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D:r. E. R. Haug seth norv ég gyóg yszer ész ;nagy a:r kapc solat
ai
A szerzők közleményiikben feldolgozták dr. E. R.
I:Iaur;seth norvég gyógyszerész (1879 -1935 ) mnnli.:ásságdt és 71ályafutúsát, arnely gazdag 1nagyar ·vo~
natlwzásokban is. 1916-ban BudClpestre keriilt és az
itteni Egyeletni Gyógyszertárban 1iyert alkalnlazúst.
Hazatérése után a Világháború befejezése 'llilÍn jrJl

szervezett akciót indítot t a niagya r f!YÓ(f!JSZerészek

ariyagi tántogatd8ára. Ezen 1nunl.:cisságát a n1agyar
hatósága!' i.3 cli.smerték. A Jlagya r Gyógyszerés;;eti
Társaság levelező tagjai sorába ·1.:álasztotta,~a Jlagya r
T1 öröskereszt killin!etésben részesítette. Elete ·végén
Jnint gyógyszertári i-nspektor dolgozott ci i\Torvég
JCirdlyi f1}gészségügyi J1Tinis::tfiri-1unban.
l\Iagya rorszú gon inég élnek idős kollég ák akik
on1lékeznek a nerncs gondo lkodás ú, sokold alú és
színes egyén iségü Haugs eth gyógy szerés zre. Hivatásána k rendít hetetl en n1unkúsa Yolt, hivatá sszereteté t talán csak ernber szorct ete, hu1nánurna. szárnyaJta túl. Így en1lékeznek róla a inagya r kollégák.
Haugs eth házass árra révén került bensűségesobb,
szorosi"bb kapcsolatl~a l\Iagy arorsz ággal, a 1nagy ar
néppe l, ugyan is feleségül vette a rnagya r szület ésü
Lan1ács Lujz{1t.
1

08alácli adatai, tanuln1.ánya.i, ifjú évei
Haugs oth, Enok Ra,!.:p1,-nJ<l Steink jer-be n született 187\l. július ll-án. Szülei : apja: Ole Haugs eth,
tanító , anyja : Ilagnh ikl Paulso n. Elemi iskolá it

Steink jcrben végzi 180·'1-bcn, latin érettsé git tesz
18~)7-ben. Gyó:rv szerész f.!yako rnoki vizsga
l 'JOOban. 14 hónai1ii~dol.gozil~-~nint kise&:dt:61 fd!a,111vizsgázik l 002-b en: jó eieclrn énnycl . l(i.Úönböző gyógy szertá rakba n dol!:;ozik 1000-i g, közbe n 1D07-ben
rnegal apít egy .._gyógyszortá'l·at Trond hcirnh cn.
lH00- 12 között a ]Tarbc n\verk e vor1n. l\Ieiste r
Lnciu s nncl Brünn ing, IIoech sL a/l\I-n él dolgozik.
T11nuhnányait folytat ja, J3crnb cn és Strass bourg ban
Ial2-1 G. A „cloetor philos ophüte " fokoza tot
Bernb en a Tilágh írü Tschir ch profes szor vezeté sével
és intéze tében a „Zur J(ennt niss der natürl ichen
Chrisa zin Deriv ate" eünű érteke zéséve l szerzi inog.
Dolgozik Zürich hen a kanton i kórház gyóg:yszert~
rában 6 hónap ot [ 1].

.i-1 .J.1Iagyaror8;::dyon töltött f!vel.:
Budap estre 37 é'>·c.':i korúb an, 1010-b nn került„ az
I. \ 7i1ághúború dereká n. .A Budap esti ICirályi
l\:Ingyar Tudor uány Egyot ern Ji:gycterni (~ylJgyszer
tárába n rnint g_yógyi:;zcrész nyert nlkaln 1azást ,
Ia16. VIII. 15-től rn18. VH. I-ig. Az intézm ény
napjai nkban is haszn{Llatos Szorné lyzcti l'{:,rilván-

tartó Könyv ében [2] róh az alábbi bejegy zéseke t
találju k:
„Dr. Haugs eth Enoch Ragnv al<l norvég iai illetőségli. l\Iunk ába lépett : 1016. VIII. 15. Kilép
ett:
1018. VII.! . Bizon yítván y: lgl8. VII. l. Jegyz et:
Norvé gia, Apoth ekvisi tator. l\Ieclicinalclireldoratet.
pr. S,mclviko-Non-egcn, Villa Vallorlien. Külí'ülcli
honos ságú lévén nen1 jelent etett bc.n
.:-\ J-Iaugsethnck nu1nk út, rnegél hetést és szellemi
tápot adó Egyet erni (i-yógyszertár azokb an az években az 1035-b en Pázuu ínv Péter kardin ális {Lltal
,t]apítoLt, majd 170\J-bcn ':1Iúria Terézi a királynő
últal or\·osi karral kiegés zített J(irály i l}fagyar
"rudor uúny Egyet ern relatív e fiatnl és új intézn1ényo volt. Szüks égessé gét közel cµy év.százada többen bizony ítottúk , sürget ték felállí tását a szííkös
anyag i helyze t követk eztébe n ez valójá ban csak
1007-b en valósu lt ineg. _;\z Egyete n1i Gyógy szertá r
felállí tásába n és berend ezéséb en Dr. Matol csy l\Iik·
Jós gyógy szerés z és or\~os f~í.radozott 1 aki egybe n az
ínt.ézet első igazga tója, profes szora is volt. ~-lz a.lapítús indok olásán ak i11ogfelelően <lZ Egyete1ni
(iyógy szertú r felada tai küzé tartoz ott: az Egyet ern
kliniká ina.k gyóg:yszerollátása. a Gyógy szerés zet
cin1ű kollégiu111 ehnéle ii és gyako rlati oktatá
sa a
gyógy szerés zhallg atók szán1á.ra, továb bá gyógy szerés zeti tudo1n ányos znunk a [3].
.A„ ina. is n1eglé,·ő, időközben 1nás épület be áthe~
lvezott.. töhb ízhen korszeriisít.et.t intéze t felada ta
\~iiJtozatlan:. gvó~vszerellátás. oktatá s. tuclornánvos ruunka." ,__ ,.._.,
· ~'.\z Eg_yetenü (~yógyszcrtár Budap est főváro;:;.
sGt az euész or.szá.!J.: ttyó~vszerészetéhen kien10IkedG.
előke16,~helyet fo"gl~~l ~L ahová bejutn i. fizete tt.
vagy nkúr fizetet len, díjtala n gyn.kornoki {dlúHt
kapni nern Yolt egysze rü dolog. E.nnyi év eltelté vel
110111 lehete tt n1egúllapitani. hogy I-Iaug1'etl1, 1nint
külföl di nülycn kapcso lat.ok révén kapot t itt a!kaln1azást. _~\z is fCltéte lezhetö , hogy éppen n1ínt norvóg ülla1npoluúr, aki elliz6lcu: Bernb en. 8t.rasshurg~
ba~1 és Züric'l1ben is tanult~ ,-ált.ot ta ki "l\Iatolci:ir
profes szor ezirán yú döntés ét.
~
.Az Errveten1í (iyógy szertá r rnár azokb an az éYck~
hen is tübb volt ;t 1~1:tgynr gyógyHzerészet fej!éídéséuck történ etében . rnint ahn~y azt az elDzóckbon
rövide n leírtuk . I\.özpontja~ kÜ~·úsza lett a rnag:yar
gyúgy szerés zet tndo1n ányos. szellerni fejl6dé sének .
Itt - l:faug seth szeinélyévol ka.pcs olatba n - c:;ak
két tényezőre kiván unk rövide n utalni .
~~\ 1nagy ar gyógy szerés zképzé s a budape .sti
egyet.en1cn az Egyet erni (1yógy szcrtá r 1!)07. évi felállításiíic: kizúrólau:osan bülcsés;.-;kari és orvosk ari inté~
zetol~-Í)Cll folyt:-·.~z Errvet erni (}vórrv;;;zcrtár volt az
Orvos kar elSű olyan ~Ítézeto, a~n~(}„ kizárólago.sun
1
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gyógyszerészképzési és gyógyszerészeti feladatokat
(gyógyszerkészítés és gyógyszerellátás) látott ol.
Ez magáblm hordt>t alapításától fogva annak lehetőségét, hogy a gyógyszerészet szinte összes szakterületeit gyakorlatilag n1Üvelö intézet osztódással
elősegítse további önálló intézetek, tanszékek 1negalakulását. Ez első ízben elég hamar, hét évvel az
alapítás után, már 1914-ben bekövetkezett aGyógyszerismereti (Pharmacognosia) Intézet önállósodásával, másodszor 1946-ban, a Gyógyszerészeti
Intézet leválasztásával [3]. Az Egyetemi Gyógyszertárban dolgozó Haugseth a már jogilag önálló,
de gyakorlatilag egy épületrészben elhelyezett
Plmrmacognosiai Intézet tudományos munkájába is belekapcsolódott és részt vett a kutató-oktató munkában.
Az Egyeterni Gyógyszertár fent leírt 8zerepe elő
segítette a gyógyszerészképzés intézeti hátterének
fejlődését, végső soron az önálló gyógyszerésztudományi kar 1955. évi megalakulá-sát [4].
. i\. második tényező, arnely a rnagyar gyógyszerészet tudományos fejlődéséhez vezetett a „Gyógyszerész Oktatók Baráti I(öre" rnegalakulása \"Olt,
an1iben néhány egyetemi oktató 1nellott az Egyetemi Gyógyszertár gyógyszerész-taná.rsegédeinek
jelentiís szerepe volt. A 24 al'1pító tagból álló
baráti kör tagjai intenzív szellen1i tevékenységet
fejtettek ki, továbbképző és tudományos előadáso
kat tartottak, s ezzel jelentősen hozzájárultak a
T\Tagyar C+yógyszerésztuclon1ányi Tcirsaság 1924.
évi 1negalaku1ásához. -~ tudornányos egyesület
1negalaknlásának körültnényeit, és célját a korszak
neves szakvezetője, dr. Deér Endre így foglalta
össze: „Tudományos gyógyszerészeti egyesület
volna hivatva a gyógyszerészetben egyre nagyobb
tért foglaló 111erkantiliz1nust a legszükségesebb
mértékre csökkenteni és helyébe hivatásunk tudon1ányos felfogását állítani, a.rne1yb61 rendünk inegbecslilése fakad." [5].
Sziilőhav.íjából

377

GYÓGYSZEHÉSZET

.segíti a magyar kollégálcat

.:\.z I. Vi1ágháború tragikus kirnonotole, a Trianoni békeszerződés J\Iagyaror.szágon nyon1orúságos
és nehéz állrtpotolrnt teremtett. Ifaugseth visszatért hazájába, ott vállalt munkát, s nem foleclkozett
n1eg 1nagyarorazági gyógyszerész kollégáiról sen1.
1918 és la27 között Oslóbm1 a Baormn Droge
and I'Cen1. Forretuing gyógyszernagykoreskedés
igazgató vezetője, s ezen 1nunkája n1ellett rnás
területeken is dolgozik: 1922 és 1931 között Oslóban a I\Iagyar királyi segéclkonzuli tisztet látja el.
l't:íár ne1n sokkal a rnagyaror.szági tartózkodásáról
rnló hazatérése után 1D20-ban a „Norges Apotckcrforenings rrídsskriftn szaklapban [ü] [1 n1agyarok
inegsegítését kéri a norvég gyógyszerész társacl~l?m~ól., Felhívásából néhány gondolat, megáll'1p1tas es reszlot:
"Segíts! ..:\ békeszerződések alá.írása után hírét.
vettük, hogy n1i1yen nagy nyo1nor van ICözép-Eurúpában, különösen Nérnetországban és ..::\usztriában.
.:\.míg ozek az országok gyorsan inegkapták a békét
és az ezt k:övctő segítséget, acldig 111ajdnen1 rniudonki 111egfeledkezett arról az országról, ahol a nyo1nor, éhezés a legnagyobb, lVIagyarországról. .::\n1íg

a kérő levelek szinte zápor ruódjára estek a nérnetektől és osztrákoktól, addig sen1rni kérés ne1u jött
a 1nagyaroktól. -~ rnagyarok büszkék ahhoz, hogy
kolduljanak. Ők csendben siránkoznak, rosszabbul,
n1int bárki n1ás ! ~~z „Éhezők seQ'.Ít6i" -nek véletlenül jutott a kezükbe egy felhívás~ amit néhány itt
élő 1nagyar hölgy szerkesztett a n1ag:yar helyzetről,
és a "segítők" magyarországi látogatásuk után
kijelentették: sem a németeknél és osztrákoknál
soha nen1 volt oly nagy nyornor. inint l\Iagyarországon. ~~ nyornor oly hajn1ereszti5, hogy nern lehet
leírni. Ezt én is alá tudo1n írni, ruert én ott éltern a
háború e1s6 3 évében és szán1talan levél ottani családtól, barátoktól, a lehetetlen helyzetről ír.
l\Iár ottlétem alatt hihetellcniil csökkentek a
rnegélhetési lehetúséQ:ek, véaül csak n húborús rnunkás'ük kaptak eleg:e1lll6 était;. Ennél jobban kifosztott orszúgot nern lehet találni. .~\ lakosság csak kis
százaléká~1ak van elég élehne.
'~
I\ tüdőbetegek szá1na horribilis - ez 1nind a csekély élelrnezéS, az éhezés erechnónve. A„nlÍE; az
álh~rni a.lkahnnzottak fizetése 3-·!-szGresre e1nÚlkedott, acJdiQ: az árak a 70-szeresére rnentok fel. ~;\..Ini a
rnagya,r i-vógyszerészeket és gyógyszertúrosokat
illeti. ők va1ószínli. s6t biztos. ne1n kivételek.
.:\ gyógyszerárak is hihetetlenül ornolkccltok, így a.
lnkosság a. patikát csak a legsziil\ségesehb esetben
keresi fel. - l"Te1n tudják az alkahnazottakat
fizetni az árak e1nelkeclésének iner.s:felelően. NaQ:y a
rnunkanélküli gyógyszerészek szá~Ína. rnert sokftknak rnenekü1ni ke11ett a békeszerz6dés álta1 elkrrpc:solt rnagyar területekr61. Sok kolléga éhezik! 1Iogy
rajtn}.: egy bizonyos ideig segíteni tudjunk, kéren1 a
SEC+ITSEC+ET. \iagy pénzben - egy összegben vasz:v havi tárnogatúst e!,!'.y bizonvos idoia:. l"Tekünk.
az '-'~ránylag jólétben éli{ északülknak, biztos 110111
lesz nohézsér.s:ünkro a seaítséa:, és inert a 111i valutúnk
jó {100 no~vég koro1l;'l= 2600-3000 lnagyarnak
felel 111eg), sok ~koJlégát lehet. ::;zoróny aclon1ánnyal
segíteni.
_:\. barátorn, I\.osch .Artúr a hndapcsf:i _4.nuyal
patika tulajdonosa. örö1111nel vállalja. a nof\,óg
segítség szétosztását és biztosítja. hogy a segítség
oda ~'og jutni, aho~ _a ny?111or a }eg_r:agyo,hh. :\szétosztas a budapesti s:yorryszercsztnraas[t;:;okon keresztül fog történni. ~·11e1~·ek rnajd nyngtá-t és olszún1oláRt is küldenek vissza. Seµ-ítsd a. nyou1orgó ko1légúkn.t l c-=:.yors segély duplán hat! A. segítséget
kérorn neken1 küldeni. C~irn: IIoln1en::; gt, 3, J(ristiania (O.s1o). E.R. Haugseth." [G].
Az első felhívcls n1úr ered1nényt hozott. Haugseth
érvei 1noghoztá.k a rnagynr gyógyszerészek rnegscrrí tését. Err\)1 tanúskodnak IIauQ:sotl1 további közJósei, a. Norges .A„potekorforoniilgs ~ridsskrift szárna.iban az alábbi részletezés szerint:
_q_ rnagyar Q:yÓgyszerészek seaélvezósére 1920.
dec. tL-é'fg csr\1~ l:!~ gyógyszcrtáf~tÚlajdonostól és
:21 ~.:;yógyszcrésztiil érkezett tá.n1ogatás, rno1v összoget~'átllialták a budapesti illetéfres biznti:Súgnak.
Eiaun:seth rneu;isn1étclte felhívúsút: ,.-~ nyornor
nag)::; így kis c1·:~.szcgek is :-;okat jelentenek. Segítsd
a nvo1norgó kollégákat!'' [7]
!\~ 0\1-·o'
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[8]. „A budapesti elosztó bizottságt ól a következő
jelentés érkezett: az első 700 norvég koronáért kaptak 39 565 magyar koronát, amelyből 15, 5-7 személyből álló gyógyszer ész család kapott 15003700 koronát. E 15 gyógyszerésztől a következő
levél érkezett (a levelet mind a 15 aláírta): „I\Iegsegítők ! Boldogság tól ren;iegő kézzel írjuk nevünket, hogy nyugtázzu k az Önök, jószívű norvégek
által küldött segítséget és hogy megköszö njük az
Önök ajándékát . Ismét megvan a lehetőségünk,
hogy valamit adjunk gyerekein knek, s így megerő
södve megyünk a még előttünk áUó nehéz napok
felé. Reméljük , hogy ad majd az Isten lehetőséget
az igazi köszönet átnyújtás ára. Addig is Önöket
imáinkba foglaljuk. " [8]
A szaklap 1921. márciusi számában [9] Haugseth
közli a n1egsegíte tt magyarok n1ásodik köszönőle~
velét és 11 további 35 adon1ányozó nevét, a segély
mértékét. Egyben to-vábbi adományo kat kér.
A szaklap 1921. évi 264. oldalán [10] Haugseth
további 19 személy segélyado mányát nyugtázza ,
s a következőkről számol be: „Az eddig küldött
összeg nerncsak az éhezőket segítette ki~ hanern
hozzájáru lt ahhoz is, hogy az egyetemi hallgatók
be tudják fejezni tanulmán yaikat, ami e segélynél kül lehetetlen lett -volna.
Nagy a hálaadás, ami onnan jön. A mi kis segítségünk a fennálló valutavisz onyok miatt nagy
szükséget fedez. Ha van n1ég valaki, aki segíteni
akar, úgy kérem a támogatá st gyorsan kiildeni,
mert a gyűjtést különben abba kell, hogy hagyjam.
A magyar viszonyok még olyanok, hogy továbbra.
is vannak kollégák, akik a jövő telet nagy szomorúsággal várják. Tehát van még szükség támogatásra. A végső zárást Höigaard és Lorentzen kollégák fogják ellenőrizni.
Utóirat: Brantsate r kolléga és egy rokona, Hausen nagykereskedő, Kristians undben magánál nyaraltatDtt két magyar kollégát. Minden kiadást ők
fedeztek." [10]
Haugseth a lap 1922. évi 160. oldalán [11] is
nyugtázo tt még 1itDljára a norvég gyógyszerészek
nyil;ános sága előtt 7 segélyado mányt. Ezzel a
sogélyakcióban résztvevő norvég gyógyszerészek
száma mintegy 120 főre emelkede tt.
Haugseth adománya kciója nemcsak a segélyezett gyógyszerészek körében váltott ki elismerést és
hálát, hanem a magyar gyógyszer észet egyesületeinek vezetőiben is. A lVIagyarországi C+yógyszerész
Egyesület 1D21. május 26-án tartDtt közgyűlése is
méltatta Haugseth et, aki a segélyakció keretében
hatalmas összeget, 500 OOO koronát juttatott a
inagyar gyógyszer észeknek. l\iunkáján ak elismeréseképpen a közgyűlés Haugseth et tiszteletbe li
taggá választott a [12]. Hasonlók éppen tiszteletbe li
tagja lett a Gyógysze részalkalm azottak Szövetségének és a l\Iagyar Gyógysze részhallga tók Egyesületének. A l\íagyar Gyógysze résztudom ányi Társaság, melynek szellemi előkészítésénél Haugseth a
budapesti Egyetemi Gyógysze rtárban dolgozott,
iít levelező tagjai sorába felvette. l\Iunkáján ak elis1noréséül a lVIagyar \'öröskore szt Rend ldtüntetés t
is megkapta [13].
Dr. Haugseth né La1nác8 Lujza, aki a segélyakció
megszervezésében férjének sok segítséget nyújtott,

1_921-ben Budapest en időzött. A Gyógyszerészi
Ertesítő korabeli száma [14] arról számol be, hogy
Budapeste n az új városháza termében ünnepelté k
a norvég gyógyszerész feleségét. A korznány nevében Schlachtll l\Iargit nemzetgyűlési képviselő
üdvözölte az ünnepelte t, aki az üdvözlésre 1neghatotta11 válaszolt. Haugsetlm é iránt mély háláját
fejezte ki a magyar gyógyszerészi kar is.
lfougseth, mint gyógyszertári

szakfehigyelő

Haugseth különlege s képességű szaken1ber volt,
akinek érdeklődé::ie és tudása mindig elsősorban n
gyakorlat i gyógyszerészet felé fordult. 1925-ben
két ízben is kérvényez te gyógyszer tár felállításának, n1egnyitá sának a jogát, de erecl1nén:rtelenü1.
Pályázott gyógysze rtár ellenőri, szakfelügyel6 állásra is, 1nelyet- 1927-hen 1neg is kapott, s így ez év
nove1nber l-től nlint a Norvég l(irályi Egészségügyi l\Iinisztériurn gyógyszer tári inspektor a dolgozott. I\iindig érdekelte, 1nár előzetesen is tanulrnányozta a különböző gyógysze rtárak berendezé seit
és n1unkaszervezését, s 111int gyógyszertá.ri szakfelügyelő, széles tudására alapozott kritikájá-val,
pontosság ával és egyéni rátermetts égével harnar
felismerte az egyes gyógysze rtárak berendezé si
vagy működési hiányossá gait. l\lint szakfelügyelő,
n1indent 1negtett, hogy a gyógyszer tárak szak1nai
színvonal át fenntartsa és emelje. Ezt az ellenőrzéi
munkáját is kiválóan végezte, mert ebben a nehéz
munkakör ben is - úgy mint előzőleg - barátoh:at
szerzett magának [13, 15, 16].
A mnnlrnkörével összefüggő állandó utazás legyengítet te erejét. UtDlsó éveiben gyakran betegesh:edett, de hivatásán ak rendíthete tlen szeretetét
és jókedvét mindvégig rnegtartDt ta.
1935. november 13-án halt meg 56 éves korában.
En1lékét 1nind a norvég, mind a 111agyar gyógysze~
részek nagyrabec süiésük kifejezéseként megőrzik.
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/\DTüpb! D CBOCM COOÓIHC!IHH oGpaúaTb!!la JI!l J~C.l'JTCJlb
llOCTb 11 )i(H3HCHllhl ií nyTh, GoraTblC H B BCHrepC!\liX OTHOU!CllHJiX, iropne:.Kc!<oro (j1apMaueuTa Jt-pa 3. P. XayrceT
(1879-193 5). B 1916 r. on npuexcu1nE ynaneu1r11 u:a11a;1
paÜOT<lTh B YuunepC!!TC TCi\OÜ f\HTC!(C. noc.rte D03BpantCl!H 51
ilOMOii no O!\OHlfa1n110 I\-1HpoBoií noiin1>1 n~1 1 1an xopou10

1986. október

GYÓGYSZE RÉSZET

oprau11Jonauny10 I<aMnanu10 ,1u1n MaTepHaJibHOií I'IDJl;lep;10<11 neurepc101x c}1apMauenToo. 3Ta JlCflTCJibHOCTb
ero 6bu1a npII3naua 11 oe11repcKlL\HI oprana.'IHL 061uecroo
oeHrepc1n1x 1f1apMauenron Db16p;:u10 ero '!JlCllOM-HOppecnonneHTOM, Beurepc101ii KpaCHblli xpecr YiJ.OCTOUJI ero
uarpan;oií. B J(OHUC il\II3Hli OH paGoraJI anTClJHblM HHCneJZTOpOM n Hopne;1cc1-:o."11 KopoJ1enc1\0M M1111ucrepcrne 3npanooxpane11nr1.
K. Zalai o.nd P. Go In b o s: Hungarian relations of the NortL'egian pharn?acisl, E. R. Haugseth
An introduction is given on the nctivity and cnreer
of the Nor\vegian pharmacist, E. R. Haugseth (18791935)1 from Hungarian point of viei.v.
Re got to Budapest ín 1916 and \vas en1ployed at the
Phanuacy of the Univereity. Aftor the first \Vorld 'vnr
be returned to his native country and initiated a i.vell
organised catnpain for the financial supportofHu ngarian
pharn1acists. His uctivity in this respect \vas aknoi.vledged by the Hungarian uuthorities too. I-íe beca1ne a
correspondin g rnembcr of the Hungariun Pharmeceuti cul
Society und 1vus honoured by tho Bungarian Red Cross.
At the encl of his lifo he i.vas ernployed ín thc Nor,vegian Royal i\linistry of I-Iealth as un inspector.

Dr. !{. Z n 1 a i und P. G o n1 b o s : Die ungartschen Be:::iehungendes norwegische Phr1rn1a:::,euten Dr. E. R.
Fiaugseth
Gcschildcrt i.verden die auch un ungurischen BczÍC'·
hungen reiche Tiitigkeit und Laufbahn des nor\vegi·
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seben Pharrnuzeuto n dr. E. R. I-Iuugsoth (1879-1935) .
Dr. Haugseth knrn 1916 nach Budapest, und urbeitete in
Jer hiesigen Uníversitütsa pothoke. \Vieder daheiin or·
gnnisierte er nuch <leni \Veltkrieg eine gut funktionieronde .Aktion i1n Interesse der finanziellen UntcrstUtzung der ungurischen Phnrnui.zeute n. Die Ungurischo
Gesellschuft für l)harn1azie i.viihlte ihn in dio Reihe ihrer
korrcspondie renclcn J\íitglietler, das Ungarische Rote
l{rouz anetkannte seine Verdienste n1it einer .Auszeichnnng ..An soinen1 Lebensende arbeiteto er o.ls .'-\pothekeninspcktor im Nor,vegische n I{öniglichen l\Iinisterium
fiir Gosnndheits" 'eson.

*

Rcsun10 cn Esperanto:
D-ro l{. Z u 1 u i kaj I>. Go rn b o s: La hungnraf
intcrrilato.f de la norvegajarrna ciisto D-ro E. R. Iia11gsct-h
La a(ttoroj en siu publikuJo prilaboris la verkaron kaj
kt1rieron de D-ro E. R. Fla11gseth, nor\'Cgtt farrnnciisto
(1Si9-19aG) , kin est.as ri611 anknú jc hunguruj rilt1toj.
Li vonis on ln juro 1916 nl Budapest, knj oni dungis
lin en la 0i-tieu l)niversitatn Apotckn. Post si11 hcj1ncn·
iro k11j poRt ln finifro rlc li1 J\Iondrnilito li iniciatis bonc
orgunizitun akcion por 1naterio upogi la hnngurajn far·
1nliciistojn. Üi ti un linn ugaclon rokonis ankuú h~ hungarnj instuncoj. I~a finngara Fannacin Asocio cloktis lin
on ln vicon de sinj rnernbroj, la I·Iungnrn Ru0:n ICruco·
donis a! li honnrígon. l'e la fino do sin \~i\"O \i ln boris en lr..
Norvegn B.of!n ",\Iinisi:erio ;le Snno ],iel ilpoteka isnpektoro.

( Senunehvei.iJ Orvosludonlányi. fl}gyeten1, Egyelen1i Gyógy.szertára, 1092 Budape8f, llőgyes Bin.dre ·u . .9.
é8 Dr. Petcr Gombos Svelvik Apotcl:, POB !5'7 N-3061 Svclvik-Nor vay)
·
Érkezett: la85. II. 14.

1\. S'l'.AND.'\l~l) JBLŐÍl~~."\SOI\:.N..:\.1\:. i\I.EC+FIBLELŐ

TE.'\.l\:E \TERÉI\:El\: C'Íl\II\:ÉI
l31B'l'EC+'l'.AJl~I\:OZ'l':\1':\.SI~~:\ NEJ\I 1\IINJJENBE N
,\LEALMAS AK
1
llagc11str6111, o·. 11. lJ.'. és Sclunidt, _,1.: T harrn. Ztg
(Frnnkfurt) 130, (•!8), 3102-3105 (!9S5).

.:\. Lelik eirnkói a küveLkezlí uclntoknt kell, hogy tnrtnl·
n1uzzák: a n1egnevezésli (latinul is), nz alknl1nflzdsi terü·
lctet, u hatóanyagot , 11 lvhelsége:s pllcnjn,·e.lhü okut, ll
1nollékható.so kat, nz Hdngnhísi túj6knziutót. és az elif1rtüs
rnódjút. Ezzel knpcsnlnth11n u :-;zetzők ll!TIL l!Hlt.ntru1k rii.
hogy ezek nz ndni ok nc111 nündig kiclégitt!ck 11 laikus
beteg szá.nu'irtt. ?';u1no11kh~túrni részletkérdés ek után n
folhuszná\úsi ierülcttol kapcsoltithnn óv uz orvosi szak-

kil\-~jczüsck haszn<ilnl!.itó l. I\:ifngúsoljn uzt., hog,Y utnl n
eí1nkc n gyorrnckekUH ol7.drtnn vu!ó tál'oldsrn, inert; szú.
rnn::; nHÍS, n hti.zt.nrt.üsbnn !.11lúlltat:ó nnyag (pl. A~·.cszes
itulnk, cíg11retü1 sLh.) sokknl \·0szólycsebb u ncn1 ertin
hat ósú tcüknól. Eznló.n konkrétnn, egyes drogoknál ki.
fogü.solja n jelenleg forgu.101nLnn le\·(í (rninclon gyógy.
szorlúr részére bcszere?.hot:ő} eíinkók cgyik-rnúsik
inonclat.üli; ilyet iiLró.kou is Lcrnuint.. Snvnsolja:
újn1nynn1hltl'Í.Sni:U n kifogtísollnkrü , ,-,íltnzln.ssó.k inog.
:\ szerzők nc1ncsak hnti:istnni szen1ponthól vi:;:sgrilták
felül e toacírnk0ket., hanctn nhból n szcrnpoutból is, liog_v
nznk az ünr.:vöuyszcrr-16st. \·1.:uz6k szti1nrlnt nz eddigi118!
tübb, kiek·_~it.Ci·~h1fnn11üciól ~1yújlsru1nk. :\ \"{dl.ozCntü~;
felt.chci.C.on folyn1n1d.o::;nn lesz :::;zi.ik:iógcs, nrninL nz új is.
incrf'ick f1_'!1ncrii!nek (12).
Vr. Ii.cu1plc.r l\.1-1r(,

