 

máj-szi.nü anyagok pedig az epeképző szervek betegségeiben. 

A gyógyszerek fizikai. vizsgálata 

Meg kell határozni. az anyag fajsulyát, olvadáspontját, változá

sa inak a jellegzetességeit, ki téve a fény, a levegő, a tüz ha t á

sai nak. 

A gyógyszerek kémiai vizsgálata 

A gyügyszerak alkotórészeinek megállap:i.tása és a szlöchi.omet-

riai összefüggések ismerete támpontot ad a hatásaira vonatkozó

an. Azok a vegyületek, amelyek ugyanazokból az alkotó elemekből 

állnak, a hatásukban is hasonlóak. A kvalitativ egyezéseh kivül 

fontos a kvant:i.tativ viszonyok ismerete, me rt ez is befolyásol

ja, sőt ellenkezőrs meg is változtathatja a vegyület hatását: 

például a nitregént tartalmazó növények /egyes gombák/ általá

ban mérgező hatásuak, de találunk családokat /például Compos:itae/ 

amelyek nitro-vegyületei gyógyszerek /antiszeptikumok/. 

·····-+·--·-····· ......... ! gy§gyszer~~_haj;_ás ánaJ:,_:v::L~sgálata az élő .. szervezetre. 
l./ lizsgálatok az egészséges állatban: azokat az álatfajokat 

választjuk lü, amelyek ll:egközelebb állnak szervezeti.leg az em

berhez. 

·/. 
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A majom meg a denevér nemcsak az embertől eltérő strukturája 

és életereje mi.att nem alkalmas, harnem nagyon költséges a be

szerzésük. Házi.á1latokkal kisérletezünk, amelyek "az emberrel 

való hosszu együttélés alatt felvették az ember egynémely tu

lajdonságát". /!/ A dózisokat a legkisebbtől a legnagyobbig al

kalmazzuk, sőt halálos adagban i.s. Gondosan megfigyeljük a 

jelnnségeket, boncolás utján pedig a létrehozott ezervezeti 

elváltozásokat. lllindig sok egyeddel kisérlatezünk! 

2./ :Vizsgálat a beteg állatban: az ember és az állat betegségei 

hasonlóak, igy az alkalmazott gyógyszerek is. Az állatki.sérle

tekben kapott eredményeken nem lehet teljes mértékben átvinni 

az emberre, csak kellő megfontolás után. 

3./ Vizsgálat a z egészséges emberben:. két tényezőt ke .ll minden

kor szemelőtt tartani: az embernek adott ismeretlen gyógyszer 

ne ártson - ugyanakkl11r fejtse ki a várt hatást, a betegnek és 

a ki.sérletezőnek jól megfig.yelhető szimptómákat adjon. A lét-

rej öv ő szimptómál' emberenként különbözőek a vis v i ta lis külön

bözősége miatt. Nehezíti a kutatást az a tény is, hogy a beteg

ségeket nem isme.rjük tulajdonképpen, csak megn.yilatkozási fOJ?

máikat /idea/. 

4./ Vizsgálat a beteg emberben: beteg emberen ne ldsérlezezzünk. 

Ki.próbálatlan gyógyszert csak akkor adjun!,, ha ennek teljes is

meretében ettől segitséget várhatunk és más, ismert gyógyszer 

nem segit /például carcinomában/. Az alkalmazás nagyon óvatos 

és körül tekintő legyen. 

A gyógyszerhatást befolyásolja az alkalma'z.<O>tt gyógyszerfor

ma. Ennek ismeretéhez segitséget nyu.jt a fizi.ka, kém.i.a, növény

tan, áThttan és a g.yógyszerészet tudománya. 

Értékelés: A szerző értekezésében a gyógyszerlmtatás ál talá

nos szempont jai t taglalja csupán, konk:t>étu.mok ismertetésébe 

nem bocsájtkozik. Azonban ezek az általános szempontok /elte

kintve néhány, ma má.r tulhaladott vonástóli napjainkban flirrma

kológiai kutatásban is érvényesek. Saját lwrukban pedig külö

nöse~-~~~~ntői3nE3kLi'J§~ uttörőknekvehet6k, hiszen a kisérletes 
gyógyszerkutatás igénye, elmélete és gyakorlata Európa-szerte 

csak egy évtized mulva kezd kibontakozni és e1terjedni Claude 

Bernard munkássága /1847-től tanazékvezető a Sorbonne-on/ ré

vén /14./. 

. l. 
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Grünwald, Paulus: 

Di.ssertatio inauguralis medica de visi.tatione pharmacopoearum. 

A gyógyszertári vizsgálatokról. 

1839. 

A szerző 24 oldalra terjedő értekezésének /27/ bevezetőjé
ben megind.okolja, hogy miért van a zükség a gyógyszertárak időn
kénti vizsgálatára: 

"Azon fontos behatás melle·tt, mellyel a' gyógyszerészség a' 
haza polgári egészségi állapotjára nézve bir", természetes, hogy 
a társadalom figyelmet szantel a gyógyszerészek érdekeinek vé
delmére /nem lehet több gyógyszertárat felállitani a szlikséges
nél, azonkivül gyógyszer·t 11füszerárusok 11 nem készithetnek és 
nem árusithatnakY. Ezér·t a gyógyszerész feleljen meg hivatása 
kötelességeinek, amelyet az ellenőrzés is bi.z'tosit. Magyaror
szágon évenként, ősszel van gyógyszertár ellenőrzés: ilyenkor 
a tavasszal gylijtött növényeket már elraktározta a gyógyszerész, 
a készitményeket előálli t otta, tehát a gyógyszertárban bőségben 
van gyógyszer. Hazánkban a vizsgálatokrat: az illető törvényha
tóság főorvosa egy, vagy több 11 orvostudorral 11 , "törvényes tanu 11 

jelenlétében /vidéken például a szolgabiró/ végzi .• Ezenkivül a 
helybeli orvosok néha kisebb 11szemléket 11 tehetnek, mert ezál
tal megismerik a gyógyszerek kémiai. ·tulajdonságai t és gyakorol
hatják a gyógyszertani;. A gyógyszerészt a vizsgálattal "vélet
lenül köll meglepni, 's igy a' patikában tartani. azokott j ó t, 
rossza·t tökéletesen kifürkészni lehet. 11 

Meg kell vizsgálni: 
A gyógyszertári személyzetet: 

l. l ha a tulajdonos személye nem ismert, kérdezzék meg nevét, 
korát, van-e a gyógyszertár mallett még más hiva·tala i.s, mutas
sa meg "gyógyszerész mesteri" oklevelét; milyen jogon "birja a 
gyógyszertárt, mert hazánkban csak o1Yan gyógysze~•tár müködhet, 
amelynek felállitására a magyar királyi helYtartótanács engedélyt 

H-acrotrtl/23-as, Ioi. es 1741-es ll. -t1irvéeycikk alapján!/. Csak 
az lehet gyógyszertár tulajdonos, aki. a magyar vagy ausztriai 
tartományi egyetemek valamelyikén gyógyszerész mesteri okleve
let nyert. 

·;. 



- 73 -

2./ ha a tulajdonos meghalt és özvegye, vagy örököse birtokában 

van a pati.kaa, provizornak kell azt i.rányi'tani, akinek gyógysze

részi mesteri. oklevele van • 

.3./ meg kell kérdezni a segédektől i.s személyi adataikat és meg 

kell nézni segédi oklevelüket. 

4./ a gyal\ornokoktól a szemé1yi a<Btaokon kivül meg kell kérdezni, 

b es z élne k-e "deá.kul", és el vége zték-e a "ha t, vagy legalábbis 

négy deák oskolákat". 

A gyógyszertári könyveket: 

1./ a gyógyszerésznek pontosan kell i.smernie a rá vonatkozó fel

sőbb rendeleiteket, ezért ezeket összegyüjtve, róluk jegyzéllet 

kell tartani; 

2./ szükséges tartani az érvénybenlévő gyógyszerkönyvet. Jelen

leg az 1834. évi bécsi a törvényes, de a pesti egyetem tanárai 

/közöttük Schuster Jánosprofesszori "egy uj honi pharmacopoea 

kiadásán dolgoznak, a 'melly birtokának nemsokára örülhetünk." 

Legyen a gyógyszertárban: 

J./ gyógyszerárszabás 

4./ hiánykönyv /liber defectum/: ebbe kell bevezetni minden gyógy

szer eladási és megvételi, vagy készi.tési. dátumát, és hogy "a 

hiányzó szer milly mem-,_yiségben pótol tatott ki.." Ebből a gyógy

szerész megtudja, hogy milyen anyagból mennyire van szüksége, 

a vizsgálók pedig, hogy milyen régi a gyógyszer. 

5./ herbárium: a gyakornokok oktatására. Ne csak a gyógy-, hanem 

a mérgező növényeket is tartalmazza. 

6. l kis kézikönyv·tár, külföldi gyógyszerkönyve kb ől, vegytani, 

füvészeti és termésszettudományi könyvekből. 

A gyógyszertárat: 

1./ a gyógyszertári helyiség száraz, világos, magas és olyan 

nagyságu, hogy a gyógyszerre várakozók a gyógyszerészt ne zavar

ják munkájában. Rend, tisztaság, kényelem és "kellemetes külse

je" legyen. 

2./ edények: olyanok legyenek, hogy a bennük eltartott anyaggal 

ne reagáljanak. Ezért nem szabad sós, savas, olajos és zsi.ros 

a:n;y:_agoka t réz, ón, vagy más fémedényben, :v:agy _ _ónnaJ..-bevont kőe

dényben tartani, hanem üveg, kő, vagy porcellán edényekben, a

meweR tökéletesen zárnak. 

. l. 
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A gyógyszerek nevét az edényzetre tévedést kizárá módon rá kell 
i.rni. Egy edényben töbféle anyaget tartani nem szabad. Azoka·t az 
üvegeke·t, amelyk fény, levegő hatására bomló anyaget tartalmaz
nak, fekete papírral be kell vonni .• A folyadékokat üvegdugós ü
vegekben kell tartani. Az igen 11 szállékony11 anyagok üvegeit ezen 
kivül még bőrrel, vagy hólyaggal is le kell kötni. A gyökerek, 
füvek, virágok tartására használt fiókók jól zárjanak. A porokat 
széles szá~u üvegekben, a tapaszokat viasz papirha csomagolva, 
szekrényben kell tartani. 
Erős hashajtó, bódi.tó, mérgező, valamint más, "erősen munkálkodó 
szereket" a tévedés elkerülésére külön, zárt helyen tartjuk • 
.3./ mérlegek: 11szemmérték" szarint mérni. ti.los, mérleget köteles 
a gyógyszerész használni. Olyan érzékeny legyen, hogy egy szemer 
/grán/ tizenhatod részét is lehessen vele mérni. 
4./ Mozsarak és dörzscsészék: "mérges és • • • nehéz i.llatu11 a-
nyagoknak külön legyen, ráirva az illető gyógyszer neve. 
5./ kanalak, spatulák: mi.ndig ti.sz·tán tartva a munkaasztalon le
gyenek, acélból, vagy ezüs·tből készüljenek. 
6. l pilula gép / 111apdacsmüszer'Y: nagyobb patikában több is le
gyen, mindig tisztán tartva. 
7./ legyen a patikában elegendő zacskó, papi.rdoboz, szignatura 
Iráirva a patika cime, a beteg neve, az orvosság bevételének 
módja és a dátum/, szürőpapi.r,- vászon, stb. 
8./ meg kell vizsgálni az "orvosi. rendelmények" könyvét: az or
vosok által irt és "árszabo'tt" recepteket egy könyvben kell ösz
szegyüjteni, a hónap végén az értük járó i1letményt felvenni. it 
recepteket a patikában vissza ke11 tartani., hogy a vizsgálók 
ellenőrizhessék, okleveles orvos i.rta-e, nincs-e hiba a felírás 
mndjában, valami.nt helyesen van-e a gyógyszerek ára kiszámi·tva. 
Továbbá meg kell vizsgálni; 

A szerkamrát: 
i t t raktározzuk a nyers és az elkészi tett gyógyszeranyaget, va
lamint a gyógyszertári eszközöket /mérleg, kanalak stb./. Vi.lá
gos és száraz legyen. 

a füveket betürendben célszerü raktározni. A bódító- és erős 
hatásu anyagokat tartalmazó füveket elkülönítve kell tartani. A 
helyiség száraz és 11 tüztől biztosított" legyen. 

·;. 
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A mühelyt: 
ez a kémiai. készitmények előálli.tására szOlgáló helyiség. Tüz
mentes legyen, nagy ablakkal /szellőztetés/ és a kemencék fe
lett nagy kérnénnyel ellátva. 

A pincét: 
i t t kel1 tárolni. a szebahőmérsékleten változást szenvedő gyógy
szeranyagokat a felhasználásig. 

A vizsgálat tárgyát képezi a mérgek el tartása és kiadása: 
a mérgek elkülönitve, zárt helyen tárolandók. A méregszekrény 
kulcsát csak a tulajdonos, vagy a provizor ·tarthatja magánál. 
A mérgekkel valu munkához külön mérleg, mozsár, kanál szolgál, 
ezeket is a méregszekrényben tartjuk. Mérgeket csak graduált 
orvos rendelvényére adha-t ki a gyógyszerész, a méreg nevét, meny
nyiségét, a ki.adás dátumát a méregkönyvbe be kell vezetni .• 

A gyógyszerek vizsgálata: 
1./ a patikában legyen meg minden fontos gyógyszer , akkor i.s, 

ha azt a "helybeli" orvos ritkán, vagy nem rendeli; 
2./ ha az orvos olyan anyaget ir elő a recepten, amely nincs a 
patikában, a gyógyszerész azt a készitményből nem hagyhatja ki, 
mással nem he1yettesitheti., hanem jelenti az orvosnak; 
)./ a gyógyszerek megfelelően legyenek táFolva, hogy értékükből 
ne veszitsenek; 
4./ csak az érvényben levő gyógyszerkönyv előirásai szerint le
het gyógyszert késziteni, hogy ez az ország mi.nden pontján egy
séges legyen; 
5./ minden gyógyszertár]:Jan legyenek meg a gyógyszerkönyv által 
előirt kémszerek; 
6./ a vizsgálatot végző orvossal szemben követelmény, hogy rendel
kezzen megfelelő anyagismerettel és gyógyszerismeret·tel, mert 
csak igy látja meg helyesen a hibáka·t és ezáltal elkerülhető, 
hogy 

" gyógyszerészt méltatlan gyanuba ejtik, magok magokat pe
d:i.g nevetségessé teszik a' vizsgálók. 11 

7./ vitás esetben a gyógyszeres edény lepecsételése után vizs
_gi3,},§_t c:~Jjára mintát_kelLadni az egyetem orvosi karának. 

·;. 



- 76 -

Célszerű az orvosok kezelésében levő "házipatikákat" i.s 
a vármegyei főorvos által megvizsgálni., valami.nt a nagyobb 
füszerkereskedéseket /ahonnan néhány anyag származik/' és a "ké
miai. gyárakat is szi.goru vizsgálat alá vetniu! 

Értékelés: A gyógyszertá.rvi.zsgála·t menetének és szempontjainak 
ki.dolgozásá·t és rögzitését nyilvánvalóan a gyógyszerellátással 
kapcsolatos gyakorla·ti problémák felmerülése indokolta, az ér
tekezés tehát a gyógyszerészeti szervezés egyik elsőként meg
jelent publikációjának tekinthető! A gyógyszertári munka el-
1enőrzése napjai.nkban i.s, de már gyógyszerészek által, ugyan
ezen elvek alapján történi.k. Nagyon jelentős és előremutató a 
disszer·táci.Óban a kémiai. gyárak vizsgálata szükségességének a 
felismerése. 

·;. 
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Tegze, Emeri.cus: 

Dissertati.o inauguralis medicopharmaco1ogi.ca pertractana 

praepara·ta antimoni.i. 

Értekezés a dárdany kész i tményei.rŐl vegytani. s orvosi 
tekintetben. 

l 84o. 

A szerző 2o oldal tejedelmü értekezésének /28/ bevezetőjé
ben kifejti, hogy a Dárdany, vagy Pi.skólcz /anti.moni.um, vagy 
Stibium/ mára VIII. században i.s ismeretes volt és használták 
a gyógyászatban. Az ujabb időkben, a vegyi anyagok kiterjedt, 
pontos vizsgálatával alkalmazása biztonságosabb lett és több
féle vegyületét álli.tották elő. 

Ezek a vegyületek belső.leg alkalmazva fej'ti.k ki hatásukat: 
a gyomornyálkahártyát és a be.nne futó vér- és nyi.rokérrendszert 
irri'tálják, igy elősegi tik a felszivódás t, valamint a szarvezet 
el- és kivál.asztó müködését. 

Emi.att a farmakológiai hatásuk miatt használják: bőrbeteg
ségekben, kiütések esetén, a bőr vér- és nyirokkeringésének a 
javi.tására; reumás, csuzos bántalmakban; görvéiykÓrban, amikor 
a nyirokedények müködése nem megfe.lelő; hányás, hashajtás elő
idézésére, nagyobb adagban; i.zzasztásra. 

··A "dárdany"-vegyüle tek tartós használata káros: étvágyhiányt, 
emésztési nehézségeket, gyomorfájdalmat okoznak, amelynek kö
vetkezménye a szarvezet általános 1eromlása. 

A szerző a további.akban felsorolja a gyógyászatban használt 
vegyületeket, előállitásuk módjait, fizikai tulajdonságaikat, 
az előforduló szennyező-anyagokat, valamint speci.ális alkalma
zási. területeiket, például: 
1./ 11Szin dárdany-Anti.monium reguli.num" /Antimon/: a természet
ben ri.tkán fordul elő, Szürke, vagy vöröses szinü ásvány. Könnyen 

pori~ll~~~0zagt!l~t:II1• iztelen. Többnyira arzéll1lel Szannyezet t, 
amelytől Berzeli.us szerint a Wöhlertől ajánlott módszerrel a_· 
legjobb megtisztilani.o Plenk szerint hánytató, hashaj·tó tulaj
donságu. 

•/. 
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2./ ''Űvegesitett dárdacsos dárdany kénet-Oxydum Stibi.i. sulphu
ratum vi treum": az e1őálli.tás módja következtében tulajdonkép
pen antimonoxid és antimonszulfid keveréke: 
az antimonszulfidot szabad levegőn pörköli.k mindaddi.g, amig ké
nes gőz fejlődik belőle. Azután erős tüzben mego1vasztják, majd 
márványtáblára önti.k, ahol üvegszerű anyaggá dermed. 
Hánytatásra használták. 
)./ "Narancs szi.nü kéngyu1atvavas dárdacs-Oxydulum stibii 
sulphuratum aurantiacum": 
Berzélius vi.zsgálatai szerint ez a vegyület antimonszulfid. Ma 

is használjuk /Stibi.umpentaszulfid, Sb2S5/. 
4·1 11Sósavas dárdacs-Murias stibiosi" /Antimonklori.d/: erősen 
maró tulajdonságu, ezért csak külsŐ1eg alkalmazták bőrbetegsé
gekben, fékélyekben, mérgeze·tt sebeknél. 
5./ "Borkősavas dárdacsos hamag-Tartros Lixivae Sti.biatus, vagy 
Tartarus emeti.cus" /hánytató borkő/: 
Külsőleg is alkalmazták lini.mentum formájában, a bőr vérkeri.n
gésének a javi.tására, gyógyitó célból. 

Értékelés: Ebben és a következő, azoralról sz ól ó értekezésben 
példát látunk a gyógyító anyagok beható kémiai. vizsgálatának fej
lődésére, különös tekintettel a kisérő szennyezések ki.mutatásá
ra specifikus, érzékeny reakciókkal. A két értekezés képet ad a 
farmakológia tudományának á11apotáró1, fejlődésének helyes irá
nyáról és gyors haladásáról a XIX. század közepén: az anyagok 
farmakológiai, éle·t·tani hatásainak a jellemzése szabatos, mo
dern és igen magas szli:nvonaluo Az A:urópa-szerte elismert kül
földi kutatók munkásságára való hivatkezása a szarzóknek pedig 
mutatja, hogy a magyar orvostudományi ismeretek lépést tarto·t
tak a nemzetközi. eredményekke.l. 

·;. 
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Fekete, Carolus: 

Dissertatio inauguralis de st.rychnino 

' ' Ertekezes a szoralrul.. 
l 84o. 

A szoralt /mai nevén sztrichn:i.nt/ 1818-ban fedezte fel 
Pelleti.er és Caventou. 
Megtalálha'tó az Ignác-babban /St.rychnos Ignati.i/ és az eb
vészmagban /St.rychnos nux vomica/. Többnyira brucin kiséri. 

A szerző 39 oldalt kitevő értekezésében 129/ a továbbiakban 
ismerteti a szeral kinyerésének módjai t Pelleti.er és Caven·tou, 
Wittstock, az angol-, francia-, hamburgi-, holsteini-, szász-, 
és hannoveri. gyógyszerkönyv szerint valamint a brucin·tól /"szü
kel"/ való elválasztását. 
Legkönnyebben vonható ki a szeral az ignácbabból, amelyben 1,5 
% szeral és nagyon kevés brucin van, Pelletier és Caventou mód
szere szeri.nt, a következőképpen: 
a megreszelt ignácbabokat é·terben áztatjuk, majd leszürve alko
holban /"langban"/ kifőzzük. Az alkohol ledesztiHálása után 
kapott szárazanyaget vizzel és magnézi.umkarbonát'tal /"kesereg-, 
gel"/ főzzük. Csapadékos folyadékot kapunk, ezt leszürve jól 
kimossuk vizzel, megszári.tjuk és alkoholban főzzük. Kihülés u
tán fehér tömeg válik ki, ezt hidegvi.zes mosás után forró al
koholban oldjuk. Az oldat kihülésekor kikristáiyosodi.k a szora1. 

A szerző felsorolja a fizikai és kémiai tulajdonságait: fe
hér, fényes kri.stályos anyag. Szagtalan, erősen keserü i.zü. Me
legitve nem olvad meg, 312-315 C0 -on bomlik, szenes maradékot 
hagyva hátra. Vi.zben és hideg alkoholban alig oldódik, éterben 
nem oldÓdik, meleg alkohol oldja. Zsi.ros olajokban ki.s mér'ték
ben oldÓdik. Savakkal sókat képez, ezek többnyire fehérek, ke
serüek, vizben és alkoholban oldhatók, éterben oldhatatlanok. 

A szoral- és sóinak kvalitativ reakci.Ói: 
l %-os oldatához néhány csepp tömény kénsav_at_l!<l.Y?, sg;invál-

-f----------- -~·-- -~--- -- -- - ' ' - - -------
to z ás ni.ncs, tüszerü kristályok válnak ki.; gubi.csfestvénytől 

Itinetura gallae/ fehér csapadék keletkezik; ibo1ófestvény 
Itinetura jodi/ barna csapadékot hoz létre; 

·l· 
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aranyzöldlettél /aranykloridtól/ sárga csapadék válik ki; to
jásfehérje, mézga, álla t :i. enyv a szoraloldatot nem zavarosit ja 
meg. 

Brucinszennyezés kimutatása: 
szora1olda·tba, vagy a száraz szoX'alra néhány csepp tömény J'foj
tósavat" /sal~tromsav/ cseppentünk, barna szin keletkezik. 

A szoral gyógyászatban hasznáH sói: 
1./ Ecetsavas szoral - Acetas Strychnini /Strychninum acet:i.cum/ 
2./ Sósavas sz oral - Mur:i.as seu eydrochloras Strychni.n:i. /Strych

ninum hydrochloricum/ 
J./ Fojtósavas szoral - Nitras Strychnini /Strychninum nitricum/ 
4. l Kénsavas sz oral - Sulf as Strychnini /Strychn:i.num su1f'uricum/ 

A szoral általános hatásai: 
Nagyon erős méreg. Christison, Pelletier és Caventou vizsgálták 
a hatása:i.t és adagjai t kutyakisérletekben. K:i.s dózisban gyógy
szer: a vegetativ idegrendszer müködését serkenti, ezáltal az 
étvágyat javitja, az emésztés·t és kiválasztást gyorsitja, az 
izmok·tónusát fokozza. 
Nagyobb adag nem kivánatos ·tüneteket okoz: fejfájás, az izmok 
merevsége, majd görcsös rángatózása, nehéz nyelés, nehéz légzés, 
mérgező adagban f'ul1adás. 
Fő hatása 1\lagendie kisérletei szerint a gerincagyban és az eb
ből eredő i.degekben, leginkább a mozgatóidegekben összpontusul: 
ha az agyvelőt elválasztljuk a gerincagytó1, a mérgezési ·tünetek 
abban az esetben is létrejönnek. Azonban a gerincagy hátsó ré
szére i.s hat, az érző ideg pályákra: ezt mutatja a külső inge
rek :i.ránti fok0zott érzékenység szoralmérgezés esetén. 

A sz oral indikáci.ó:i: 
1./ szélhüdésekben: mig a vérömleny az agyban fel nem szivódik, 
addig a haszná1a·ta káros. 
2./ Szürkehályog bizonyos eseteiben, külsőleg alkalmazva. 
)./ Arcidegfájásban, kari.degfájásban. 
4./ Lueses csontfájdalom esetén 
5./ Epilepsiában 
6 
Végül a szerző megemliti a szoralmérgezés esetén követendő el-' 
járást: hánytatószerek, ellenmérgek /gubacs, kinakéregi adása. 

•j. 
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Feichtinger, Alexander: 

Animali.a vertebrata Hungari.ae ortutu pharmacologico 

consi.derata. 

Magyarország gerinces állatai farmakológiai szem
pontból vizsgálva. 

184o. 

A szerző 32 oldal terjedalmű értekezését /3o/ az állatvilág 
felosztásával kezdi: 
Az állatvilág két nagy csoportra osztható: gerincesek és geri.nc

·telenek. 
A szerző tanulmánya ·tárgyául a magyar földön élő, gyógyá

szati szempontból fontos geri.nces állatokat választotta, mint 
i.rja bevezetőjében, 11hazaszeretetből". Mi.ndegyik vizsgált ál
latnak le ir ja kűlsejét, elterjedési. terül.etét, gyógyászatban 
felhasznált részei t, gyógyhatását, i.ndi.káci.ós területé·t s dózi
s át. 

I.osztály: Mammalia. Rend: Prensiculanti.a. Család: Palmipa
da. Cas·tor Fi ber Linné. Hód. 

Gyógyásza·tban használ t részei: axungia-, és felliculis 
castorei. 
A folliculí..s a legujabb analizi.s /Brandes/ szerint tartalmaz: 
illóolajat, gyantát, állati rostokat, ko1eszterin·t, kálcium
fosz:t'átot- és karbonát ot. Kés zi tményei: Aqua castorei. destil
la ta, Tinetura castorei. simplex, Tine t. easterei aetherea, 
Eli.xir.antihystericum, extractum castorei. 

Gyógyhatása: mint áll.ati eredetű anyag, könnyen asszimilá
lódik. Illóolaj és gyanta tartalma mi.att idegességben, asztmá
ban, gyomorfájásban, epi.lepsziában, hisztériában hatásos. 

Rend: Bisulca. Család: Cervina. Cervus Elaphus L.Szarvas. 
Felhasznál t részei: szarva és faggyuj a. Készi:tményei és gyógy
hatásai a szarvnak: 
T~7~0leum cornu cervi: a szarv forgácsainak száraz desztillá
ciójával nyerik /az Ol.animale Dippelii., Sal.cornu cervi és a 
Bpiritus cornu cervi. előállítási mÓdja is ez, csak más-más hő
mérsékleten/. 

·;. 
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Belsőleg reumában, külsőleg 'tumorok elosztásában, köszvényben 
használ ták. 
2./ Oleum animale Di.ppeli.i: alkalmazása ·téni.ázisban belsőleg, 
idegességbsm, hi.sztéri.úban külsőleg. 
3./ Sal volatile cornu cervi. /seu ammonium carbonicum pyroole
osum/: sárgásfehér, ammónia sza gu, csi.pős i.zü, vizben oldódó 
kristályos anyag. Hevi téskor szubli.mál. Gyorsan és tartósan 
megjavitja, gyorsitja az idegrendszer és a kollaterális erek mü
ködését. Izzasztó, görcsöldő. Indikáci.ója: fe bris nervosi.s, pa
ralysis, apoplexia nervosa, króni.kus rheuma és hysteri.a. 
4./ Spiri tus cornu cervi. /seu Li.quor ammonii.i carboni.ci pyroolee
sus/. Sárga szinü, ammóniaszagu, csipős, kesernyés izü folyadék. 
Hatásai., mint a Sal.cornu cervinek. 
5./ Cornu cervi. ustum ni.grum /seu Os sa us ta nigra, Carbo anima
li.s, spodium ni.grum/. Fekete szi.nü, göbös, nehezen gyullad. A 
Pulvi.s dentifricius alkotórésze. 
6./ Cornu cervi ustuaa1bum /seu Ussa ad albedinem usta/: bá
zikus kalciumfoszfátból áll. Csontbetegségekben alkalmazzák. 
7. l Phosphorus substanci.a: vi.aszhoz hasonló állományu, sárgás
fehér, levegőn gyorsan illanó, sötétben foszforeszkáló, dörzsö
lésre gyulladó anyag. Jól záró fekete üvegben, viz alatt tart
juk. Belsőleg adva stimulál, nagyobb adagban toxikus. Külsőleg 
olajos emulzióban, tumorok eloszlatására alkalmas. 

Sebum cervinum: megtisztitett állapotban használjuk, avas 
nem lehet. Az emlőbimbók gyulladásában, gennyes bőrbajok ese
tén külsőleg alkalmazzuk. 

Család: Cavi.cornia. Ovis Ari e a L. Juh •. 
Gyógyászatban használt részei: faggyu /a vese tokjából szárma
zik/, beléből készült hur /sebvarrásra/, csontja /aktiv szén 
készül belőle/, tejsavó /langyosan köhögésben, tüdőhurutban/. 

Capra Hircus Linné. Kecske. 
Használatos részei.: f'aggyu, tej /86,5 % viz, 4,5 % kazein, 
5,85 % saccharóz, oldható sók, nHrogénvegyületek, nyomokban 
ecetsav/. A tejsavó tabesben jó hatásu. 

Régen használták a gyomorból előállitott pilae-t, antidotum
ként és ragály ellenes szarként /Bezoár germani.cum/, pestisben. 
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Genus Bos. Bos Taurus Linné. Ökör. 
Használt részei.: faggyu, velő, bőre, epe, tej /savó, vaj, 
turó/, vére, husa, gyomra. 
Epe: gyorsan romli.k, ezért ki vonatot készi.tenek belőle /fel tauri 
:i.nspissatum, seu extractum fel.lis fusco-viridi.s/. Alkotórészei: 
kolesterin, zsirsav, ela in, cholin, gyanta, cukorszerü anyag 
/taurin/, festék, kazein, albumen, nyálka, nátrium és káli.um 
bicarbonát, - acetát, - szulfát, - foszfát, -ammóniumkarbonát, 
nátrium klorid. 
A bé~mozgást gyorsítja, a gyomorszekréciót növeli és javitja, 
az emész·tést elősegiti. 
A csöves csontokat a hussal együtt lassan főzve, majd besüri.t
ve aromás növényi anuagokat adva hozzá, zselatinos száraz ·ta
bulákat kés zi t enek belőle /tablettes de boui.llon/, amely nagy
hatásu tápszer. 
Tej /tehéné/: tápláló, bevonó, fémmérgezésben anti.dotum. Kül
sőleg kataplazmában, csőrében és fürdőkben használják. Ujabb 
időkben szi.rup, pasztilla, por készül belőle. 
Tejcukor: süri'tett tejsavéból készül. A "nedvek cs:i.pősségét" 
/lympha/ javi'tja, ezért tüdőbajba~, haematuriában jó hatásu. 
Nagyobb adagban hashajtó. 
Tejsavó: tuberkolózisban, bél obstrukciókben adják. 
Vaj: ólommérgezésben be~sőleg, daganatokban, égési sebekben 
használt kenőcsök alapanyaga. 
Vér: friss állapotban hatásos epi.l.epsziában. Kiszári tva a 
gyógyszerészi. munkában szerves folyadékok clarificati.ojára. 
!l1!.§.: aktiv sze ne t készi.tenek belőle, makacs mirigytumorban hasz
nálják. 
Gyomor: kiszáritva gyomoremésztés elősegi:tésére. Ez a tulajdon
sága a benne levő pepszi.nnek tulajdoni.tható. 
Nagyon jelentős gyógyszer az emberi. himlő megelőzésében a te
hénből készült vakcina. 

Bos Bubalus Linné. Bival. 
Hamnálatos részei: faggyu, epe, tej, vaj. 

Felhasznált részei.: zsir /a nyak bőre alól/, tej /tüdőbajban/. 
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Eguus Asinus Linné. Szamár. 
Teje az egyéb á:na·tok tejénél több tejcukrot tartalmaz. Táp
láló, könnyen emészthető. Tüdőbajban használták. 

Rend: Multungula. Család: Setigera. Sus Scrofa L. Disznó. 
Zsi.rja kenőcs ök és emplastrumok alkotórésze. Könnyen avasodik. 
Chevreul állapitotta meg az alkotórészei.t: elai.n, stearin, mar
garin, nátriumklorid, - acetát, stb. 

II. osz·tá1y: Aves. Rend: Rasores. Család: Phasi.ani.dae. 
Gallus domesticus Brisson. Kakas. 

Gyó~ásza'tban a ·tyuk tojását alkalmazzák ki terjed·ten. A tojás 
alkotórészei. Proust szeriut: lo,69 % héj és hártyák, 6o,42 % 
fehérje, 28,89 % sárgája. 
A tojáshéj alkotórészei. Vauquelin szeri.nt: 89,6 % kálciumkar
bonát, 5, 7 % kálcium- és magnézium foszfát, 4, 7 % kenet és va
sat tartalmazó szerves anyagok. A héjat pori.tva, adszorbens
ként, égete-tt maradékát /carbo testarum ovorumi golyvában hasz
nál ták. 
Tojásf'ehérje: Hideg vizben oldódi.k, meleg vizzel, savakkal, al
koholl.al koagulálódi.k. Nehezen emészthető. Bevonó hatása miatt 
reked·tségben, köhögésben jó hatásu. Fémmérgezésben. KülsŐleg: 
égési sebekre, tejjel és oliva olajjal keverve. Felfekvésben 
boralkoholos linimentumban. 
Sárgá,ja: hi.deg vizben emulgálódik, me1eg vizben és alkoholban 
koagul.álódik. Könnyen emészthető. Sürü, sárga, könnyen avaso
dó olaja·t tartalmaz /oleum ovorumi. Enyhit ő hatása miatt adják: 
tabes, atrophia, tussis, ic·terus, epekő, krónikus gyomorbaj 
esetén. Disentariában csőrében, oliva olajjal keverve. Kenő
csökben /"emésztő kenőcs"/ fekélyekre és sebekre. 
A gyógyszerkészitésben gyanták, zsi.rosolajok, kámfor vizben 
történő emulgálásához használják. 
A tojásolajat /éterrel a tojássárgából ki.vonható/ ujabban ren
delik aranyérben, az ajak és az emlőbimbók hámfosztott álla
potában, külső1eg. 

III. osztály: Ampibia. Rend:SAurii. Család: Lacer"ti.ni. 
H La~ rt a agi J js L__Gy_ik~ 

Bőrét darabokra vagdalva törésekre, sebekre alkalmazzák. 

·;. 
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Rend: Ophidi.i. Család: Venenosi. Vipera Berus Goldf. 
Kurta farku kigyó. 

Gyóg;rhatása többféle van, még nem sikerült ki.kutatni, milyen 
vegyület okozza. 
Fri.ss vi.perát megfőzve zselatinszem anyago-t kapnak, amely 
hatásos gvóg;rszer ·tabesben, scrophulosi.sban, herpesben, lep
rában. Kiszáritott vipera pora alkalmas exanthémában. Gerin
cé·t váltóláz elle;~, zsirjáll; szemkenőcs ök alkotórészeként hasz
nál ták. 

Rend: Chelonii. Család: Emydae. E~ys Europaea Schweigg. 
Te kenyős béka. 

Zsi.rja jó hatásua sebfájdalmak enyhitésében. Husából kocso
nyás leves főzhe·tő, hozzáadva aromáa anyagokat, tabesben, tü-
dőbajban használ ták. ' 

Rend: Batrachii .• Család: Ranoi.dea. Bufo cinereus Schneid. 
Varas béka. 

A friss békát rosszi.ndulatu, rákosfekélyekre a1ka1maz·ták. Szá
ritva és elége'tve, a hamuját vizhajtóként, izzasztóként hasz
nálták. 

·IV. osztály: Pisces. Rend: Chondrop'terygi.i. Család: Stu-
ri.ones. Acipenser Huso. Viza. 

Uszóhólyagja collagén tartalmu. Orvosi és technikai célokra 
alkalmazták: a friss léghólyagot megtisztitva, vizben ázta't
jálc, külső lernezét lehuzzák, megszáritják. Fehér, áttetsző, 

rugalmas, szagtalan, iz telen. Hideg vi.zben megduzzad, 3o-4o°F 
-os meleg vizben és alkoholban oldódik. Vizes meleg olda'ta 
szi.nteilen, lehütve megkocsonyásodik. 
John analizise szerint fŐbb alkotórészei.: 
7o % collagen, 4 % szabad tejsav, ká1i- és nátriumsők, kal
ciumfoszfát, 2,5 % oldhatatlan ros·tos anyag, 7,5 % viz. 
Tápláló, bélbevonó tulajdonságu. Alkalmazták tussis, diarrhoea, 
dysen'teria esetében és a hugy-hólyag betegségeiben. 
A gy-ógy-szerészetben oldaták clarifi.catio-jára használ ták. 

Rend: Ossei. Malacopterygii.. Család: Siluroi.des. Silurus 
Glanis Linné. Hartsa. 

KoHagén tartalmu uszóhólyagját használták, ichthYocollát ké
szite·ttek belőle, a vizából készült :ichthyocollát helyettesi
tette. 

·;. 
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Család: Salmones. Salmo Thymallus Linné. Lepényhal. 
A nap hevétől a belsŐ szarvekből kiolvadt zsírját használták, 
/Oleum aschiae/, kornea homá:ly csökkentésére, izületek sorva
dásában /az izületet a hold növekedésekor kellett bekenni.!/, és 
a bőr szemölcsei.nek a kisebbitésére. 

Család: Gadoidei. Gadus lota. Menyhal. 
Májából a napaütésen k:iolvadó olaját használták kornea homály, 
hályog gyógyítására. S.z.igoru követelmény, hogy ne legyen avas, 
mert irritálja a szemet! 

Értékelés: Az értekezés kidolgozásának iéején a azerves kémiai 
analitika és preparativ munka kezdeti szakaszát éli. A szerves 
kémia fejlődését elősegitették az ál1ati és növényi szerves 
gyógyszeranyagokra vonatkozó vi.zsgálatok. Ezt a próbálkozást 
tükrözi. és emiatt volt korábim jelentős ez az értekezés - ma 
már több,benne felsorolt anyagot és gyógyszerformát kérdéses
nek tekinthetünk és nem alkalmazunk a gyógyításban • 

• l 
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Peller, Josephus: 

Dissertatio inauguralis botanico-pharmacologico-medi.ca. 

Plantae officinales Hungari.ae i.ndigenae. 

Ma~országi orvosi növények. 

1843. 

A szerző 68 oldalra terjedő értekezésének /31/ bevezetőjében 
kifejti, hogy a növényvi.lág nagyon jelentős az emberiség életé
ben. A növény tápanyag és gyógyszer. Hazánk bőven ki.ná1ja a 
legkülön:félébb növényeket, de a tudósok "olly hidegeknek lát
szanak lenni" a növényvizsgálatok, kutatások iránt. A szerző 
tudásához mérten :foglalkozi.k a gyógynövényekkel, meggyőződése, 
hogy ez nem hiábavaló, mert "ki mit adhat ••• -az a közjó, 
müvelődés és haladás phoenixének szárnyába ha nem i.s egész 
tollat, de legalább a tollvitorla egy picike részét adá." 

A növényeket Linné rendszere alapján tárgyalja. Összesen 
2o6 növényt sorol :fel, 24 "seregbe" osztva. Röviden bemutatja 
a legjellemzőbb mor:fológiai tulajdonságaikat, elterjedési te
rüle tüket, gyógyászatban felhasznált részeiket, ezeknek gyógy
hatásait, valamint a belŐlük készitett gyógyszer:formákat. A 
:felsorolt növények közül sokat napjainkban is használunk, pél
.dául: 

Gyökönke /Valeri.ana of:fici.nalis/: a III. seregbe tartozik. 
Gyökerét használják. Nyugtató, görcs-csillapi tó. I\észi tményei: 
illóolaj, vizes kivonata, száz-az extraktuma, ti.nk·tura, szirup. 

Redőszirom /Datura/: 
maszlagos /D. strammonium/: az V. seregbe tartozik. Levelét, mag
vát használják. Kis adagban fájdalomcsi.l1apitó, bóditó, nagyobb 
adagban mirgező. Készitményei: extraktum, tinktura, olaj, ir. 

Csalmatok /Hyosciamus/: 
bolonditó /nigra/: az V. genuaba tartozilt. Használják herbáját 
és magvát. Fájda1omcsi1lapitó, nagyobb a&:glan mérgező. Készit-

·;. 
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ri!ák /Papaver/: 
kerti /somni.ferum/: a XIII. genusba tartozik. Tokját és magját 
használják. Fájdalomcsillapitó, bódi'tó. Készitményei: sajto1t 
olaja és szirupja. 

G.yüszüvirág /Digita1is/: 
piros /d.purpurea/: a XIV. genusba ·tartozik. Levelét használják. 
Vi.zha j tó, lb.ánytató, bódi·tó. Mérgező. Készitményei: extraktum, 
tinktura, ir, tapasz. 

Ziliz l Al the a/ 
ll'lakola /A.officinalis/; a XVI. genusba tartozik. Használt részei: 
herba, gyökér, virág, mag. Bevonó, lágyiotó, gyulladáscsökkent ő, 
készi tményei: szi.rup, zili.z-"tészta /Past a altheae l, ir. 

Higviri ez /G.li.ci.rhiza/: 
ikrás /G.glandulifera/: a XVII. genusba tartozik. Gyökerét hasz
nálják. Oszlató, lágyitó. Készitményei.: szirup, extraktum. 
"Összetételekhez javitókép járul." 

Székfü /ll'latricari.a/ 
orvosi /M.chamomillae/: a XIX. genusba tar·tozi.k. Virágját hasz
nálják. Gyulladáscsökkentő, idegnyugtató, görcscsillapi.tó. Ké
szitményei: olaj, kivonat, szi.rup. 

Értékelés: Linné után a botanika már nem csupán orvosi-gyógysze
részi. segédtudomány, hanem a természettudományoknak önálló szak
ága. A XIX. század közepén a növénytannak az eszméit csak homá
lyosan megértve, fő cél lesz minél több növény gyüjtése, elneve
zése és le irás a, ame1ynek nem csekély haszna a hazai. flÓra meg
ismerése volt: ebben nagyrészt vállaltak a kor orvosai, amelyet 
ez az értekezés is bizonyit - munkásságukkal elősegitették a 
farmakognózis tudományának fejlődését is. 
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Károlyi, Samuel: 

Dissertetic inaugural:i.s medica de anatomie micro.logica 

plantarum. 

Elemi növény-bonctan. 

1844· 

A szerző .33. oldal t ki tevő értekezésében /32/ a növényeket 
felépitő, legkisebb, mikroszkóp /"górcső"/ alatt látható anya
gol{at és sejttipusokat ismerteti. 

A növényrészeket, amelyeket vizsgálunk, elő kell késziteni: 
a sziromleveleket vizbe áztatni, hogy a bennük levő levegőt ki
üzzük; a vastagabb növényi részekből vékony metszetet készite
ni. A mi.kroszkópot /világitás, lencsék helyzetet/ megfelelően 
be kell álli·tani, hogy ne kapjunk torz képet. A vizsgálandó 
növényi. részre vizet kell cseppenteni és üveglemezzel befedni, 
mi.előt't a mikroszkóp alá tesszük. 

A szerző a technikai. tudnivalók u·tán a mi.kroszkópban lát
ható növényi sejteket jellemzi.: a növényi szervezet egyféle 
sejtszövet vál tozatai.ból épül fel, mig az állati négyféle sejt
ti.pusból. 

A növényt alkotó sejteknek a következő csoportjai vannak, 
Meyen és Moser /Berlin, 1839./ vizsgálatai alapján: 
1./ Részletes gyurmasejt /mesenchyma/: egymással csak néhány 
ponton éri.ntkező, gömbölyü sejtek szövetet alkotnak. 
2./ Rendes gyurma /Parenchyma/: a sejtek vi.zszintes és függő
leges irányban helyezkednek el egymás mellett, oszlop alakua!. 
:3./ Ferde alapu gyurma /prosenchyma/: a sejtek a mikroszkóp
ban rombusz alakot mutatnak. 
4./ Rostuzövetgyurma /pleurenchyma/: igen hosszu, vastag hár
tyás sejtek, oldallapjuk mentén érintkeznek egymással. 

A növényi sejtszövet /textus cellulosus/ sejtjei azonban 
ritkán mutatnak szabályos alakot, többnyire eléggé szabályta-

1eveg6ve1 
telt hézagok, sejtközötti járatok vannak. 

·;. 
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A sejteket szi.ntelen, átlátszó, vékony hártya borítja, eddig 
még a legnagyobb nagyitásu górcső sem fedezett fel rajtuk nyí
lásokat. Ha burgonya sejtjeit vizsgáljuk jódoldattal lecsep
pentve, a burgonyasejtben levő keményitő megkékül, tehát a 
jódolda t átjutott a sejt falán. Még a jelenség biztos magya
rázatát nem tudjuk - irja a szerző 18.33-ben. 

A növényi sejtekben különböző anyagok mutathatók ki: sók, 
savak, oldot·t állapotban, folyékony, mézga, nyák, gyanta, bal
zsam, illó- és zsi.rosolajok, valamint szilárd állományu aby?gi:Jk: 
1./ festszer /chromula/: lehet zöld /chlorophyll/, vörös, sárga, 
kék, növényektől és növényi résztől függően. A savak á kék 
szint vörösre, lugok zöldre festik, a sárgát a savak először 
kékre, majd zöldre változtatják. 
2./ keményítő: szi.ntelen, átlátszó golyócskák :lbrmájában. Jód
oldattal kimutathatók. A keményitő szemcséket többré·tegü hár
tya borítja, mely a jódtól bernára szineződik, csak ennek a fel
repedése u·tán tud reagálni a keményítő, Leuwenhoek és mások 
v i zs gála ta i s zerint. 
)./ Jegeezek /kristályok/: több növénycsaládban fordulnak elő, 
többféle anyagnak és form<Wak: 
sóskasavas, ri.tkábban alma-, szén-, és vi.lsavas /kénsav/ ká1ci.
umbó1 állnak, vizben nem oldódnak. 
Lehetnek tüalakuak /raphiaes/, csillag- és buzogányalaknak /"csül
lős-jegeczek"/. 

A növényekben speciális feladatokat lát el az ugynevezett 
edényszövet: ez sok sejt egyesüléséből létrejött csőhálózatot 
alkot. Lehetnek tápedények /anyagokat szállitanaki és légedé
nyek. 

A növényekben még más, jól megkülönböztethető képleteket 
is találunk, ilyenek: 
1./ A miri.gyek /glandulae/: illó olajat, zsíros olajat, gyantát, 
mézgát, nyálkát el.választó és tartalmazó, nagy térfogatu sejtek. 
2./ A szőrök /pili./: a felszívás és párologtatás a feladatuk. Ugy 
tünik, ezek a mirigyek kiválasztó csatornáit képezik /például a 

• 

·;. 
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A szerző értekezésének zárószakaszában kifejti., hogy ·tud
ja jól: 

"Az egész természetben s' igy a' növénybonc z tanban i.s marad
nak kétségek, homály ok, maradnak fel nem födözhető titkok. Eze
ket a' természetből egészen kiküszöbölni ••• "nem lehet! 

Értékelés: A nagyszabásu növénygyüjtéeek, növénymeghatározások 
és növénylei.rások magukban rejtették a veszélyt, hogy a botani
ka formáli.s i.rányba terelŐ<lik. Ezért vol t nagy jelentőségli a 
botanikában a mikroszkóp használatának bevezetése: lehetővé 
tette a növényanatómia kialakulását és igy a botanika tovább
fejlődését. 

A mikroszkópos techni.ka kidolgozása, a növény mi.krószkópos :fel
épi·tésének a kikutatása, a növények mikroszkópos, finomabb szer
kezetének a felderítése, az alkalmazott nomenklaturák - amelyeket 
ebből az értekezésből megismerünk - nemcsak saját korukban kép
viseltek nagy tudományos értéket, hanem napjaink f·armakogúóziá
jában is érvényesek. 
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Koharitsch, N, Joannes; 

Dissertatio inauguralis medica de nuce vomica. 

Az ebvészmagról. 

1844. 

Az ebvészmag a Kelet-indiai ebvészfa narancsnagyságu, sár
ga, husos bogyótermaének a magva. Sárgás hamuszürke szinü, 
pelYhes, ovális, gyengén illatos, keserü izü. Egy gyümölcsban 
három-öt mag van. 

Alkotórészei: 
szorál /strychnin/, szükel /brucin/, szorsav lacidum strychni
cum/, sárga fes·tékanyag, zöld, olajos állományu anyag. viasz, 
mézga, keményitő és cukor. 

A szerző 16 oldal terjedelmü értekezésében /331 a követ
kezŐkben ismerteti. a sztri.chnin, a brucin és az acidum strych
ni.cum kivonásának módját a magokból, valamint fi.zikai. tulajdon
ságai.kat, kvali'tativ kémiai. reakcióikat; amelyek közül speci.
fikusak a következő reakciók, igy felhasználhatók a szeralban 
bruci.n és szorsav szennyezés kimutatására: 

a brucin tömény salétromsavban oldva rózsaszinü, majd na
rancss zi.nü lesz; 

a szorsav /amely alkoholban és vizben jól óldódi.k/ a réz
sókat oldataikból smaragdzöld szinnel csapja le. 

Az ebvészmag farmakológiai hatását a azoral eredményezi. 
Főleg a gerincagyra és az ebből eredő mozgatói.degekre hat. Ke
serüanyag tartalma következtében étvágyjavitó. 

Nagyobb dózisban mérgező hatásu: izommerevség, majd görcsök, 
hányás, lassu pulzus, mehézlégzés és bódulat a mérgezés jelei. 
A mérgezés ellenszerei.: hánytatók, ópium, vagy morfin /a mozga
tóidegek ingerlékenységé-t csökkentik/, valamint a Nhandiroba 
Fevi.llea nevü délamerikai növény magva. Alkalmazása nagy óva
tosságet igényel, mert az idegrendszer "ép' s kórtanos szöve-
ti. jelentősége és a' sze r végső hatása mindeddig homályos •• , ". 

használták és használata 
ujabb időkben is 11 ••• még mi.nd eddig a' tapasztalati. körbül 
alig vergődhetett ki. 11 

•/. 
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Felhasználása: 
1./ Alhasi bántalmakban, szivbántalmakban, fejfájás egyes 
esetei.ben, ólommérgezésben, a gerincagyi hatása miatt. 
2./ Görcsök eseté~, ha azok a vegetatív idegek "ingerlékeny
sége tompaságától" származnak: igy gyomorgörcs bi.zonyos ese
teiben, epi.lepsziában, dispnoeban. 
3./ Rendellenes kiüri'tésekben, amelyek a bélcsatorna, hugy
hólyag és hugycső nyálkahártyz;ijí,nak rendellenes elf'ajulásá
ból származnak. 
4./ Azokban a szélhüdésekben, amelyekben gyulladás már ni.ncs 
és amelyeket a gerincagy bántalma okoz /ideges eredetü gyomor
- és szivpanaszok esetén, emésztési bajokban, lueses csontbári
talmakban, arci.degfájda1omban. l. 

A szerző a továbbiakban felsoreja az ebvészmag készí tmé
nyei.t: 
1./ Ebvészmag por /Pulvi.s nuci.s vomicae/: szi.vós, nedves ál
lománya mi.att az ebvészmag nehezen porithat ó. Régen kiszári.
tották, de ekkor a hatóanyagai. nagy része elbomlott. Ujabban 
a megreszelt magokat tragacantha nyákkal tésztává alakitják, 
szebahőmérsékleten kiszáradva könnyen pori.thaló. Keserűsége 
miatt "hártyában" kell a betegnek bevennie. 
2./ Ebvészmag vizenyős vonat /Extractum nucis vomicae aquosum/: 
az ebvészmagokat vizzel főzi.k, majd sürüre bepárolják a le
szürt folyadékot. Barnás-fekete szinü. 
3./ Langos ebvészmag vonat /Extractum nucis vomi.cae alcoho-
1idum/: a vizes kivonatnál több hatóanyaget tartalmaz. A da
rabokra tört ebvészmagokat alkoholban áztatják, a leszürt al
koholos folyadékot enyhe me legi téssel szárazra párol ják. Zöl
des-barna szi.nü. 
4./ Ebvészmag festvény ITinetura nuci.s vomicae/: a megtört 
ebvészmagol\at hatszoros mennyi.ségü alkoholban három napig áz
ta·tják, átszürve használják, ál'talában csak külsőleg, ammóni
umhi.droxiddal keverve, bőrizgatónak, a szélhűdött részekre 
kenve. 

·;. 



- 94 -

Értékelés: A növény tartalmi. részeinek, hatóanyagainak az 
izolálása, megti.szti.tása a növényi ballaszt anyagoktól, fizi
kai és kvalitativ kémiai. reakciók kidolgozása, a szennyező ké
mi.ai anyagok kimutatása specifikus reakci.ókkal, a ható;;rnyagok 
élettani hatásainak a felderítése - ezeknek a feladatoknak a 
megoldása a XIX. század közepére igen magas szinvona1at ért 
el, ami t ez az értekezés is bizonyi t. Nemcsak a f8!'rmako1ógi.a, 
hanem a növénykémi.a mai. fej1ődéséhez i.s alapot adott. 

·;. 
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Korbuly, Alexander: 

Di.ssertatio inauguralis medico-pharmaceutica de synthesi. 

pharmacorum respectu chemi.co. 

Értekezés a gyógyszerek összetételéről vegytani. 
szempontbó1. 

1844. 

A szerző 2B oldalra terjedő disszertációjának /.34/ beve
zetőjében leszögezi, hogy a gyakorló orvosnak vegytani és gyógy
szerészeti ismeretekkel kell rendelkeznie. Ha ezek az ismeretei 
hiányosak, hi.bákat köve·thet el a gyógyszerrendelésben: 

"Egymással összekötött gyógyszerei a hibás összekö·tés kö
ve·tkeztében egymást vegyileg megvál toz·tatják, egymásnak ere
jét elveszik, sőt egészen uj gyógy - vagy vegyitest áll elő, 
- 's mind ez a' rendelő orvos tudta~· akarata nélkül, pedi.g 
ha erre nem számolt, hogy várhatja gyógyitásának jó sikerét?" 
Ez a körülmény nemcsak az egyazon gyógyszerbe rendelt anyagok
ra vonatkozik, hanem azokra is, amelyeket a beteg külön gyógy
szerben vesz be, 'de ugyanabban a z időpontban. A :furmakológi.ai 
hatás létrejöttében f'i.gyelembe kell venni az "étrendi.- és a' 
beteg ·testében képlődő anyagokat" is. 
Bizonyos esetekben az orvos "kénszeritve van", hogy ezek iuda
tában is össze nem f'érő anyagokat együt·t rendeljen. 
1./ Uj vegyi eredményt akar eszközölni., például a szénsavas 
sókat savakkal, vagy savanyu sókkal írja együtt, hogy szén
sava t nyerj en. 
2./ l~em célja uj vegyület előállitása két vagy több anyagból, 
de a "tapasztalás a' gyógyászatban bizonyos hibás összetételü 
szert hasznosnak taHíl t"! 
3./ Az egyik anyag bontja a másikat, eközben maga i.s változik, 
de éppen ilyenformán a nagyobb gyógyhatásu. Nagy vigyázatra 
van szükség belsőleges adagoláskori 

--~---~~~-~~._J~~~~~~~~~~~~~·k~-p,~a~,á~-~-~á~l~<}~~éa!i~lrcy'agokat rendel 
együtt az orvos, amelyek között bomlásnak kell történie, az 
uj vegyületet és hatásait pontosan nem ismeri, azonban 11meg
van győződve azon szer hsznos ••• vol t áról"! 
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A gyágyi tásban lehe·től.eg egyszerü gyógyszereket alkal
mazzunk, kerüljük a sok komponensü összetételeket. A vegy
tani szabályok betartása mel1ett is követhet el az orvos hi.
bákat a gyógyszerrendel.ésben, mivel "életmiives vegytanunk 
nincs ••• annyira kimüvelve", hogy mi.ndenre figyelmeztetne, 
ézért óvatosan alkal.mazzunk a gyógyászatban uj anyagokat. 

Figyelemmel kell lenie az orvosnak azokra a vegyi. válto
zásokra is, amelyek "a' ezerek eltartása alatt különbféle 
természeti okok miatt -" következhetnek be, mint például a 
me leg, fény, nedvesség hatására. Emiatt fi.gyelembe kell vennie 
az orvosnek a következőket: 
1./ oldat formában a gyógyszerek gyorsabban romlanak; 
2./ a hő ha·tására változnak az anyagok, amel.yek illó anyagok
ká:p,növényi enyvet, növényi- vagy állati fehérjét, tojássárgá
ját, hig cukorol.datot, vagy zeiros ol.ajokat tartalmaznak: 
igy a szörpök /szi.rupok/ meleg helyen fermentálódnak, a kép
ződött ecetsav bontja a többi alkotór4Et is; 
3. l a könnyen azétfolyó anyagokat a nedvességtől óvni. kell; 
/például kalciumklorid - "sósavas mészéleg"/ 
4./ a fénytől el kell zárni. némely fémsót /például higanysók/. 

H a az anyagokhoz "bi.zonyos mellékes hozzátétel.t" eszköz
lünk, megóvhatjuk a tárolás alatti bomlástól: igy például ha 
"a' hami.blacsos kenőcshöz egy kevés szénsavas keseré.loget" te
szünk /káliumjodid tarta1mu kenőesbe magnéziumkarbonátot/ vagy 
például a folyékony gyógyszerekhez /nyákos keserü főzetekhez, 
kivona·t-oldatokhoz/ egy kevés tinkturát adunk, a hő hatására 
lassabban romlanak meg. 

A szerző a továbbiakban felsorol néhány egymással össze
férhetetlen anyagot: 
1./ Savakhoz alkáli.ákat ne írjunk, ha a sav ha·tására van szük
ségünk /mert közömbösitik egymást/. 
2./ Savakhoz ne rendeljünk olyan sókat, amelyben a savi rész
nek kisebb az affinitása, mint a mi savunknak, a fémhez, mert 
a mi savunk kiszorítja sóját a gyengébb savat, igy példáu].: 

ecetsavas ólom +_!c~_nsav - kénsavas_J)~om-·Lece-tsav 

•j. 
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J./ "Sónemzők"-höz ne írjunk /büzeny-HBr, iblany-HJ/ erős a1-
káliáka t /hi droli.tikus bomlás! l. 
4./ A sók szétbomlanak: erős savaktól, erős alkáliáktól, egyes 
esetekben más sók ál tal is, például 

vasszulfát + Ólomacetát .., Ólomszulfát + vasacetát. 
5./ Szappanok: tulajdonképpen a sókhoz tar·toznak. Bontja minden 
sav, mi.nden erős lug, minden fémsó. 
6./ Csersav: bontják az ásványi savak, fémsok, keményítő. 

7./ Gyanta: bontják a tömény ásványi. savak, és az ó1omacetát. 
8./ Zsiradékok: bomlanaktömény ásványi savaktól és tömény lu
goktól. 
9./ Fehérje: bomtják az erős lugok, réz-, Ólom- és vassók. 
lo./ Cukor: tömény ásványi savaktól bomlik. 
ll./ Növényi. nyák: Ólomsók, tömény ásványi savak bontják. 

Az emlí tet·t szabá.lyoka·t az orvosnak ismernie kell, nehogy 
a gyógyszerek összetétele, eltartása és készi.tése teki.ntetében 
hi.bát kövessen el és ezzel 

"kárt okozzon bete gének"! 

Értékelés: A disszertáció érdekessége és nagy értéke a több 
gyógyszer együttrendelése esetén bekövetkező farmakológiai és 
kémiai inkompatibi.litások felismerése, amely saját korában i.s 
nagyon ujszerü és haladó volt és amely napjaink orvoslásának és 
gyógyszerészetének i.s aktuáli.s problémája. 

·;. 
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IV. Az 177o-1848. között készül t orvosdok t ori. értekezések 

statisztikai értékelése. 

A di.sszertációk egy részének tartalmi megismerése után a 
továbbiakban statisztikai felmérést végeztem több szempont a
lapján a felkutatott és rendelkezésemre álló 897 diszertáció 
összességéből. Ebben a felmérésben, értékelésben nagy segit
séget jelentett Réti. Endre időközben elkészült "Egykori doc
tori dii:ssertatiók" /5/ ci.mü munkájao 

1./ A gyógyszerészeti témák helyét vizsgáltam először a 
többi. orvosi szakterülethez viszonyitottan, az orvosdoktori éta
tekezések tükrében. Réti a 897 orvosdoktori értekezést 46 kü
lönböző tudományszak ba csoportosHja, azonban az értekezések 
számszerü megoszlását az egyes szakek között nem elemzi és nem 
értékeli. Az 1. sz. táblázatban, majd az I. sz. diagrammon uru
tatom be a gyógyszerészeti témák arányát a többi. orvosi. szak
területhez vi.szonyitva. 
A táblázat és a diagramm tanusága szeri.nt az 177o-tő1 1848-
-ig terjedő időszak 897 értekezése közül 116 értekezésnek a 
témája gyógyszerészettel kapcsolatos, ami. 13 %-ot reprezen
tál, a többi szakhoz viszenyitva a legmagasabb. 

2. l A másodi.k statisztikai e1EIIlllzés célja az vol t, hogy képet 
kapjak a gyógyszerészeti tudományokkal foglalkozó értekezések 
számának időrendi, évenkénti alakulásáról, :figyelembe véve az 
összes orvosdoktori értekezés számát. G1obáli.s statisztikai 
felmérést végeztem, melynek eredményét a 2. sz. statisztikai 
táblázatban foglalom össze. 
1785-1815. között készült orvosdoktori értekezés, mint már le
irtam, nem volt fellelhető a könyvtárakban. Hőgyes Endre vi
szont megadja könyvében /8/ az ebben az időszakban greduál
tak számát is, évenkénti bontásban, amelyet a 2/a. sz. táblá
zatban mutatok be. A greduál ás követelménye volt 1795. junius-

--~----------······-1Q.~i~~~BL~~~~~X~ülldL~~~~~~'~~~-~-4~i~iSZ'ertációk elkészültek, 
azonban azok tartalma, értéke sajnos ismeretlen marad· számunk-
ra. 

. l. 
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szám szak neve 

1. állattan 
2. bonctan 
3· bőrgyógyászat 
4· daganat 
5. diagnosz·tika 
6. dietéti.ka 
7. egészségügyi felvi

lágesitás 
8. egészségügyi intéz

mé;nyek 
9. élettan 

9/a. eJs5segély 
lo. élvezeti szerek 
11. emésztőszervi beteg-

ségek 
12. etika 
13. evolutio,fejlődéstan 
14. fertőző betegségek 
15. fogászat, szájbetegs. 
16. fül-,orr-,gége 
17. fürdők,gyógyvizek 
18. gyermekgyógyászat 
19. gyógyszertan, gyógy-

szerészet, vegytan 
2o. ideg-,e1megyógyászat 
21. igazságügyi. orvostan 
22. kazuisztika 
23. kórtan, kórbonctan 

------

ért. 
szá- zárn 
ma 

1. sz. táblázat 

szak neve 

4 24. köves betegségek 
2 25. közegészségtan 

31 26. lázak 
5 27. növénytan 

12 28 prvosi gondolkodás 
14 29. orvostörténelem 

3o. parazi.ták, mérge-

9 zé sek 
31. reuma és hüléses 

~rt. 
~zá

ma 

6 
14 
15 
32 
27 
25 
1.2 

7 betegségek 13 
22 32. skorbut 6 

7 33. sebészet 23 
l o 34. szexuali.tás 9 

35. szeméstet 29 
2o 36. szifilisz lo 
13 37. sziv- és érbetegség 17 
ll 38. szülészet, nőgyó-
55 gyásza t 39 

3 39. természettudomány .3 
6 4o. ·test nevelés 5 

28 41. tézisek 7 
41 42. therapia 27 

4.3. természeti behatá-
84 sok 7 
48 44. tüdő, légutak 25 
15 45. vér 8 
18 46. vese, hugyu'ti beteg-
56 ségek ll 

Az orvosdoktori értekezések számszerü megoszlása 
az orvostudomány tudományszakai 

között • 

. l. 
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2. sz. táblázat 

Összes értekezések Gyógyszerészettel 
É v száma kapcs.értekezések 

száma 

1772 2 l 

1773 6 2 

1774 5 2 

1775 4 l 

1776 8 2 

1777 13 -
1778 11 l 

1779 2 -
178o 5 -
1781 3 -
1782 5 ·-
178.3 lJ -
1784 7 -
1785 2 -

1786-1794 - -
1795-1815 234 ismeretlen 

1816 7 -
1817 l o 2 

1818 J l 

1819 lJ l 

l 82o 12 l 

1821 7 -
1822 9 l 

1823 ll 2 

1824 7 l 

1825 11 l 

1826 lJ l 

1827 7 2 

·;. 



É v 

1828 

1829 

183o 

1831 

1832 

18.33 

1834 

1835 

1836 

1837 

l 838 

1839 

l 84o 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

1847 

1848 

Összesen: 

- lo2 -

2.sz. táblázat folytatása 

-
Összes értekezések Gyógy-szerészettel 

' kapcs.értekezések szama ' szama 

9 -
2o 4 

31 5 
25 J 
46 4 
42 5 
5o 1o 

41 6 

56 .3 
56 8 

4o 7 

48 8 

37 l o 

29 2 

42 4 
27 4 

45 7 
13 2 

18 -
24 2 

2 -

1131 
- 234 

897 116 

Az orvosdoktori értekezése!' számának 

i.dőrendi, évenkénti alakulása. 



' 
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2/a. sz. tábl.ázat 

É v Greduál tak száma 

1795 9 
1796 8 
1797 16 
1798 3 
1799 18 
l 8oo 12 
l 8o1 8 
18o2 21 
.l 8o3 13 
l 8o4 21 
l 8o5 12 
18o6 15 
l 8o7 9 
l 8o8 15 
l 8o9 13 
l 81o 4 
1811 9 
1812 12 
181.3 1o 
1814 5 
1815 l 

Összesen: 234 

Az 1795-1815 közott graduált orvosok 
száma Hőgyes Endre szeri.nt. 

·;. 
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J.sz.táblázat 

Összes értekezések Gyógyszerészettel 
É v száma kapcs.ért~kezések 

sz ama 

1772 2 l 

1773 6 2 

1774 5 2 

1775 4 1 

1776 8 2 

1777 13 -
1778 11 1 

1779 2 -
l 78o 5 ·-
1781 3 -
1782 5 ·-
178.3 lJ -
1784 7 -
1785 2 -

Összesen: 86 9 

Az orvosdoktori értekezések számának évenkénti 
alakulása 1772. és 1785. között. 

Magyarország gazdasági.-poli.tikai. helyzete mindenkor befolyá
solta az orvosképzést. Ennek megfelelően alakult az orvostan
hallgatók, illetve az orvosdoktori. értekezések száma is és e
szerint lehet a vizsgált korszak 78 esztendejét három részre 

tagolni, amelyet a J,, a 4o és az 5. számu táblázatban muta
tok be. 

Az 177o-től 1785-ig tartó időszakra jellemző, hogy viszony
lag kevés a beadott értekezések száma, mivel a nagyszombati 

egyetem orvosi kara csak 177o-ben alakult meg és a kezdeti é
vekben ennek megfelelően többféle anyagi-tárgyi nehézséggel 

·--- .. ··-··-·---

kellett megldizd.enie, Igy kevés hallgatót vonzott. Ebben az i-. 
d őszakban 86 értekezés készült, ebből 9 a gyógyszerészettel 

kapcsolatos, ami az értekezéseknek lo,5 %-a /3.sz.táblázat/. 

·;. 
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4.sz.táblázat 

-
, Összes értekezések Gyógyszerészettel 
E v , kapcs.értekezések sz ama száma 

1816 7 -
1817 l o 2 
1818 .3 l 
1819 1.3 1 
l 82o 12 -
1821 7 -
1822 9 l 
182.3 ll 2 
1824 7 l 

1825 11 l 
1826 13 1 
1827 7 2 
1828 9 -

Összesen: 119 lJ 

Az orvosdoktori értekezések számának éven\(énti 
alakulása 1816. és 1828. között 

Az 1816-tól 1828-i.g terjedő időszakban alig készült több 
értekezés, mint a nagyszombati egyetem orvosi. karának megala
pitását követő évtizedben, holott a hazai orvosképzés megin
dulása óta közel fél évszázad tel t el. A megvédett 119 érte
kezésből 13 a gyógyszerészettel kapcsolatos, amely az érte
kezéseknek lo,9 %-át jelenti. /4. sz. táblázat/. 

Az 1829-1848. közö"tti. időszakban Magyarországon a reform
kori közilileti és tudományos fellendülés hatása megmutatkozott 
az orvosdoktori értekezések számának alakulásában. 1828-ban 
még csak 9 volt a megvédett értekezések száma, viszont 1829-
-ben ugrásszerüen megemelkedett 2o-ra és évenként fokozatosan 

.... eme-lked.Ő----t'3M'3~G-i-á-t-nuo<-tat-• .------

·;. 
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5.sz. táblázat 

Összes értekezések Gyógyszerészettel 
É v száma kapcs.értekezések 

' szama 

1829 2o 4 
l 8 .'3o 31 5 
1831 25 J 
1832 46 4 
183.3 42 5 
18J4 5o l o 
1835 41 6 
1836 56 J 
18.37 56 8 
18J8 4o 7 
l 839 48 8 
l 84o 37 l o 
1841 29 2 
1842 42 4 
l 84 J 27 4 
1844 45 7 
1845 13 2 
l 846 18 -
1847 24 2 
1848 2 -

Összesen: 692 94 

Az orvosdoktori értekezések számának évenkénti 
alakulá.sa 1829. és 1848o li:özött 

-

Ebben az időszakban 692 értekezés készült el, ebből 94 a gyógy
szerészettel kapcsolatos, amely az értekezéseknek 13 %-a /5. 
sz. táblázat/. 

·;. 
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Az összehasonli-tás megköunyi tése vége t "t a feltárt ada tokat 
a 6. sz. táblázatban összefoglalva adom meg: 

6.sz. táblázat 

Összes ér"tekezé- Gyógyszerészet-
É sek 

, 
tel kapcs.érte-v sz ama 
kezések száma 

1772-1785 86 9 

1816-1828 119 13 

1829-1848 692 94 

A gyógyszerázeti. 'témáju értekezések száma 
az összes értekezés százalékában kifejezve, 

a három vi.zsgá1t időszakban. 

% 

lo,5 

lo,9 

13,o 

A táblázatból látható, hogy idők folyamán a gyógyszerészettel 
kapcsolatos témákkal foglalkozó értekezéseknek az aránya csak
nem állandó /11-13 %/ marad·t. 

)./ A harmadi.k statisztikai elemzést a gyógyszerészeti. vo
natkozásu tudományágak szerint végeztem. A disszertáció megvé
dési kötelezettség 78 éve alatt készűlt 116 gyógyszerészeti té
máju értekezést az alábbi tudományszakokra oszthatjuk: 
- általános és gyógyszerészi kémia; 
- botanika - farmakognózia; 
- materia medi.ca - farmakológia; 

- gyógyszerészet - gyógyszerészeti technológia; 

Ez utóbbiba soroltam a gyógyszerkészi.téssel, 
a gyógyszerellenőrzéssel és a gyógyszertár

········· ---v-i-zsgálattal kapcsolatos értekezéseket. 

·;. 
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A 116 értekezés megoszlását a :fenti bontásban a 7. sz. táblá
zat mutatja: 

7. sz. táblázat 

Szak ' ' száma neve Ertekezesek 

.. 

.. 

Á1talános és gyógysz. kémia ll 

Botani.ka-:rarmakognózia 32 

ll'lateri.a medi.ca -:rarma kológia 66 

Gyógyszerészet-gyógyszeré-
sze ti technológia 7 

ö s s z e s e n . 116 . 

A 116 értekezés megoszlása a gyógyszerészeti 
vona tkozásu tudományágak szerint. 

Az értel,ezések számát százalékban kifejezve és bontva a há
rom időszak :figyelembevételével a 8. sz. táblázat és a II. 
sz. diagramm mutatja be: 

·;. 
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ii, 

l 

é l v 
l 
', 

\ 

' 
l 

l 

lh2-l785 

'il 

l 

lilii6-1828 
! 

l 

1~29-1848 

~ r t e k e z é s e k ' s z a m a 

jsszes ált. és bot.-:farma materia 
g:yógyszeré- gyógysz. kognózia~ medica -% % 
3 zettel kémiai farmakol ó-
,_apcs. · giai 

l 

9 2 22,2 4 44,4 1 

13 í J 23,1 2 15,5 8 

94 6 6,3 26 27,6 57 

l 

Az értekezések száma százalékban a három vizsgált 
időszakban. 

8. sz. táblázat 

pógyszeré-
~zet - gyógy % ~zerészeti 
~echnQlÓgiai 

l 

ll ,l 2 

6l,o -

6l,o 5 

% 

l 

22' 2 l 

-

5,.3 

;....> 

o 
w 
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érteli:ezések 
száma 

II.sz.diagramm 

6o-

-

5o.: 

-

4o-

.,... 

-

-
l o-

-

% 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

lf\ co 
co (\J 
t- co 
ri ri 
l l 

(\J \D 
t- ri 
t- co 
ri ri 

kémi.a 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

co 
"' co 
ri 
l 

m 
(\J 

co 
ri 

\ 
\ 
\ 
l 
\ 
l 
l 
l 
\ 
l 
l 
l 
l 

\ / 
l l 
l l 
l l 
\ l 
ll ,t 

lf\ Cú co 
CIJ (\J "' t- CIJ CIJ 
ri ri ri 
l l l 

N \D m 
t- ri (\J 
t- CIJ CIJ 
ri ri ri 

botanika 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

lf\ co co co (\J «t 
t- co co 
ri ri ri 
l l l 

N \D m 
t- ri (\J 
t- co co 
ri ri ri 

farmakológi.a 

\ 
\ 
\ 
l 
\ 
\ 
\ 
\ 

lf\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ .. 
\ .. 
\/ 

CIJ CIJ 
aJ N "'~ 
t- co CIJ 
ri ri ri 
l l l 

N '-D m 
N ri N 
t- co Cú 
ri ri ri 

gyógyszerészet 

Az értekezések százalékban kifejezett megoszlása 
a gyógyszerészeti vonatkozásu tudományágak szerint 

a három vizsgált időszakban 
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A diagramm vi.zsgá.1atakor szembetünő jelenség, hogy folyamatosan 

csökken a kémiai, botanikai, valam.i.nt gyógyszerészeti tárgyu 

értekezések részará:rwa és nő a farmakológiai tárgyu értekezé

seké. Ennek okát a következőkben látom: 

A nagyszombati egyetem orvosi karának megal.apitását követő 

időben, a XVIII. század végén és a XIX. század elején is még 

erős érdeklődés nyi.lvánult meg tanárok és hallgatók részéről. az 

akkor már feltörő természettudományos szemlélet iránt. Igy a 

szakmai. munkák gyakran szarosan kapcsolódtak az általánosan el

fogadott természettudományi elméletekhez. 

A terápia a diagnosztikai és a kóroktani ismeretek hiánya miatt 

kevéssé vol t ha·télj:ony. A gyógyszerek sz inte teljes egészében 

növényi és ál1ati eredetüek vol.tak. Igy az orvosi. ismeretekben 

vezető helyet foglalt el a botanika, a kémia és a több évezred 

empiriáján alapuló gyógyszerkészités. Az értekezése!\ l\özött is a 

legnagyobb helyet foglalják el a botanikai, valamivel kisebbet 

a kémiai és a gyógyszerészeti tárgyu értekezések. 

A gyógyítást nemcsak a polipragmázia, hanem a terápiás pesszi·

mizmus és óvatosság i.s jellemezte. Uj anyaget alig alkalmaztak 

a gyógyításban, igy a farmakológia tudománya is igen fejletlen 

volt: legkisebb részarányban az értekezések között a farmakológiai 

témájuskat találjuk. 

A XIX. század első negyedétől kezdve viszont a fizika, kémia e

redményeinek sz:i.sztematikus alkalmazása és az állattan, kórtan, 

bonctan, stb. nagyarányu fejlődésa következtében lehetővé vált 

az uj kémiai anyagok kipróbálása és alkalmazása a gyógy:i.tásban 

és ugyanakkor a régi i.dők gyógyszeranyagainak a fejlettebb kémi

ai vizsgálatok és az uj szemléletü betegvizsgálatok révén törté

nő ujraértél\elése. Ekkor alakul ki tulajdonképpen a ki.sérleti 

farmakológia. Az értekezések között a fejlődés velejárójaként 

legnagyobb arányban a farmakológiai tárgyuak fordulnak elő. 

·;. 
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V. A disszertáci.ós munka eredményei és megállapitásai .• 

Kutató és elemző munkám alapján feladatomnak tekintem 

a fe.l'tárt és csoportositott adatokból szi.ntetizálni, logi

kai következtetéseket levonni, megállapitásokat tenni. Ezek 

a következtetések, megállapi-tások és feltárt összefüggések 

jelenti.k egyben di.sszertációs munkám eredményeit is, malye

ket az alábbiakban f~glalok össze: 

1./ A nagyszombati egyetem orvosi karának késői alapitása 

következ·tében hazánkban Európa többi. á1lamai.hoz képest 

később indult fejlődésnek az orvostudomány. A gyógysze

részeti tudomány pedig csak el\kor, a gyógyszerészek egye

temi oktatásával kezdett kialakulni, igy teljesen önálló 

gyógyszerészeti tudományokról még hosszu ideig nem be-· 

szélhetünk. A gyógyszerészettel kapcsolatos tudományos 

témák kidolgozását megtaláljuk az orvosdoktori értekezé

sekben is, amelyeket l77o-·tŐ1 1848-ig védtek meg az egye

temi orvosi karon. 

A bemutatott értekezések is egyérte1müen bizonyítják, 

hogy orvosdoktori di.sszertációk a XVIII. és a XIX. szá

zadban behatóan foglalkeztak gyógyszerészeti témákkaL 

2./ Az orvosdoktori értekezése!\ évente, folyamatosan készül

tek, igy képet adna!\ az orvosi- és gyógyszerészeti tudo

mányok fejlődéséről. A disszertációk általában az ujabb 

tudományos eredmények i.rodalmi összefoglalásait tarta1maz

zák, önáll ó kisérletes munka ni. n cs közöttük. 

J./ Az értel\ezésekben a legujabb természettudományos ismere

tek alapján találunk magyaráf,atot sok, a gyógyszerészet

tel kapcsola·tos jelenségre, az addigi ernpiriával szemben, 

amely a gyógyszerészetet nagyon hosszu i.deig jellemezte 

- ezzel hozzájárultak a gyógyszerészet fejlődéséhez és e-

1ősegi tették önálló, tudományfus kibontakozását. 
-~·-- ---- -- -~---

'4---./Az ertekezésekben megtalálható több uj vizsgálati módszer 

ismertetése - ezzel elősegitették ezek fokozatos térhódi

·tását az orvosi, később gyógyszerészeti tudományos gondol

kodásban és végsősoron a gyakorlatban. 

·j. .. 
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5./ Korunkban is helytálló tudományos módszereket és megálla

pitásoka·t ismerünk meg az értekezésekből, például: 

a./ általános és gyógyszerészi kémia: 

- drogokból alkaloidák, glükozidák és egyéb hatóanyagok 

ki.vonásának, izolálásának és tisztitásának módjai; 

- olajok szennyezésvizsgálata /a "szürőpapir-módszer" 

a VI. Magyar Gyógyszerkönyvben i.s hivatalos! l; 
- reagensek bomlásának és az ebből adódó hamis vizsgá

lati eredményeknek a felismerése; 

- a kémiai anyagok elővizsgálata /lángfestés stb./; 

b. l bot a ni ka -farma kognózia : 

- a növények morfológiájának vizsgálata Linné szerint; 

- mikroszkóp alkalmazásának módja a botanikában; 

- növényi sejtek, szövetek és tartalmi anyagok vi.zsgá-

la ta; 

- hisztokémiai reakciók leírása; 

c./ materia medica - farmakológia: 

-az uj kémiai anyagoknak nemcsak a megfigyelt hatásait 

írják le, hanem részletesen i.smertetik az uj anyag 

kémiai analízisét, szennyezéseinek, hamisításainaka 

kimutatását i.s; 

- a gyógyszerkutatásban az állatkisérletek eredményei t 

nem lehet kellő megfontolás nélkül emberre vonatkoz
tatni; 

d./ gyógyszerészet - gyógyszerészeti technológia: 

- a gyógyszertárak vizsgála t ának módja; 

a gyógyszerek szarvezeten belüli és gyógyszerformában 

előforduló inkompati.bilitásai; 

- a gyógyszer hatását befolyásolja az alkalmazott gyógy

szerforma /a napjainkban térhódi tó bi.ofarmáciai szem

léletnek is ez az alapja!/; 

6./ Az értekezések statisztikai elemzésével vizsgáltam a gyógy

szerészettel kapcsolatos értekezések számának alakulását az 

idő függvényében. !v!egállapitot"tam, hogy a fifejezet"ten orvo

s:i. sz;akok között kiemelt_helyen állnak a gyógyszerészeti té

mákkal foglalkozó értekezések /11-13 %/. Ez a tény arra en

ged következtetni, hogy az egyetemi tananyagba és az orvosi 

·;. 
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érdeklődéabe az orvostudomány fejlődésével bakerült nagy 

menn;yiségü speciális orvosi probléma nem azoritotta háttér

be és nem csökkentette a fontosságát azoknak az :ismeretek

nek sem, amelyek ma már elsősorban a gyógyszrésze ti tudomá

nyokkal kapcsola tos a\(. Ez viszont el őseg:i.tette a mai, modern, 

tudományos alapokra épülő gyógyszerészet kialakulását és ön

állósulását. 

7./ Továbbá kutattam a gyógyszerészeti tudományok egyes szakága

zatainak a helyzetét, az orvosdoktori értekezések tükrében. 

A gyógyszerészeti témáju értekezéseken belül a rviii. szá

zad végén, de még a XIX. század elején is a kémiai, botani-· 

kai és egyéb gyógyszerészeti témáju értekezések aránya maga

sabb, a farmakológiai témáju értekezések aránya alacsonyabb. 

A XIX. század harmincas éveitől kezdve viszont megfordul ez 

az arány. Ez a jelenség a nagyfoku orvosi. specializálódás

sal és az orvosi alaptudományok, a farmakológi.a rohamos fej

lődésével magyarázhatóo Ezzel az átalakulással egyidejüleg 

a botanika és a kémia, fŐleg az analitikai kémia m:ind nagyobb 

teret kapott a gyógyszerészek egyetemi oktatásában és haladó 

tudományos müködésében. 

8./ Az orvosdoktori. értekezéseknek szerepül\ volt a magyar o.rvosi

gyógyszerészi szaknyelv kialakitása, fejlesztése és müvelése 

terén. 

9./ Az értekezések vizsgálatakor megá11apitható, hogy az orvosi 

és a gyógyszerészeti. tudományág párhuzamos éa nagyarányu 

fejlődése már a XIX. század közepén felveti szétválásu.k 

szükségességét. 

lo./ Ugyanakkor a gyógyszerészeti témáju értekezések igazolják 

az orvoslá.s és a gyógyszerészet azonos multját, célját, egy

ségét és az orvosi és gyógyszerészeti tudományok integráci

ójának elengedhetetlen szükségességét is. 

·;. 
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Ö s s z e f o g l a l á s 
========~==================== 

lVIu.nkám során célul tüztem ki a nagyszombati, majd budai, 

i.lletve pesti egyetem orvostudományi karára benyujtott orvos

doktori. értekezések gyógyszerészeti vonatkozásai.nak a vizsgá

latát. 

Ehhez szükséges volt az általam vizsgált korszak politikai, 

gazdasági, társadalmi helyzetének, eszmei. áramlatainak, vala

mint az egyetem orvoskara tudományos és gyakorlati törekvése--· 

inek a megismerése. További célom volt a feltárt adatokból kö

vetkeztetéseket megállapi t ani az orvosdok t ori. értekezések ha

tásáról a gyógyszerészeti. tudományok :fejlődésére. 

Kutatásai.mat az orvosjelöltek disszertációkészitési. kötelezet t

ségének egész időtartamára, az 177o-től 1848-ig tartó időszak

ra kiterjesztettem. 

A célok elérésére az alábbi módszereket alkalmaztam: 

1./ Könyvtári kutatásokat. 

2./ Analitikus, statisztikus módszert, amely alapján bontottam 

az orvosdoktori értekezéseke-t több szempont szerint. 

3./ Logikai-szinteti.záló módszerre1 a megi.smert adatokból és 

eredményekből összefüggéseket állapitottam meg és követ

keztetéseket vontam le. 

VizsgáMaim során megállapitottam, hogy 177o-1848. közöH 

1131. orvosdoktori értekezés készül t, ebbŐl a rendelkezésemre 

ál.ló 897 értekezés közül 116 értekezés témája gyógyszerészeti 

vona tkozásu. 

Ezek közül tartalmiJ.ag bemutattam és értékeltem husz érteke

zést. Megállapitottam,hogy az értekezések általában az ujabb 

tudományos eredmények irodalmi összefoglalásai, köztük önálló 

kisérletes munka ni.ncs. 

---A gyogyszerészeti- témáju értekezéseket a további.akban a 

következőképpen elemeztem: 

·;. 
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Vizsgáltam a gyógyszerészeti témáknak a többi orvosi szak-· 

területhez viszonyitott helyét. 

Ivlegállapitottam, hogy a gyógyszerészeti témáju értekezések ki

emelkedő helyet foglalnak el. A disszertáció készitési kötele

zettség három, általam kialakított időszakában a gyógyszerészeti 

tudományokkal kapcsolatos tárgyaak csaknem állandóan azonos a

rányban /11·-13 %/ szerepeinek. 

A gyógyszerészetitudományokkal kapcsolatos témáju érteke

zések számának alakulása alapján a gyógyszerészeti vonatkozásu 

tudományok szakágai szerinti statisztikai elemzés megmutatta, 

hogy a 1.'\TIII. század végén - XIX. század elején kevés a farma

kológiai. témáju értekezés és több az exakt természettudományi 

ismereteket /kémia, botanika, gffiógyszerészet/ kido1gozó érte

kezés; a XIX. század harmincas éveitől viszont csökken az ará

nya a kémia, botanna és gyógyszerészeti tárgyu értekezések

nek, mivel ezek a rohamos orvosi specializálódás miatt az ér

ElekJődésben hát:l?érbe szorulnak. 

A fizika, kémia eredményeinek a szisztematikus alkalmazása az 

orvostudományban lehetévé tette a gyóg;yszerek számának a növe-

kedését, ami a fargmakológiai lmtatásol\at fellendi.tette: az meg

mutatkozik a farmakológiai tárgyu értekezése!' arányának növe-· 

kedésében. 

Munkám eredményeit és megállapításait az alábbiakban fog

lalom össze: 

Az orvosdoktori. értekezése ll: a )::VIII. és XIX. száza dban be-· 

hatóan foglaltoztak a mai értelemben vett gyógyszerészeti témál\

kal, ezzel e1ősegi tették a kialakuló gyógyszerészeti tudomány és 

gy a 1\orlat fej.lődését és önállósu18.sát. 

Az értekezések általában nem önálló kisérletes munkák, a legu

jabb európai természe ~tudományos eredményeket tükrözik. Ezeknek 

a z átvétele és publikálása e1ősegi.tette a z orvosi tudományok, s 

azon belül a gyógyszerészeti tLldomány kialakítását, fe jleszté·

sét, a gyógyszerészeti gyakorlat természettLldományos l;ibontakoz8.

sát, Az ezekből az élotekezésekből megismert tudományos eredmé-
--~~------------------------

nyek egy része korunkban is i.dőszerü és helytálló. 
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Az értekezések tanulmányozásakor ki'tün:ik az orvoslás és a 

gyógyszerészet azétválásának a szükségessége is, a nagyarányu 

·tudományos fejlődés és differenciálódás következményeként. 

Ugyanakkor tükrözik a gyógyí tás e két szakágazata eg)B3gét, 

azonos multját, célját és integrációjának fontosságát i.s. 
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tio inaugura1i.s de gvajaco. 
1834, Typ.Beimel. 18 p. 

\'ranciscus: 
inaugurali.s medica de creosoto. 
14, Typ.Beimel. 17 Po 

'US: 

.Lnaugura1is medica de helleboro. 
, .1834, TJrp.Trattner. 27 p. 

/31 lílischkovicsew, lviaximus Nicolaus: 
Dissertatio de conio maculato. 
:BU:Cí:Sé, 1834, Typ. uni v. 54 P. 

/31 Pap, Josephus: 
Dissertatio i.nauguralis pharmacologi.co medica de ipecacuanha. 
Pestini, 1834, Typ.Beimel 16 p. 
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/2/ Nloscovi t:;;;, Mauritius: 
Disserta ti o inauguralis medi.ca de cubebis. 
Pestini, 18:32, Trattner. 47 p. 

JWEgger, Eduardus Elias: 
De Cantharidibus anatomi.ce physiologice et chemice. 
Dissertatio inauguralis me dica. 
Pestini, 1833, Trattner. .32 p o 

/31 Kölbel, Augustus: 
Dissertatio inauguralis pharmacologico·-medica de cortice 
peruvimo. 
Pestini, 1833, Typ.Beimel. 46 p. 

/31 Mayer, Antonius: 
Digi.talis purpurea. Di.ssertatio pharmacologj_co-medica. 
Budae, 18:33, Typ.Univ. 24 p. 

/41 Plohn, Lazarus: 
Dissertati.o inauguralis medica sistens artem formulas 
concinnandi. 
Pestini, 1833, Typ. Bei me l. 63 p. 

/.3/ Wo1ny, Stephanus: 
Di.ssertatio inauguralis pharmacologico-medica de oleo 
gardi morrhuae. 
Pestini, 1833, Typ.Beimel 26 p. 

~Blauhorn, Ignatius Ludovicus: 
Disqui.sitiones nonnullae pharmacologico-medicae circa opium. 
Budae, 1834, Typ.Univ. 39 p. 

/3/ Csendits, Josephu:3: 
Dissertatio inauguralis medica de sale ammoniaco. 
Pestini, 1834, Typ.Beimel 2o p. 

/:3/ Fodor de Náná~, Ladislaus: 
Dissertati.o i.nauguralis de gvajaco. 
Pestini, 1834, Typ.Beimel. 18 p. 

1:3/ Horeztky, Franciscus: 
Dissertati.o inauguralis medica de creosoto. 
Pesthini, 1834, Typ.Beimel. 17 Po 

/2/ Hunyor, Emericus: 
Dissertatio inaugura1is medi.ca de helleboro. 
Pestini, 1834, TJrp,Trattner. 27 p. 

/31 Mischkovicsew, Maximus Nicolaus: 
Dissertatio de conio maculato. 
Budae, 1834, Typ.Univ. 54 p. 

/3/ Pap, Josephus: 
Dissertatio inauguralis pharmacologico medica de ipecacuanha. 
Pestini, 1834, Typ.Beimel 16 p • 

. l. 
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/4/ Pekarik, Andreas: 
Examen medicamentorum. Dissertatio inauguralis. 
Budae, 1834, Typ.Univ. 36 p. 

/3/ Povolni, Josephus: 
Dissertatio i.nauguralis medicp-pharmacologica de secali 
cornuto. 
Budae, 18:34, Typ.Univ. 22 p. 

/3/ Schulhof, J.: 
Dissertatio inauguralis medico-pharmacologi.ca de camphorao 
Pestini, 1834, Typ.Beimel. 64 p. 

1.§2.2. 
~Czvaina, Josephus: 

Dissertati.o inaugura1i.s medi.co-pharmacologica de morphio. 
Pestini, 1835, Typ.Beimel. 16 p. 

/2/ Ditrich, Ludovicus: 
Dissertatio inauguralis medica exhi.bens plantes offici.nales 
indigenae, l ingvis i.n Hungaria vernseulis deductas. 
Budae, 1835, Typ.Univ. 32 p. 

/2/ Jacobi v i cs, Antonius: 
E1enchus plantarum offi.cinalium hungariae indigenarum phanero
-gam.arum. Dissertetic botanico-pharmacologico-m.edica. 
Pes-tini, 1835, Typ.Beim.e1. 69 p. 

/3/ Karlowszky, Carolus Ludovicus: 
Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de creosotoo 
Budae, 18.35, Typ.Univ. 3o p. 

/3/ Lukács, Martirrus: 
Disserta"ti.o inauguralis medica de acido sulfurico. 
Pestini, 1835, Typ.Beimel. 19 p. 

/3/ Rokotnitz, lvl.: 
Di.ssertati.o inauguralis medico-pharmacologica de sulphure. 
Pestini, 1835, Typ. Trattner. 22 p. 

l_§]_§_ 
~Csiky de H.Oklánd, S.: 

Di.ssertatio inauguralis me dica de spilanthe ole ra cea. 
PeShini, 18:36, Typ.Beime1. 44 p. 

/2/ Nendtvich, Carolus lvlaximi.liarrus: 
Dissertatio inauguralis historico-naturalis exhibens 
emtmera tionem plantarum. · 
Budae, 1836, Typ.Univ. 38 p. 

/3/ Pekarovits, Gabri.e1: 
Diss§~_i;_atio :Lnaugur1JJ_js medica __ q§ __ sali<::il1él· 
Pestini, 1836. Typ.Trattner. 22 p. 

·;. 
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l 837 
727'"Gzompo, Joannea: 

Dissertatio inauguralis medi.co·-·botani.ca de euphorbiaceis 
hungariae. 
Pestini, 18.37, Typ.Landerer. 14 p. 

/2/ Feuereggel, Garolus: 
Disserta t ;i. o inauguralis m~dico-botani.ca de valerianeis. 
Pestini, 18.37, Typ.Beimel. 3o p. 

/l/ Freytág, Josephus: 
Duo systemata determinationi.s mineralium. Specimen inauguraleo 
Pest ini., 18.37, Typ. Landerer. loo p 

/2/ Grész, Joannes: 
Disserte tio i.naugurali.s medico-botanica de potentillis 
hiJ_nga ri a e • 
Pesti.ni, 1837, Typ.Beimel. 3o p. 

/31 Kovács, Paulus: 
Dissertati.o inauguralis chemico-pharmacologico-medica sis
tens alcaloi.dea et ani.~a pl.antarum roboranti.um. 
Pestini, 1837, Typ.Traitner. 72 p. 

/1/ Kováts, Stephanus: 
Praeparats chemica officinali.a. Di.ssertatio inaugul:alis 
chemico·-medica. 
:udae, 1837, TypoUniv, 38 p. 

;randaphill, Cosmas: 
ases et acida pl.antarum acrium. Dissertatio inauguralis 
l1armacologico me dica. 
!ldae, 1837, Typ.Gyurián. 46 p. 
l 

9 ber, Joannes: 
Bases et aci.da pl.antarum narcoti.carum. Dissertatio. 
Budae, 1837, Typ.Univ. 71 p. 

7 818 3 Berzon, JosephllS: 
!VIoschus. Dissertatio inauguralis. 
Budae, 1838, Typ.Univ. 24 p, 

/J/ Gallus, Vi1helmus: 
De chloro. Dissertati.o inauguralis medico-pharmacologica. 
Buda e, 1838. Typ. Gyirán. 22 p. 

/31 Horváth , Aloysius: 
Dissertatio inauguralis medica de iodo, 
Pestini, 1838, Typ.Beimel 2o p. 

/2/ Jakovcsich, Antonius Paulus: 
D1.~rséYG1f'rio--Inaugurall.s medTco::.botanica si.stens Ii.teraturam 
doctrinae. 
Pestini, 1838, Typ.Beimel. 24 p. 

·;. 



·- 7 -

~Czompo, Joannes: 
Dissertatio inauguralis medi.co-·botani.ca de euphorbiaceis 
hungariae. 
Pestini, 18:37, Typ.Landerer. 14 p. 

/2/ Feuereggel, Caro:lus: 
Di.sserta ti o inauguralis medico-botanica de valerianeis. 
Pesti.ni., 18.37, Typ.Beimel. 3o p. 

/1./ Freytág, Josephus: 
Duo systema·ta dete.rminationi.s mi.neral.ium. Specimen inauguraleo 
Pestini, 18.37, Typ.Landerer. loo p 

/2/ Grész, Joannes: 
Dissertati.o i.naugurali.s medi.co-botani.ca de potentillis 
hungariae. 
Pestini, 1837, Typ.Beimel • .3o p. 

/31 Kovács, Paulus: 
Disserta ti. o i.naugurali.s chemico-pharmacologico-medica si.s
tens alcaloidea et ac.i.~a pl.antarum roborantium. 
Pestini, 1837, Typ.Trahner. 72 p. 

/l/ Kováts, Stephanus: 
Praeparats chemica officinali.a. Di.ssertatio inauguralis 
chemico·-medi.ca. 
Budae, 1837, TypoUniv • .38 p. 

13/ Trandaphi.ll, Cosmas: 
Bases et acida p1antarum acrium. Dissertatio inauguralis 
pharmacologico medi.ca. 
Budae, 1837, Typ.Gyurián. 46 p. 

/:3/ Weber, Joannes: 
Bases et acida pl.antarum narcoticarum. Dissertatio. 
Budae, 1837, Typ.Univ. 71 p. 

on, Josephus: 
él.ll.S. Dissertati.o inauguralis. 
·, 1838, Typ.Univ. 24 p. 

1, Vi1he1mus: 
oro. Dissertatio inaugura1is medico-pharmacologica. 

--~"• 1838. T;yp.Gyirán. 22 p. 

/.3/ Horváth , Al.oysius: 
Dissertatio inauguralis medica de iodo. 
Pestini, 1838, Typ.Beimel 2o p. 

/2/ Jakovcsich, Antonius Paulus: 
· -:u:rssertl'itTc)J.nauguralls mea::rco..:.botanica si.stens li t eraturam 

doctrinae. 
Pes·tini, 1838, Typ.Beimel. 24 p. 

·;. 
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/3/ Ivlihályik, Victor Alexander: 
Di.ssertati.o i.nauguralis pharmacologica de exploranda 
virtute medi.camentorum. 
Budae, 18.38, Typ.Univ. 25 p. 

/2/ Schöfft, Carolus: 
Termi.no1ogiae botani.cae, pars I. Di.sserta ti o i.naugu:t'alis. 
Budae, 1838, Typ. Gyurián. 24 p. 

/2/ Zsi.gray, Carolus Ludovicus: 
Di.ssertati.o inaugurali.s medico-botani.ca. 
Pesti.ni, 1838, Typ.Landerer. 13 P• 

J&2..2 
lJTÖzirbusz, Stephanus: 

De chlorido zinci et pasta canquoin. Dissertatio inaugura
li.s medico-pharmacologica. 
Buda e, 1839, typ. Gyuri. án. 22 p. 

/3/ Fleischer, J!'ridericus: 
Dissertatio inauguralis pharmacologica de virtute narcoticorum. 
Budae, 18.39, Typ. Gyuri.án. 16 p. 

/4/ Grünwald, Paulus: 
Di.ssertati.o inauguralis de visitati.one pharmacopoearum. 
A' gyógyszertári vizsgálatokról. 
Buda e, 1839, Typ. Gyuri án. 24 p. 

/2/ HÓffer, Stephanus Wichael: 
Disserta tio inauguralis botanico-medi.ca si.stens Licopodineas 
Hungariae. 
Budae, 1839, Typ,Gyurián. 14 p. 

/2/ Jvlészáros, Rupertus Ignatius: 
Dissertatio inauguralis medico-botanica de coniferis 
Hungariae. 
Pestini, 1839, Typ.Beimel. 18 p. 

/2/ Polák, Carolus: 
Recensio pl.antarum phanogamarum. Specimen inaugura1e 
me dic o- botani.cum. 
Budae, 18.39, Typ.Gyurián 2o p. 

/3/ Say, Josephus: 
Di.ssertatio inaugurali.s de conii.no. 
Budae, 1839, Typ.Gyurián 22 p. 

/2/ Tarsótzl\y, Matthaeus: 

· ·· 184o 

Composita e. Az összporhonukról. Specimen inaugurale 
botanico-medicum. 
Budae, 1839, Typ.Gyurián .32 p. 

~Acker1, Josephus: 
Castoreum. Dissertatio inauguralis. 
Pestini, 184o, Trattner. 16 p. 

·;. 
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/2/ Dol.eschall, Gabriel: 
Physiologia plantarum. Di.ssertatio inaug!lra1is medica. 
Pesti.ni, 184o, Trattner. 4o p. 

/JI Feichtinger, Alexander: 
An~malia vertebrata Hungariae ortutu pharmacologico consi
derats. Dissertati o inaug!lralis me dica. 
Budae, 184o, Typ. Gyurián et Bago. 32 p. 

/JI }fekete Károly: 
Ertekezés a szoralrul. 
Pest, l 84o, Gyurián·-Bago ny. 39 p. 

/JI Franka, Csrolus: 
Di.ssertatio ina11guralis medica de sulfure, 
Pestini, lBL}o. Landerer. 15 p. 

/1/ Ha nk e, Joannea Ladislaus: 
Zincum et ejus praeparata. Dissertatio inaug!lralis 
chemico-pharmacologi.ca. 
Pesthi.ni, 184o, Typ.Beimel. 32 p. 

/JI Kajdacsy, Stephan11s: 
:Qi.ssertati.o inaugural.is de snthralwl,ali. 
Ertekezés a kőszénhamagról. 
B11daé, l 84o, Typ. Gyuri. án et Bagó. 42 p. 

/JI Krompecher, Alexander: 
Dissertatio inaugQrali.s medico-pharmacologica de arsenico, 
Pestini, 184o, Trattner. 21 p. 

/31 Röszle~, Aloysius: 
Dissertatio inaugllralis medica de cantharide. 
Buda e, 184o, T:i'P. Gyuri. án et Bagó. 16 p. 

/3/ Tegze, Emericus: 

1841 

Dissertatio ina!lgural:j,s medico-pharmacologica pertrsctans 
praeperate anti.moni .• Ertekezés a dárdany kés zi tményeirő1 vegy
tani s orvosi. tekintetben. 
Pesthini., l84o, Typ. Beime1. 2o p. 

73T""ll1assiczay, Robertus: 
Dissertatio inauguralis medico-pharmacologi.ca de carbonate 
ferri sacharato. 
Budae, l84lt, Typ.Gyurián et Bagó. 14 p. 

/JI Szentpétery, Joannea: 

1842 

Se ca le cornutum. Disserte ti o inaugQrali.s. 
Pestini, 1841, Trattner. 19 p. 

/'2T"H:Yciék,~ .AaaTo~ertus stanfsTaus: 
Dissertatio inauguralis botanico-medi.ca sietens sisterna ti.
cam botanicum. 
Psstini, 1842, Landerer et Heckanast. 16 p. 

·;. 
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/2/ Panchi.ck, Josephus: 
Taxi.1ogi.a botanica, Dissertetic inaugura1i.s. 
Psstini, 1842, Typ.Beimel. 22 p. 

/31 Reiner, Mauritius: 
Norma histori as morborum ri te concinnandi. Disserte tim 
inauguralis medica. 
Pesti.ni, 1842, Typ.Beimel. 32 p. 

/31 Rosenthal, Augustus: 
De emeti.ci.s. Di.ssertatio i.nauguralis me dica. 
Budae, 1842, Typ,Gyurián et Bagó • .31 p. 

18±:2_ 
73/'-Haas, Rudophus: 

De rhem. Dissertetic inauguralis medica, 
Budae, 1843, Typ.Gyurián et Bagó. 15 p. 

/3/ l\1üh1hoffer, Josephus: 
Dissertatio inaugUl'alis pharmacologi.co-medica sistens 
a1caloidea. 
Pestini, 1843, Landerer et Heckenast. 33 p. 

/2/ Pe1ler, Josephus: 
Plantae officinales Hungariae i.ndi.genae. Mag.yarországi orvosi 
növények. Di.ssertati.o i.naugurali.s botanico-phármacologico
-medica. 
Pestini, 1843, Trattner. 68 p. 

/31 Si1vestri, Hyacinthus Andreas: 

1844 

De 1arido. Dissertetic inaugura1i.s medi.ca. 
Pestini, 184.3, Typ.Beimel 24 p. 

~Károlyi Sámuel: 
Dissertatio inauguralis medica de anatornia mi.crobiologica 
plantarum. Elemi növény boncztan. 
Pesti.ni., 1844, Trattner. 33 p. 

/3/ Koharits, Joannes: 
Dissertetic inauguralis me dica de nuce vomica. Az ebvészmagróL 
Pestini., 1844, Typ.Beimel 16 p. 

/4/ Korbuly, Alexandrius: 
Dissertatio inauguralis medico-;pharmaceutica de synthesi 
pharmacorum respectu chemico. Ertekezés a gyógyszerek ösz
szetételéről vegytani szempontból. 
Pesten, 184-4, Trattner. 2.3 p. 

/2/ Krammer, Franciscus: 
Dissertetic inauguralis enumerans species Hungari.as ranunculi 
Linnaei. 
Péstini;1.B44-;---TI'B-'ftner.I6 p. 

·;. 
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/3/ Leo, BernhardQs: 
Tractatus de virtute remediorum specifi.ca. Di.ssertatio 
inaugQralis me dica. 
Pestini, 1844, Landerer et Heckenast. 39 p. 

/2/ Szanik, Aurelius Georgius: 
Tractatus de monesia. Dissertetic inauguralis medica. 
Pesthini, 1844, Typ.Bei.mel. 17 P• 

/3/ Willlsch, Julius: 

1845 

Dissertatio inaQgQra1i.s pharmaco1ogico-medica sietens brevem 
conspectum remedioru.m novarum, vi.rtutis eorumdem medice ac 
morborQm, in quibus adhibentur. 

m-Ka1Howslw, ITicolaus: 
Di.squisi tiones pharmacologico medicae circa remedia novissima. 
Budlllle, 1845. 
Országos Orvostörténeti Könyvtár. 

/3/ Lippe Sa1amon: 

1846 

Jodum eiusque praeparsta respectu chemico-pharmacologico. 
Pestini, 1845. 
0Bszágos Orvostörténeti Könyvtár. 

1847 
737-Negel liT.: 

De opio. 
BQdae, 1847. 
Országos Orvostörténeti Könyvtár. 

/3/ :Walter F. : 
De arsenico, 
Budae, 1847. 
Országos Orvostörténeti Könyvtár, 


