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A gyógyszerészi kémia oktatása az Intézet önállósulása el6tt (1772-1949) 

Dr,. Brantner Antal 

A „gyógyszeréizeti kémia" a gyógyszerészek egyetemi képzéiének kezdetétől, 1772-től 
hoiszú ideig magába foglalta az összes kémiai ismeretanyagot A már elhatárol6 fe/fogáiban értelmezett „gy6gyszerészi kémia", az első magyar gyógyszerkönyveketszerkesz
tő Than Károly professzor, majd Winkler Lajos professzor munkássága kapcsán, a 
gyógyszeranyagok minőségére, azonosságára, előállításukra és tisztaságukra vonatkoz6 vizsgálati m6dszer eik révén vonult be az egyetemiképzésbe Így az 1892-es képzési reform wrán a „gyógyszerészeti kémia" kibővült a gyógyszerkönyvi vizsgálatokkal 
A „gy6gyszerészi kémid' mint önálló diszciplina, csak a harmincas években, Széki Tibor 
professzorsága alatt különült el, éi mint önál/6 intézet, csak 1949-ben Végh Antal 
intézetvezető, majd professzor irányftáiával alakult meg 

A gyógyszerészek kémiai oktatása 1772-ben vette kez
detét a nagyszombati, Pázmány Péter által alapított egye
tem „Orvosi Katán", Az oklevél elnye1éséhez szükséges 
„gyógyszerészmesteri" vizsga négy tantál gya közül a har
madik, a „gyógyszerészeti chemia" volt A vizsgát az elnök, 
a dékán, valamint a kémia és a botanika professzorni (vala
mint a gyógyszerészeti testület két elöljárója) előtt kellett 
letenni 

Id6közben, 1780-ban az egyetem el6bb Budáia, majd 
1790-ben Pestre az Újvilág utcába költözött., A „gyógysze
részeti tanfolyam" tantáigyait a ,,Ratio educationes publi
cae" 1806-ik évi rendeletét követően latinul kellett előadni. 

A kémia és a botanika tanszékének első professzora 
Winter/Iózsef Takab volt (1770-1809)., Halála után, 1810-
ben a botanika és a kémia külön vált; a kémia professwra 
1838-ig Schuster János lett 

Az 1813-ik évi vizsgarendszer szerint a gyógyszerész
mester jelöltnek a kémia tanár felügyelete alatt a kémiai 
laboratóriumban két gyógyszerkészítményt kellett előállí
tania. Ha a jelölt ennek megfelelt, vizsgára bocsátották 

Schuitert a katedrán Sadler Józsefkövette (1839-1840), 
majd 1841-ben Sangaletti Ede vette áta tanszék vezetését 

Az 1848-as forradalom egyetemi reformtörekvéseinek 
eredményeként az oktatás nyelve a magyar lett. Sangaletti 

1 .. ábra.: A Than Káro~y tervezte Chemiai Jnt,ézet a Múzeum körúti egyetemi telepen (később Trefort-Kert) 

*Végh Antal professzor úrnak 90. születésnapjára tisztelettel ajánlva 

-
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ezt nem tudta vállalni, ezért 1848-ban helyére Nendtvich 
Károlyt nevezték ki a kémiai katedrára. 

A szabadságharc letörése után Sangaletti visszakerült a 
tanszékre, amit 1853-ig vezetett. A tanszéket közben a 
„Bölcsészeti Kana" helyezték át (1850} 

Az 1851/52-dik évi tanulmányi rend két évre emelte 
fol a „gyógyszerészeti tanfolyamot"; a kémiát a második 
évben hallgatták .. A tanulmányi rend behozta a „kémiai 
doktori tanfolyamot és fokozatot"; a tanfolyam három
éves volt. A jelöltnek a IL és III évben kémiát és gyógy
szertant kellett hallgatnia .. A második szigorlat kémiai 
analízis volt · 

Sangalettit 1854-ben Wertheim Tivadar követte. A ma
gyar nyelvű oktatás bevezetése miatt Wertheim 1860-ban 
kénytelen voltlemondani Utóda 1861-től Than Károly lett.. 
aki kezdetben mint helyettes, majd két év múlva mint 
rendes egyetemi tanár, tanszékvezető tevékenykedett .. 

1859-től a kétéves képzé~ l évének mindkét félévében 
általános, szervetlen és szerves kémiát, a II. év téli félévé
ben pedig „gyógyszerészeti kémiát" kellett hallgatni „Ké
miai laboratórium" mindkét félévben volt. A gyakorlati 
vizsga során az el6állított készítmény kémiai elemzését is 
el kellett végezni A 3. elméleti vizsga tárgya az általános, 
szervetlen és szerves kémia, valamint a „gyógyszerészeti 
kémia" volt 

Az 1859-es tanulmányi és szigorlati rend, egészen az 
1891/92-es, nagy vihart kavart, új képzési reformig lénye
gében érvényben volt 

Than Károly kinevezésekor tanszéke a mostani Kossuth 
Lajos utca és Semmelweis utca (akkori Hatvani és Újvilág 
utca) sarkán állott orvoskari.épület L emeletén volt 
1869/71 között felépült a mostani Trefort-kertben (akkor, 
az egyetem régi füvészkertjében), a Than Károly tervezte 
kornzerúkémiai intézet (J. ábra). 

Ezid6ben mind a bölcsész-vegyész, mind az orvos-, mind 
a gyógyszerészhallgatók kémiai oktatását Than látta el. 

1870-ben Than munkatársát, Lengyel Bélát magántanár' 
rá habilitálták, majd a gyógyszerészek kémiai képzését 
1872-ben részben,kés6bb egészében rábízták .. Lengyel Bé
lát 1877-ben nyilvános rendes tanárrá nevezték ki .. 1884-
ben Lengyel Béla átkerült a Múzeum körút 4/a alatti termé
szetrajzi épületbe, ahol kialakították számára a II számú 
Chemiai Intézetet. Az Intézet 1907-ben átköltözött a Trefort 
kert Puskin (akkor Eszterházy) utcai „műegyetemi pavilon
jába"„ 

Az 1892 .. évi képzési szabályozás eredményeképpen az 
egyetemi képzést a gyógyszerészgyakomoki végbizonyít
vány birtokában lehetett elkezdeni.. Az L év mindkét félévé
ben általános és kísérleti kémiát hallgattak, és a 2 .. félévben 
kezd6dött a kémiai gyakorlat A IL év l. félévében „elernz6 
vegytan" és „elernz6 vegytani gyakorlat", a 2.. félévben 
„gyógyszerészeti vegytan és gyakorlat" volt. 

Az 1892-es ref01TI1 három „el6vizsgálatof' és két szigor
latot ír el6 Az „el6vizsgálatokat" a bölcsészeti ill. a termé
szettudományi karon kellett letenni, így a kémiai el6vizs
gálatot, a fizika és a botanika mellett.. A gyakorlati 
szigorlatokat a II. év végén az orvosi karon kellett letenni; 
tárgya a „gyógyszerészeti kémia" és a „gyakorlati gyógy
szerisme" .. 

A vázolt kétéves reformképzés gyakorlatilag fél évszá
zadon keresztül, a Mozsonyi Sándor professwr nevével 

féll\jelzett.. 1940/41 tanévben hatályba lép6 reformképzé
sig, a négyéves egyetemi képzésig volt érvényben. 

Than Károly 1908-ban bekövetkezett halála után, átszer
vezték, b6vítették a Trefort-kerti „Chemiai Intézet"-et A 
Than-féle épület 1909-ben egy új szárnnyal b6vült, és ezen 
új részben helyezték el most már a Ill. számú Chemiai 
Intézetet, amelynek vezet6je Buchböck Gusztáv lett. Ezzel 
egyid6ben került Winkler Lajos, Than utódjaként, a most 
már l. számú Chemiai Intézet élére (1908-1933). 

Lengyel Béla, a gyógyszerészek kémiai oktatásának ak
kori gazdája, 1913-ban elhunyt, és a II. számú Chemiai 
Intézet élére Bugarszky István professzor került Ezt köve
t6en, az úijászervez6dés során, a gyógyszerészek oktatása 
már megoszlott mindhárom intézet között. Ekkor· került 
vissza az analitika és a gyógyszerészi kémia oktatása a 
Winkler vezette l sz Chemiailntézethez .. Winkler, az 1913-
as egyetemi átszervezéssel mentesült az orvostanhallgatók 
oktatásának feladatai alól, így 6 els6sorban gyógyszerész
oktató lett, (de emellett a bölcsészhallgatóknak is 6 adta elő 
az analitikai kémiát)„ 

Winkler Lajos gyógyszerészi kémiai érdek16dése már a 
II .. Magyar Gyógyszerkönyv el6készületeinél megmutatko
zott, ahol Than Károly irányítása mellett vette ki részét a 
munkából. Winkler figyelme emellett kiterjedt a gyógysze
részi szaksajtó kémiai vonatkozású részeinek ápolására is .. 
Than halála után a ill .. (1911) és a IV„ (1934.) Magyar 
Gyógyszerkönyv kémiai részének gondozása és szerl<esz
tése szintén Winkler feladata lett; munkájában a Than-féle 
gondolkodást, szemléletet érvényesíthette .. 

Winkler, a következ6 szavakkal határozta meg a gyógy
szerészi kémia fogalmát abban az el6szóban, amelyet még 
1899-ben írt bevezetőül, a Magyar Chemiai Folyóirat mel
lékleteként megjelentetni szándékolt „Gyógyszerészi Che
mia" c„ tankönyvéhez: „A gyógyszerészi kémia az alkalma
zott kémiának az az ága, mely a gyógyszernek szánt testek 
sajátságait ismerteti, azoknak eredetét, illeti5/eg készítését, 
vagy gyártásuk lényegét, úgyszinte a testek tisztaságának 
és jóságának megállapítását tanítja" 

Ebb61 a munkából sajnos csak néhány ív került sajtó 
alá, folytatása és befejezése ismeretlen okokból elma
radt 

Winkler intézetében a kétéves gyógyszerészképzés L 
évében az elméleti képzés során általános és szervetlen 
kémiát, valamint kvalitatív analízist oktattak.. A szerves 
kémia oktatására ezid6ben mind a vegyész- mind az orvos 
és gyógyszerészhallgatók képzésében az L év végén még 
alig egy hónap jutott. 

A II. évben a gyógyszerészi kémia keretanyagát, a min
denkori hivatalos Magyar Gyógyszerkönyv képezte .. A szá
zadfordulón a tematika az elméleti és a gyakorlati oktatás
ban döntően a szervetlen vegyületekkel, a hagyományos 
anorganikus gyógyszervegyületekkel foglalkowttés az ek
kor még kisszámú szerves gyógyszerkincset csak nagy 
általánosságban érintette. 

A ill .. Magyar Gyógyszerkönyv (1911.) megjelenését 
követően 1914-ben Winkler megúja a ,,Feladatok könyve a 
gyógyszerészi chemiai gyakorlatokhoz" c.. tankönyvét, 
ahol a tartalomjegyzékbe felvett 184 gyógyszeranyagközül 
már annak éppen a fele (92 db) szerves készítmény (,,láncos 
vegyületek" és „gyúrós vegyületek" bontásban; az utóbbi 
izocyclusos vegyületek valamint heterocyclusos vegyüle-
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tek felosztással) .. Könyve bevezet6jében a következ6kben 
foglalja össze a gyógyszerészi kémia ill a laboratóriumi 
gyakodatok feladatát, célkitúzését: „Tanulmányaink célja 
a Magyar Gyógyszerkönyv chemiai készftményeire vonat
kozó rendelkezé!ekalapos megi.smerése Evégbőlazanaly
tikai és a gyógyszerészi chemiai Ismereteket úgy elméleti
leg, valamint gyakorlatilag is múlhatatlanul ki kell 
egészftenünk." 

Winkler azt követ6en a következ6 tanácsokat, és tájé
koztatót adja a laboratóriumi gyakorlatok sikeres elvégzé
séhez: 

„Laboratóriumi munkálkodásaink során a feladatok 
megoldásában a következőképpen járunk el: A.feladatokat 
otthon előzete.sen figyelmesen átolvassuk, és ha azokat az 
előadásokban vagy a megfelelő kézikönyvekben szerzett 
tanulmányaink alapján jól átértettük, elvégezzük a „felada
tok könyvében" felsorolt és a gyógyszerkönyv előírta mf1-
veletek.et, illetőleg reakciókat, végül bejegyezzük a „felada
tok könyvének" az üre.s lapjaira, minden egyes készftmény 
szövege mellé, megfigyeléseinket és a megfelelő magyará
zatot. 

Laboratóriumi tanulmányaink kiterjednek. 
a) a készítmények chemiai összetételére, illetőleg a szer

kezetére, továbbá physikai és chemiai sajátosságaira.: 
b) a készítmény előállításának tudományos és a gyakor

latban használatos módjára: 
c) a készítmény azonosságának úgy a rendszer e.s analy

tikai, valamint a gyógyszerkönyv előírta qualitatív reakciók 
révén való megállapítására 

d) a készítmény valószínil szennyezéseinek és hamiiítá
iainak qualitatív felismerésére: 

e) a készítmény hatóanyag-tartalmának quantitatlv meg
állapítására használatos gravimetriás és volumetriás mód
szerekre; végül 

f) a Magyar Gyógyszerkönyv megszabta quantitatfv azo
nossági reakciókra". 

Winkler professzor intézeti munkatársa, Ekkert László 
és Mahrer Ida 1918-ban jelentették meg a Gyógyszerészi 
chemia L és IL kötetét, a Darvas Ferenc szerkesztette 
„Gyógyszerészi Kézikönyvtár" sorozat els6 kiadványa
ként Bevezetójükben kifejtik, hogy „ a gyógyszerésznek 
azon ismeretek állandó birtokában kell lennie, ame(ynek 
alapján a gyógyszerek jóságáért, helyes összetételükért, 
tiszta és hamiiítatlan voltukért a teljesfelel6sséget vállal
hatja " Az L kötet az alapfogalmakat, az elemeket, az 
anorganikus vegyületeket; a II. kötet a szénvegyületeket és 
az újabb gyógyszereket tárgyalja„ A „Gyógyszerészi Kézi
könyvtár" sorozat elindításának gondolata a Winkler inté
zetb61, Ekker t Lászlótó! indult ki. 

A f6kollégium elóadásait kivétel nélkül Winkler pro
fesszm tartotta, a gyakorlati képzést, a „laboratóriumokat" 
viszont asszisztensei vezették, így Szebellédy László, majd 
kés6bb Végh Antal .. 

Winkler szeretett elóadni, egyéniségéb61 valami érdekes 
er6 sugárzott. Hallgatói szívesen hallgatták, mivel a legko
molyabb témákat is állandó viccelgetéssel élénkítette. Az 
ilyen ,,komolytalan" elóadás azonban annyira világos, köz
érthet6 volt, hogy aki figyelemmel kísérte, az nem csak a 
tananyagot ismerhette meg, hanem a vezérgondolatot, a 
lényeget is megérthette .. Winkler ezzel egyben gondolkodni 
is tanított. 

Végh Antal 1929-ben Szebellédy László javaslatára 
disszertánskéntkerülta Winkler intézetbe .. Végh két évre rá. 
már mint díjtalan gyakornok dolgozott, és 1934-ig, öt éven 
át, Winkler személyes asszisztense volt 

Winkler Lajos hetvenéves korában, 1933-ban nyugalom
ba vonult, majd a következ6 évben elhunyt (1863-1934) .. 
Utódául a Bölcsészeti Kar Széki Tibort, a szegedi egyetem 
„szerves és gyógyszerészi vegytan" professzorát hívta meg. 
A választás a gyógyszerész szerves kémikusra esett azzal a 
céllal, hogy végre a Pázmány Péter Tudományegyetemen 
is meginduljon az önálló szerves kémiai képzés .. 

Széki Tibor a trianoni döntést követ6en Kolozsvárról 
Szegedre áthelyezett egyetemen, az általa alapított kémiai 
intézetb61 kivált L sz .. Vegytani Intézetben a szerves és 
gyógyszerészi kémia, valamint az analitikai kémia oktatá
sát végezte (1918-ban jelent meg Kolozsvárott a „Beveze
tés a chemiai analysis módszereibe" c. könyve„). 

Széki Tibor professzor Szegedr61 történt áthelyezését 
követ6en 1934-ben az 1. sz .. Kémiai Intézet nevét „Analiti
kai és Gyógyszerészi Kémiai Intézet" -re változtatta:. Intéze
te 1939-ben két intézetre oszlott, így vezetésével a „Szerves 
és Gyógyszerészi Kémiai Intézet" -re, valamint Szebellédy 
László vezetésével a „Szervetlen és Analitikai Kémiai In
tézet" -re .. A gyógyszerészhallgatók a továbbiakban az ana
litikai ill„ a kémiai alapképzést, Szebellédy professzor inté
zetében kapták .. 

Széki Tibor a IV. Magyar Gyógyszerkönyv megjelené
sével egyid6ben (1934.) került a Pázmány Péter Tudo
mányegyetemre„ A bölcsészkaron általylindított szerves 
kémiai képzés során a bölcsész- valamint a gyógyszerész
hallgatók a U. év mindkét félévében már heti öt órát hall
gattak szerves kémiát; ez elégséges alap volt az új gyógy
szerkönyvben már nagyszámú szerves gyógyszermolekula 
megismeréséhez„ A meger6södött szerves kémiai profilra 
nagy szükség volt, mivel az 1927-ben megalilkult Országos 
Közegészségügyi Intézet kémiai osztályáról már egyre 
gyakrabban jelentek meg az új, ,,modem" szerves gyógy
szermolekulák vizsgálatával foglalkozó közlemények, 
Schulek Elemér igazgató, valamint munkatársai, mindenek 
elótt Vastagh Gábor tollából 

Széki szenvedélyes oktató volt, elóadásairanagy gonddal 
készült. Szabadon adott el6, el6adásait jól lehetett követni 
és jegyzetelni; ez akkor nagy szó vqlt, mivel nem volt se 
könyv, se jegyzet 

A gyógyszerészi kémiát a II. év 2. félévében heti 5 órában 
adta el6, ami kiegészült a heti 15 órás laboratóriumi gyakorlat
tal El6rulá<w'ban ismertette a srervetlen és szerves gyógyszer
könyvi gyógyszermolekulákat, többnyire kitért azok elóállí
tására, analitikájukra, gyógyszerkönyvi vizsgálataikra. 

A laboratóriumi gyakorlatokon túlsúllyal továbbra is a 
szervetlen készítmények minóségvizsgáló módszereivel 
foglalkoztak; a gyakorlati munkát Végh Antal adjunktus 
irányította. 

Az 1940/41 tanévben hatályba lép6 és Mozsonyi Sándor 
professzor nevéhez fúz6dó négyéves képzési rend korszak
váltást jelentett a gyógyszerészi kémia egyetemi oktatásá
ban is.. A gyógyszerészi kémia a ill.. évre került. Széki 
professzor mindkét félévben, heti 4 órában adta eló az 
anyagot; a laboratóriumi képzés a két félév smán heti 3 x 3 
órában folyt .. A szerves kémia a II .. évben maradt (annak 
mindkét félévében) 
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A megnövekedett oktatási feladatokban részt vett még 
Nikolics Károly tanársegéd,Lengye/Iúlia gyakornok, majd 
1943-ban az Intézetbe lép6 clisszertánsok, Mittelmann 
László, Czuczy Győző, Kovács László valamint Zalai Ká
roly. A clisszertánsok munkáját Végh adjunktus vezette. 

1944-ben jelent meg Széki professwr „Gyógyszerészi 
Kémia" c., tankönyvének 1. kötete, amely a szervetlen ve
gyületek csoportjába tartozó gyógyszerkészítrnényekkel 
foglalkozik, El6adásainak alapja egyrészt a könyv volt, 
ahol a tárgyalt vegyületek előállítása, kémiai viselkedése 
mellett, helyet kaptak a számunkra jelentősebb vizsgálati, 
analitikai módszerek, a Ph .. Hg,, IV., vizsgálati elóúásainak 
figyelembevételével. 

A katonai és egyéb kötelezettségek 1944-ben, különőSen 
a front közeledtével szétszórták az oktatógárdát. Budapest 
ostroma során az épület és az intézet helyiségei megrongálód
tak, a laboratóriumi felszerelés zöme elpusztult 

Az Intézet, az élet, az oktatás újjászervezése, oagy terhet 
rótt az akkor már 66 éves Széki professzorra, továbbá Végh 
Antalra és a Pesten maradt kevésszámú munkatársra, igy 
Mittelmann Lászlóra, majd 1946-tól Kovács Lászlóra és 
Czuczy Gy6z6r e, akik mint gyakornokok kapcsolódtak be a 
munkába. 1947-benagyógyszerészoktatókköztazlntézet
ben már csak Kovács László tanársegéd maradt Végh Antal 
segítségére,, Az Intézethez került demonstrátorok, így Bá
nyai (Becher) Veronika, Mi/ch György és Soltész Jen6 
tevékenysége, munkája segítette a feladatok megoldását 

A Gyógyszerészi kémia tankönyv Il, kötetének megúá
sára sajnos már nem került sor, Széki professzor előadásai 
alapján, Végh Antal irányításával, Kovács László tanárse
géd közreműködésével 1949-ben elkészült egy jegyzet, 
amelynek négy kötete a kövelkez6 te1ületeket fogta át: 
nyíltláncú vegyületek (I), zártláncú vegyületek (II), nem 
hivatalos szerves vegyületek (III) és végül az alkaloidok, 
vitaminok és hormonok (IV), 

Széki professzort 1948-ban nyugdíjazták. Széki meleg 
szívű, igazi közösségi ember volt, mindig érződött a jóin
dulata. Szigorú volt, de igazságos., Az ifjúság nagyon sze
rette .. Tudományos tevékenységét 42 tudományos dolgo
zata, majd a budapesti intézetében készült 42 szerves és 
gyógyszerészi kémiai tárgyú disszertáció is fémjelzi,, 

1949 nyarán, az egyetemi nagy átszervezések során az 
Intézet, a már elkiilönült két profiljának megfelelően, két 
önálló részre, intézetre oszlott,, A „Sze1ves Kémiai Intézet" 
a helyén maradt, viswnt az önállósuló „Gyógyszerészi 
Kémiai Intézef' átkerült az Orvoskarhoz, és vezetésével 
Végh Antalt mint tanszékvezető docenst bízták meg,, 

Gy6gyszerész doktori disszertációk (19,14-1949) 

UrbányiTibor (1940): Az ón és ólom kimutatása negatív 
katalízis segítségével. 

Bozóky István (1941): Jodatometriás meghatározások 
photocellás photometerreL 

Nikolics Károly (1947): Néhány gyógyszerkönyvi ké
szítmény tartalmi meghatározása, 

Kovács László (1947): Újabb adatok a hipofoszfitok 
mennyileges meghatározásához, és a kálciumhipofoszfit 
alkalmazása az arzen kimutatására. 

Mittelmann László (1948): Több értékű alkoholok 
bromatometriás meghatározása, 

Zalai Károly (1948): A molibden újabb felhasználása a 
térfogatos analízisben., 

Czuczy Gy6z6 (1948): Bromatometriás módszer cukrok 
meghatározására 

Lengyel .Júlia (1948): Egyszerűbb oxisavak selenes 
meghatározása, 

Reviczky A/ice (1949): A teofillin meikurovegyületek 
analitikai felhasználásáról. 
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A. B r a il t n e r: History ofthe lnslitute for Pharnuu:eu
tü:al Chemistry in Budapest Part/., Teaching of phantureeutical 
chemistry before the lnstituJe became inde~ndent (1772-1949) 

From the beginning of university education of phannacists 
(1772) phannaceutical chemistry included all knowledges of che
mistry for a long time. 'The so called traditional phannaceutical 
chemistry has be.en introduced into the university education by the 

Tanay István (1937): Bromatometriás gyors eljárás a activity of professor Károly Than, editor of the first Hungarian 
gyógyszerkönyvben hivatalos zsíros olajok j6dbr6mszámá- Phannacopoeia andlater by Ihat of prof„Lajos Winkleron the hasis 
nak meghatározására, Ceri-szulfát mérőoldat alkalmazása a of their quality, identity, preparation and puritY testing methods 

concerning drog materials,, Thus, the pharmaceutical chemistry 
gyógyszerkönyvben el6út oxidimetriás meghatározások- was completed with the testing methods of the Pharmacopoeia 
hoz„ during the educational reform in 1892„ However, phannaceutical 

Maddi.s Valdemár (19J8): Bromatometriás meghatáro- chemistry became an independent discipline only ín the thirties 
zások. during the professorship of Tibor Széki, As an independent Insti-

Szeredy Ida (1939): A réz kimutatása és meghatározása tute it was established ín 1949 by the direction of professor Antal 
aktivált katalízis segítségével Végh., 

(Semmelweis Orvostudnmányi Egyetem, Gyógyszerészi Kémiailntézet,Budapest, H6gyes E u. 9, -1092) 


