
Kétszáz éve született 
Schuster János orvostanár 

A katedrák Pest orvosi karán korán különváltak, 
a XVIII—XIX. századfordulón (noha az) nem tű
nik kezdő egyetemnek. Színvonala természetesen 
nem vetekszik a bécsivel, de egy-egy tanárt szí
vesen elfogadnak a nagy állam-konglomerátum fő 
fakultásán. Például Plenck József Jakabot, igaz, 
őt még a rövid budai korszak végéről. Itt tanított 
azonban Prandt Ádám Ignác, Winterl József Ja
kab és főképpen Bene Ferenc, akikkel egyik egye
tem sem vallott volna szégyent, s az egyetem kö
telékébe tartozott már (ha nem is adott elő) tudo
mánytörténetünk egyik büszkesége: Kitaibel Pál, 
a botanikus polihisztor. 

Ebbe a jeles gárdába kellett beilleszkedni a 
kiegészítő kisebbeknek, például Schuster János
nak. 

A katedrák tehát korán különváltak — kezd- • 
tük —, de a tanárok még könnyen átmehettek 
egyik tanszékről a másikra, illetve egy professzor 

több tantárgyat is taníthatott. Bene oktatott élet
tant, törvényszéki orvostant és belgyógyászatot 
(tehát elméleti után klinikumot), Schuster pedig 
kémiát, botanikát, általános kórtant s gyógyszer
tant, hogy csak a fentiek közül emeljünk ki két 
jellegzetes példát. Schuster a kevésbé jelentősek 
közé tartozott, de pars pro totó alapon ő sem ér
dektelen számunkra. 

Pécsett született 1777. május 7-én, apja pék
mester volt. Alsó iskoláinak elvégzése után előbb 
jogot tanult, majd a pesti orvosi karra iratkozott, 
ahol 1802-ben* avatták orvosdoktorrá. Bár nem 
voltak sokan, évfolyamtársai közül kitűnhetett, 
mert végzése után rögtön a nagy hírű kémikus
botanikus Winterl fizetéses tanársegédje lett. Sőt 
a jövő emberét sejthették benne, amikor 1805-ben 
egyéves berlini tanulmányútra küldték. 

A Klaproth-intézetből megjött fiatal vegyész
orvos 1806—1808 között a pesti gyógyszertanon ki
segítő oktató. Ekkor kezdett főleg Kitaibel ösztön
ző hatására komolyabban foglalkozni a füvészke-
déssel, 1808-ban hagyta el a nyomdát a Termino
lógia botanica c. könyve, Gombocz Endre botani
ka-történész (és a Hőgyes Emlékkönyv) szerint ez 
a, latin nyelvű Linné-kompendium volt Pesten 
1817-ig az orvosi füvészet oktatásának az alapja. 
A Diószegi—Fazekas-féle egy évvel korábbi (1807) 
legalább olyan szakszerű, jóval, bővebb, 1813-ban 
megjelent az orvosi része is, de ékes debreceni 
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magyarsággal, így a helytartótanácsi határozat 
alapján tankönyvül nem szolgálhatott. 

Schuster közben írt egy német nyelvű köny
vet P^st történetéről, amely csak 1816-ban jelent 
meg. Thuróazy krónikája, Bél Mátyás, Rogerius 
mester, Cornides, Ransanus és Istvánffy voltak az 
autentikus forrásai. Az I. fejezet a honfoglalás 
előtti időktől a mohácsi vészig terjedő kort, a II. 
a török hódoltságot, a III. az 168&—1806 közötti 
időt tárgyalja nagy alapossággal és rendszerező 
tömörséggel. Érdekes szellemi kirándulása egy tan
székvárományos botanikus kémikusnak. 

Az 1808-as esztendő kora őszén meghívták a 
kolozsvári líceum kémiai-mineralógiai-metallur-
giai osztályára, Királyhágón túli tanársága azon
ban csak a jelzett év végéig tartott. Decemberben 
visszatért a fővárosba előbb a természetrajzi tan
székre, utóbb — csaknem a vesztére. A következő 
évben oly sebbel-lobbal kitört és olyan dicstele
nül végződött nemesi felkelés őt is táborba so
dorta. A sereget nemcsak Napóleon harcedzett 
csapatai, de a tífusz is tizedelte. Bene Ferenccel 
együtt orvosként nehezen vészelték át ezt a súlyos 
betegséget. 

Mire Schuster felépült, Winterl tanár örökre 
lehunyta szemeit, s a visszanyert egészség mellé 
ikertanszéket kapott ajándékul. Érdekes, hogy no
ha önállóan botanikai műve jelent meg, véglege
sen a kémiai részt kapta, a botanikait csak helyet
tesítésre. Ténylegesen ott volt a nagy illetékes Ki-
taibel, de őt nem nevezték ki. Csak 1817-től Kitai-
bel halála után Haberle Károlyt. Gomboez szerint 
(1. A magyar botanika története, 265. old.) nagy 
füvészünknek soha sem állott szándékában elő
adásokat tartani, vagyis nem vállalta a katedrát. 
Elvállalta viszont a Helytartótanács felszólítására 
a magyarországi ásványvizek kémiai analízisét, 
tudták róla, milyen megszállott utazó, milyen lel
kiismeretes kutató és mennyire mindenhez értő. 
Meggyengült egészséggel végezte el a heroikus 
munkát, de a megjelenését már nem érte meg. 
Schuster rendezte sajtó alá Hydrographica Hungá
riáé . . . címmel a kétkötetes könyvet, elöljáróban 
méltatja a nagy tudós páratlan életművét. 

Hogy Schuster tanár tekintély volt, sok min
den bizonyítja. Például, hogy Kitaibel (nemcsak 
hivatalból) munkatársává érdemesítette. Kezdő ta
nárként már 1811—1813 között kari dékán, majd 
ereje teljében (1821—1824) a gyógyszertant és ál
talános kórtant, sőt átmenetileg Bene gyengélke
dése idején helyettesként a törvényszéki orvostant 
is előadta. Aztán az 1831-ben megindított Orvosi 
Tár 2. füzetében a legaktuálisabb témáról, a ko
leráról Bugát felkérésére ő ír legelőször. 

Tagja volt a fővárosi 12 tagú koleraellenes 
tanácsadó társulatnak. Egy kémikus és nem egy 
klinikus. Ami persze azt is jelenti, mennyire bi
zonytalanok voltak az orvosok e rettenetes beteg
ség kórokát illetően. Főleg az angol Róbert Tytler 
indiai és Rang oroszországi tapasztalatait veszi 
alapul. A9 keletindiai cholerának gerjesztő oka egy 
tulajdonnemű ragálynak (contagium) látszik len
ni . . . a9 folyók mentében szokott járni... s1 meg
említi, hogy Oroszországban Csernigor környéke 
a' szoros elzárás által menten maradt. Arról is szót 

ejt, hogy az orvosok legalább fele arányban a con
tagium elve ellen foglalnak állást. Orosz orvoso
kat idéz, akik főleg meleg borogatásokat ajánla
nak, a receptek csaknem mindegyikében szerepel 
ópium, kámfor, a fertőtlenítésre ecetgőz, füstölés, 
de legbiztosabb a mészanyzöldet, ami Bugát szó
tárában klórmeszet jelent, annak olvasztéka a 
klórmészoldat, vagyis alapjában véve helyes elvek. 
Ami azt jelenti, hogy a kémiai professzora jól vá
logatott az irodalomból. 

Orfila toxikológiáját ő fordította németre, né
metből magyarra Szabó József Abaúj vármegyei 
tisztiorvos. Értekezett korábban a jódról, az 
ópiumról, a vasról, vegytani szakértelmét bizonyí
tandó. A Magyar Tudományos Akadémia 1831-ben 
a tagjai sorába emelte, az Orvosi Tár 7. füzete a 
belső címoldalon őt köszönti, A9 Gyógytudomány 
'Doctorát, Az Orvosi Kar9 Alöregbikét, A9 Magyar 
Tudós Társaság Rendes Tagját, A' Vegytan R.K. 
Oktatóját, Mint Ezen Tudomány Honi Alapítóját, 
Tudományunk 9S Nyelvünk Mély Búvárát. Sziny-
nyei szerint sokat foglalkozott nyelvújítással (a hi
gany és horgany tőle származik), valamint a ma
gyar és a keleti nyelvek összehasonlító vizsgálatá
val. Az Orvosi Tár szerint Az ő vezérlése alatt jöt-
tek-ki legelőször a9 gyógyszerek9 chemiai értekezé
seik magyar nyelven. Névtelenül megírta magyar 
—német—latin szöveggel a gyógyszerek árszabá
sát. 

A harmincas évek közepétől egészsége hanyat
lik, de betegen az 1838. május 19-én bekövetkezett 
haláláig tanít. Kisfaludy Károly közelébe temet
ték, sírjánál Reisinger János, a természetrajz ta
nára mondott búcsúbeszédet. A Magyar Tudós 
Társaság évkönyvében Bugát Pál emlékezett meg 
róla, majd gyűjtést rendezett a mellszobrára. A 
begyűlt összegből tellett szoborra, az elhunyt csa
ládja megsegítésére, sőt Bugát jóvoltából egy 
ScTiiester-alapítványra, elsőnek Nendtvich Károly, 
a kiváló kémikus kapta meg A muraközi és hagy
mádfalvi asphaltok vegytani vizsgálata és szétbon
tása c. dolgozatáért. Később az alapítvány és a 
neve egyaránt feledésbe merült. 

Nem erőltetjük a nagyjaink közé, de ne fo
kozzuk le a teljes említetlenségig. Legalább szüle
tésének két századik évfordulóján. 

Szállási Árpád 


