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Levél a szerkesztőséghez 
Hy<Íl!JSZCtCszd 32. 3:~8-330. 1988. 

Gondofatok a közelmúlt gyógyszerészetérol 

A gyógyszerészképzés legfelsószintjériilnyilatko
zótól láttuk, lrnllottuk, hogy a fiatalok, föleg fiúk, 
- - nozn a kívánatos sztl,n1ban jelentkezuek gyó_!~,:r:r
szerésznek. Pedig óriási távlatokat villantott fel a 
nyilatkozó egyetemi tanár úr, mint pl. a gyáripar
ban lehetséges elhelyezkedést, különböző labora
tóriu1ni álló.sokat 1 - ha inár a gyakorló gyógysze
részi pálya nen1 elég vonzó. l\Icgérclernelne egy 
szociográfiai elen1zést ez a térna s ennek elősegíté
sére iclézen1 50 évvel ezelőtti e111lékeiinet a 30-as 
évek gyógyszerészi ·viszonyairól, előre elnézést kér
Y? ~ 110111 teljességért és az esetleges e1nlékezetkie
sesert. 

1037-bcn érett.ségizto1n s ekk:or n1ég csak eszein
be se jutott, hogy én va.Iaha a n1isztikun1okkal 
teljes gyógyszertárban a tára. 111ögó kerülhessek. 
.. A gyógyszertárba ka-laplevéve, a cipőt tisztára fé
nyesítve, óriási reverenciával tértünk be, ha a 
helyzet; úgy kívánta - szemben a mai állapotok
kal, amikor köszönés nélkül, kalapban, rendelkez
nek a gyógyszerésszel. 

Nc1n sokkal az érettségit követően rneghalt 
édesapán1, aki jogász volt, akinek örökébe szántak 
szüleiin, s így ugyanebben az évben 1negkezclte111 
t:t11uln1ányain1at a szegedi eg}'"cte111 jogi karán 
1nint ininden fellelhető ösztöndíj„ n1enza, kollégi
u1n birtokosa. Noha az első évet szótöbbséggel ki
tüntetéssel, azaz 1 ,jó'' ered1nénn3rel absolváltan1, fl· 
rnásoclik év n1egkezdése után édesa11yán1 átir{u1y-i
tott a. g3rógyszerészetre 1nondván: „fin1n, vagyo
nod soh'sen1 lesz, éhezni soh'sen1 fogsz". NotR 
bene, az anyai jóslat első része n1aradéktalanul 
megv11lósult. 

Így lettem én 1938-ban gyógyszerész gyakornok 
(az a-kkori szakrnai szóhasználattal 1)raxi), dc hogy' 
lettek a többield 

Abban az időben az első indíték az apai gyóg.y
szertár volt, esetleg nz özvogJr édesanyának a ha
szonélvezetében. A családban n1eglcvő g:yógyszer
tár előre vetítette annak lehetőségét, hogy a_. 
gyer1nek n1ajcl örökli a - legtöbb esetben sze-
111él3'"jogú - gyógyszertárat, n1elyet az esetek túl
nyon1ó többségében nevére is írta.k. 

J~z 1nag{tban is behatárolta a pályára lépf:íh. szá
mát, mert mi többiek, akik ilyen-olyan okból e 
pá-lyút választottuk, clhan3ragolható szú.n1ban vol
tunk. A gyógyszertár koncesszió volt; 111int a 
közjogyzőség vagy a kérnényseprési jog 1 á1larni 
engedélyhez volt kötvo, itz állam által ellenőrzött 
H megáll11pított keretek közöt.t müküdhetett. Jo
gilag olaclhatatlnn volt, kivéve a reúljogú gyógy
szertárakat; a gyakorlat,ban azon a törvén.}- által 
megengedett átruházás valójában eladást jelentett. 

Ali, többiek az oklevél inegszerzése után a kö
vetkező lehetőségekkel szám~lhattunk. Aki tőké
vel rendelkezett, gyógyszertári jogosítványt velw
tett, illetve a jog átruházását kérhette az illetéke, 
n1inisztéritnntól, - eset.log a nagykereskede1ernho 
szá.llt be; vékony pénz(iek, vidéki gyógyszertú!' 
özveg,yi haszonélyozöjének hérlöjeként, 1 hatósági 
kezelőjeként oldhatta n1eg egzisztenciális kórd6~ 
seit, esetleg a kornak n1egf8lelően, benősült a 
gyógyszertárba. Ha. a fővárost nein akarta elhagy
ni, n1egpróbá.Iha tott segéclként olhel,yezkedni, bár 
erre időnként kevés kilátás volt s így növelték az 
állástalan gJ'"Ógyszorészek sz{unát. :És rnégis -i.-olt 
olé9 jclentl~o~ő.' sőt ,fiú, jelentkez~L Elvi}eg, lehetot.t 
g,vogyszertar1 Jogos1tvan3'"fi kapnrn a pa.Iyan alkn!
n1azáshan hosszabb időt eltöltött a:yógy~zeréKz
nok, ha politikailag nen1 volt kifog{ts 'élienB s tnlúlt 
- főleg vidéken - olyan GOOO lakossal bíró kiir
zetet, an1elyben n1ég 110111 volt gyógyszertár, de 
erre szárnítani túlzott optÍ111izn1ust jelentet.t. 

l'\Iegernlítern 1nég a honvéd gyógyszerészi elhc
lyozkeclé8t, rnint lehetőséget . ..:.lz egyete111e11 kap
tunk halasztást a bevonulásra. tanul1ná1r\·ai11k 
végzéséig 1 de egyszer csak be kellett vonul;1i ki
képzésre, azonkívül, hog:r háborürn. készültünk. 
Há.ro1nhavi gyalogsági kiképzés utá.n honvé\l
gyógyszertárba kerültünk. „A két é,~ letelte után 
tovább lchetet,t szolgálni és ez esetben rövidc;.,en 
rangot kapott a gyógyszerész. 

Ennél a kérdésnél inog kell állni egy pillanatra. 
inert az egyeternes n1agyar gyógyszerésztörté11e
le1n egy érdekes szakaszához jntottnnk. Ugyani~ H 
gyógyszerész a honvédségnél a nagyvenes évekig·. 
ha aláírt, is tényleges szolgálatot, nen1 btlrsony
pnrolis tiszt volt, nüut inás, érettségizett e1nbcr. 
hanein rozettás tisztviselő. 1)1„ egy őrnagyi rend
fokozatna.k 111ogfolel6 besorolfts: a gyógyszeré::z 
aligazgató hangzatos cünet viselte. l\Iindez ann;d~ 
a következrnényo volt~ hogy csaknein az ols6 \:"ilág
háborúig a gyógyszerészi pályára lépés előfeltétele 
G girnnáziutni oszt{dy elvégzése volt. Igen árn. de 
101'1-Wl miniszteri rendelet tette kötelezővé ilZ 
érettségit a póJyára. lépés fGltételekónt, de ezt ncn1 
követte az elisu1crés a. kat:onasúgnál. l:Ia. Yalaki. 
gyógyszerész létére, ne1n az egészségügyhöz vonult 
be, hn11e111 csapathoz, tiszt lehetet.t. c~sa,k a, n1áso· 
di]\. világhúhorú idején rendozöclött ez a fole1nú;-; 
helyzet. 

E kis kitér6 után lássuk, hogyan kerUlt a fiatn l 
a pályára. I(érvényt, érettségi bizonyítvá.nyt kellet.t 
benyújta11ia LL C~yakornok .I(ijelöl6 Bizottstíghuz. 
n1ely az Országos Ciyógyszerész Egyesület kereté
ben inűködütt,, inajd tiszti or\·osi bizo11_yítiv1l11y 
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birtokában k.iállították tt Gyakornoli.i Nyilvánt,ar
tó L:tpot, melyen 11 fönök igazolta n nála eltöltött 

időt, 
H<L a füttalt felvették gyakornolnmk, két lehe

tőséggel sz{unolhatott. Egyik eset.bon a.z apa, vagy 
b<trátja gyógyszertárában töltött több mint más
fél évet, ezek hiányában hirdetés útján keresett 
állást magának, minthogy abbcm az időben több 
heti1'1pja is volt a gyógyszerészeknek A legtöbb 
esetben lehetett állást kapni, a háborús készülő
dés többmnnlrnhelyet teremtett. Az első évben 
20,- mn,jd 30,- pengő volt általában a pmxi 
zt:icbpónze 1 ami ne1n csekély szerepet játszhatott 
anyán1 azon elhatározásánál1 hogy erre a pályára 
irányított. \Tan egy gyógyszerész isn1erősö111, aki a. 
30-as évek elején végzett s vidéken 30,- pengőt 

é' teljes ellátást kapott mint okleveles gyógyszo
ré;:;z1 s annak is örült. 

1la n1egnéz'.lü_k - s crnlékczotern nern csal - 1 

hogy 1nenn3ri is volt; ez a. 20, illetve 30 pongű 
1038-ba.n, figyelen1bo véve, hogy az ólelnliszerek 
olcsók, az iparcikkek viszonylag drágák. voltak, a 
lakbér a jövedelen1 25'Xi-a volt, droiga volt a közle
kedés és uuís létfontosságú szolgáltatás, többek 
küzt a gyógyszer is. 20 pengő volt egy ferfi fekete 
sovró cipő, va6:ry- 30 pengő egy- villanyvasaló. 1 pen
gő volt áltaJ{tban a, napszán1, do a zsír vagy a 
cukor egy kilója is. ~>1.. vidéki orvos vizitdíja 2 pen
g{), a fehérkenyér kilója 40 fillér, a rozskenyér ol
usóbb, egy kifli, egy tojás ü fillér, a rnéz kilója 
±0-GO fillér. A villamos átszálló 24 fillér, az autó
huszé 48 fillér, do egy villmnos kisszakasz 6 fillér, 
.A. n1egélhotés 111égis vn lahog~y inegoldhntó volt, 
részben a.z igények szerényebbek voltak, de tt rezsi 
is kevesebb volt. Sokat gyalogolt1unk, rnegtaka.rí
tnncló a villamost, a kifőzésben GO fillérért ebédel
tünk. Nein volt televízíó, inosógép, hűtőszekrény, 
autó csak <t kiváltságosoknak, ezek beszerzése és 
karba.ntartúsa ne1n jelentkezhetett kiadásként. 

~;\_ gyógyszerek készítéséért n1unkadíjat szárnol
tunk: porosztús 20 adagig, kenőcskészítés 100 g-ig 
1,20 pengő, pilula, kúp stb. 1,80 peng6, az osztat
lan por GO fillér volt. Viszont ezekben az években 
t{unadt egy fogalorn a gyógyszertárakban - lé
nyegében a háborús gazdálkodás küvetkezinényc
ként -- a zúrolt gyógyszerek fogalina, 1ncly11ek ina 
hiánycikk a neve. 

.~\ praxi vagy a gyakornok úr - aszerint, hogy 
hol volt pilln,11utnyilag - több 1uint ruásfél évet 
töltött valamelyik gyógyszertárban és attól függő
en, hogy nülyen szerencséje volt, képzettebb vagy 
kevésbé képzett gyógyszeréi:iz n1cllé került; aki 
vagy szeretett,el tanította. \+agy csak kollctlenül. 
l\leg kell ernliteneru, hog,Y gyakornokságorn kezde
tén a 20 pengő zsebpénz n1ollett a in<ti eznbernek 
kissé furcsán hanrrzóan, rerrgel 8-tól este 7-irr - két. 
, o e o 
ora ebécL5zünettel, do szornbaton is kellett szolaá-
latot teljesítenc1ni 111íg vasárnap „csak" 8~13 
óráig. Ezt n1inclenki tern1észetesnek vette, búr a 
!,segéd-szövetségben" folyt a harc a rövidebb 
:nuukaiclőért s a vnsÚTnapi szabaclnapért, <lo leg
inkább a. budapesti 11linirnu1n ha,vi 200 peng6 fize
tésért. I\1ni végül is egyben a. lnaxi1nu1n volt, ruía 
11g:vnnoz ,~idék~n 180 l;engé:i, illetve ha teljes ellá~ 
tást is kupott a kolléga., iíav-i 60-80 pengő. _;\.zért 

lrnllottam kivételesen gavallér prinoipálisról is, ak 
a 200 peng6nél többet fizetett. 

Ezeket nen1 okulásul íron1 füital kartársaiinnak, 
az egy más világ volt, csupán az 50 évvel ezelőtti 
viszonyokat akarom érzékeltetni. 

Ifa letöltötte a pmxi a több mint másfél évet, 
jelentkezhetett a gyakornoki tanfolyamm, mely 
előkészítette a gyakornoki vizsgára. Ezen elméleti 
és gyakorlati vizsga letétele esetén, nem okleveles 
gyógyszerész cÍlnet nyert, ún. tirocinális bizonyít
ványt btpott s jogot arra, hogy az egyetemre fel-
1,ételét kérje s ott a 4 féléves gyógyszerészi képzé
öeu ré~zt vehessen. Itt jegyze1u rueg 1 hogy tyro a 
klasszikus nyelvben rabszolgát jelentett, non1en 
est on1en. 

A gyakornoki ürnfolyam díja 400 pengő volt, de 
neru volt kötelező igénybe venni, tt vizsga 1 u1ely az 
egyete1ui felvételre jogosított, tanfolya1n nélkül is 
letehető .-olt. Nem mindenki élt a lehetőséggel, 

az cgyeten1re való jelentkezést illetően. Lányok 
férjhez 1nené;:; nliatt, fiúk az anyagi szempontok 
következtében itt nern ritkán inegszakították ta
nulnuínyaikat s rnint nen1 okleveles gyógyszeré
f:iZek, olcsó lnunkaerőivé váltak a gyógyszerészet
nek. A triocinúlis birtokában inár nénli kereseti 
lehetúség n:yílt rncg szárnunkra, nen1 egészen legá
lisan lohotett i.igyeletet vúllttlni, egy subinspekei
óért 5 pengőt fizettek délut:ínonlént. Lehetett 
helyettesítést vállalni a kiharcolt vasá.rnapon, sen
ki netn ellen6rizte, hogy rneg van-e a.z olrlevél. 

Nos, a budapesti Gyógyszerész Gya.lrornoki 
1\u1iOlya1n1 csupa nagy betűvel, áltna az ifjúság
nak, ahol az ország különböző tájairól egybe
;;ereglet;t, egyn1úst korábban soha. ne1n látott lá
nyok és fiúk találkozhattak. S a tanári kar~ clr. 
1Sc!iulel: Elenu.Jr tanár úr, (j csak előadott de 
n1ilyen élvezetesen, vizsgázni 1nár clr. FJzéli;i. T·ibor 
professzor úrnál kellett. Dr . .cÍ'ugu.szt-in Béla tanár 
úr roppant szórakoztatóan tudott előaclni, kisér
leteivel együtt 1 a. nlindig eleg{tns és autóvaJ járó 
dr. OsiJJke Zoltún tan{Lr úr, az egyet-01ni Gyógyszer
tár >tezetője, fővegyész, a technológia egyik előa
dója, Réthelyi és Wéber Dc,~s'Ő t'1nár urak, akik 
nen1 hiv~itásszerüen oktattak, haneu1 nllnt gya
kvrló gyógyszerészek, dr. JJ lll-noky 1-stván tanár úr 
és regényíró, fiatal, jó elf5adó, a technológia tanára 
é.s végül de nen1 utoljára dr. liédiger Béla tnnár
;:;cgécl úr, aki azóta. ;,t. gyógyszerészi hiera.rchia 
11utjd nlinden lépesőfokát végigjárta; az: egyedüli, 
aki rnég ina is köztünk van. 

~ralán ini voltunk az utolsó - vagy utolsó 
elótti -- évfűlyarn, rnely a. régi rendszerben vég
zett. 1040-ben~ sikerrel ]árt dr . .2llo.::sonyi /3ánd~r 
profc;::;f:izor ÍE' évtizedes harca a gyógyszerészképzés 
reforrnjúért, a 8 felévo;:; képzés bevezetéséért. Ezt 
kö\~otöon a gyakorlati idő az oktatás különböző 
idejére esett 1'--iegvégül az államvizsga előttre. 

Egy rnagnsabb szintű gyógyszerészképzés vette 
kezdetét, 1noly szükségszerűen egyre jobban vesz
tett. a. hagyon1tlnyo;.;, konzervatív gyógyszerészet
bö!. l\".ülönö::;en a tnásodik világh{tború után előre
ti"Jrt a gyáripar .. Egy icl6ben a inagyar gyógyszer
e:,:port hetedik helyen állt Enróp{tban. 4tizonban a 
kutatás egyre drágább lett, egy-egy új rnolekula. 
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előállítása dollármilliókba került s a recesszió itt 
is megmutatkozott. 

A klasszikus gyógyszerészet háttérbe szorulása 
is oka lehet annak, hogy egyre kevesebben keresik 
a pályát. Sajnos ezzel együtt a pályct anyagi és 
társadal111i n1egbecsülése is csökkent. Ezzel sze111-
ben a háborút követően a gyógyszerfogyasztás 
világviszonylatban jelentősen megugrott és a fo
lyamat megállíthatatlannak látszik. Pedig a fo
g,yasztás inérséklésére annál inkább szill\ség lenne, 
mivel a mai felhasználás éppen olyan ártalmas 
méretű, mint az alkoholfogyasztás vagy a dohány
zás. 

l'iataljaink számám elképzelhetetlen a gyógy
szertárak egykori nyugodt légköre, szen1ben a inai 
türelrnetlen, rohanó teznpóval, a1nikor a. végeérhe
tetlen sorokban várakozók részére egy-eg,:y· 1na
gisztrális ,~én:y elkészítését órákra igazoljuk vissza. 
~.\ tőkés világban szükség volt a forgalo1nra, s 
ennek 1negfBlelően a gyógyszerész ki is volt szol
gáltatva az orvosnak. Ha csak egy gyógyszertár 
volt a helységben, nern volt közöznbös! rnilyen az 
orvos receptúrája·? H11 pedig több, akkor se111 
znindegy, kihez küldi nz orvos a beteget. Ebblíl 
adódtak olyan esetek, hogy pl. mindkét gyógy
szerész rendszeres jutattással akarta az orvost <l 
saját érdekkörébe vonni, rnire az elfogadta. nlind
két oldalról a juttatást, s a beteg ment ahova 
akart.Ilyen extrém esetektől eltekintve is kedvez
n1ényt kapott az orvos saját· vúsárlásainúl. Ennek 
a keclvezn1énynek a rnegléte, esetleg rnértéke nen1 
egyszer heves vitákra adott okot a kollégák között, 
ahol több gyógyszertár volt. Ennek a percente
zésnek. a rnaradványai áthúzódtak a szocializ1nn.s
ba is. 

mANYELVEE: A GYÓGYSZEHÜGYI 
TANÁCSADÓK KÉPZÉSÉHÖL 

ÉS TOVÁBBKÉPZÉSÉHÖL 
Ph11nn. Ind. d9, (li), 5'!5-54G (1D87). 

.A_ tújékoztatüs jelentősége egyre növekszik, e;r, ússzefügg uzzul, hog;y- u gyóg_yszerLiztonstig fontosstign.. is rnegnótt uz utóbLi évtizedben .. A. szn.krnai tüjúkoztaüis fcludatui kiszélesedtek. l\.íúr szükség 1.'un urru, hogy vizsgázott gyógyszorrcfcrensek út,ján történjék ez u jövfiLen. E rnunkukör képzettségi feltételei: fóiskoláho?. szükséges olókészító iskolai végzettség, lezárt (végbízonyítvúnnyal bíró) szuk1nai képzettsóg és 1níni1ntilisan 1 Ó\" gyakorlat, vugy· csid~ középfokú iskolai végzettspg esetén szuk1nai végbizonyítvány birtokúbnn 3 év gfu· korlat„ .:\z irányelv uzonhitn a régen e területen n1üködók szú.nuiru kivételt tesz . .:\ gyógyszerg}'tirnk ezli u közös határozatot hoztük; egyben kötelezték Ífi rnugukfli• flrru, hog_'( a tanfol:rn1nok elvégzéséhez kellcí scgítsúget:· nyújtanak . .:\. t:.unfolyurnrn a 1nogjelölt olófoltétc!ek Lirtokúbun felvof;tckct ugyanis 12 hónapig kívúnjtik kúpczní. liu n1nguk (főleg 11 kisebb gyárak) ne111 t.udjúk ezt, rnegszer,·ezni, úgy biztosítják rnunkattirsHik rész\·étol0t 
1nós gyúr t.nnfoi}'E1n1ún. Elfogadták, hogy csuk ukknr iílJit,júk 1nunkúbn a vízsgázot.t gyógyszcrrofcronsokcf·, hn. 111egfc!e!nek nz el6zőekben rneghutfÍTozott képzoLtség· nok. 'Vú!111.lt{1.k, hogy n to\·úbbinkban to\·úbhképzik e rnunkntárs11kat,; foly111natos11n rnPgis1ncrtet,ik a;r; új nr·
vosi, ter1nészcttu<lonu:inyos, koroskcdehni ös konununikáeiós isn1erPt-ckkel. _.\ határozat; indoka: n gyógyBzf~l' 
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\iidéken, ahol egy gyógyszerész dolgozott, nctn 
nagyon igényeltek segédletet, de csak akkor t á
rnzhatott el ,a gyógyszerész falujából. ha helyet.
test állított. Igy jutottak rödclebh-hosszabb alkai
n1azáshoz az állástalan k()llégák. „A felszabadulú;.; 
utún javultak a viszonyok e tekintetben is, ainen.v
nyiben csütörtök este, inajd szornbat déltől hétfő 
reggelig eltá vozhatott, a g~rógyszerész. feltéve ha 
az ügyeletes~ úgynevezett „ vasárnapi" ládát lead
t.<1 az orvosntll. 

i\z akkori gyúgyszerellút{ts .szervei::; része volt. a 
társadalon1biztosítás is. 8okiele egyesület ny~újtot-.t 
tagjainak különböz{í juttatúsokat, különböző jc.l
rnlékok fejében, de voltak kifejezetten kari tati v 
intéztnények is, rnelyek a ní.szorulúk részére díj-
1nentesen biztosítottak egyes szolgáltatásokat. :\k
kor is volt, Országos :Betegápolási ~-\lap, !lH·!y 
szegénységi bizonyitvúny nlapjún ingyen -- dP 
csak n1eghatúrozott körü - g,yógyszert adott. 
A legnarryobb társadalon1bizto::;ít{u:;i intézrnénv a 
híres. n;;'~ezeleö OTI rnlt. A munkáltatók últal 
befizetett. júrulékból fizették a táppénzt, a gyúgy-
8Zerkijlt;.;égct :.; építették a l~iun1ei. 1na l\lezi) Jn1re 
úti palotát. rncly az akkuri Budapest- legn1ag~tsald1 
épiilcte volt.~ lTtúna 11ngysú.grendben a l\I4,\ v·, a 
i\I„A.151. az lTjsúgírók Egyesiilete és 111ús kiHehL 
biztosítók ki.J-vetkeztok. 4-\ legnagyobbaknak sajút 
gyóg3rszertúruk volt a költségek csökkentésérv. 
l\Iellet·ük egyes egyházi intézn1ényck is 1nüküdt:et
tek gyógyszertárakat, inint pl. az Irgahnasrcndi
ck. (4-:yógyszcrészeik "fOgadalinat tett papok \"!J!„ 
tak. reverendában júrtak, de YC'liink egy·üt-t ké11ez
ték Dket. /Jr. f\olo;;,,~ ('""1J,„ 

Jliskolc, i':itadion 1r. .f:i. !..:\./II. U.-.');i.'.i,J 

olyan különleges t0ru1ék, nrncly !'r!!viltigoi-íÍi.IÍst· igúny"I 
;\ nc1n kic!érríi,(1 szcn1élvi ,-nirv fiZnk1nni k\"Hlit1.i>;ok Ül'tH· 
nnk. pz{~rt-. tJfini kP!t0t.-t ... (l lOf' 

,\ I·ll\"-FERTÖZESEK HELYZETE SL\.ICH,\i\ 
./a11ctt, A.· s(~li\\·c,i:r.. ,\pnth. Ztg !:.!S, ( 19), 50Q~tí l ! 
(!!187), 

1987. júniu;,; ;JO-ig tt svl.ijei egt:s:r.~l~güg~'i liivnialnül 2!ili _;\ fJ)S-eset,ct; jclent.ct.tck !J(•. 1~ l_1elcµ-ck közül 1-1 l 1nli1· 
r1wgbu[L Ezzp\ s,·i:ije HZ CUi'ÓJllli ;\ lJJS-bctegsúg list H· \:Pz'Ctl1je, !llf'l't· l rnillió lnknsrn -10,9 e:;eL jut.._.\:;; Egyt·slilt .·\llnrnnkbno vnnél 1n1gyobli 11 g:'\nd::ori!:ilig: 1 tnillil'1 lnkosra 153 c::icL juL Európi1L1tn nzonlinn n1l>g rninrlentH 1 
ulncsonvnbb nz csciszür11. 

:\ bc]clcni·et.t. est~tek közül 2:~:2 a férfi és :i4 n rHi (irl·· 
szü111ílvn n lii Ú\·en n!ulink !l('tl\ szerinti Illf'!.!<lSZltísút. i:-;. vnlu1nint 1L.·: „cgyób", nc11i isn1erL ctiológiújú,~:setckcl· is)„ 
\:'czeLn0!:.: ll !in111nszcx1uí!is 6s biszexuális férfiak l 7:! esettel. 1~z11t1in kö,·etkcznek az int-rn\-é1aís ktihíUJsz1·1·
élvezők: kf1zi·iik 27 fúrfi (~S Li !HÍ fert1ízöt.L 1-fé.t· f(irf\ 1ni11dkút - (•l<iz<.if'kben e11liítet-t. ---· knckúznt.i CSOilorU1n hirlozik. ~l_t·g!c11r'J, hngy csnk 2 férfi he1nofiliús betcgi:l nl\Ü·nt kin stnt.iszt.ika tis lllindüsszo c·gyeU•'ll fórfit·, nl-:i 
vértrnnszfúzil.) úijün fiz0rezí.t> l>etf•gst!güi:-. 

A:r, epidf'1ninlóg:ini 1node\IP!~ ::;z0rint, l9Ul-ru :-;,·újr:l1nn 
kb. :isoo .:\ l f)S-escUul k0ll :.;zán1o!ni. Ez 11 ;;;zúni ulighn 
hefnlyúsn\hnt.ó negatív irúnyliun, 1nerL n !PgLübb pnieti· 
eiólis l!PU.·g intir innsii ferUízi.:rLt, (119). 1,·CfliJ!Íi .'· 


