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DR. MATOLCSY MIKLÓS 1869-1938
DR ZALAI KÁHóU

.4 sze1 ző a budapesti E g y e t e m i G y ó g y s z e r t á r alapít~ja, d r. M a t o l e s y M i k ló s professzor .születésének centenár·iu11iá'la elkészített életnagyságú pm tr4ját inuta(fa be. Cikkében
összefoglaló képet ad Ma t o le s y professzor oktatói, tudo11iá1iyos és gyógyszerészi közéleti tevékenységeiről. Megállapítja, hogy az Egyetemi Gyógyszertár
rnegalapításával, a „G y Ó gy s z e r és z e t" tárgy-...
körbe-n végzett úttörő oktató 1nunLásságával, e tárg'ljkörben készített el8ő gyógyszetészdoktori é'!tekezésekkel, gyógyszerészközéleii. szeteplé8ér:.el a 111agyar
gyógy8zerészet történetében a XX. sz első évtizedeinek
egijik legkiemelkedőbb 1zemélye volt
A 200 éves jubileu1nát ünnepló Buda1Jesti 01 ro.studoniányi Kar időrendbeni első, nen1 OI'\iosi, hanen1
kifejezetten és kizárólagosan gvógysze1 észi feladatokkal és gyógyszc1észoktatással foglalkozó intézn1énye az Egyetern·i. Gyógyszertár A jubileun1 alkal1nából azzal kívántunk a 1núlt enilékének áldoznj
hogy d1 111 atolcsy _o/f ilclósnak, az Eg_yeten1i Gy óg,\ szertáJ alapítójának és els6 igazgatójának éleinagyságú, olajjal festett pmtréját elkészíttettük és
elhelyeztük az intézet könyvtárában J{ ü]önüR véletlen, hogy az 01 voska1 200 ju bileu111i Ó\-· e egyben
_-11 a.tolesy professzor születésének centená1iun1a is
.Jelen közlo1nényben Afatolc<>y p1ofesszo1 111ost elkészült portréját kíváno1n ben1utatni szélesebb
szakn1a,i nyilvánosság előtt és eg·yben összefoglalni
pályafutását, n1unkásságát
Szcn1élyéről néhány intézeti csopo1 tképtúl eltekintve - 1negállapításon1 szerint - két po1trékép
n1aradt fenn Az egyik fén:y kép, n1elyet a. 1VI agyai
Gyógy<>zeré.sztudoniányi Tár8a'3ág értesítője közölt a.
professzm halála alkalmával [l] A másik az
Egyeten1i Gyógyszerészeti Intézetben órzött ola_jfestn1ény, PaJJP Donioko.s alkotása, n1elyet a család
készíttetett el, feltehetően az 1920-as években. l<c
kép alapján festette meg a jubileum alkalmából
Élesdy Istvá1i neves f€stőn1űvész és grafikus _)_Watolcsy professzor portréját. Az 50 X65 0111-es n1éretű,
olajfestménv élethű színekkel mutatja be az alföldi
szár1nazású professzor karakterisztikusan 111agya1
alakját (1 ábra).
.lfatolcsy M ilclós 1869-ben Cegléden született,
ahol apja közjegyző volt. Iskolai tanulmányait
szülővárosában, Sárospatakon és Buda]Jesten végezte, 111ajd a gyógyszerészi pályára lépett és (gyakornoki éveit Cegléden és Budapesten töltötte)
1891-ben a budapesti egyetemen szerzett gyógyszerészi oklevelet [2]. Ezután a ké111ia nag·ynevű
professzorána.k, Tha1iK.árolynak az intézetébe (1 sz
Chemiai Intézet) keiült, ahol 1893-ban „docto1
pharniaciae" képesítést szerzett [3] Gyóg:yszerészdoktori értekezését ''"'4-cidünetria kaliu1n. hydrocarbonattal" címmel dolgozta ki A kinyomtatott

1 úlJ1a ;lfatclr.<;y p1oft<;8zc1 po1t1éj(/,

Elt <:dy 1 -;irán

alkotá~r1

éJtekezés eg·y példán,va, n1elyen Tha1i p1ofesHzornak feltehetéíen az clíügadást jelentő aláírása is szerepel (2 ábra), az Eg-yeten1i Gvógvszertár birtokában van.
Di _,·11 a!olr ~y _lff iklós n1int eg-.,.ctcrni tanársegéd
13 évet töltiitt el Than professzor intézetében. és
időközben, 1902-ben orvosdoktoii képesítést is
szerzett 'l'aná1 segédi ininőségében a rutin-oktatón1unka n1ellett bekapcsolódott az intézetben diszRzcrtálók n1unkájának tá1nogatásába is, a111it több,
birtokunkban lcvó g:yógysze1észdokto1 i ér tckezés1 e a szc1ző áltn] írt köszönő feljegyzés igazol
Az 1904- 5 tanévbcn.Matolc8y Miklóst a „Gyóyy.szerészet'' n1agántanárává habilitálták. J<J n1inőség
ben első előadását „A pharnzac-i.a ta1iitásánuk története" cí1n1nel tartotta n1cg .!iz el6adás [4] összefoglalja a })ha11nacia oktatásának addigi kezden1ényczéseit, és ben1utatja 1lfatolcsy oktatási elgondolásait. cé1kitüzéseit Többek között a következőket
üja: ,.A XIX század elején, úg! 1830-tól kezdve a
phar rnacia tudon1ány a n1eg'i· áltozott, és1Jcdig
annyiban hog,, nc1n ann,--ira a techniká,;al, 1nint
inkább a gvógvszerészet tudon1án:yos oldaJá,;al
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J 90 f n1árcius 3-án a kultusz11iiniszter újabb leirata felszólította az egyeten1i tanácsot 1 hogy„ teg\en ja\: a.slatot a gyógysze1 tár szcn1ély~eti állási;ira, a \i·ez.ető szen1él"yére \iOnatkozólag [5]. Bókay
A11Jád professzor, a g~,ógyszc1tan tanára - aki az
ügy előadója 'olt - di Jf atolcsy -11 iklóst szemelte
ki a vezetői állásra, és a 1neghirdetett pályázat1 a
érkezett kérelmek elbfrálása után őt ja,asolta kineyezrü ( J ábra) A felterjesztés alapján a kultusz111iniszte1 d1 Jfatolcsy .ill"ikló.s egycten1i n1agá11tanár t bízta meg az általa időközben felállított, be~
iendezett, n1ajd üzen1behelyczett Eg:y·ete1ni Gyóg' szertár vczetésévet,-alci,·arhtltán az ii1tézet n1unkájának 111egszervezése és fejlesztése terén elévülhetetlen é1 de1neket szerzett Több n1int 26 éve11 át
jga.zgatta és i1án:vította n1inden e1iF:n1erést 111cgé1
-cie111lő szellen1 ben
„

I

JH1DAPrsi

2 áb10 J[atolc>Jy J1iklós

gyógy~ze1észdokto11'. é1tek.ezé,~e

kezd Íóglalko;.r,ni " "~í atolcsy fejtegetéseit a11a, a
tényre alapozta, hogy ebben a korban már több
gyógysze1könyv, ezenkívül gyakorlati kézikö1Tyv
volt használatban, a111elyekben „
egyszerűen le
\ an írva, n1iként kell a gyógysze1eket készíteni"
Így felteszi a kérdést: n1i hát a 1nostani pha11nacia
t tulon1án.yánal{ tL tárg\. a? , ,A galénusi gyógyszerek
n1egvizsgálása azonosságra, szenn1·ezés1·e, ha1nisítás1a és a ta1talon1 n1eghatá1ozíisa. l~z aJapon elő
adásai1nban fOglaJkozo111:
J az előállításnál végbeinenó fizika.] és ké1niai

' áltozásokkal:
2 azonosságuk 111eghatá.1ozásáva.l fizjkai és- kénliai n1ódszerck al<Lpján:
3 szakképzettségük, han1isításuk, rossz k.észítésük, n1egro111lottságuk telisn1erésével;
4 a készítn1ény ta1talo111111eghatározásá\ al
.A inostani II. Gyógysze1kö11yvhöz 111indenbc11
nem ragaszkodhato111. I_,eginkább a nén1et, svájcj,
olasz, oszt1·ák és horvát gyóg)'Sze1könyveket
használon1 összehasonlítás \·égett, szabadon választva n1eg a tárg:vat és az irányt ''
31atolc.sy páh ájának alakulásában jelentős dátu1n az 1907--es esztendő, az .Egyetent.Z. Gyóg1Jszertá1
alapításának éve ~4..z orvoskar és az eg:veten1i tanács többszöri javaslata alapján a kultuszn1iniszter
1906 dec. 29-én kelt leüatában közölte az eg,etemn1el az Egyeten1i Gyógyszertár felállítására 'onatkozó elhatározását, egyidejűleg ez ügybe11 111egkereste a jogosítványok a.do1nányozóját, a belügyn1inisztert, és a. gyóg:,szertár berendezéséhez szükséges összeget költséip,·etésileg js biztosította [5]

j áb1a .Bókay p1ojesszor fdtn )c~zlésc
u::: Egyeleini (iyrígysze1tú1 igazg(Jf!ÍÍ úllri~á111 1alá

k 1" 11( -1~€Zé'!1'('

()ktató 111unkája kapcsán ki kell ernel11i, hog) a
„CJy6gyszerészet gynkoilatoHal" (heti 5 órában) tantá1:gyán:1k előadása mellett kollégiumot hirdetett
és ta1tott az orvostanhallgatók szin1árn ]s ,Vény··
/.;l<izítéS"i, gya!to·1 latok" cín1111el (heti 2 ÓJába11) . .i\.z
1914-ben életbelépctt új g:ycíg)'SzeTészképzési rend
alapján az egyeten1et v·égzctt je]ü]tek gvóg~yszertá1·
önálló \;ezetésére feljogosító, ún. approbác.iós vizsga
letételé1 e 'oltak kötelezettek Az approbációs
\;izsgák egyik cenzo1a rb Jlatolc"iy Afiklós (a 1násik
di Deér Endre) volt A. vizsga az :Egyeten1i
Gy·ógyszertárban fűl)·t le, s egy teljes napot \:ett
igénybe Délelőtt '' ége,ték az app1 obálók a gyakmJati galenusi vizsgálatokat 1nelyct délután követett a szóbeli \· izsga
.:\% Egyeten1i Gyóg:yszertár 111ega.Japítása utár1 15
év\· el, 1922-ben a.ddigi oktatói és tudo1nányos inunkájának elisn1e1éséül egyeten1i iendkívüli tanári cín1et kapott Ez intézetének to,;·ábhféjlesztéséhez
vezetett Az 1925-26. tanéYben az Ol\·Ostudon1án3·i ka1 hozzájárult ahhoz hogy a gyóg:ysze1 ész-disszertánsok doktori ér tckezésük kidolgozásához főtárgvkéna veg}: tan 1 növénytan, gyóg:vsze1 isn1e1et és közegézségtan Inellett ettő] az időpont
~ól kezdve a . ,gyógysze1 észet" -et js ,. álaszthatták
Igy n1egnvílt a lehetőség az Eg\. eten1i Gyóg:vsze1 tárban g,··óu\ Rzcrész dokto1 i é1 tekezések kidolgozá-

GYÓGYSZERÉSZET

19'70. n1árc..ius

sára Ennek: lehetőségét _1._lfat.olcsy p1ofCsszo1 clső
sor ba.n saját asszisztensei részére ta.rtotta fenn
összese1112 doktori értekezést irán-y ított és fogadott
el Ezek a következéí]l::
1. And1i'sk.a. Ödön „A kenőcsök és zsüok h1omatóniettiás vizsgálata" ( 1926)
2. J ak.a.bházy Zsigniond: „A. Capita papa>' E;I is n101phin-tartalmának n1eghatár·ozása'' (1926)
3. }.Tén1edy I1n1e „A.z Antipyrin coffein cit1ic és
a Coffein. citric. \ izsgáli:\l_a'' (1926)
+. Rózsa Pál : ,,~i\..z t-JXÜ Coloc~ nthi<lis t a.1 tahni n1eg··
haiti.l'ozása" (1927)
5. Scholtz Gyula Pál „A_z ol phospho1. phospho1„
ra1 ( a.Jrnának guantitati>; 1neghatá1·ozása'' ( 192 7)
6. Hé1·ay Andn1 „A coffein. nat1 benzoicu1n >-izsgálata" (1929)
7 Bogdári Aladá1 .A.z opiun1-tinetu1a célszerű készítése és n1eghatá1o:t.ása" (1929)
8. J7elcsey l8trán „i~„ kresol-szappanoldatok >'izs-gá!ata" ( 1930)
9 G'lube1 Alajos
„.t\ strophantin kolcnimEJt1ikus
inc:ghatározása'' (1931)
10. Huszá1' End1e „~i\z iso0Sn1ia jelentőscge az in·
jectioknál" ( 1932)
11„ So1nogyi J áno8 „A vitális festékekhez szü.kséges
fc~stékoldatok készítése'' ( 1932).
12„ (!zuczy Péter · „ <\dsor Ltiós oldatok viszonylagos
összefüggésének vizsgálata." (1933)

.-lfatoicsy professzor közéleti tevékenysége n1essze
az Egyetemi Gyógyszei tár és az Egyetem
keretein. Baradlay és Bársony munkájukban [6]
leírják, hog3r a Tanácsköztársaság tervbe vette a
~~-óg:r szerészek régi törek\'éseinek n1egvalósítását:
a gyógyszertáraknak gyóg~yszerészek által va.Jó
ellenőrzését„ _L\__ ké1·dés 111egoldása dr Jlorgács Rezső
kezébe ke1ült, aki a 111egbízást elvállalta azzal a feltétellel, ha kikérheti elismert szaktekintélyek vélen1én~ét Tanácskozott is di: JJeé1 _Eridtével, w·1nkle1
és _liatolcsy professzorokkal, ennek alapjár1 fektette le a g,yógyszertárak ellenőrzésének rendsze1ét _l\z ellenő1zéssel ka.pcsolatban az '\;olt a te1v,
hogs g~yógyszertár-felüg' elői állásokat szerveznek
J<J kérdéR n1egbeszélésérc értekezletet hívtak egybe,
a,n1elyon ug\·a.ncsak ott találjuk ]lfatolcsy profeszszor i_: is. Az értekezlet a kinevezendő gyógvszertárfelüg\'e1ók részére 6 hetes tanfol~yan1 ii1dítását tartotta helyesnek, egyeten1i tanárok iránvítása és
iész,;·étele 1nellett. Harnarosan el is készült a tanfülyan1 ter >'C, n1ely szerint a ,,(}alen1k:i1-s készítniények ·vizsgálata" eín1ű tantárgy e]őadójának Deé1
Endrét, Da11a8 Ferencet és 111atolrsy _jfíklóst javasolták
.Az első :világháború utáni években a gyóg:ysze11.árak eg~;ik égető problénrája volt a taxa kér<lése, a.
gyógysze1észi n1unkadíjak és a gyógyszerárszabás
rendezése D1 De1h Endre, a Buda1Je8fi Gyógysze1 é8z Testület elnöke hosszas tárgya.lások után végre
elérte, hogy a népjóléti miniszter 1922 februárjában
e célból ankétot''hí,,ott össze, a1nel~yen a n1eghívottak és felszólalók között ugvancsak ott találjuk
Jfatolc-sy professzort is> s n1inden bizonnyal az ő
é1 -,.-elésc is hozzájá1 ult a kérdés eredn1ényes inegoldásához [7]
Jfatolcsy p1 ofCsszor gyógyszerész közéleti tevéken:ységének egyik legjeler1tősebb esen1énJ- e: közre111űködés és rész,,étel a Jfagya1 Gyógyszerésztildo1ná·nyi TáJ"saság 1nega.lapításál;>an -.i\. Társaság alapítójának, di Deéi Endrének d1 Lipták Pálhoz üt
levele [8] - melvben 1922-ben leírta az akkor 38 év
túlnőtt

„
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óta ne1n látott, eg~ykori oktató-gy~ógyszertárában
szerzett benvon1ásait -- a következőket ta1taln1a.zza: HEz ;_, szon101ú kép füglalkoztatott visszatérten1 után, n1ert ennek a háznak és gyóg:ysze1tárr1ak a pusztulásába11 kicsibe11 láttan1 végbemer111i
azt a folyamatot, mely 38 év alatt a magyar gyógy"
szer észet régi szintjét oly a.n n1élyer1 süllyesztette
alá Quo vad.is Pharn1acia Hungarica? és a kérdésre
válaszképpen felkerestem elsőbben Winkler, majd
"Jfágócsy, Jakabházy, Jfatolcsy professzorokat és
Téged is, elmondvár1 szon101ú gondolataü11at, arra
kértem őket fel, álljanak egy olyan alakulat élére,
mely alkalmas volnaeruölcsi eszközökkel véghezúnni azt a csodát, hogy ne csak a süllyedésnek
vessünk gátat, ha.11em a.z en1elkedést is ]ehetővé
tegyük."
D1 Deér Bndie felkérésére Matolcsy professz01t
ott találjuk a „Gyógyszerészet Barátainak Köre"
n1ega.Jakulásá11ál, amely szervezet csakha111ar
(1924-ben) a Jfagyar Gyógysze1észtudornányi Társa·
ság nevet vette fel, és a belügyminiszter által jóvá"
hagyott alapszabály szerint kezdte n1eg tudon1á-nyos 111űködését
j_l{atolcsy p1ofCsszor nen1zetközi közéleti szerep·lése: a brüsszeli II nemzetközi értekezleten, az
erőshatású gyógyszerek előiratainak: egys~gesítése
tárgyában, 1929 augusztusában hazánkat 0 képvj.
selte. Ezenkívül több ízben "olt külföldi tanul"
111án:y·úton Ausztriában . Belgiu111ban, J\Tén1eto1szágba.n
)Jiatolc„;;y professzor széles körü közéleti 111unkásságához ta1tozik 111ég, hogy tagja volt az Oiszágos
Közeyé8zségügyi Tanác8nak, a IV. J\llagyar Gyógyszerköny'\' szerkesztő bizottságának, a .Magyaro1.szág,i Gyógyszertsz Egyesület tiszteletbeli tagjává
v ála8ztotta és közegészségügyi n1unkásságaió1 t
egészségügyi főtanácsosi cí1111nel tüntették ki
Sokoldalú egvete111i, gyógs-szerészi, közéleti elfoglaltsága mellett is jutott ideje tudománvos mun"
kásságra Ezt bizonyítják a vezetésével elkészült,
n1ár felsorolt gyógysze1észdokto1i értekezések: és
publikációi I1odabni te>;ékenysége terén egyik
Jegjelentéísebb érdeme, hogy összegyűjtötte és fel"
<lolgozta a 111agyarországi g·yógyszerészeti 1nunkák
kön:yv- és irodaln1i gyűjten1é11yét 1578-tól 1909-ig
}~zzel a 1nagya.1 gyógyszerészeti tuclon1ányos te,rékeny ségek regisztrálása és az utóko1 szárnára \ialó
n1egőrzése terén elévülhetetlen érden1eket szerzett
_!Vl atolc!iy professzor nlegjelent publikációit az
alábbi kin1utatás tartahnazza:
l _,_\c.i<li1n(;:t1ia kaliu1nh:ydroca.1honaital ])oklo1i ér·
t(kezés. Buda.pt::st, 1892'
2. A }E-;\ egő oxygcnta1taln1ának rneghatá1·ozása. ::\Iag)al Chén1iai Folyóirat II. kötet, TJ füzet.
3. _4._ g)·óg:;. szerek 'asta.1 ta.ln1ának n1eghatározása
térfogatos úton. (l-yógJ--szerészi Közlöny 1903. 26-29
szárn Nén1et nyelven: Fha.11n. Post 1903. 29-4-5. sz
:1-. A„ fe11ojodidos szirup1·ól és labdac::sokról, továbbá
fer1·ojodidta1 talrnuk rneghatározásáról GJ--·ógyszerészi
JCözlöny 1903 é' t8,--!9. szám. Né1net n·y-elven: Fhar·
n1azeut Fost. 1904. 1-2, szán1
5. A Ghinin n1eghatározásá1ól. GJ óg;yszerészi Közlöny
1904. 2-3. száni. Kén1et llJE:lven: Pharrnazeut Fost
1904. 13-14
6. l{En(Ícsök és tapaszok fajsúlyának n1eghatározása.
G)óg)sze1'ész folyóirat 1904 10 szán1 Német nyelven:
Pharn1. Fost 1906 é,.
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7 A pa1ádi arsen és vasta1 tahnú víz chéniiai ana··

1vsise Orvosi Hetilap 1904. 17 sz
8 A oortex chinae, az ext1. chinae és tinctura chinae
~
alkaloida tartalmának meghatár'Ozásáról Gyógyszer'éBzi Értesítő 1~04. 45-46 sz. Német nyelven: Pha1mazeut. Post„ l 90ff ___"22. sz
9 Adatok az első magyar gyóg;yszerkönyV n1egjelEJ·
l1ésének tör t.énetéhez Cl-yógyszerészi Hetilap 1905

45
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10 A pharmacia tanításának tör t.énete Gyógyszerészi Közlönv. 1906. 5. sz
l l. A D~cooctu1n Zittrnani higanyta1 talmának rneg··
határozása elektrolitos úton Pharrnazeut. l~ost l 90fí
19. sz
12 Könyv és iiodallni_ gyűjtt-nnény n1agya101szági
-gyógyszerészeti rnunkák1 ól, 15'78- 1909-·ig. Budapest,
8tefaneun1 Nyomda R T. 1910
H
1 :~ Die Unive1sitiits-Apotheke in Bndapes1
Hege1: Apoth0kenbildisi .._-on Nah un(l :Fein Wien 191 i
i n sz

Az utókor nehéz, de nen1 hálátlan feladata az oktatás, a tudon1án:y, a n1indennapi szakn1ai gyakorlat kien1-elked6 egyéniségeinek össz1nunl{ásságát
n1érlegre téve értékelni a,nnak i1agvságáL, jelenté)ségét a társadaln1i előreha1'1dás szen11>ontjából
-~fatolcsy professzort már Baradlai és Bársony [9] is
-<'1 kiváló n1agyar gyógyszeréi,;zek sorában e1nlítik,
Lengyel Béla, Il08vay Lajos, Winklei Lajos és W eszelszky Gyula nevével együtt Dr _Wozsonyi Sándor, aki a,z Egyete111i Gyógyszertár igazgtttói áIJásában közvetlen utóda volt, így értékelte: „Jlfatolcsy
M ikló8 nagyéJtékű en1ber volt. Hasznos, értékés és
n1unkás, kiváló tagja volt a gyógyszerészi rendnek,
-a felsőoktatásnak, a tudon1ány nak, a, tá1sadalon1nak és a inagya1 hazának, aki n1egérden1li nevének
és érde1neinek n1egö1ökítését_'' [10]
JJ_[ atolcsy professzor születéséncl{ centená1 iu1nán,
alkotó tevékenységének közel fél évszázados távlatában jelen sorok írójának az a megállapítása, hogy
az Egyetemi Gyógyszeitár megalapításával, a
gyógyszerészet oktatása terén ·végzett úttörő munkásságával, a gyógyszerészeti tárgykörben készíttcetett első gyógyszerészdoktori értekezésekkel,
gyógyszerészközéleti szereplésével és elért ered1nényeivel a 111agyar gyógyszerészet történetében a
XX. század első évtizedeinek egyik Jegkiemelke<lőb h egyénisége és szen1élye volt
IHODALOM
1. A l\'Iagya1 Gyógyszo1 észtudornái1) i 'fá1saság É1 tesítője X'\T. évf 7 {1939) ·= 2. BOTE, .Egyetismi gyógysze-lészoklevól-nyilvántartó könyv, JJI fOlytatás. 84 7. Acidimetria kalium hydroc:a:rbonattal
:l Á~atolc8y M
(}yógysze1észdoktori éit0kezés Bp (1892) - 4„ 1lfatolA pharn1aciao tanításának töit.énctc:. (}yóg~y
1:<;y ]11
i:>zei-észi l(özlöny, 71 (1906) -- 5 Oyöiy T ·Az Orvos-·

ULTRAHANG A SZÜLÉSZETBEN
lbj. Öst Ap. Ztg . 28, (8), 125 (1969)

A szülészetben nagy jelentősége van anuak, hog~ ide ..
jekorán megállapítható legyen, vajon t-Jgy n1agzatról,
vagy ik1·ek1 ől van--e szó. Erre a célra a röntgenvizsgá.Jatokat ne1n lehet alkalmazni, 1nei t az a n1agza.t épségét
veszélyezteti. ]\fost a Német Orvosi Elekt1'0technikai
Tá1 saság évi jelentéséből ari·ól értesülünk, hogy ezt a
ké1dést tökéletesen sikei ült 1nisgoldani az ultrahangdiagnoSztika alkalmazásával. A kiboe:;sátott hanghulláYnok - n10lvek 20 000-es rezgésszán1ukkal messze túl
vannak az crrl bis1 i fül által felfogható hangokon -- vissza\ t-·rődnek az általuk elért testrészekről, n1int pl. a rna.g ..
:tat test-é1ől-.. ag~- a placentáról, és az általuk inegtE1tt út-

tudomán)i Kru töiténete„ Bp. (1936) - 6 Ba1adlaiBá1 80ny; A magyarországi gyóg) s..:erészet történet.e
Bp. II, 504/5 (1930) - 7. Ba1adlai-Bá11;ony: Á.\. maI I, 565
gyaroiszági gyógyszerészet története Bp
Di. Deé1: Endre. A Magyar
(1930) - 8. Lipták P
Gyógyszerésztudornányi Társaság Ei tesítője„ XV. évf.
A n1agya101szági
9 Baradlay-_Bár~ony
(1939) gyógyszerészet története. Bp II, 9 (1930) - 10. Mo„
l\íatolcsy 1\Jiklós. _4._ f.fagyai Gyógysze1ész·
z~·ony'Z S
tudon1ányi Társaság E1 tesítő.ic Bp 6 ( 1 939)
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ABlüp paCCKa3bIBaeT 0 rrop1p3 B HaIYpanbHYIO BeJIH'-lHHY rrpttrOTOBJICHHOe no CJIYlf3!0 CIOJie1uei1 10.U,OBUl,HHb!
,::r;-p NIJ1KJIOW 1\'\aTOJlqH, occo .UHH pO/J('leHHfl
HOBareJLH 6Y,rr,arrell!rc1>:0(1 Ytt11sepc11Te·1ch'.oti An1eK11 B
CBoelr paőo1e asTop µ:ae1 oő3op o ne.rr..aror11qec1cOH, naYcittot'1 JI ipap.i\31ies1nqeCK0-06ru;ec1BeHHOt i 1l€5IICJlbHOCil!
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BLI.!:\a1011u1xc5I JII1llHOCTel1 nepsLrx .uec51r11ner111~i XX. BeKa,
KaK octtonaTeJin Ytt11sepc111erc1<0H ArrreK11, n11ottep rren;aror11qecxol1 paőor1,1 s oő.nac111 „Wap.na1u11-1' , np11ro1os.neHne~1 nepsL1x „i;oH:ropc1G1x .::r;11cceprau11i1 B .rr..attttot'1 oő.nacrn
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.\Tachtuf ·r-011 D'I '111ikló~· _1fat6lcsy
D1. I--C. Z a 1 a i
(186 9-1.'!>8)
Anlasslie:;h dcs hundt-ns1t-1n Jah1f:stagt-:R elei GC:butt
\.\Üln10t sich die vo1liegt-Jnde J)cnksc:lnift dt-:i V\Tiirdigung
dei 1\issenschf!,ftlichen und fachpolitischen Tiitigkeit
von 1)1 .i\Iiklós l\{at.olcsv, Gründei dC::r Uni'veiRitats··
apothE;kt-: ·vou Budapest .., J\iit dei Eu ichtung <lfJI Uni··
veuütfitsapothcke, seinisi bahnbrcuhenden Leistung als
lTnh,eisiUit.slch1e1· in dei Fach, Pha11naziE-::, den crstE::n
untr:n scinc1 Lt-;itung zustandcgE,konUDenen Diplorna1 bcitcn in dit-JSl-Jnl Rt:i:eich, SO\.ViE-1 dui ch seinc öffentliche
Tiitigkeit \\·uide Matok:sy einei ~!ci h(:Jvonagendston
PersönliehkPitcn der fac:hlir:hfln ()fff:ntlichkei1 in den
isrsit-:n Jahizchnten d(-;S Jahihnn<leits
I( Zalai: Oonn1u__ 11101a,lio11 of ])1 Afikló8 llia.tolcsy
()n the occasion of lhe un'.ailing of ihe lif(:-size oil
painting of the founder of the Pha1rnacy of the Budapt-JSt
U11ive1sity on th1::: e:,ontcnniu1n of his bi1thday, a sumn1a1 y is givE·n on lhe activities of Jh ofesso1 l\ifatolcsy as a
university tcachcr and as a pha1macist of rnanysided
publiü activities. Professoi 1\1atolcsy, in addition to the
foundation of th(CJ fhst Unive1sitJ Phairnac-y in Hungars,
pionec1cd also on the ta1iain of tt-:aching of "Phaiinace11tics-' on thE-J Univc1sity and unde1 his tutoiship 1vo1·(
elaborated the fi1st dissertations in '·'}1 ha.rn1aceutics" in
the fulfillrnen( of the l elative reguiieJnE-Jnts to obtain the
Doctor 11 ha1n1acie degiee. Hi has bEJen c:onsidcred a.8 one
of tho most outstanding persona.Iities of the fi1st decades
of tbc: t-..ventif_,th oentury 1ecorded in thc: history of Hun-·
ga1 ian PharmaGJ( l{ eJn Jn elwe·is Or vostudoniányi Egyeten1,

Egyete11ii Gyógyszertár,

Budapest IX ,

Hőgyes

Endre u 1)

ból, diagiainok nyújtanak tájékoztatást a\ izsgált tesi·
részil: vonatkozóan. Az eljá1ás teljes biztonsággal meg·
állapítja, hogy eg) vagy több magzat van-e az anya·
méhben, rle azonkívül tájékoztat a placenta fekvésé1ől
is A,_ méhlepény helyzetén0k rnég a s~ülési fájdaln1ak
megindulása előtti konstatálása nünd az an) át, mind a
szülésben segédkez6ket súlyos követki::zményektől ln· ja
ineg A koiábban szokásos magzatvízvizsgálat, mely a
niagzatburok veszélytelisnnek nen1 mondható rncgsé1té·
sével járt, az elektronikus eljáiás be'.'ezetésével n1eg·
szüntethető lesz
Az 01;: ostudon1án~y szülészeti ága nagJ lépést tt-:tt
clő1is, arnikoi· az ultrahang-készüléket vizsgálati eszköR E
zei közé felYctt.e (95)

