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Szemelvények dr. Kemplcr Kurt
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és munkásságából (1926-1988)*

Légrádi Gabriella
A szerző gazdag dolrzunentáció segítségével eleveníti fel Ke111pler Kurt életét, tevékenységét. A kön;1vtári ada1gyiijtése11 tzíl a család és a kortárs kollégák szen1élyes felkeresésével szerzett infornzációk felhasználásával életszeriien n-zutalja be a gyógyszerészet
kienzelkedő

egyéniségének alakját.

1988. november 29-én veszítette cl a gyógyszcrésztársadalon1 egyik legkiválóbb tagját (/J: Ke1npler Kurt fögyógyszcrész szcn1élyébcn, aki aktívan vett részt Pest
megye és az egész ország gyógyszcrészcténck életében.
Kortársaink közül is sokan ismerték, tisztelték és emlékeznek, hogy mennyire szívügyének tekintette a gyógyszerészi hivatást, mennyit fáradt elisn1ertségének, megbecsülésének érdekében.
„A f:,')'Ógyszerészetnél fiatalabb szakn1ák nagy gonddal
örködnek szakmai hagyon1ányaik fClett, igyekeznek azt
niinél távolabbi niúltig visszavezetni, féltö gonddal szedve össze annak n1inden fcllelhetö töredékét" r11 írta kandidátusi disszertációjában, majd a gyógyszerészetröl vallott meggyözödését így foglalta össze: „A gyógyszerészet
!Cj liidésének hatékony előbbre vitele nem nélkülözheti
sem a haladó tudományban rej lö morális erő tartalékait,
sem a n1últ hibáinak tárgyilagos kritik~jából származó tanulságokat. I-Ia pedig nem elég erös a szakn1ai öntudat,
a1nelyet így nicríthctünk, !Cl kell - éppen a cél érdekében
- kutatnunk a gyengülés okait és ki kell küszöbölnünk
azokat"! l]. i(en1p!er dr. nyon1dokain haladva szükséges,
hogy a fOgyasztói társadalo111 követehnénycinek n1cgfelelni kívánó gyógyszerészek egy-egy pillanatra niegálijanak és a régrnúlt tapasztalataira tán1aszkodva építsék tovább ajövöt. A 111a 111üködö fiatalabb gyógyszerészekre is
kon1oly fele!össég hárul abban, hogy engedjük-e a szaktnút csupán a pénz által sodródni, vagy összefogva a
gyógyszerészetet a hagyon1ányok és erkölcsi értékek
szc111 elött tartúsával tovább fejlesztjük és 1negtar~juk a
szakn1a becsületét.

Életútjának/iíbb ál/onuísai
1. tibra. 1Vegyedik os::.ttilyos bh:.011yitwí11y ll Cht1111p11g11llt iskolából

1926-han született Bécsben. Szülei gyógyszerészek
voltak: édesapja Csehországból szárn1azott, édesanyja
Nagyszon1baton született.
Az clenli iskolai évei a C:han1pagnat 1nagyar-francia
fiúiskola fr1lai között teltek cl (1. ábra). E közösség légköre és az cgyszerü. árn szigorú polgári család élete együttesen segítették jcllc1nének fejlödését. egyéniségének kiala-

t\t. 1()98. m·«;jus ! 3 l 6. közön Kcc.slc.em.!kn megrendct.ett X XX!l I.
Rozsnyay i\·láty:is Emlékversenyen dhangzou. kiemelt díjazásban részesitett és a Gyt'igyszerészet szerk..:sztiíségének kiíliindijáva! kitüntdett
döadús szerke~;zten anyaga.

\ailását. tvICg középiskolúhajárt, an1ikor l 942-ben édesapját rnunkaszo!gálatra vitték, ahonnan sosen1 tért vissza. Ettül kezdve édesanyja egyedül nevelte. 1944-bcn érettségizett Budapesten a Fáy 1\ndrús Gin1náziun1han. LJgyanez év
nyarán a Ccrta Gyógyszervegyészeti Laboratóriuinban
dolgozott, 111int irodai tisztvise!ö gyakornok (2. ábra). /\
Certa akkor hacliüzen1kCnt 111ííködött. így a!kaln1azottai
incntcsek voltak a katonai szolgálat alól. 1944 őszén iratkozott be a Púzrnány Péter Tudon1únycgyctc111 Bülcsésztudon1únyi kar CJyógyszerészi szakára, dc az akkori kürül111ények n1iatt csupán kCt hétig látogathatta az clőadúsokat.
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ez a kapcsolat. 1954-ben vette feleségül Szabadrá1y Ilona gyógyszerésznőt, aki a körülményekhez képest nyugodt családi hátteret igyekezett biztosítani a mindig valami újon töprengő férjnek. Szintén 1954-bcn vezető szakfblügyclö lett Pest megyében, majd három évvel k.ésöbb
vállalati fö,bryógyszcrészi megbízást kapott. Párttag nem
lévén az igazgatói állást sosen1 kapta volna 1neg. Ezekben
az években kezdte el a szakmai folyóiratokhoz eljuttatni
írásait, mint például az akkor n1ég egycdülí szaklaphoz az
„A Gyógyszerész" címűhöz.

Szakirányú nzu11kásságá11ak be111utattísa
K.ét csoportra osztva n1utato1n be tnunkásságát: egyrészt a szakn1apolitikai, szervezési tevékenységét, músrészt a gyógyszerészet 1núlijával foglalkozó tanul111ányokat tu<lon1ánytörténcti szcn1pontok szerint.
J(cmp!er <lr. kora egyik kiváló szakn1apolitikusiJ. volt.
M.tu1k{~jában a gyógyszcrtárhálózat - ellátás valan1int a
képzés ~ tovúhhképzés volt a két fö irúnyvonal. '!Cvékcnységét hüen tükrözik a szakirodalomban közölt dolgozatai. Elsösorban a Gyógyszerészet című sz<lklapban jelentek 111cg publikációi (/. és II. táblázat), dc 1nás folyóiratokban és napilapokban 1s közölt a gyógyszerészettel
kapcsolatos írásokat.
!. táblázat
A Gyágyszerészet cí111íi szaklapban 111egjele11t publikációi
téuuikra bontru
2. ,/bra. A CHRTA Gyó;.;;·szerészeti Laboratórirun iga:.olása

Ekkor került hivatalosan édesanyja rncllé gyakornoknak a
fVIcstcr utcai ivladonna gyógyszcrtúrba. Az ostrom alatt végig dolgoztak, n11:~jd a fClszahaduliis utún hozzáláttak a
gyógyszertár üzcn1bc helyezéséhez. K.özbcn az egyetemi
tanulrnányok fr>lytatúsára is sor kerülhetett, így ! 948-ban
rncgszcrcztc gyógyszerészi oklevelét.
tvtivcl érdcklödési kürc 111csszc túlnött a 1nindcnnapi
gyógyszertári gyakorlaton, a doktori fokozat elnyerése érdekeben dt: F'ritz Gusztáv professzor disszcrtánsaként
dolgozott az E(J(JER gyógyszergyárban. Gyógyszerészdoktori értekezése 1949-ben készült cl. s letéve a háron1
t{1rgyhúl úllú doktori szigorlatot, június 25-én vehette út a
gyógyszerészdoktori oklevelet sununa curn laude n1inüsítéssel (3. ábra).
! 950 1n{~jusáhan felvették az 1\!la1ni kezelésbe vett
Ciyúgyszertúrak Ncrnzeli Vúl!alat K.özponti Lahoratúriu1núba, 1nely Budapesten, a Zrínyi utcában n1üküdött.
lJgyanaz év nyarán a budapesti Clyógyszertár Yú!!alathoz
helyezték út. Onnan a Fiun1ci úton n1üküdö K.özponti
Ciyúgyszerészcti Laboratóriun1ba került. n1o~j<l 195 1. januúr l-jével közforgalrnú gyógyszertúrban kapott állást r21.
tJgy érezte, hogy a gyóg) szertúri rnunka nen1 nyújt
n1cgfclelö !ehetöséget sen1 szakrnai fCjlödéséhez, se111 az
últala óhajtott kutatóinunkúhoz . ..::zért örö111111cl vette jelölését az elsö gyógyszerész szakfClügyclü tanfolyarnra. Ennek erechnCnyes clvCgzését kövctöc11 a Pest fVlcgyci
(jyúgy·szertúr Vállalat clsö szak!Clügyclöjévé nevezték ki.
Ettö! kezdve tevékenysége szorosan Pest 111cgyéhcz rüztc,
olyannyira. hogy közel húron1 évtizeden keresztül tartott
1

Pub!ikúciök lér11úi

Szcrvczési k0rdések
Tudon1únytür!éneti tnunk~1k

Publikációk szán1a

33 cikk
20 cikk
9 t:ikk

II. táblázat
Szer1'ezési kérdésekkel /ágla/kozú ci!dcei
a G)·úgys:cníszet cí111iís:aklapba11 /9Si-/958-ig
1. Pcst r11cgyci tapaszta!ato"í"( a gyüg:yszcrtúrhúló1_;:1t korszerűs_ílC~
se terén L ( 1957)_
2. Pcst nícgyei tapasztalatok a gyógyszcrtúrhúlózal korszcrűsíté~
se ten.:n IL (1958).
.1. Pest rnégyei iapasztalatnk a g_yőgyszcrt{lrhUlózat korszcr,lisítC~
se terén 11 L (l 958).
4. Az új vúci központi gyóg)·Sz~rtár (1959).
5. ;\Pest tvfegyci Tanücs Gyógyszt.!Ítúri KüZpontjúnak ú,i 'szi::khüza és gyúgyszerraktára f: ( 1960).
ú. ;\ Pest iVleg.yci Tanúcs Gyógx_szcrtár( KüZponOúrmk új székháza és gyógyszcrrakttlnr f l. ( l 9úOj.
7. :\Pest íVJcgyéi Taiiáes Gyógyszcr_tü.ri Központjúáak üj' székbúza és gyógyszerraktúra fIL (1960).
X. Szcn1pontok a gyögyszeftárak'korSzcrüsítC'SChCz ( 1-963 );
9. A gyúgyszcrlári <Írkérdésröl_( l 964 ).
10. Eg0szségüg,yi !Clvilúgtisít<:is a küzli:irgabnű 'gyógyszcrtúrakban
(19651.
l l. !\ l\'!agyar Ciy<igyszerészcti Társa:;úg terveiről. /\ Gyógysl'.crügyi Szervezési SzaknsztU!y_( 19_66}
12. A n1unka rndkui asszisztens képz'C~irtil '(19661:
Ll. !\ gyógyszert.íri küzpontok szakmai Cs gazdasúgi mükiidést;nck egyes cllcrninondúsainíl ( 1966).
l 4. A gyúgyszertúri rnunka rnéröszúniairól Cl 968 ).
! 5. A gyógyszcn[iri n1unka tcrrnclékcnySégörc l1ató 'egyes tl-nyt>
zök(1970l.
,
! <i. Vú!tozjsuk a gytlgyszcrtúrak n1unkm.:rö-cllú1;Js,úhan ( 1972 ).
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vero qu.1lemcunque pr:i;dm meJic:im e;;er;:end.1m. lnsuper tdbuimus illi privilcgiJ omni:i "' prJerog;itiv:is, quibus legitime promoi....:i Ph.umJdJe Do;;lor lq;ibus
>d rnnsuetud"me gJudet ;d r,.md.ne poterit. ln quorum omnium fidem DIPLOMA HOC m:iiore Univer:oi!:ifo sigillo munitum el con:;uetis subs~ripllonibus
rnbarJturn Ei d:iri rnrovimus.

J

7. Feln1én.":s a ktizforgahnú gyúgyszen:irakon kivlili nnmkaterü!eteken n1liködö gyógyszerészekrú! ( ! ()73 l.

! ~„ Küzforgaln1ú gyúgyszertúrak sz;irnúnak alakulúsa hazúnkban
(i '!741.
! <J, A gyúgysz-:rügy egyes prohlérnúi a magyar népgazdas<"igbm1
(1 ()75)„

.20. :\ gyógyszert;"u·i llHl!lka lllennyiségi nH.!n:sének t.'.s értékdésének problé1nái az új térilési n:ndszerben ( 1977).
2 l . .'\ gyógyszertérités új rendszerének néhúny tapasztalata
( 1978).

23.
2--L
15.
2ú.

27.
28.
2tJ.
30.

31.

:\ gyógyszertúri kiizépk{1derezés !t:jliit!ést'.nek !(irltosabb cson1ópun\iai ( ! 1J7!J ).
A gycigyszt.:núrak \·ezl'töinek jogálll1súr(1I ( 1980 ).
Az anyagi érdekeltség és a di!lf:ct:nciúl! bért:zt'.s gyt\gyszt:rtúri
alkaln1azC1sának proh!é111~ii ( ! 981 ).
A gyúgyszcrészképzést befolyúso!ú egyes tényt:ziíkrü! ( ! C)8 [ ).
Ciyúgyszcrtúri központok rcndszerszenilé!t:tli vizsgú!ata
( 1983).
Szabúlyozó vúltozúsok és hutúsuk a gyógysY.crtilri J:.tizpontokra (\983).
r\ gyógyszert~iri klizp\intllk és az l\·IC!'i'T területi szer\"ezetének
életér{il !. Pest 111egye ( 1983 l.
!'vkg\lldatlan kérdés: a gyúgyszcrek :1rrcndsz\.:re ( 1984).
A szcrYczési lt:bdatok jclcntósége a gyógyszerügy ter0k1én
( 198(1 ~C.iyúgyszerész-képf'.t:lt!iéglkk részarúnya kéts;jz év kgnevcze-

tt:st:hh

ni~H!\'ar

32 . .-\d<lll1k a

személvisé!.!t:i küzi\tt ( 1987).

g·yúgy.s1.crg-,~zdúlkodús hazai s<ü~itossúgainak ki;da-

kulúsúrúl < l lJ88).
>3. Adatl1k a gyógyszerészek tUrsada!ini dis111t.:rtségl:nek \"izsg[1latóhoz az idö fligg\·ényCben t I CJ88 ).

Többnyire szervezési kérdésekkel foglalkozou. Felesége e!n1ondúsa szerint !(cn1plcr dr. a tettek en1bcre volt
111unkájút a célszerüség je!lc1ncztc, hogy 1ninél kisebb rúfordítússal nlinél nagyobb hasznot lehessen elérni. ! 957
és 1963 között cikksorozatban roglaikozott Pest n1cgyc
gyógyszcnúrhú\ózatúnak korszcrüsítésévcl. illetve a ki\1.pont székhúzúnak létrehozC1súval [3, 4, 5-1Ez n1otivú!ta a gazdálkodús terén is, n1cl.:YTt.' néhóny
közlen1ényc círnéböl és tartal1núból is következtethetünk„
Igyekezett a gy·ógyszcrtúri 111unka gazdaságos 111cgszervezését biztosítani. foglalkozott a gyógyszcrtúri rnunka 111éröszú1naival fG], a tcnnelékcnységre ható tén)-·\~zökke! [TI.
a n1unka n1cnnyiségi rnt~résCnt.'k és értékelésének prnh!t'.'~

múival [S].
Egyik interjúalanyo1n szavai szerint l(cn1plcr dr. zsenialitása az volt, hogy szocialista n1iliöben kapitalista
gazdasúgpolitikút valósított n1eg és így hozott létre Pest
111cgyébcn országosan is elisn1ert. jól szervezett gyógyszercllútási rendszert.. Szakn1ai vczetöként igen szoros
kapcsolatot tartott a gyógyszertárakkal. Rendszeresen é~
gyakran lútogatta, c[\cnörizte azokat. Hangsúlyozottan !igyclc111111cl kísérte a hiúnycikkek kérdését. problérnújút és
1ncgoldúsút.. Volt idö, a1nikor zakója f'c\sö zsebéböl 1ni11den reggel két cédula kandikált ki. az egyiken a hiúnycikkekct, a 111úsikon a napi f'cladatokat rügzitctte. K.ornol:y
harcot vivott a 111agisztrúlis díj és a 111unkadíj 1ncgkülönböztctéséért. 'l'öhhszür írt a gyógyszerek úrkérdésérö!.
Nen1 n1indcnbcn értett egyet az akkori szocialista el\..:ép-
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zclésckkcl. 'J'iszt~in lútta. hogy a prohk:n1úk . .jc\cntös része arra is visszavezetheti). hogy· cl!cnunondús van a vúl-

lalati fonnúban n1üködö gyógJ'SZertúri központok. valainint az líkct irúnyító és cllcnörzö szervek között. .. [9]".

ivlindcn igyckczctCvcl azon volt, hogy a n1axin1ális cllátús
biztosítható legyen. Elképzelése. hogy a gy·ógyszcrtúri

központok ~í!lan1i költségvetési intézn1ényckké alakuljanak és n1ajdan a lakossúg gyúgyszcrcllútúsa teljesen ingyenessé vúljon utópia nulradt, hiszen a 80-as évek végét(i] a piaci \·iszonyok egyre inkúbb kezdték éreztetni hatúsukat a gyógyszcrgazdú!kodúsban is [ 1O].

;\ 111cgfLlclö szcrvczi:ttséghcz és

cl!út~1shoz

hozzútar-

tozik a jól képzelt szakcn1berek jelenléte is. l~pp czén
igi.:n rontosnak tartotta. hngy a gyógyszerészek és assziszil.:nsck 1nagas .színv(inalli sz:.1k1nai tudússal hír:ianak. f\'lúr
a 70-es évckhcn jól lótta. hogy a gyógyszerészek társadal111i rncghccsülése akkt1r és <.1zúltal fog nöni. ha a gyógyszcrtúrhan 1ninél keYesehh 1na11uúlis és n1inél több irúnyit<·i fL'ladatnt !(1gn<-1k cll~itni f 10].
Scljút n1aga h:.'iron1 s1<.dzképcsitést is szct7.Cll. ! tJ73-ban
kén1iai gyúgy.szcn:llcniirzésbiil. j tJ7-J.-hcn gyógyszerügyi
szcr\·czésblil. J lJ80-han l'gészségügyi-gyógyszcrügyi
íg~1zg<-1ti'ihl1!. Szigorú és ki\\'t:tkczL'tes ctnber ll'.\'l:n 111ag:.1s
kii\·etcln1ényekct 1:1111asztott bctisztottaival szetnben. ;\
ll'gn1agasahb 111ércét rnindig sajút n1agúnak :."illította f"cl.
!~rdekcsségként einlitL'tll 111eg. hogy szerette volna elvégL'Zni az <1rvnsi !~1kultúst is. dl' abban az idliben egy cn1hernek csak egy diplo111a rnegszL'rzésCre volt lchetóség.
1971-tól a CiyúgyszcrCszeti 0\'kiiny\· szcrkcsztl\jc. i\z
utolsó últa!a sz.crkcsZtL'tl é\·köny\· l '>87-bcn került kiadúsr:.1.
1\ !v!agyar CiyógyszerCszcti Túrsasúg vCdnöksCge alatt
k0szitcttc cl a legnagyobb te1jedclr11ü iisszet(1glaló n1unkújút ~1 ( iy('i_gyszcn:szi !(('Jdex-et.

G) ·ú gys:erés:ti)rt én eti

111 u11 kássúga

1"<111tosnak t<.lrllltta a szak111a 1nú!tjúnak alapos is111cret0t. ann~i! is inkúbb, hiszen ainikor nc1n lehetett nyíltan
\·Ctcn1Cnyt n1ondani az aktuúlis dolgokrc'1l. a n1últ L'Sen1C11yeib(i] próbú!ta 1neg\·ilúgítani a jell'n kiivctke?J11Cnyeit.
lu!ajdonkCppcn ez irúnyította a gyógyszerészet türténete
felé.
E t0n1akiirbcn ín l'lsti cikk.: a n1urlin felfcdez0s0röl Cs
cliiú!I itús~lról a ( iyógyszcrészel J 962. Cvi egyik sz<:.nnúban
olvasható l ! 11. Tübb neves gyligyszcr0sz. vegyCsz Cs kC111iLus élctr<.ijzú\·a! f'uglalkl1zott. t{ibhck küzütt Rllzsnyay
\'lútyúsn'1! is készitett életrajzot. 1ncly az ()r\·osi 1lcti!ap
hasúbjain jelent 111l'.g [ 12 l.
19ú~-bcn jelent n1cg ,;\ gyögyszerek története cin1li
kCiny\·c. 1nelyct 198~-ben b6vítve n1úsodszor is kiadtak.
Kandidútusi n1unkúja „/\ n1agyarorszúgi gyógyszeréS7l'.t a szúzadf'ordult'in" cín11nel könyv alakban is n1egjelent. EbbL'n fngla!kozott ~i közegészségügyi helyzettel. a
gy('1gyszcnárak jugúl lús:.'t val. a szakrna rel{1n11türckxései\'cl. ~1z énkkkép\·iseleti szervekkel. a gyógyszcrCszkCpzés kérdésével. vala111in1 a gyógyszerészeti tudon1únyok
J'cjUidésC\'C! l 13 !.
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Írásai közül leginkább az úllan1osítús történetCt hitelcscn dokun1cntáló 1988-ban közreadott sorozatra hívnú111
fel a figychnet. An1ikor ezt közölte, a tén1a 111Cg tabunak
szú111ított. Dolgozatában szinte lépésröl lépésre tárta az
olvasó elé a gyógyszertárakat érintö eröszakosan végrehajtott ú!lan1osítúsi intézkedéseket. Ez ina n1úr történclcrn, dc sokan vannak 1nég közöttünk (akúr csalúdtagok
is). akik szc111élycscn átélték az 1950-es év szon1orú escn1ényeit. 1\ cikksorozat a kutatúsain alapuló elözn1ények
r0sz!etcs közlése után szcn1élycs visszacn1lékczésekrc 1ú111aszkodva 111utatja he, hogy hog:~/an tudtúk az akkori körüln1ényck közepette is n1cgörizni n1Cltósúgukat. sznkn1aszerctctükct, hivatústudatukat a gyógyszerészek. Napjainkban is aktu:tlis e sorokat újból elolvasni ~s levonni a
tanu!súgot a,ielen és ajl\vö szúrnúra íl4, 15. !6-I.

f{i);,Jleti tevJkenysJge

!(e1npler dr. alapvetöcn szükszavú. a re!lcktorfényt
11e111 kcdvclö e111ber volt. Tiibb szen1élyes is111erösc 1nl'.g.icg~yczte. hogy egy-egy összejövetelen. 1ncgheszéléscn
!(1ntos volt a jelenléte. l)gy is lehetne fr1galn1azni. je!cnlCtének súl:'a volL Tiibb szervezet inunkájúban is részt
vett, pl. tagja volt az C)rszúgos Ciyógyszl'.részcti Intézet
szak1nai kollégiun1Únak. az ()r\·ostörtCneti fV!úzcun1 és
J(önyvtúr 'rudo111~·1nyos Tanácsúnak. alclnöke volt a !\!agyar ()rvostörténcln1i Túrsasúgnak.
i\ J'Vlagyar Gyógyszerészeti Türsasúg orszúgos vezctösCgí tagja, a CJ:.-(1gyszcrügyi Szervezési Szakosztú!y elnöke és a Ciyl1gyszerésztörténcti Sz~1kosztúly vczctllségi tagja volt r171.
Sokrétü tevCkenységével több tudo111únyos és szakrnai
clisrnerést szerzett. dc az igazi célja a szakn1a t{1rsadal1ni
e!isn1ertségének ni.ive!ése volt Tübh a!kalo111111al kapta
1neg az .. EgCszségügy J(ivúló l)olgnz(1ja" illetve a .J(ivúló [)olgozú" kitüntetést. 195()-ben kivúll1 gyógyszerész.
1978-ban ~1 Pest i'vlcgyei Tanúcs Flór Ferenc en1lékénnévcl
tlintl'tték ki. 1983-tól a StJTE cirnzeti.:-s egyctcn1i docense.
i\ tiatalok ideúl(1kat szeresnek. példaképeket úllitanak
inuguk elé. akiket követni akarnak. Így {t!!hat klivetenclö
példaként a 111ai n1agyar fiatal gy(1gyszerészek ehitt
!(e111p!er doktor is.

:'\ szerzö czúttln is szeretné köszönetét kifejezni n1i11dazoknak. akik l1tn1utatúsaikkal hnzzúsegitették a dolgozat
iisszcúllítúsúhoz. J(ülön köszönet illeti A"cn1plerné S':ubad1·ú1:r //0110 gyógyszcrésznöt, aki n1axii11ális jóindulattal és segítökCszséggcl tún1ogatta a szcrzöt inunkújúhan.

l(i\szlinettcl tartozon1tovúhhú111indazoknak. akiket az infónnúciógyü_ités sorún l'clkL'reste1n, így tiihbek kiizütt: J1:
8ra11tner .-Jntolnak, d1: Grahurits lsn·únnuk, :Vagy Vo1.-fus
J!úryúsnuk. Ruhy Ernánek Cs Alolnár F"erencnck. akik se-

gítenek az adatok üsszeg:yüjtéséhen.
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