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B01·sod 1negye gyógyszertárai az 1867-es kiegyezés idején
DR. l\:OLOZS CS1\I31\

A

szerző

előtt,

be111utatja, hogy niintegy 120 évi:el. ez-

a. gyógyszertári viszonyok rendezése céljá-

ból niilyen lchnuta.tást terjeszt.ett fel a 1ne9yei tiszti főorvos a Borsod n1e9yébcn levő 11 oyóqyszcrtárról. .4 ki.rn11t.atás alapján részletezi a n1agánt.ula.jdonon alapuló társaclalon1 9yrJgyszertár-jnposít.1;ányai.nak féleséQciL Leírja a P!J<Í9yszerészképzés korabeli jcllc111z6it, vc~piil levéltári liizonylatol"
alapján kim11tat_ia. hogy a n1últ század végén nzilyen -fit.en1bcn szaporoclot1 a Borsocl 1negyci py<Jguszertárak szcÍ'lna.

de conclitione, hogy az éget bort i\ \Túrrastúl. ne111
pedig n1ástúl. vagy penig :.\renclal.or Ura1nlól eö

kigyelinc vásúrollya ... ".
:\ hely'tartútanóc,;;; 11::ifi. úprili.s 2-!-én - arún»-lag rüvid icVí alatt: - jövúhau;yb1 dr. 1~rangu.s Illl:s g:vt"ig:v-szerósz g>'<l.Q~'s:-:crtúr-c:lapii.úsi kE}reln1l'L az
L)(Jl 'a. II. kii(;..'l. ·!fl8-..J.-fHl. pp. :<..-:cdnt.
Szüksl~gcs, hog"}' púr SZ(·iL ejtsünk a kin1uiatús
.. tiirzs- vagy sze111él~'.iogú'' nszlnpúrt"ll.
:.\z l B7G. XI\T. tc. 13~3. §-a kin1ondja. bog;,' ,.Reál.r..t1.·(\gyszert.úri jog ezentúl ncn1 aclon1ún;,.,-ozhnt:ó". :.\

l'.Hl. § pedig: „;'\ rcúljogli gy('1gy.szc1-túrak. Ya1c:n:int z clclig. t\!.!y ezent-ú1 i.-:, ~;zabaclon eladható1c
i_)riikölhcUik {~:.:, hagyon1ún>'OZh<1t ók. szó\-al n1agún.i(•gi szL:L,:i)cl(~s~„'k l:;.; ~1 f(;nnúll6 szabú'lyokn<-1k incgfelc:lti {tt ruhúzúsok í.úrg·y;livú t·2hct(}k.n
:\ reúljogn:d: volt e.:.;;; n1c1gasabb foka. a tiirzs.i\l,[.(. 1\ l.tirzsjt1gl1 .~~;,·ór..:yszcrLúrak nagyobbrl'szt húzh()z kCit.iiU gylig;.'szcr!úri ,ingok vnli<ik. n1cl;.'ek telc,kkönyvi1eg is <: húzza1 e.uyü! f n1eL;-i:erhe1het.{ik
vnltak. s Ct'l'C a n':t;cbbi idtikben pl:lcla is volt. .1\
k:·1zegészségüg;vi ti"1rv1.·:n:-· ezek <tcl\1n1(1nyn:..-:<'1sút lcrn1{'.c:zetciscn szintl:n n1(:.::.:tiltnthL
:\ szcn1ól>'.in.c:ú g~-,'r\c:yszcrt:úr - n1int a nevl:b61
i:-: kitlinik - a jngnsítvúnyi· ~::<erzett .r~~·t'1gyszer{~sz
.-.:z•..:n1L:1y·~·rc ,-;zz'i1!. ;.; ,i(1.~:.;z.:1bid~'i1ag cl ncn1 adhr::tó.
ncn1 hag:-'r1111únynzh;1((1 ('s ezek szcrinl- ncn1 vol!
ii1·i1ki"dhcléí. 1\Tús ké-rclt"s. hngy gyriknrhd.ilag n legt(ibb ,-:zc1nt·lyj( ;µú gy{·1gys~,:ertúr~1 l ú1 írt ;\k n1ú,S .szc111(,lyrP. hn azt '17. illettkcs 111inisz!:(Tiun1núl 1nc.c:k{irvén;.re:dt:k. - :'\ :io2sznbúl:-- csak az özvcg;.'ck
t~s úrvc'tk tckintctC:bcn tct1: engocln1ényL .'\ jngosít--.·ún:-cns i!i·::v~:_:.:;,·.;:, újabb ft:·1·jhezn1<'!1i."'Í
i11. hc:.1ú1úirx. " kisknrú g;:C'nn;:::kek nagyknt-úsi'q:.;-uk·ig. ho1~r.nnélvc·zt1l n1aradtak :1 :2·yóg;,'s::crtúrnrdc. dc gyó:::;~.'
S'.~C'rtár vczoh',s{;ro ioQnsult r.:,-óQ:vszcrés:: szcn1(;Jyébon .c:nndnnko!' kf'lh•tt: úllíi'nniuk. E fplJ('.~tc1ek n1e.Qc:;;:ünte után. vaQ>' 1v1 ;1 c::1,:/1e:·yszc•r(>sz c.salúd nólkül
hun:-·t cl. a Qy/1c:yszcrt·óri :Jnrrnsít:\·ún:-'t" l\irH púlyúzat-rc1 hnc.sútotJúk f4l.
„:\ fcntiekb(il i.s 1-:il'ünik n1clr. hng;t.' a7. T. táblázallaZ cllcnt6tbcn . .1 n1iskn1ci (issz0s _c:y/iQvszc'rt:úr aligha \'(ilt törzsin_gú. Ncn1c·sak J7.6rL n1crt ez a fnf!alurn cuy na.Q~''nn knrai id0s::~:1k sznkúsin2n1aradvúnvak6ni' n1art1dl- n1cr.~: :1 kih:etrC•s;~:;{•_r:.l.i.r.;;;.·i !:örv{'n>'ben. s ;:1 kirúlYi leirni' is c.';ak c1z C'Q_\-szen'.ih rcúl.inrE n1P'.:!ú1l~1nílús:\j c(•]\1:1.Li. h:111cn1 <liiT!- i.'-'. n1t0 r!
nl. :1 F·ch{,1· IZí-C!vf) :.f;.·(1~!"'--'7.i'rlúr 1!114-bc-n n Sz,\_
d1pn;.•i 1"11" '.i7. <1lt'1l !i'1rv('nYhntti:Ju::i r'n_q-cdéll:--el ;_1
T(:1·-'.incz~- u. :'..-h(• i0l(•nii1í ;\i". n1ír: n1nn;1ps<'1r.r c1
_c;·/(•„hen,:i :'1( '.1:l. ~~:~ ;tl;-d: \·:in. 'Ti1V{1hh{1 ( npr'n ;1
r'Ph(T T.:::íc_::,;/1 t.'.":1'11:;':,;-«,r(i"'.r <1'1''"" p(,ldú: z:1 ler.;jnhh:tn.
hrH~~: e: rr:Ctlincú c·y{'1t.:.v.c:zcrt(~r rn{·~:! :inr.:i s?.cn1él:.-nek is claclha{('1 vo1l:. ha c:zy·ébkénl· gyócry;.;zcrtúr
1

:.\ 111. kir. belügyn1iniszt.cr í:JU5 . .sz. lciral<:i LTt.eln1ében. a gyógyszerészeti ügy or.szúgns renclczl'sc
céljából az elóirt nyo111i'atvúnyon. n1inden gyógyszertár adatait. a n1egyci tiszti fi1orvosnak fel kellett terjesztenie 1 fHHJ. április ::JO-ig [ 11. Ennek 111egf clelöen az alúbbi ld111utatús készüli az akkori
Borsod 111cgyében .
.1-\ TI. táblázat kiegészít() adatokat. ['~I h1rtal111az.
a1nelyckkcl együtt. egy gyógyszerész tv1'.iC:'szlc!!(;
volna fel. Ii„ II. táblázat. e1slí o.sz1npúba hcírtarn
a vidéki g~r(lgyszcrl:árak akkori. de .sok hcl~'Ült1na is élő, rneg1evéi elnevezésól:. a .. Felú!litús L've··
rovatba a gy1\:r~'szcr!úrak fclúllítá:-;únak 01 kü\(inböző iratokban föllclheli1. s valódinak l ún(J cl1í!.u111út írh1n1.
Az I. táblá::at ugyunvzcn oszlnpúban szt•rt.'ph.1
1858 6s 185~1-cs évszú1nnk a reúl.io.~ elisn1crésl nek
évei. Ugyanis l'ppen a -~yógyszerb:íri jog-viszc1n~'nk
rendezése érdekében .. 18:57. decen1ber 10-l~n kelt:.
607-es császári és kirúlyi apostoli Fl 1ség legfclsc:ibb e1hat:ározúsúval" f3l hel;v·ben haf!vta. hnc:y ;1
inagyarorszúgi gyógyszcrt:úrak reáljo,r.:::lt i:ulcljdnnúnak alapjául az 1851. évet: vegyék. T(( t óv ha1<1dékot adtak a ,c:yfigyszerészeknck. hoQ:: _c::vúi:.::-·szcr!·áraik rcúljo.Qnsu1t-ságút: l'isztúzzúk. Senki nen1 tnr!hai"ja valószínünek. ho.Qy 1\.'Tiskolc v(u·os n1ind nz ;)
gyógyszertárát két éven be1li.1 en.rrcdél;.'czték n1int ahog·yan a 1dn1tltc1tús szerint 1enne. l\Ter!- p1.
1

1

1

a n1iskolci J\ranyszarvns g_yógy.szcrtúr fölúllitási öve
- egy 1863. dec. 3-ún kelt _Qy{Jgyszertúr-vizs_tüh-di
jer.;yz6könyv ;.;zcrint 1GG2. Ez a dái'un1 n~,·ilvún bc'n10nclá.son alapu1. fii tc1csebb a:,: 178;1-ös cnqcd61yczési é>v;::;zún1. inely az alúbbiak szerint nk1nún>1okka1 bizonyil:ha!ó. Tnnulsúg·n.s vnlhi. n1iat.1" C''iY
!'Ószlel:é!: SZÓ SZC'rint icl{:zcn1 <l 1V1isknlc VÚrns T_~l~
vé1f:ára 1:101/a. II. kötet. 4G1. p.-rfll. n1e1y 17::J:). c1Pcen1bcr 28-án kelt: vúrnsi tnnúcsi hatúrnznt s1~0rint:
Ellús Trangus rósz{Tí' patika cri.!:.~úlha\/) .... (·s nhban ncn1 szín n1{zzrJ. hanc1n n<'trl!Ti{-:-:r-:c·l L.;in:'dt
reggeli italnak vagy is rnso1i:-;nak úru1h11:ú~c1 i.':
111cgengecltetctt, ;.;ub t:alí tan1en clcclarata cautcla.
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vezetésére .ingosull gyógyszerés zt alkalrnazotL I\:ellner Sándor p;yógyszert.ú r-t ulajdonos 1DlO-ben eladta a Fehér I(ígyó gyógyszcrh:í rat a lVIiskolci Takarék Eg-~·letnek, n1ely később a lviiskolci Takarékpénz1 t'1r Rt. nevet· vett-e fel. Ez utóbbi eladta
1916-ban a Nyitrai I(cr(:E:.kecle1n1i és I-Iite1intézet
Részvl'l\Vl úrsasúgnak. n1cly 1D31-ben továbbadta
Baruch G~rula gyógyszerés znek. aki ebben az idóben a gyógyszertá r vezetője volt [5].
Feltehetően az T. táblázatban szereplö népességi
adatokat nagyobb gonddal óllították össze. n1int
a szakn1aiakat . így csak a „segéd" és .. tanonc'' rovatra térnék r~í.. Egyébként a témát közelebbröl
érdeklő olvasók figyeln1ébe <:tjánlo1n Dr. J(e1npler
kandidátusi értekezését. ahnl ki1nerítőbb tájékoztatást nyerhetnek e k0r Ef>'fn:;yszcrt.úri szakszen1é1yzcténck ok!:atúsúr<'d - n nH1.i:.;an1 részér61 csak n1int:egy érinh:n1. nn1cnnyiben ci lcvf>l!úri szen1lélódésnck kiegészíté>sc rnegkívúnj;1.
Tanonc alatt a gyögyszerl sz-.t.;yakorno k (Tyro v,
praxi) értendö. :'\z 1887. novc111ber 15-én kelt vallás- és közok!:nbí.süg_'.ri n1inis:;:tcr (jelen esetben Trefort 1\gnst) által. ;i;) :222. !'7.. rdatt kiadott rendelet
intézkedik a .Q.>'akornokkéTrlésrfíl. Eszerint: minden
g>«\c;yszerl'úrvezef"{)nck .in.c:a van gyakornoko t tarh1ni. rle a ~yakornnkok ::;zún1a ncn1 h<:tladhatja
n1e.rr a segédek s7.án1{1t. G:vakornoku1 fölvehető a
G gi1nnáziun1nt v6.c:zctt alkalrnns eg~rén. akinek
gyakornoki ideje ::i év. n1i.c: nz ércttsé.c:ivcl poí.lyúra lt'.>pök gyakornnki ideje 2 év. Ezután gyukor1

2G. évfolyan1 5. s7lun

noki vizsgát tesznek, an1iröl gyakornoki végbizonyítványt (Tyrocinális) kapnak. Ennek birtokában
segédként: dolgozhatna k tovább. A segédi idő 2
év, an1i az egyeten1i tanfolyan1 előtt vagy után
\·olt letölthető. A segédi vizsgát a gyakornok az
egyeten1en - az e célra kiküldött s egyeten1i tanárokat is magába foglaló - vizsgabizott ság előtt
tette le. míg ezt n1ege1özően a tiszti föorvosbóL a
saját fönökéből és egy pártatlan gyógyszertá r-vezetőb61 álló bizottság előtt keilett vizsgázni.
Jelentős vo1t ez a rendelet abból a szen1pontból is. hogy korábban elég volt 4 giinnáziun1 is
a pályára lépéshez. de niinclenképp en 3 év volt
a gyakornoki id6. Ekkortól szervezték n1eg az ún.
gyakornoki tanfolyan1ok at a pesti és a kolozsvári
(n trianon után szegedi) egyet:en1en az en11ítetf"
vizsgára vnló fölkészítés céljából. /i.. 6 gi1nnázitnn
és a gyakornoki vizsga együtt egyenértékü volt az
érettségivel. pl. az egyéves r-inkénl:ességi katon<ti
szolgálat tekintetében . - Ez a rendszer 1914-ig
volt érvényben. an1ikor is kötelező lett az érettsógi a gyó,gyszerés zi pá1yáhnz.
_,\ fenf·i kin1utat{1s szerint J 860-bcn 11 g>rógyszertár volt Borsnd vúr111egyébcn. n1e1>' tern1észei:escn nen1 azonos a inai Borsod-r\baú j-Zen1p1én
n1egy(:vcl. Több n>'nn1úl lalúlt01111 a n1iskolci 6.
g>'Ógyszertá r fölállítása iránti törekvésnek . de a
n1cgyei tiszti f6ol'vos ebben az időben 1116.c; nen1
javasoJt:a [Gl. 1880-ban 111úr 15 gyógyszertú r f7l.
1889-ben pedig lG gyógyszertú r. 1 fiók és 1 hú:d
l. tr'rbhí::.((f
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1DB2. mújus

gyógyszertár tartozik a nyilvántartáshoz. 1885. januar 11-én, Rudabányán, házi gyógyszertárat engedélyezett a b~lügyn1iniszter, n1íg 1887. július 27én, Esser Ferenc diósgyőri gyógyszerésznek, a vasgyár területén fiókgyógyszertár fölúllitását engedélyezte [8].
~ó,.. gyógyszerészek és gyógyszertárak ügyét a
századok folya1nán többször rendezni kellett. 111ig
a n1ai forn1ájához, szervezettségéhez eljutott. De
ez sen1 tekinthető a legfelsőbb foknak, nyilván
további rendezésekre és renclszerezésekre lesz
szükség, míg ezen a pályán n1inclen a helyére kerül.
IRODALOM

X!!BllblX JlOKY.\ICIJTU!J Jlnh:él:!blB<ICT, 'JTO !l l((llf!IC ITfHllll.TIOro
CTOJJCTl!Jl ll !U\ll(Di TC.\l!JC pa:L\1JJOi!\<l:!OCb l\l!C:JO <lflTCh'.
ll 11(i.'/<ICTll !")npl!JO,'(. '!Tfl l\Ol!C'HHI !IC COll/J<l;(<ICT C !!<lCT0-

51111cií riü:1acT1>JO

re vonatkozó türvények és rendeletek gyűjten1ényc.
Bp„ 189:3. !. rész. 54. old.
4. Schécly Sándor: J\
magyar gyógyszerészetre vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteménye. Bp„ 18na. I. rész. 5:L old. - 5.
IVIv. Lt. Gyógyszertúrak törzskönyve, 1. cson1ó, 2-1-!:-5. G. Bnrsnc1 n1egyei tiszti föor\·os iktatókiiny\·e.
46/1880. II„ G. sz. - 7. Borsod 1negyei tiszti f{ínr\·os
iktntókilnyve. 234/1880. :::: .. 1-L sz. - fl. Borsod n1egyei
liszti föorvos iktatóköny\·e. 25 '1885. I., 11. és ::!·Hl 'l 8B7.
·vrr.. 27. sz.

COi?:tall!Cll/Ul fi

1867

Anrnc1'/l n(J;1acrr111 Enp111nr1 r;o ope.H.'1
?or!y

ADTOp TIOI(a3blrl<lCT. 1 JT0 npHfíJr. 120 :!cT 11a:1a1~ e HCJJJ,l(l
yperynuponaHH5I
anTCl!l!hlX
}'CJ!OHll!f
T'llT'l!Cl!lfl!CCl(IJ!!
rnanur,1ií npaq oG11acTH l(<lt(OÜ y•1cT npeJJc-ran11.n o(i 11 anTc1.cax (!lYlil{l.l)IOHl!pOBa!ll!llJX n o(i11aCTll 6np!!10;1. I·l(l ncHOBe y•1eTa non:poflno 113;1ari1CT pi13l!OBllJUrnc-r11 anTct1noro
npana D oGritcCTBC OCHOD<lHHO'.\i na tiac·n1nii CO\ÍCTBCll!!OCTll
11 ycnOBIHl COŰCTBCJJ!J()CTII ílT!!OCllTCJlh!!O npan. 1-la OCHOBC
npliiHCpon no1;:a3HOaCT, lJT() COÍlCTílC!!!!lf!(O.\í é!llTC!(J[ ."líl)J'
CTaTo n 1op11nr111eci.:oc JH!l\O, ec1111 011 unpy1111,n pyh"nBo;xCTDO anTC!{lf llMCJOUIC,\IY rrpano na :l"!'fl (f1ap,ll(\l{CBT)'. nnnChl!J<ICT 01ípa3onan11c npaKT!Hlal!Tfl 11 nn:n1acTef11>H, n-ruoc51111ee K OCl!OBl!l1!.lí HOIHITIH1.\í núpa:1nnallll5l !Hl ljl<lf!.\l<lJJ;Il!I, npcrr,nHC<lHl!h!C 31C:l<l.\1Clll>l. 1-Ia!(()l!C!{ !lé! OCllflBC ap-

11/

('n1111f,11

11/

/)1irs0d

'!'he rt'(•nnl snhr11ittcd ll\· th(! <·0111dv":-; ('hiof Phvsi{'inn
abo11t". t!ic l ! ph1u·1nnc:it:s cxisting 'in County Of Borsod nhonl 1:20 yt>a1·s ngo i~ pn·~l!Hted by l·ht! nuthor.
"For bPllcr 1111(!t·1·:-;t1111dinu nf tl11i t'P1'onl. thr> kindN of
li<'üllPr~s for t!H• opp1·11tio1~ of phiu·1nnr-i(~S in thP syNtc1n
of privnte pi·opnrty nt" tliaL f"inie fll"P cxplained. Tlu•
churnch~risf:ics

of t!H• tndning of phar·11111cis!.s <Jf ihP
pe1·iod aru dc~t-ril1c·d. nrul. l.1a~(·d of arehival data, tho
in('rense riüe nf the puhlieity phn1·ni11r·i(!S io\\·nrtl thn
t!u.~

111'. ( ·~.

pasi <"C11l11ry

h: (l

J o "/. ~:

i~

s!u1\1·n.

f!i1·

.·!1111//,c/.-„11

1/1·.-;

Í\-ull!(/qfrs

lJu/"S'J'{ :::11r7.1.·it drs _.J /!-"~/lei1-/11·s 1·n11 !Sli{'
\-ur!'a~~Cl' u:iht l.l('kanrd, \\Tll'h„rt l:1·ri1·!1t d(•!' ( llwr~
11111t:-;n17.t.. d1·S· .f'\n1L1ii11lt·~ \"il!' 1dwn l~O ./ahren z11·<>(·k~
llvg«hinu det• apothr·kni·ió'(·IH'll \-r·l'!iii.1111i~~f' d('t' l I ~i('h
iin J\:orniiai Bor:-io•l lH•findlil'hPn :\po!h1·k1·11 \·oq!P!<'gi
hat. :\11f!!l'llll(] d1·~ J·\pri(·ht(·~ 1h·tni!li1•1·i ('f' dif• :\hart1;11
der :\p(lth1'kvn-f\:„nze~,;iot1 d1:r nuf ['ri\·111ei!.!t'tl!t!!ll
l1uru!H~ndcn Cit~~··ll~chaft.
Er lif•S(·hr1d!ii dit) z~'ite:c11iissisehcn Charak! cri~í ik('fl (lt:r _.\ ! l(lÍ !1erk1•!1ildunf! 1111< 1
1n~i~(". s('hlif~::::::]i('h aufgrund nn·hi\·ali,;(•lH!!' BPlt•:_rt• 11ar-l1.
in 11·1.deho1n T(•nq10 diP Zahl d•·r c'\poih«kf'n lrn '!\:orl!itat

Hnrsorl

.Il-p lf. I{'o JT o ne

Enp 11111;(-:\íiayii-]e.\11u1c11.

Jll', ('~. f'( () ! 0 Z ~: f!/11/1'/lll//:if'S
rtl llu: l í 1111; 1J/ tlw Cnm 11rr1111 ise oj l S!i /

t'tHl of
1. Borsod-A.-Z. 1negyei Levéltúr. 1\lispáni iratok. lflfiD.
Gyógyszertárak n1inta szerinti kin1uíT1túsa. 1075. - ::.
Borsod megyei tiszti föorvosi iktatókönyv. 22·f.'lBBl.
sz. - :J. Schédy Sánclor: .1:\ tnagyar gyógyszerészct-
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La a(i!nrn 111·Hz1•n!n~. kn nntni-1 1:!0 jnroj por onligi
kian tnhclon prczf'nf:.is
!a knn1ii.aia 111a:..dsh·nia (·('fkurar-i"'io pri la 11 npntekoj
•!e la ''(l!lliinl(l nnro:od. SurhH'lJ: d1~ la 11i\1pJo li dt•taln~
Ja di\·1·r~njn ~JH•(·ojn d(~ 1q1oi<'koraji.igi!oj de 111 so(·io
l•nziUantn s11r ln Jlt'i-..:111.a proprnjo. Li priskrihas ln
:::int('rnpnjn knr·nkl('J'izajonj dP ln fnr11\a(•iisto-nd11knrlo.
l"in<· li d(!rnnnst1·11~ st11"baz1.• de Hl'ki\·nj aír!o'io-skrihoj,
kP fin\• d1: ln pao:intn j11n·p11(11 ('tl ]-:irt h1kto plitnu!fip-is
ln nnt1d1rn (l(: npoit·knj ('!l lrl l'\on1ltnin !.iorsod,

la apnl.f'kajn (·il'konshtrt('ojn.

(Borsnd-.'1.-Z. nicg!Jei Gyógyszc.rf:ári f{ii:::pnnt 19 1 ,'iG. sz.
ff'lf(Íf!Yszertára. I\Ii.~kolc, Széehen.11i u. f(i. -~ 3;130)

„()roszlán~'

:Erkezett: 1rl81. :~;::. ~7.

TABL!CTTiÍ.K MIN(ÍSl~GI VIZSCÜLATAI
R.

Cosritle:

~ciens

et;

t:Pchniqups

pl11u·1nncet1Liq11P~

10 (!) 7 (1881).

J3izonyos cset-.ekbPn n lini../l- és H('f!"l'dnnyn:zok pontos
kén1iui Tilf'ghn.t{troz<ÍslÍn kí\·iU sziiks0c;Ps. hoc:v n u:v/Jg\--

~zerkön:'-"\" 'kö\·etP!tnény('in t.úll6pvc n fizikni'"ft>lh'1~\z(ik~.'L
is istncrjtik.
:-\ t;n.hlei;f:.ÚzlÍ;:; n;szn1íi\·elcf:.cihPz !.!\·akrnn hn~znii\t.
laktóz t-iilibféle 1n{Jdosnlat:.hnn !t"t:Pzili:.' 'Ezek jelc'11t.i'í.sr·n
tnPt:;viíltoztar.haLjtik 1t. ta l1h•i·.f:.1izfis köriilrnén_veit".
_;\_„ O!!V rnnlcknln. kristiil\'VÍZPt htrLnl1nazr'i. rr rn1·1dn·
s1ii11!;1'1. köt.ve{'.}oniil t.ah\1•t.i:.1izhnt('),
.1\. .,Spra.y.rll'ind" l'lnt•\"(•z1'·.-:íl n 1n····~:1·lt":' r()lyn1n:lna

d('

H?. i\"szeknpcsnh'idni.t· láncok tiirökenyek. Ncdvos
t.rírolva 11 lakl{1z hidrnt.iílódik. az c~vensúh- lllCJ!·
ho11.1lik. n kiiz \·et h•n t a l 1lt·t.t tizri::; t öl,] 1{, nc1-l1 Ynh'1Sít:.hat {J
h~·Ivcn

l! l f'[:'.'

T\:i\·1:!!'lt·~ (·~1·(\•kl1(•11 rt n1inií,.;t\u:i ('lle1H)rz1'.·s lll'hPzen
hnjl;hnf"ó \"Ó,!!l"t'. 1i1t•rt. 1t ít•1·n11'k0h: t.11lajdnns1Í.!!Hi llf'tn
Plt'.>ggé !IH'!Ihahirozo!.f"ak. ~Táskt.··nf:. \"is1•lkcdik n ! ('l't11<'•-

sz0tes an\·nc:. ruiní. 1t szini t'Í·ikti~nn <'l6iillítnt.t..
?\T1ís nl;laln'1l 11H':.rkiizt·líL\·e a proli!t>tnát. n n1ikr1d•io-

kristályokkal íissz1.•kn 11csnl«Hl \"H Bl<!gii \··egesc(l ik.

l/1gn~1Jkl"n f.i'iLh fl·ladni l11lr11l. ha a ~t'g\:rlan\·a!.U1k ki"1zii! L l\'t'lllf:~/J·t1•s anya:.:: pl. k1•111611yít:6 ·\·1u1. ·
l':zPk :'n y1('•ldák i~ i!!nznljiik, ho!Iy sziiks1\g \"!Hl n
!.!.1·r'1c::ysz„1·ki'1ny\· !1i1i11.\·o.-:,.;:i_!.!1tin1tk fH'd·.Jiísiíra. _.\z Hf!I"t·1
n·,o:z!1'! 1·kn• l;:it «r]1'< ]ti k1"1niai. fizik1ti, i..;y1irf.1isi <·lDirat o!-:
!1izL()sít.j1U~ H kh-li.n\. niiníi"'t.:u:lí (.pt"fnt'd~cL (G).

:\. !,Fast-Flo" núven clte:rje(lt li1ktúzbnn 1L kd1l\!Ltázás során szintén üvegest•dési foly11n1n.L rncgy \"("gbe,

Dr. Ellmann Jllcb-la

kisebh

