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IL 

Zipermmszky Ká1oly (1853--1942) 
DR TÁPLÁNYI ENDRE 

Zipemowszky Károly ( 1853-1942) gyógysze1 eszi 
oklevelet szerezve öt évig niilködött gyógysze·részkénl 
1878-ban a mémölci oklevelet is megszerezte A Ganz
gyár erősáramú villamos osztályát, nwjd 1882-ben 
a N enizeti Szíriház világítását ő szervezte 1neg 

1883-ban Déryvel és Bláthy Ottó Titusszal 1negal· 
kották az öngerjesztés,ií váltakozó generátort, 1nely 
találmányuk az egész világon elterjedt. 1893-ban a 
Magyar Tudományos Aka.démía levelező tagjává vá
lasztotta 1893-tól 1924-ig - nyugalornba vonulá
sáig - a M űegyeteni 1 sz Elektrotechnikai Tanszék 
előadó tanára, rolt 

* 

nan1ó elektro111os clyé1dl. Szaba.d jdejéLen elekt1;0-
mos készülékekÜfüott elő [ 5] 

1878-ban az öt évet gvakorló gyógyszerészként 
tevékenykedő Zi2Jernoto>Jzky 1negka1Jta a 11lé1 nöki 
oklevelet. 

Zipe1·1iowszky az e1 ősrírauiú ele.kltolechrúka 11iagya1 
úttörője 

Egycte111i éveiben a villa1nosság 111ég gyern1ek
ko1át élte. Az egyeto1neken nen1 .tanítottak elekt
rotechnikát. A villan1ossággal a leíró f1z_ika kfsé1-
letében találkoztak a hallgatók Alapjait Jedlik 
Ányos (1800-1895) egyetemi tanár iakta le, aki 
1828-ban Győ1ött elektromágneses kölcsönhatás Z·ipernoroszlcy Károly a köztudatban 111int iec:hni- a] apján n1űködő fürgó készüléket: elekt10111oto1t kus, a hanszfonnátor foltalálójaként szerepel s ke- készített 1831-ben Faiady (1791-186i) felfodezte vesen tudják: - inég gyógyszerészi kö1ökben is -, az elekt1on1ágneses indukciót. 1851-benRuhmkot //.· hogy gyógyszerész volt [1] na/, sikei ült a szikrninduktort összeállítania 1853. április 4-én született Bécsben. Édesapja 1859-ben Jedlik Ányos a dinamót feltalálta, dc gyári tisztviselő volt. Szülei n1ásféléves .l{o1ába11 egyelőre csak a pesti egye.tein fizika szertárának PeRtre ]{öltöztek Alapfükú isl{oláit Pesten, közép- den1011sL1áló eRzköze lett [7]. Találn1ányá-val n1egiskolai tanubnányait a pesti keg:yesrendi gimná- előzte Wetner S·ieniens és az angol TVheat<>fone ziumban végezte Korán megnyilatkozott benne a Charles (1802-1875) feltalálókat, akik megteremtermészettudományok iránti hajlam, ezért szü!Bi tették az elektwtechnikai ipar alapját. a középiskola elvégzése után gyógyszerészi pályára Zi1Jernowszky diplon1ájának 111egsze1zése után adták [8J Gyógyszerészi tanulmámait elvégezve, még nem tudott elhelyezkedni. Eleinte felolvasásogyógyszerészi oklevelet szerzett és utána Kecske- kat, előadásokat ta1tott az elektron1osság Iröréből, métre került gyógyszerésznek [3] Ziper nowszkyban s ezzel egyre jobban felhívta magára a figyelmet gyógyszerészeti tanulmányai alatt a fizikai, ké- Töhben felfigyeltek előadásaira, így a Ganz-gyá-1niai eszközökkel ·való 1nérés közben, valan1int a akkori tehetséges vezető n1érnöke: Mechwart Andi későbbi gyógyszerészi tevékenysége folyan1án n1ind ~ás (1837-1907) is, aki lnegbízta az erősára1nú erősebben kifejlődött a műszaki érzék ~agy hatás- villamos osztály szervezésével és vezetésével. Elsií sal voltak rá tanulmányai alatt Jedlik Anyos fizika- tevékenysége volt, hogy a gyárnak a volt II. ker professzornak a villamossággal kapcsolatos előadá- Kacsa utca 18. számú helyiségét, ahol a villamos sai. Jedlik professzor oktatta ebben az időben a osztályt létrehozta, elektrnmos világítással látta el gyógyszerészhallgatókat is, aki szemkápráztató [7J Az áramot az általa szerkesztett egyenáramú elektromágneses kíséi!eteivel nagy népszerűséget dinamógép szolgáltatta. A következő évben, 1879-szerzett a hallgatóság körében [6] ben pedig a szegedi gátakon, az árvíz alkalmával Már mintfiatalgyógyszerész,szabadidejében gal- szervezte meg a villanyvilágítást [7] vánelen1eket, ívlá1npákat, induktort szerkesztett 1882-ben szintén az ő tervei szerint valósult ineg Gyógyszertári laboratóriumát, ahol dolgozott, ív- a „Nemzeti Színház" világítása Ez volt ahanna<lik lámpa-világítással látta el és villan1os csengőbere11- színház a világon - a londoni Savoy és a brünni dezéssel szerelte fel A villan1ossági kísérletek sikere színház után -, a1nelynek villan1os világítása arra az elhatárnzásra ösztönözte, hogy műszaki pá- volt [7] Ennek egyik érdekessége, hogy ívlámpa lyát válasszon, ezért beiratkozott a Nlűegyetenue helyett Edison-föle szénszálas izzólámpát, a másik Vizsgáit kitűnő eredménnyel tette le. l\fár eg:: e- pedig, hog,y egyenára1n hel:yett váltakozó ára1not temi tanulmánvai alatt is többször tartott előadást használt 1000 db 20 gyertyafényű Edison-lámpát a villamosság gyakorlati alkalmazásá1ól. 18 75-ben lokomobilokkal hajtott váltakozó áramú generáa bécsi császári tudon1ányos akadé1nián kísérletek- torral táplált. Ebben n1utatkozott ineg Ziperr1,01Dkel eg:ybekötött előadást ta.rtott a v'illa1nosság .szky zsenialitása, mivel a világ ·vezető elektrotechnikai alkahnazásáról [8]. Az osztrák állan1vas- technikusai-Sch·uckert, Oronipton, Sie1nen8, Edison utak irodájában rajzolói állást vállalt, inajd 1nint ~ azt hirdették, hogy csak az egye11á1a1nnak 'ran IV. éyes egyetemi hallgató előadást ta1 tott a di-,;; jövője [9] 

-~ 
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1882-ben ismeikedett meg Déry Miksa folyam
mérnökkel, aki lelkes híve lett az elektiotechniká
nak Kettőjük közös munkájából sok éitékes talál
n1ány született„. Így a. váltakozó ái an1ú gene1áto1 is, 
inelyet önge1jesZtö---dina1nógéppel építettek össze 
Ezt 1882-ben a bécsi villan1ossági k:iállitáson is be
mutatták A 150 lóerős Zipemowszky-féleYáltakozó 
á1an1ú generáto1 1200 izzólán1pát táplált 54 V-.-- állan
dó feszültséggel [9] 

1883-ban hozzájuk cRatlakozott ha1111adik 1nun
lmtárnként a 23 éves Bláthy Ottó Tit11'2 

Zi1Je1 no1oszky, u l1an~;;,fo1 nu'ttoi egyik feltalálója 

18 i 9-ben An1erikában a J\ienlo-parkban szil\' csz
ter estéjén kigyulladt az első szénszálas izzó„ Ez a.z 
elektrotechniká11ak egv új - a villan1osvilágítási 
technika - korszakát nyitotta meg. Az 1881 évi 
párizsi világkiállításon is1ncrkedtek 111eg Európa ál
lan1ai Edison szénszálas izzólán1páiával, amely 
azután az egész világon elteijedt 

A villanyvilágítás széles kö1 ű elterjedése vetette 
fel a villan1os energia célszerű elosztásá~a és a kap
csolásra szolgáló berendezések elkészítésének proh
lén1áját. :B~z a problén1a a váltakozó á1a111ú áia111-
fó1 rások 1negszületésével oldódott n1eg. J ablocslcov 
(1847-1894) orosz eloktiotochnikus váltakozó 
á1an1 a1kaln1azásával és párhuza1nos lán1pakap
cHolással ért el ezen a té1e11 e1edn1ényeket. 

A nagyobb távolságia való villamos átvitel kér
désével ~ váltakozó ára,111 igénybevételével - a, 
francia Ga·ulard Lucien és G·ibbs John, D·i:ron a,ngol 
mérnökök foglalkoztak behatóbban. 

Zipe1 nowszky és Déry folismei ve a Gaulard-Gi b bs 
rendszer hibáit, együttes n1unkával kidolgozták ~ 
111a használatos transzforn1átor elvét. Ők nyitott 
vasn1ag helyett önn1agában zárt gyűrűre vagy ová
lis vasn1agra tekercseltek kis Jnenetszá1nú primer, 
és nagy inenetszán1ú szekunder tek_ercset. Így elér-· 
ték a:íjt, hogy a n1ágneses erővonalaJ{ a zárt vasn1a
gon futottak, 11e111 szóródtak szét a térben, és e16-
sebh mágneses teret hoztak létre. Az így konsil uált 
készüléküknek „t1anszfűrn1átor" nevet adtak [10] 
Szabadalmukat 1885. január 2-án jelentették be 
, , Újítás a v·i.llanios á1 aJnok elosztásában, váltóköz,i 

1 áb1 a„ Zipernowszky-Déri-Bláthy 
,, 1nagtr anszf or 1nátor a'' 

2 ábra. Ziperno1v8zky J(ároly 1nu.nkatársaival 
( Déi y 111 ikló.s, Bláthy Ottó 'l'ihH;z, é8 z,ipe1 nowszky 

Kd,oly) 

' '"dkt '· ''' l"' E 1·1 r.u anin tn ,u 0101c segitsegeve c1111en. :.Z a _eJe en-
tós a transzfű1111átorok pá1huzan1os kapcsolására 
vonatkozott, ellentétben Gaulard és Gibbs „sze
lorrider gene1átorát'al' 1

, akik sorba ka1)csolt induk
ciós tekernseket alk>Llmaztak Zipernowszky és Dh y 
az indukciós tekeJcsek párhuzan1os kapcsolásával 
biztosították az állandó feszültséget. Így elérték 
azt, hogy a lámpákat hálózaton belül is ki- és be
kapcsolni lehetett anélkül, hogy a többiek fény
e1eje lényegesen n1egváltozott volna, tehát szoha
világításra is alkaJ1nas volt az elosztórendszerük 
Egy hónappal később pedig zárt vasmagú transz
tor111átorok1a, ún „rnagtranszforrriálo1'ra" és nkö
z1enytranszfo1·1nálorra" adtak be szabadabnat: 
,,Új-itás indukciós késztülékeken, villarnos álamok 
l1anszforniálása céljára" cín1en„ Ebbe a 1nunkába 
belekapcsolódot_t a harmadik munkatárn, Bláthy 
Ottó Titu.8z is. Ig,y a találn1ánv háron1 név alat't 
fútott~ Ziperno11 1szky~.Déry-Bláthy-transziOr1ná
to1 neven. 

A transzíCnn1átorelv lényege az, hogy kevés n1c
netű, prin1er tckcrcHbe kis feszültségű váltakozó 
ára111ot 1;;-ezetnek Az á1am váltakozó er{)sséglí és 
iiá11yú n1ágnesességet kelt a vas1nagban, azaz vál
takozó erősségű mágneses tér keletkezik, mely nagy 
feszültségű áramot indukál a sok menetű szekun
der tekercsben. A Zipernowszlcy-Déry-Bláthy-féle 
t1anszfor1nátor1al a villan1ose~1e1gia-átvitel prob
lémáját és a Gaulard-Gibbs által meg nem oldott 
szabályozást sikerült inegvalósítani. 

, A Ganz-gyár 1885. évi Magyar Országos Kiállí
tason mutatta be a nagyközönség előtt a transz
forn1áto1t és az új elosztórendszert. Ára1nfo11ás"'. 
ként a Zipernowszky-szabadalom szerinti 1350 
"Voltos váltakozó áran1ú öngerjesztésű gene1átor 
szolgált, mely 75 transzformátor segítségével el
osztva 1200 db izzólámpát táplált. Ez a berende-· 
zés a kiállítás egész időszaka alatt üzemben volt. 
Tetszés szerint lehetett kikapcsolni a lámpákat 
anélkül, hogy a többiek fényereje megváltozott 
·volna. 
Küliö~dön először Olaszországban, Rómában al

kalmaztak az 1886-ban üzembe állított Oerchi
villamosműveknél, 1892-ben pedig a Rómától 28 
lr1n-re levő Tivoli vízesésnél. Olaszország vala-
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mennyi nagy városában - Nápoly, .Palern10, 
13o1ogna, \ 1 elence, Firenze ·stb - a ZiperriouJszky
Dh y-féle transzformátort alkalmazták Alig 5 év 
leforgása alatt pedig az egész világon elte1 jedt 
Pétervár tó! Pa]gnnóig és Ausztráliától Dél-Ame
rikáig hirdette a rnagyar feltaláló alkotókészségét' 
zRenialitását, n1unkáját 

Ziperno1vszl;:,y nen1csak transzfi)Il11átorával, a 
·vele kapcsolatos energiaátvitel- és elosztórendsze
rével alkotott hírnevet, hanen1 a villa1nos energia 
előállítására szolgáló gene1átor, váltakozó á1a1nú 
szink10111notorok készítése terén is 1\fegoldották 
- Kandó Kábná1nwl közösen - az elektromos 
vasutak áramvezetését: 1894-bcn „ÚjUris f01gó
á,ra1nú n-iotorokon,'' cín1en közös újítást adtak be 
Elektromos padlófünyezőgépet is készített (1892), 
valan1int elE:kt1 on1os n1elegítéSkészüléket és külön
féle kapcsolóberendezéseket, áiamszámlálókat stb 
A n11Li n1odern villa.1noskésziilékek n1egalkotásá-
han is fontos szer epe volt [ 11 J -

Z·i1Jerno1.oszky 11if1.egyete1ni laná'l 

1893-ban a József Nádo1 ]J!J-ííegyetem meghívta 
előadó tanár .ának ~4.z egyeten1 n1eghí,rását e]fQ. 
gadta, és inegszervezte a Műegyeten1 1. sz elekt·· 
1otechnikai tanszékét 1893-tól 1924-ig - nyu
galo1nha vonulásáig - volt ennek a, tanszéknek 
professzora Előadásait nagy érdeklődéssel h,111-
gatták a tanítványok: Szerény, higgadt egyénisé
gével nagy közsze1etetnek örvendett kollégái ]{Ö·· 
zött is. 1905-től a Magyru JiJlektrntechnikai Egye
<iülel elnöke, n1ajd a JV[agyar .Tudo1nányos Akadé
ni-ia tagja A 1\1:agyar Elektrotechnikai Egyesület 
10 éves aktív 1nunkájának elisn1e1éséül e1nlék
éren1mel tüntette ki, an1elyet Beck· Ötvös 1/ülöp 
kiváló szobrászn1űvész öntött b1ünzból. Születése 
100 évfordulója alkalmából a Budapesti 2\Tűszaki 
Egyeten1 központi aulájában felállították a iriell
szohrát 

Öregkori 111agányában - fű]tchetően gyógys:.:c-
1 észi botanikai tanuhnánva,i eredményeként -

3 ábra Ziper11owszky-jubileur11i ben1. Beck Ö Fiil6p 
alkotása. (szerző saját íJ1JÜjte111én11éből) 

vir ágak keresztezésével, ne1hesítésével fűglalko
zott. Különösen az orchideák változatai érdekel
ték. 

Magas kort megélve, 89 éves korában (1942 no
ven1ber 29-én) halt 1neg a n1agya1 Pro1nétheusz, 
aki fényt, világosságot, technikai kultúrát adott 
a.z e1nberiségnek Míg e1nberi kultlÍ1a lesz a földön, 
ne vér e inindig en1lékezni fognak 
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l Baradlay-Bársony l\-fag}a101szági gJógyszeré
szet 1-.ör tént-:te, 1\-íagµi,._1: __ Q:yóg:yszf~rész Egyesület {) 70 
(19:30). ·-2 J)allos L,, · Rúvá18,112 (1943) -3„ Ji'1.9cher 
(l,. l1úvá1 8, 11 (194:~) - 4 F1'.scher G Búvá1· 1, 47;~ 
(1935). - 5 Gohe1 ..i1'f Technika 21-, 7:~-i4 (l 94:i) -
G. Horváth _,{,. A dinarnó iegénJ-"C l\fagya1 Egyet.e1ni 
~Tyornda (lfl44). - i J(o1xi,(:s J(. P Természet és Tár·· 
saílaloin. 8, 540 (1954) - 8. Pöschl I Elektrotechnika 
86, 2 {lfl43). - 9. Tlajda P Nagy 1nagya1 fEJtalá]ók 
(1954). - JO l'a:Jda.lJ 75 évE;R a t1anszfo1n1átor Elet 
{·s Tudornány 16, 119-122 (1966). - ll Zi.pernoto.c,·zl;y 
]( ·Saját és 1ná.sokkal kiizösen szabarlahnazot1 ta1áhná.· 
nyai az elektrotechnika és 1okon ipa1ágak kö1·éh{)l Bu„ 
da.pcst, J\-Tá1 kns S ( 1900) 

L(-p 3. Tan .11 a H JI: !{apo(í l.(11nep110ecK11 ( 18.5~~ 
7912) 

l{apor1 L(unepHOButu po,1:i;iu1cT1 4-ro arrpeJJH 18.53 ro,ii;a 
n BeHe. ÜTTYJJ.a 01-1 B Bü3pacre 1101nopa roµ;a nona~11 n BY· 
;i:arrewT Ha11aJJbHYJO, Cp€íJ:HIO!O H BblClllYIO JJJl(OJibI OH 
OKal!'lllB3JI l3 Tieurre TioCJJe IIOJ1Ylf€HH71 /~HllJJóMa cJ)3]1,\1J„ 
neBra ott 0511& 11eT paóorae·1 B Katiecrse q1apMa1~eBTa B 1. 
l-{etn\eMeJ. B 1878 l'O,!~Y HOJIYlfaer J:lHITJlűl\·I HH/l(eHepa H 
Att/\pau1 Mexeap1n nopY<raeT crvtY oprattH3a1u110 oT,r_i;ene
H!1.H CHJlhHOI'OlJHOI 0 3Ji€J(TpH<ieC1'Ba Ha q1a6p11Ke ratt3. 
B 1882 ro.D,Y OH öpraHH3Ye'I 3;ieKrp11•1eCKoe ocnell(CH11c 
Ha1u1otta11httoro Tearpa 

Patto OI'K!JhJBaCI' B03MQ)l(H0ClH nepeMeHHOrO 101(3 11 B 
1883 rO)lY B,;1ecTe e ,[{ep11 11 Orro THTYC E11arH co3;:i;ae1 
cail'101303ÚY>t<}l,alűll(l1HC51 rettepaIOp nepeMeHHOI 0 IOKa. ÜH 
uMecre e L(ep11 11 EJJaIH npH noMOJiíl1 np116opa ITOil ttas~ 
Bau11eM 1paHc$op111aTop pew11.n 3h:OHOMH4HOe pacnpe;le11e
HHC 3JJeKTPII'ICCKOCO IOl\a Ha GOJ1hl1J;O~l pacc10>-JHHH J1 ero 
Tpa1-1c<}JOpMa1v110. Hx H306peTeEJJe 6bJJi0 IIOKa3allO B 1885 
I_OJ\Y tta EY,1J,anew1cKoi1 foCYji:apc1nettHoii BhrcraBKe. Otto 
pacnpo1paIUieTC5! BO BCCM 11111pe. 3rHM OH npHHOCJfI ÜOJib
lllYJO CJJaBY i'iJJ}! 4JaópllKH rau3 B 1893 IO;lY e1·0113ŐHpalO'l 
llJleH-KOpecnon;iettroM BettrepC!{Oi-t AH:aile,\HllI HaYJ(. e 
1893 10,a.a ,:lo 1924 KOll(a OH Bbl.XOJ\HT' Ha neHCHIO npeno
;taer Ha 1. l{aífJep,pe 811e1c1 porexHHl\H EYnane1nTcKoro 
TioJ1111exttn<1ecKoro VlHCTHTYra Ott YMep 29-r·o H0516p5:1 
] 942 rO/(a. 

D1 E Táp 1 á ny i: J{/noly 7.,j,pe1noUJ.EJzky (1858-
1942) 

K Zipernowszky, bo1n in \?'ienna has \von fan1e f(n his 
\VOlk Uone in Hunga1y. Afte1. graduating at the Buda
pest LTniversity, be \vo1ked as disponsig pharn1acist in 
1\..:{·JcSkemét for 5 yea1s. In 1878 be g1aduatcd also as 
n1echanic einginee1 and \vas commissioned by .4nd1ás 
Jl1eclnvart to 01ganize an clcct10-engineering dtJpa1 tineni 
of thc Ganz f8.cto1y. Jn 1882 h8 solved the elcutri0 light
ing of lhc Budapest National ThtJater. ln the ncxt yeat, 
togbthe1 '-Vith Dé1y and Bláthy be 01eaic<l the selfgene-
1aling gene1ato1 f(n aite1·nating cu11t1nt and soon afte1„ 
\-\a1ds they solvecl the oecono1nical n:1tJthod of vo1tage 
t1ansú:nn~ation Their t1ansforrnato1, b3 \-Yhich the Iong 
distance t1 anspo1 t -of elect1 icit.y became ftJasible, \-vas 
p1 C:StJnt.f:d at the National Exhibition, Budapest, 1885. 
Thei1 in\ention has betJI1 adopf.ed tlnoughout the \-Vorld 
,vinning \Vo1 ld filme fo1 the invento1s and fo1 the na1ne 
Ganz too Sincc 189a until his 1etüe1nent in 1924 he 
\\·01ked as professo1 of Elechotechniques at the Buda.
pest Unive1sity of Tt-1chnioal Sc:iences, being a\var<lt:d 
i:iJso \\·ith corresponding men1be1·ship of the Hunga1ian 
Acade1ny of Sciences. 

:~ 
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D1 E Táp lány i : Károly Zipernowszky (185.':J~ 
1942) 

Kár·oly Zipe'/'no1vszky v; iude an1 4 Ap1il 1863 in \·Vicn 
geborEiri. Im A~ter von 1 1/ 2 .J ahren kan1m e1 naeh Ru·· 
dapest„ Die Grund-,--1\fittcJ:_ und IIochschulen absolvierte 
e1 in Budapest Nach Absühluss seine1 Studien in dcr 
Pharmazie war er 5 .Jah1e in KecskE11nét als angt:ostell
if:r Apotheker tatig 1878 wiid er Diplo1n-Ingenieu1 nnd 
\'Oll And1á& Mechwart init dE;I Errichtnng de1 Sta1k„ 
stio1n-·Abteílung de1 :Fii1na G-anz beanftragt 1882 01 ·· 

ganisierte er dic elektrische B0lcuchtnng deR Nationl:ll
theaters 

Rchon f1ühzeitig c1kennt Cl die Znkunft drs \VEchsf,]-

sh'On1es, und zusammen 1nit. Déry unrl Otta Tüns Bláthy 
erschafft. e1 den selbste1regenden \Vechselst1om-Ge1u-1-
1ato1 l\1it dem in Zusammen\virkcn tnit Db·y und Bláthy 
konsh nier ten T1ansfo1n1ato1 hat er <lic ökonomischE 
Fe1nübo11 ragnng und Un1\vandlung dfl1 olektiisc.hE:n 
Ene1 gie gfJ!öst. Die R1findung \.vu1 df; anf de1 RudapE·i::;ter 
LandesaussLellung z111 Schau gcstEJ!lt. Die nE·Hf' Sc!1affnng 
hat sich in allf'.,1 \J{E:l1 dn1chgesf.;tzt und deT I;~abnk Cian:z 
eincn \VfJt1 uf e1 \VOl hun. 189:~ \Vlll de Zipernou:>1::ky zun1 
ko1 respon<lierendcn Jl,-fitglied de1 Unga1ischen Akado-
1niE-J de1 "\Vissenschaf1E;n g<'_,\\fi.hlt \"on 189:~ bis zu sE·incr 
l~n•E·J itif_·1 ung ün ,J alu·c 1 924 \\· at e1 P1 oiesso1 1nif l.it-;ht -
auft1ag an de1n I. I~elnshrhl fih J~lekt1ot0chnik df;l 
Pol)tcchnischen 1)ni\-e1sitiit }~1 sta1b 1942 

( Főurírnsi Tanác.s Gyóyy1zei tá1 i Közponf:fa 714-es Gyógyszei tár, B11dapes!-~llL.J,pndlei J 11. 17 ) 

Érkezett.: 19öa Xl 28 

Pha1m ··P1cs8 Öst Ap. Ztg 83, !_21], 3:j2 (lflGH) 

Az utóbbi évt-1kbcn kif~;jlesztet.t uj gyóg)sze1ck {;S 

gyógy1nódok l{~vén sikerült szá1nos betegség halálozási 
arány~zániát- nagym?;1 tékbcn 0sö~kot,1teni, n;ás terÜ,~(-Ji l~·· 
ken viszont t:gyrc nő a,,; e1nbE:r eletet vr-1szelyezttrto te·· 
nyezők szán1a A balesetek pl n1anapság tübb :Udozatot 
követelnHk, mint korábban a nagy já1 ványok G) e1 nH-,
keink között is több a halálos vég'l.ődési'.í baleset, 1nint az 
összes járványos betegség áldozi:1,f.a t::gyüt t.vévc Az e1n
bert ff-Jnyegető bctegségE1k között sz<:sepEJnck - a töb
bieket n1esszf-1 meg(Jőzv.e - a szív és a vé1edény Hl válto
zásai Noha ezek okát és kel-e1.ke:r.ését a iudo1nány tökéle
tesen felderítette és tisztázta (1negállapította, hogy cre
detiik a köznyelven é1 ehneszescdésnek nevezett folya
rnat ban kc1esendő), az elleuiik való véd0kczés n·iind 
máig ne1n vezetett kellő c1edrnényrc, holott ennt1k nc:Jn 
kellene szükségképpen így lennie. An1íg a gyógyszcn ipai 
labo1at<'niun1aiban 01vosok és kutatók serege fá1adozik 
ugy1e üjabb és hatékonyabb gyógyszl-JICk kifejlesztésén a 
szív véredények n1cgbeteg0dései ellen, az e1nbe1ek Hag:; 
1 észében nincs n1eg a hajlandóság ai 1 a, hogy megszokoi:1 
(~k;tn1ódjának csak csekélyfokú 1negválto7tatásával is 
ulősngítsE-; pl a szív infa1ktus meg0lőzését Hiszen n1a 
rnár közisn1c1t, hogy bizonyos él\eZl-1fi cikkt1knck és ál
lati zsüadékoknak a tülzott fogyasztása, rnagas ka.ló1ia
é1 f,ékü táplálkozás, a tülfeszitet t, zaklatoJ-t élct1nód, túl 
kf-;\és tcstrnozgás az előkészÍjŐi az igen gyakran t1agiku
san végzödő szívinfa1·ktusnak, vagy eSf;ílog az apoplcxiá
nak. Az 01 vosok új1·a rneg újra 1neg1endülten állnak az
zal a fat.ali:1,1nussa.l szernben, 1nellyt1l oly szán1osan 1uhan
nak a ko1ai vég fEJ!é A világsze1te nagyrné1tékben folyó 
üzleti pr·opaganda is gondoskodik airól, hogy az en1bc1ck 
n1in<len óvó intés ellené1e tovább is dohányozzanak, fo
gyasszanak sok alkoholt, táplálkozzanak a szükségesnél 
jóval bőségesebben és szabad idejüket autójukban szá
gulrloz-v a töltsék l)o nerncsak azokat fenyegeti a szívin
farktus vcszélyf;, akik egészségükkt:il visszaélve helytelen 
életmódot folytatnak l(i vannak téve annak szán1osan 
azok közül is, akik hivatásuknál fóg\-a - pl fu1ÓszaJag 
mellett ~ a szokottnál kernényebben dolgoznak, -v-agy az 
állandóan nagy ffllfJ!ősséget viselő vezetők és 111ellcttük a 
1násik oldalon a sok gond között, nehezen élő és ált.alában 
az élet áinyékos oldalá1a sodo1 t embe1ek is 

H_a n1a n1ég ne1n is áll a tudo1nány 1endelkezésé1e ha
tékony gyógysze1 az é1 elmE1Szesf_,dés n1eggyógyí1-ásá1 a, 
1négis vannak bizonyos e1 t1dn1én:y ek, niclyek a bctE,gség 
lefülyását mcglassíthatják. Első helyfJn áll te1n1észetflsen 
az élebnód 1negváltoztatá.sa Noha a gyógysl".01es kezelés 
1nég kf-Jzdcti állapotban van, qizonyos részlet.eredményt 
n1ár fel tudunk inutatni. J_cgüjabban 1negállapították, 
hogy bizonyos terpének telít.f-1tlen zsÍisavakkal, vala
rnint A··, E·· és Br,-vit.a1ninnal ko1nbinálva alkalmasak az 
athe1oscle1osis folyamatának lelassítású.1a }._ kutatás 
E,zen a térén teljes e1őbe'\etéssel folyik, an1i 1cn1élhE-,tőleg 
f.ová-bbi eredményeket fog hozni ( 14 7) R B 

AZ OSZTRÁK TELEVÍZTÖ 
A GYÓGYSZl~l{ÉSZl<~Tl{()l. 

0 Z ()st- Ap Zig Z.i, [22], 352 (l 9GH) 

A bécsi televízió 1060. jünius l··i adásában - közkf,d
volt,ségnek örvendő isrnerott.e1josztó ROt'ozat.ában - 1ó
lunk, g)··ógyszet·éRzf·k1ől és a 1ni gyógyszerf-JÜ1k1ól \üli 

8/"Ó 

Be\ eze1.Ő gyanánl igen hatásosan J{cidclbc1 gbe \· ezc1 i 
n6zöit_, az ogyko1i pfalzi választ.ófl-1jcd1:Jf;Jl1 poinpás iene
Hzáns:;; kastélyába JEhben a díszus kii1nyezc:then h0lyez
L{•k ul l<:u1ópa legjc:lentőscbh gyógy<;zerészlti 1núzeumát és 
uz a hely valóban alkahnas a1ra, hogy pályánk tüiténE-1· 
-téí és fejlődését a ko1ai kezdcttöl egészen napjainkig 
szcrnlélü-JtŐon hE_-mn1assa. AJ-t.ól az időtől kezdve, an1ikor 
az orvoslás 4s a gyógyszEnek cÍkész:ítése egymás1ól elkii
lönülvo a saját útján fcjlödüti, mint két cgyrnástól füg
gl-JiJen hivat.ás, ben1nt.a1ja a nézőknek a gyógysze1észt-J1 
fL:jlődését a niüzeurnban található edények, eszközök, 
gyógysz<:nkönyvt;k, J-aksák és hivatalos rendclett-Jk segít
sc;gévHl, J)a1acel'IUt: po1t1éját ben1utatva méltatja ennrJ;;: 
a lángésznek az élctm_Ü\ ét és nag;y bf-1fülyását a gyógy" 
szl-J1·és1.Ct fejlődésé1 e. Ő 1-él t :í.t a 1nágikus-a.lkünista tE-JilH·
diák alkahnazásáról fén1ck ös ásv:inJ i sók gyógyszf-Jrkón1 
1 ii1 t.énti felhaszná.lásá1 a. Sok idtibe telt 1 Cl n1c'>szu1,escn, 
arníg a tm n1észettudo1nányos gondolkozás az őt lllf-:g'
ill(-J1 ő helyet a gyógyszf_,1 észeí Len is elfoglalhatta So1 ra 
f()lvonult-iLt.ja a nézők l-1li-ítt a n1úzAu1n anyagából a pon1-
pús ba1·okk, a túl díszc:s 1okokó ós a hüvöskés biedcr-
1nuie1 pat ikabe1 cnd8zéselH-J1, hogy \ égiil kikiissön nap
jaink ko1sze1üen kikép7.ett, külön félfogadó, vén)-lü;
szítő, vizsgáló laborat.61iu1ni és 1aktá1helyiségekből álló 
gyógyszcrtá1 be1nutat.ásánál Utóbbival kapcsolatban 
rá1nutat a gyógysze1ész inai J-énykedésért,, a1nely a sok 
gyá1i kés:.dtn1ény f;}lené1 e is kite1 jed vénJ sze1 ű gyógy
sze1 ek szakszerü elkészít.ésé1c l\1éltatja a nagy felcléíssé
get, an1elyet a gyógyRzf-JI"ész visel és amellyE-11 1nindE1n 
időben iendell>:f-;Zésére áll a bctHgsPgülnc gyógyulást ke·· 
iesőknck 

Isn1e1 f,eti az adás VE:Zf-Jt.ője a gyógyszei·ész kiképzési 
n1ódját a kezdeti időszakoktól a Jnai, inagasfükú egye
tE;1ni t.anulmányoka1-1negkövctelti, a tudon1ány újabb és 
újabb vívmányait hasznosító, széle.s kö1ű is1·nercteket 
nyújtó, ehnélct.i és gyakorlati szigo1latok iévén megszE1-
1·czhető oklevélben jelentkczéS t udornányos fokozatig 
Bá1hová is állítsa ma a gyóg:yszerészt az élet, legyen a:t. 
közfürgabnú vagy k{nhá'.7'i gyógyszertá1, ipari iize1n la
bo1atóriun1a vagy gyá.1 tó iészlcge, vagy aká1 az egész
ségüg)--i hatóság dolgozója, kapcsolata a gyógyszerekkE-1 
nen1 szűnik n1eg, azoknak szaké1tője gyanánt n1íiködik 
és végső fokon ő az összekötő kapocs a faunakonok P.s az 
azokra iászcn uló beteg e1nbe1 társai között. 

l\fi g_yógyszerészek, jóleső é1zéssel fóga.djuk az osztiák 
televízió vállalkozását hivatásunknak ilyen széles körű 
nyilvánosság E:lőit tö1üinő isrne1tetésl~re (148) 

RB 


