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Gyó gysz erés zett örté neti közl en1 ény
Gyógyszerészei 31. 421-424, 19Sl.

Dr.

Szent~Györgyi

Albert erro.Jékére

DR. 'LÍ.PLAN YI ENDRE

A szerző megemlékezik a közeli múltban elh1myt
dr. Szent-Györgyi Albert ( 1893-19 86) világhíríl
biokémilcits, első ·1nagyar Nobel-rlí jas egyetenii tanárról. Ismerteti kuzdelmes életútját, kiemelkedő mnnká8ságát a vitamink utatás terén, melyet 193·7-ben
Nobel-dí jjal ismerték el. Vihígviszonylatban fa legnagyobbfelfedezése a C-vitami n izolálása és nagyban i
előállitrua paprikáb ól volt. Ebben három szegedi
gyógyszerész: dr. Széki Tibor egyetemi tanár, Larencz László gyógyszerész-vegyész, dr. G&sy Béla
gyógyszerész-biológus Í8 közremiiködölt. A szegedi
egyetem Szerve.s és Gyógyszerészi Vegytani Intézetben állitottá/, elő - világviszonylatban legeli!ször paprikából a /aistalyos C-u·itamint, mintegy fél
kilót.
A szerző továbbiakban ismerteti Szent-Györgyinek
P-vitami n felfedezését flavonokból; adenozin trifoszfát (ATP) tartalmú koronári ákat és periferiálart tágító gyógyszernek: ATRIPI JOS előállitását izomszövetekből, amit még ma is használn ak a szívgyógyászatban.
Végül röviden a honnan és rákkutatá s terén elért
eredményeit és halálána k körülmén yeit ismerteti.

1986. október 22-én távozott el az élők sorából
dr. Szent-Györgyi Albert világhírü biokémik us
Nobel-dí jas egyeten1i tanár, l\íagyar Tnclo1nányos
Akadém ia tiszteletb eli tagjo,, Szegedi Orvostud on1ányi Egyetem és fL Sorbonn e Egyetern cliszcloktom, az USA-beli J\farylm1d állmnbel i Bethesda -i
Rákl\:utn,tó _t\lapítvány igazgató ja, a ne1nzetközi
tudo111ányos élet kin1agasló egyénisé ge, a vitainin,
hormon, rákkutat ók kiemelkedő reprezen tánsa.
Szent-Györgyi Albert 18G3. szeptem ber 16-6n
született Budapes ten 1 ért-0ln1iségi családbó l szárn1azott. Anyai J1agyapJa a híres 11nató1nus: Lenhossék Józ.sef (1818'-1 888) kolozsvári, majd budttpes ti
egyetern i taríár volt. Nagyszüleitől, nagybát yjától
a szintén híres Lenhossé/c i11'ihálytól (1803-1 937)
a tern1ész ettudorn ányok és az orv-osi hiva.tás szeretetét örökölte [l]. Eiemi, közép és egyetem i tmml111ányait szülővárosában végezte. Érettség i után
1911-ben beiratko zott a Budapes ti Királyi l\fagyar
Tudomá nyegyete m, (ma Semmelweis) Orvos Karára orvostan hallgató nak. J:Iáron1 évig de1nonstrátorként nagybát yja intézetéb en dolgozot t. 1\ ·világh{tborús esen1ények 1niatt ineg kellett szakítan ia
ta11uhnányait. illint önkéntes , az orosz-, olasz-fronton teljesíte tt katonai szolgáht ot. 1017-ben kapott
orvosi diplo1nát a budapes ti egyeteruen. I\Iint friss
diplomás került Mmwfeld Géw (1882-1 950) farmakológus egyetem i tanár intézetéb e tanárseg éd-

nek Pozsony ba. r\ ,~ilágháború utáni békeszerződés
Pozsony t Csehszlovákiához csatolta, s az ogyet-ern
is inegszün t, így került Tscherrn.a!;, egyeten1i taná.r
élettani intézetéb e Prágába , majd Berlinbe n
Jlf·ichaelis professzor labora.tórinrnába asszisztensnek. Ezt követően I-Ian1burgban a Trópusi Egészségügyi Intézetb en l)aktorinlógiai és kérniai kutritásokat végzett. Onnan }folland üíha Leydenb e,
Dániábn, ICoppenhúgába., inajd n, groningcni
eg:yeternen végezte kísérleteit. ~!\.z állati és növényi
szövetek sejtlégzését, oxidáció rnechaniz1nusát
tanuhn{t nyozta [2]. \ 1izsgálata i közben jutott el
<l C~-vitarnin felfedezéséhez. Nagy jelent6ségli felfC<lozéséro felfigyelt F. G. Ho11kin8 (lSGl-19 -17)
ne\·-es angol fiziolóans és tne.Q"l1ívta 1D28-ban
Cambrid ge-ha, ahol 1~cllékYesébiií eliíállíto ttn a Cvitrunint . Ezt az nnyagot redukáló hatása n1ia.tt
hex:uronsavnak neve~te'-" el. Ugyanez t az anyagot
később sikerült narancsb ól, citron1ból, káposztá ból
is kivo11ni. To·v·ábbi vizsgá.lataihoz .:1. J(rogh
(1874-lM D) dán fiziológus egyetem i tanár Koppenhágá ból repülőgépen küldött nagy n1ennyiségű
rnellékvesét, nrniből 3 gr kétniailag tiszta hexuronsavat állított elő [3]. Azutf\n Szent-Györgyi USA-

J. dúra. S::ent.. György;'. ~~llbcrt arc/.'.éps
a::: 1930-a.s évekből
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ban a Mayo Klin ikán végezte kísérletei
t,
vágóhidakról beszerzett mellékveséből 30 gr ahol
rons avat állít ott elő. Szent-Györgyi felté hexutelez
hogy a hexu rons av skor but elleni C-vi tami te,
Feltételezését Tillm ans biokémikus tiszt áztan [4].
bizo nyíto tta, hogy az által a felfedezett hexu , berons av
azon os az asco rbin savv al. Ezér t Szen t-Gy
örgy i java slatára a hexuronsavat elne vezt ék ascorbin
Ezu tán megkezdődött a C-vi tami n kémiai savnak.
szerk
zeté nek a megállapítása. 1933-ban W. N. Haw e(188 3-19 49) angol, vala mint P. Karrer (188ortli
svájci Nobel-díjas kémikusok hatá rozt ák meg 9-)
Szent-Györgyi Albert tudo mán yos eredmén [4].
a hazai tudo mán yos élet képviselői is felfig yére
és 1030-ban meg hívtá k a szegedi Fere nc yeltek
Tudo mán yegy etem Orvos Veg ytan i Inté Józs ef
egyetemi taná rnak [5]. Itt tová bb tanu lmán zeté re
hogy a szervezet miképpen hasz nálja fel az yozt a,
bins avat . Itt juto tt arra a zseniális ötletre, ascora szegedi papr ikáb ól nagyobb mennyiségű hogy
bins avat lehet nyer ni, min t a mellékvesébő ~cor
l.
tét egykori mun katá rsa: Ban ya Ilona mesé Ötlehogy a professzor egyik nyár i vacsorájához lte el.
a felesége papr ikát adot t, ösztö nöse n 111egérezt
e, hogy a
papr ika C-vi tami nt tarta lmaz . Szent-Györgyi.
professzor nem ette meg, hane m félre tette és
másn ap

1987. novernber

(Rut int) amely a hajszálerek áteresztőképess
égét.
bizto sítot ta, vissz aállí totta a töré keny és
kórosan
áteresztő hajsz álere k normális
állap otát. P-vi
min szer keze tét dr. Bruckner Győző (190 0-19 ta80)
egyetemi taná rral együ tt derí tetté k fel [9].
0. Ii. JVarburg módszerét allrnlmazva tanu
nyoz ta az izomszövet oxigénfelvételét. Azt lmátapa sztalta , hogy egyes szen-es dicarbons11vak pl.
borostyánkősav, furn1á-rsa;i;r, ahnastLV
, oxálecet-sav a szövetlégzést kata litik us módon fokozzák. A dika
rbon~avak egy körf olya matb an átala
kuln ak egymásba.
Igy fedezte fel Hein.s A. Krebs (190 0-) ango
lms az ún. citrá tkör t, mely Szen t-Gy örgy l kém.ii-Kr
ciklusként kerü lt be a tudo mán ytör téne tbe ebs
[10],
_4-z izo1nösszehúzóclás n1echanizn1usáva.J
is fogla.1kozo tt. l\fogállapítotüi, hogy az izomösszehúz
ban aclenozintrifoszfút (ATP) tarta lmú vegy ódásületeknek -rnn szerepük. ATP tiszt a állap otba n
erő~en
tágít ja n kornnárhlkat és perifériás artér
iáka t. Igy

rneg vizsg áltat ta munkatá.rsaival, hogy tarta
hnaz

-e
C-vi tami nt [l, 3]. A feltételezés helyesne
k bizonyul t és ezzel megkezdődött a szegecli egye
a Szerves és Gyógyszerészi Veg ytan i Intéz tBm
- melynek akkori vezetője Szék i Tibor etbe n,
(187 Dlü50) egyetemi taná r volt - a C-vitamin
előállí
tása [6].
Bon yolu lt eljárás sorá n 20 mázsa paprikáb
ól
mint egy félkiló szép fehér krist ályo s ascorbins
avat
.
C-vi tami nt állít ottak elő [l]. A nagy sikerről
az
Intézet nek volt egyilr 1nunka.tá.rsa: Lare
ncz
(190 9-19 78) gyógyszerész-vegyész, a későbbiLászl1j
bokodi gyóg ysze rtár vezetője egyik naplójeg bácsben így szám olt be: „Egy alka lomm al a yzetéGyörgyi professzor által java solt és kezdemén Szentyezett
vegyi foly ama t elvégzése sorá n sike rült létre
nunk az akko r anny ira kere sett mesterséges hozC-vi
mint . Először nem tudt unk róla, hogy mi szül taa mun kánk nyom án'. A krist ályo s anya got etett
azonosítva boldogan állap ított uk 1neg, hogy
a régen
várt készítmény. Alig bírtu nk magunkkal,
mi láttu k először a világon a mestBrséges hiszen
mint . 1\{ásnap a professzor oszt ozva öröm C-vitaünkben.
értBsítette a világ különböző tájai n élő kuta
[7]. A kivo nt kristályos ascorbinsavból tóka t"
a világ
mind en vitam inlm tató labo ratór iumá nak küld
tek
Felfedezésével a gyógyász11tnak nagy hatá sú
gyógyszer t adot t. Ipar ilag a Chlnoin Gyógysz
szet;i Gy{n· állít otta elő a C-vi tami nt az ervegyé1930
években. Ana litik ai kém iába n is isme rt lett, -as
mint
mérőoldat [8].
1936-ban a flavonokból felfedeztB a P-vi tami
nt.
Szen tgyör gyi Intéz etben dolgo zott
dr. {190 3-19 79) gyógy s:1:er ész Lare1 1cz n1ég Göu;y Bélu
1978) vegyész~g_yógyszerész unok abáty Lászl ó (190 9Gyür gyi .::JlbcrUel együ tt alapí tott „Sorvja, aki a S::::entrésze ti L1.iLorutóriurnnuk vezet öje volt.it..u" Gyóg yszeKésö bL Gőz.s!!
Ella dr. 11 rnont reúli eg,yete111 ilfikrobiológini
és Iíigié nini
Intéz etnek igazg atója lett. (Szerző)
1

::. úbra. /izcnf-f]yi.Jrgyi _-llbcrt }./obe l.díjá
nak
arany érn1é je ( 1937 )
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került forgalom ba ATP gyógysz ere: Atriphos inj.
Ezt a Richter- gyár állította elő [8]. iVIunkásságának
elismeréséül 1937-ben megkap ta az élettani és
orvostud ományi Nobel-d íjat. Erről a Debrece ni
Orvosok és Gyógyszerészek Lapja 1937 novembe ri
száma így számolt be: „Dr. Szent-Györgyi szegedi
orvosprofesszor f. hó 28-án megkap ta az idei
orvosi Nobel-dJ jat. A távirat szövege a következő:
, ,A Carolina Intézet tanári kara mai ülésén elhatározta, hogy az évi orvos orvostud ományi Nobelc1íját élettani és orvostud ományi működéséért
Onnek ítéli azokért a felfedezésekért, amelyek
a biológiai égési folyama tokra vonatko znak, különös tekintett el a C-vitam inra és a fumársa v katalízisére. Gimar Holmgreen Carolin Intézet igazgatója ... " Szent-Gy örgyi annak a Kolozsv árról menekült egyetem nek a büszkesége, mely 17 évvel ezelőtt
lmllgatóin'1k leckekön yvét még így diktálta : Kelt.
Budapes ten 1920. . egyetem ünk száműzésének
második évében. . . Tisztelet tel és örömme l üdvözöljük Szent-Györgyi Albertet . .. írja a lap és közli
1938 évf. 1. száma. a Szent-Györgyinek adott aranyból készült Nobel-ér mét is (Lásd a képet) [ll].
1938-ban novembe rben Szent-Gpörgyit a Sorbonne-eg yetemen díszdokt orrá avatták. Erről is
a Debrece ni Orvosok és Gyógyszerészek Lapja novemberi száma számolt be [12].
Irodalmi munkáss ága alapján a Corvin-k oszorút
is megkapt a. l940-ben a Szegedi Egyetem rektorává választjá k. j\fogalap ítója Szegedi Egyetem i
Ifjús'1g elnevezésű diákszer vezetnek , a Szegedi
Egyetern i Színjátsz ó Társaság nak, Egyetem i vegyészhal lgatók részére szaklapo t is létesítet t „Phlogiston11 néven, nlely a szerző első cikkét is leközölte
[13]. A Szegedi Egyetem i SzínjátBzó Társaság
elnöke volt. A Társulat első előadása Shakesp eare
Hamlet- je volt, amellyel országos sikert arattak
a szegedi egyetem i színjátsz ó csoport tagjai [14].
A német megszállás alatt antifasis zta tevékeny sége ruüitt a felszabad ulásig illegalitá sban élt,
a svécl követség en rejtőzködött. Felszaba dulás
után újra aktívan bekapcs olódott a tudomán yos
életbe. 1945-19 47 -ig a budapes ti Orvostu dományi
Egyetem Biokémfoj Intézeté nek igazgató ja, a l\fagyar Tudo1ná nyos .l~kaclérnia másod elnöke és számos társadal mi szerveze t - köztük a iVIagya rSzovjet Baráti Társaság elődje - a l\íagyar Szov·jet 1\'.Ilívelőclési Társaság vezetésé ben is részt
vett. 19,!8-ban telepede tt le az Egyesül t Államokban, ahol 1955-ben állampol gárságot kapott [14].
A Massachusett<is államba n vVoocls Holeban J\farine Biológia i Laborató riumána k Izomkut ató Intézet igazgató ja lett. 1975-ben lett a l\farylancl
államban levő Bethesd'1i Rákkuta tó Alapítvá ny
tudomán yos igazgató ja [15].
Tíz könyvet és 200-nál több tudomán yos cikket
írt. Első hazaláto gatása alkalm{wal 1973, szeptem a 80. születésn apján - a Szegedi
ber 16-án
Orvostud ományi Egyetem díszdokt orrá avatta
[15]. 1978 januárjá ban tagja volt n. magyar koronát
hazahozú arnerikai küklöttsé gnek. 1983 szepten1'1Z
Lerébe11 - 90. születésnapj<t allmlmából
Elnök:i rranács a I\Iagyar Népközt ársaság rubinokkal ékesített Zászlóre ndjévcl tünt-0tte ki.

lVIindvégig magyarn ak tartotta 1nagát. Ezt 1973.
október 16-án televízió sbeszélg etése során is 1.tifejezésre juttatta:
„Én innen nagyon messze élek és sok országhatár választ el bennünk et, de a szellemi életben
ilyen határok nincsenek. Én egy másik: országna k,
Ameriká nak igyekszem hasznos állampol gára lenni, de n1ég egy nagyobb egységne k is: az en1beriségnek, a nagy közös emberi célokat szolgálva. l\findez
azonban nem változta t azon, hogy éppúgy magyar
e111ber vagyok, n1int régen voltan1 és a hazám
l\Iagyarország, 111int ahogy gyerrnek.koron1ban is a.z
volt. _l\bból a nagy szeretetből a111iYel itt körülvet tek és a sze1nélyemet kísérő figyele1n és ragaszko dás 1negnyilatkozásaiból láto111, hogy az ország
[14].
se111 tagadott 111eg engern n1int fiát.'
F:Jzent-Györgyi Albert 03 éves korában veseelégtelensérr következ tében halt 1nerr. Szűk csalricli és
baráti ~körben temették el l9S6. október 25-én
a Ilfassechusettes állambel i Woods Hole-Lan.
l\Ii szegedi egykori tanítván yai on1lékét kegyelettel megőrizzük és példakép pen állítjuk széles
körű tudását, hurnanis tu 111an:11ta.rtását, {t.ldozatra
kész haza.fisáQ:át, békeszer et6 egvénisé gét a jövő
generációna1L'""'
1
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í-Ioúencnci(Ofi npC.\\llH. On11c1,1no.cT ero 11c„TJcr1olií /i\113HCH~
llblÍÍ nyTb, n1,1:ta101ny1oc51 ltC51TCSlhHOCTh B oG.11aCTll l!CC.!lC~

fll!Ta:.\.H!!O B, J.:OTopy10 n 1937 rnay np1!3H<l.Hl l
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ABTOp B A<lJ1bl!CiÍ1Ue;,1 3élHll~laeTC5I
OT!(pb !TflCM

,Uepn; u DllT<lMHHa

p

113 rjiJlaOOllOB,

CCHT-

nony11

CHIUI JICI\<lpCTBCHHOro npena para pac1unpn1ou1ero Kopouo
1p11n 11 nep1uj1ep11t1ec1\l!C cocyllh f, COJ{C p/I(all{
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To thc 1nc1nory of .Albert S:cnt-

The "'Orld -\vide kno,v n bioche 1nist, unive
rsity professor und tho first I{ung uriun Nobe l prize ,,·inne
r .A.Jbert
Szentg ,vörgy i (1893 -198G ) died recen tly.
given 011 his lnbori ous conrs e of life, his A snrve, Y is
outsta nding
nctivi ty in tho rcsear ch of vitnm ins, rccogn
isod by the
Nobel -prize in 1937. !Tis greate st discov ery
isnlat ion nnd lnrgc scnlc prodo ction of vita1n •rns the
ine e frorn
red peppe r (C.nps icurn) . ln this "·ork threo
phar1 nacist s
of Szege d took pnrt: Tibor Széki , unive rsit.v
profes sor,
Lászl ó Lúrcn cz phann ucist- chorn ist and
Déla G6zsy
p h nrrnn e is t- b io 1ngh; t..
.:\bou t hnJf 11 ki!OJZl 'Utn crvsta !lizoc l vitunÜ
isolnt ed frorn Cnpsict7rn in thwo Instit uto of l\O C \\'US
Organ ic un<l
I'hunn 1tcc11 ticnl Choin istry of tho Univc rsity
of Szege d
i.tt the first tirnc in t.ho Yrorld.
lfurth crtnor e autho r dcscri bes the furthe r disco,
of Szont-C~.Yf1rgyi as thnt of vitain inc-P of flavon ;críes
isolat ion of 1 '.:\'J'I"{l.PI-108" fn drog, ividen ing es, the
11rtcrics and periph cries nf adcno zintdp hosph coron ury
nto (.ATP)
conte nt] fro1n 11H1sculnr tissuo , ti \\·cll-knü'\Vn
drug in
hcar!:·-therap_y.
..:\.t !ast untho r dcnls ivith his uchio vcme nts
ficld of hor111one- und onenl ogicn l inves tigati in tiho
ons. Circun1s tnncos of his dcnth nro l'.lso dcscri bed.
Dr. E. 'l' ti p 1 á ny i:
S::.ent-Gy6r']yi

ln 11ienioricun Dr. „"ilbcrt

Die 1\rboi t ist clcrn Nach rnf des nnliin gst
\voltb orülun tcn Bioch einike r, Profe ssor J)r ..versto rhcno n
Albert
Györa yi (1893 -1886 ), dcru orsten ungnr ischen S::.ent.preist ritger go\vi<lrnct. Der I . . cser ge\yin nt cinen Nobel in s0i11cn 1niihs eligon Lcbcn S\\·cg , in scino her\·o Einbl ick
rragen do
1'itti~kcit 11nf dern Gchic t der 'Fiturn
infors churu. r,
nút ~dern Nohel preis <tncrk nnnt \'i·11rdc. Soiné clic 183i
'\Vcltn usrnaf 3 grö!3t e I~ntdcckung \Vllr die Isolie auch in
dic Horst ellung von -„7 il:u111in-C ini g-rofJcn nus rnng nnd
J?upri kn.
(Fővárosi

1987. noven 1ber

J\n clieser i\rbei t beteil igten sich nnch drei in
tigen Phn.r1 nuzeu ten: J)r. 1 1 ibor S::.éki Unive Szege d tü.rsitüt
fcssor , Lds::.ló Larcnc::. Phnrn 1uzeu t-Che 1nike spror und
Dr. Béla Gö::sy Phnnn azeut -Biol oge. In1
Instit ut fiir
Organ isehe und l)han nnzeu tische Chern ie
der
siUit Szege d v.-urde clns erste1 nnl nuf der \\Telt Unive raus Paprika kristu lliges \Titar nin-0 - et\\'H cin halbe
s I{ilogra1nn1 - herge ste!lt.
ln der Folgo \verde n über die \Yeite ren
'i\'ichtigen
Ergeb nisse von Szent- G:y-ör gyi bericl itet,
nan1e
über die Entde ckung von '\iitnn1 in-IJ nus Flavo ntlich
nen und
iiber die Iícrst ellung des .Aden osintr iphos
phat
enthu ltende n, die I\:oro nurien und dio periph (1\TP )
fiif3e er\vei ternde n l\Iedik n1nen ts 1\TR IPHO eren GeS
kelge\ vebe, \Velchcs in dor Knrdi ologio nuch aus J\fusheuto noch
einc ..:\n,v endun g finLloL
Ahsch lief3e nd steht noch cin kurzo r Beric ht
nuf dein Gehio t der IIorrn on- und Krebs forschüber dio
reicht en Eraeb nisso des Profe ssors und tibcr ung ordie (irnsUind c seinc:S 'Todes .
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J(c8Un 10 en JJ;spcranto:
D-ro E. 1' ú plán _v i:
/)::.cnt-Györgyi

.1.lic111ore (rl D-ro .Albo·t

I~n rrütor o rnc1no rns pd D-ro .·tlber
t S::.ent
(188a -198G ) 1nondfa111n bioko1 niisto, la unua -Gyüruyi
prenii itu hnngn rn nnive rsitnt a profcs oro, rnorti Nobcl ntu en la
proks irnn pusint oco. La uütor o konig us lian
luktop lenun
"·ivov njon haj olstur un vorka don sur tcreno
de
rnillcs ploro, kiun oní rekon is en 19il7 per Nolie ln vitaLia plej grand u rnnlko vTo est.is nnkaü inon<l-pren iio.
lrilate ln
izolnd o de ,·ita1n ino 11 C" kaj _friu progr anda
proclu ktndo
el knpsik o. En tiu Ci nfero kunlu boris ankaú
ciisto j cl urbo Szege d: D-ro Tibor Széki nnivc tri fnrrnn rsitut a profesoro , Lá8::.ló L·arenc::. farn1a ciisto- kernii sto,
Gó::8y farn1n ciisto- biolog o. En ln Orgun ika D-ro Béla
haj Farnu iciistn I{erni n Instit uto dc ln unive rsitnt o en
Szege d ili
pretig is nntaü Cinj en !a tutn 1nond 0 ln krista
rninon „C" cl kupsik o, proks irnurn o dnonk ilogru lun vita1non.
L11 nlitor o kron1 e konig as ln n1alk ovron do Ju
vitun1 Íno
„P" el falvon oj, farc c10 /Y::.cnt-C.Jyör(Jyi kuj la
prctig on do
.:'\.'ERIPI-IOS e! rnnsk olnj histoj , ldu cstus rnecli
dilatn nta ln koron uriojn knj perife riajn angioknmcn to
jn, knj
kinn anknü nnn!:e rnpefo ni uzus en la knrdio
logio.
lfine ln aiítor o 1nnl!o nge honige .s liajn rezult
ojn ntingitnjn sur tcreno dc la horn1 ono- kaj kance resplo
ro, kuj
la <.!Íl'honstnncnjn de liu rnori.o.

Taná cs Gyógy8zertári J{özp ontjá nak 822. sz. gyógy
.s::ertára,
Budnpest, „4:uróra ?L 22-2 8. - 1084 )
l~rkezott: Ia86. XII. 19.
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A y, f\:A LMAz ,ís,í N..ÍL
!Jaucr , II.: Phnrr n. Prax. dl, (G), 27Ei- 277,
(lDSíi).
1882 dcco1 nberó hcn n Gera kcrUl etéhoz ttirtnz
lenrod n körzet ólJen kerül t kiprób úhisrc 1 (n kü7.le ó Zeuúhruk ént is beinut :ntot;t ) gyögy szcrny ilvúnL rnényb on
n.rtó füzet.
.:\. követk c;:(i adnto knt tartalHH1zz11: n„ beteg
ncv6t , sziiletési évét, lakcir nét, a gJ·óg; rszor nevét ,
ndago lásút,
11 kinclo tt 1nenn yiségc t és ti. dúturn
ot,. ~\ cél 11 jobb infor*
1uáció , u nc1nk ívünt rnolló khnbi sok clkerU léso,
ciók ki?-<irásr. \·olt és az, hogy n hetog nok ínisLeintera k*
núl11ti utnsít ás!í adjnn nk iiL :\ rnódsz or be\·ti.l li husz1984 június ábnn G·ora keriile tén(')k D körze t, ezért
tében , 4JO
ezer 111kosru kit.orj edcíen 120 ezer példún :vbun
készül t,
nyorn tutván n,yal kiterj esztet ték llz eljárás t..
J:Iét;
pos próhn .id6 utr.in 1085 januú r végén kijrzo hónatenké nt
ao0-5 00 nyilvr int<irt ó füzet átvizs gúlús úvul
nz orodn Jénye ket, össze sen 2G62 flizcto t. Ebbeértéke lték
szerte rúpüis Lizot tsúgo kat is bovon túk, A.z a gyógy ·
adato kból

ldc111elt.·rn16!~ u kövüt ;kczók : az
cgyid ejíileg
gyógy szorck nól kot.t6t; 16%-h an, luínn nt 22%-b rende l;
nn, négyet, 22%-l nni, öUit 1-1%-bnn, !1ntot 8%-ha n,
hetet 10%bnn írtak fel, do volt 11 cgyiitf; rendelt:· gyógy
Jiason ló rnódo n kigyfi jt.f)ttó k nz egyidejűleg szer is.
rende lt
gy·ógy szcrnu ,yngok nt; ós gyógy szorfo rrnúkn l;
is. \'izsgá lti:'ik, liog,v a felirL 111cnnyi.ség elég, kevés
vngy
\·olt. I\:iiliin LóJili.iznt fogin! jn iisszc a gyógy s;-;erktúl sok
ülcsön hnt.úsnk11t, arnoly ekot így felfed eztek. ·utul
arra, hogy
n valósá gos kép ennél rossza bb, inert ol6for
dolhn t, hog.Y
n bejeg yzés nern türtón ik nicg. a beteg elfele
jti n
1nng1.ivnl viuni .sLb. :t fohné rt adat.o k n1egfe fi.izet et
irodnl o1nbn n leírt.. két:. nor\·(i g sziget en végze lelnek nz
tt
hason ló adftta ivuL Nyilv itnYn !ó, hogy u felíró vizsgú lnli
orvos részérdl nngyn lih fig,yclo1nr·c -,.·rni szüks ég.
I\:üzli, hogy
a beteg eknek kérdé seket tettek fel u nyilv ántur
tcl kapcs o!utb an; úrdek! ódi:ok vólon1ónyiik tó fii;-;etrc'3l, arról
hos:;y hn.szno.=nu.tk t:urtjú k-c, kívún ják-o vozeL
ésót a to\"Úbb iakbnn , tehern ek órzik- o ..A válasz ok g,1%-u„
pozití v
hozzál!ó,sfi tükrö zött (20).
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