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TörténeJn1i visszapillantáské11t idézzünk 
Kádár Jánomak, az MSZMP első titkárának: 
A béke és szabadság kéidései folyóirat 1 szá
mában megjelent „A magyaroszági osztályharc 
tapasztalataiból" című tanulmányából: „Nem 
véletlen, hogy Magyaroszág azok közé az orszá
gok közé tartozik, ahol a leghamarabb és leg
erőteljesebben érvényesült a Nagy Otkoberi 
Szocialista Forradalom hatása 1918-ban a lmm
munista párt igen gyorsan megnyerie a mun
kásosztály és a dolgozo tömegek föbbségét, s a 
párt vezetésével létrejött a Magyar Tanácsköz
társaság 

A Tanácsköztársaságot a magyar ellenforra
dalom 1919-ben írnperialista fegyv.eres beavat
kozás segit&égével fojtotta vérbe De az 1919-es 
Mágyar Tanácsköztársaság rányomta bélyegét 
a két világháború közötti ellenforradalmi kor
szak osztályharcaira; a kizsákmányoló osztályok 
minden cselekedetét befolyásolta a rettegés az 
új proletárfor radalomtól, a fon adalmi munkás
mozgalom pedig a Tanácsköztársaság példájá
ból meritett biztatást és erőt 

A magyar történelemben különös élességgel 
áll szemben egyn1ás:sal kétféle ko11nány: a for
radalomé és az ellenforradalomé .. Magyarorszá
gon győzött Oroszország után elsőnek a prole
tárdiktatúra, de itt volt az idegen beavatkozás 
&E'gítségével győz.eJmet arntott ellenforradalom, 
az első és leghosszabb tartamú fasiszta dikta
túra. is A Tanácsköztársaság emlékét, a prole
tár nemzetköziség eszméjét az ellenforradalom 
legkegyetlenebb üldözése sem tudta kiölni a 
magyar kommunistáknak és a munkásosztály 
legjobbjainak gondolkozásából." 

Ma, 1959 márciusában kiállításokon viszont
láthatjuk a Vörös Hadsereg fegyve1eit, zászlait, 
a Tanácsköztársaság plakátjait, folyóiratait és 
mindazokat a művészi alkotásokat, amelyekben 
a 135 napos dicsőséges Tanácsköztársaság hősi 
korszakát megörökítették A folyóiratok között 
az Orvostudományi Egyetemen ott találjuk az 
1919 március 21-e és augusztus 3-a között meg
jelent szaklapjainkat is: a Gyógyszerész Új-

ság-ot és a Gyógyszertári Munkása/e Lapjá-t 
Ezek a lapok, valamint egyéb fel jegyzések bizo
nyítják, hogy a gyógyszerészek és „segédmun
kások'' a kom·munisták vezetésé·vel szervesen 
részt vettek a Tanácsköztársaság létrehozásá
ban, kommunista szellemű irányításában, a 
rendeletek végrehajtásában, majd az el1enfm -
rad.alom után, mint a Vörös Hadsereg katonái 
a Tanácsköztársaság forradalmi tervei megvaló
sításában, a béke fegyveres védelmében is Váll
vetv;e a kommunista és a velük együtt mene
telő szpcialista munkássággal. 

Lássuk előbb azonban a Magyar Tanácsköz
társaság egészségügyi, közelebb1;ől, gyógyszeré
szi vonalán történt előmunkálatokat. A Gyógy
szerészsegédek Szövetsége még 1912 nyarán 
csatlakozott a Szakszervezetek Országos Taná
csához. 1914 június 7-én, közvetlenül az első 
világháború előtt, a budapesti alkalmazol\ 
gyógyszerészek sztrájkba lépt·ek Világviszony
latban is ez volt az első es·et, hogy diplomás ér
telmiségiek a munka beszüntetésével harcoltak 
jogos követeléseik teljesítéséért 

G y ö r gy Mátyás és Tér i Tibor elvtársak 
már a Kommunisták Magyaroszági Pártja rneg
alwkulása után fel vetették a Szövetség gyűlé
sén, mint egyedilli lehetőség~!, a gyógyszer tá
rak álamosításának szükségességét G y ö r g y 
és T é r i elvtársakat a Szövetség tagjainak ha
tározata alapján megbízták a gyógysze1tárak 
államosítási tervének részletes kidolgozásával 
Ezt a tervet, jogi és pénzügyi igényeik fenntar
tása mellett, akkor a tulajdonosi érdekeltségek 
is magukévá tették 

1919. március 21-től a már honapok ota agi
táló tízes konununista gyógyszer észcsopor t tag
jai jártak az élen az államosításról kiadott ren
deletek végrehajtásában, a munka, a dolgozók 
megszervezéséb·en, oktatásában és ami minden
nek előfeltétele volt: a „Gyógyszertári Munká
sok Szakszervezetea ni_egalakításában. Majd 
hozzáláttak a sza.~zervez,eti keret országos ki-· 
építéséhez A forradalmi átalakulásra jellemző. 
hogy a Gyógyszerész Újság 1919. március 16-áE 
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a „Magyarországi Gyógyszerészsegédek Szak
s:zer1;czete" áp1 ilis l-én a „Magyaror szági 
Gyógyszerészek Szakszervezete", míg április 
30-án a „Gyógyszer tá1i Munkások Szakszerve
zete" hivatalos lapjaként jelent meg 

G y ö r g y Mátyás elv tár s az Egészségügyi 
Népbiztosságon a gyógyszerészi ügyek o.sztály
vezetője lett, Tér i Tibor és Leng y e 1 Mór 
elvtarsak már május ·elején megkezdték a szak
szervezetbe tömörült dolgozók ideológiai okta
tását, míg Nád as Lajos •elvtárs a segédmun
kások tervsz,erü átképzését intézte határtalan 
lelkesedéssel és szeretettel; a továbbképző 

anyag vázlatosan a szaksajtóban is meg,i-elent 

Amikor e nagy idők egytk tanuja és króni
kása, a Tanácsiköztár saság i_dején m,eg,ieleilt 
szaklapokat forgatja nem tud és nem is akar 
rnegsz~baduni tőle, hogy ez a 135 napos Kom
n1.unista rendszer csak igen rövid életű főpró
báirt volt mindannak, ami a gyógyszertárak és 
velük az egészségügy államosításával kapcso
latban 1950 óta történt Ezért szükségszerű a 
kérdés, hogy az 1919-es ,események is1nertetése 
során) ha ez látszólag zavart is okoz a b·eszámoló 
egységében: hol tartunk ma, 1959-ben a fejlő

désünket átmenetileg fékező ellenforradalom 
utáni har·madik eszte1ndőben? 

A krónikásnak ·emellett, tudomásul kell ven
nie a Szov,ietunió Kommunista Pártja XXI 
kongresszusának beszámolóját, felszólalásait, 
határozatait Az itt feltáruló világraszóló ered-· 
ményekből, elsősorban nekünk, meg kell tanul
nunk, hogy ez a mi erön'k is, határozata: a szo
cialis1ta tábor országai, tehát a m.i kommuniz
must építő jövőnk, békés alkotó munkánk biz
tosítéka is egyúttal 

Mindezek előrebocsátása után kezdjünk 
hozzá a Tanácsköztársaság rendszer€ben meg
.i·elent szaklapjaink tallózásához 

Rendelet a kötelező leltározásr ól gyógyszer -
tárakban, gyárakban, nagykereskedésekben, 
a gyogyszerkészletek zár alá helyezéséről Nem 
szabad elfelednünk, hogy 1918-19-ben pusztí
tott ennek az évszázadnak egyik legsúlyosabb 
betegsége, az ú1n „spanyol-járvány'\ am·ely a 
négyéves háború alatt rosszul táplálkozó lakos
ságot valósággal megtizedelte Ez volt az oka. 
hogy nemcsak a gyógyszertárak, hane·m a gyá
rak raktárai is kiürültek, '.'agy üzlet-politikai 
számításból egyszerűen eltúntek, s ezz,el majd
nem megbénítot•ták a lakosság gyógyszerellá
iását 

A gyógyszerforgalmi kirendeltség szerepe 
a gyogyszerellátás lebonyolításában. Ü7'emi biz
tosok kinevezése Adminisztrációs intézkedések 
a gyógyszertárak üzemvitelére Érdekes, 
hogy már itt szerepel a kéz>eladás és a recep
túra szétválasztása, vala1nint egy norma-gyógy
szertár tervének kidolgozása, Ugyanitt azt is 
hangsúlyozzák, hogy a jövőben a gyógyszeré
szeknek a gyógyszerészet egyes ágában igye
kezniük kell specializálni magukat. "Az új 
rend alkalmat fog nyújtani, hogy a főiskolából 

kikerülő diákok, valamint a régi oklevelesek 
továbbképezhessék magukat szakmájukban 

Itt említjük n1eg azt a máju:si híradást, amely 
szerint folyamatban van a Gyógyszerészeti Fő
iskola megsz-ervezése és létesítése Közlik az_ 
is, hogy a főiskolai kiképzés négy évig tart, 
utána kétévi gyakorlattal. Az ún gyakornoki 
éveket és a gyakornoki tanfolyamot megszün
tetik Ugyanakkor meg is magyarázzák, milyen 
ártalmas, egy életen át helyre nem hozható kár 
származik belőle, ha a teljesen tudatlan gyakor
nok bekerül egy patikába, ahol a főnöke már az 
első héten r-eceptre felírt gyógyszereket készíttet 
vele Gyakornokok és főnökök dicsekszenek is, 
hogy ők vagy az ő gyakornokaik már kéthónapos 
múködésűk után önállóan receptúráznak Nem 
lehet tudományos pálya gyakornokait már első 

lépésükben a profitszerzés szekerébe fogni 

Pályázati hirdetmény je1enik ineg gyógyszer
tárfelügyelői állásra. A meghívottak 6 hetes kic 
képzési tanfolyamon vesznek részt Tárgya: 
gyógyszerészi kémia, farmakognózia, gyakor
lati gyógyszerészet, gyógyszertári és laborató
riu11ni üzemrend, galenikus készítmények vizs
gálata, gyógyszerész-, bakteriológia-, drogéria
ügy és ellenőrzés A Gyógysze1tári Munká
sok Lapja július 2-i száma közli, és az öt kine
vezett gyógyszertárfelügydő között ott találjuk 
K az a y Endre, dr A n d r is k a Viktor és dr. 
Z a 1 a y D,ezső nevét is, 111íg az ellenőrök közül 
K is s A Andor és N y é k i Béla kinevezését 
említjük meg 

A Gyógyszerész Újság május 15-i száma közli 
a gyógy:sz·ertárak központi felügyeletének, tu
dom.ányo,s.an szaksz,erű ellenőrzésének n1unk.a
programját 

Gyógyszertárnizsgálat Ennek ke1etében 
megállapitjak, hogy a gyogvsz·ertárakat a jövő
ben gyógyszerészeknek kell vizsgálniuk és el
lenőrizniük, n1ivel ezt a csak 111-ellékesen vég
zett feladatot a tisztio1vosok nem tudják el
végezni 

Gyógyszertára/e arányos elosztását, a gyogy
szertári felügyelők segítségével kell megoldani 
Eddig a gyógyszertárak a legforgalmasabb ut

cákban, tereken létesültek, míg nagy. városré
szek, perem-területek gyógyszertár nékül ma
radtak A gyógyszertárakban biztosítani kell az 
antiszeptikus munkát és a steril gyógyszerek 
elkészítési lehetőségét E célból egy mintaüzem 
felállítását tervezik, hogy az ott szerzett tapasz
talatok alapján az uj rendet fokozatosan minden 
gyógyszertá1 ban n1egvalósít,hassák 

A felállítando gyógyszervizsgáló laborato
r iumban végzik a gyógyszertár ~ellenőrzések 
sDr án vett n1inták n1egvizsgálását, ha ez hosz
szabb, precízebb analízist igényel. Kidolgozzák 
a receptre felírt gyógyszereknek a tudomány 
akkori állása szerinti legjobb elkészítési módját, 
mely célból az elkészített gyógyszereket kémiai 
analíziss·el, mikroszkópi: esetleg farmakodina
n1ikai vizsgálattal ellenőrzik A központi fel
ügyelőség a gyógyszertár-vizsgálatok alkalmá
val a dolgozók szakképzettségét is ellenőrzi, és 
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a tap0sztalt hiányok szerint továbbképző ku:
zusok n1egtartását, valamint egy-es gyógysze1é
szeknek á tudásuknak megfelelő helyre állítá
s~t javasolhatja 

Megszüntetik a sokféle sp-ecialitást gyár tó 
Liz-e1nek-et Egy nagy üzemben fogják egyesíteni 
azoknak az igazi vegyi- és gyógyértékű specia
litásoknak gyá1 tását, amelyek alkalmasak rá, 
hogy a nem profitéhes gyógyszerészi gyakor
latban a beteg ember javát szolgálják Tervbe 
vették egy olyan nagy galenikus laboratórium 
létesitését,' amely feleslegessé teszi a gyógyszer
tári laboratóriumokat, hogy a gyógyszerészek 
képességeiknek megfelelőbb működési területet 
találjanak, de tehermentesíti a kis üzemeket a 
súlyos személyzeti kiadásoktol is 

Ér deklOdésre tarthat számot dr V ám o s s y 
Zoltán előterjesztése ,a gyógyszertár-revizoro
kat kiképző tanfolyam farmwkognoziai előadá
sának prngr amjárol (Gyógyszerész Újság 1919 
máj 6 140, oldal) , A Földművelésügyi Nép
biztcsság mezőgazdasági ipari kísérleti osztá
lya megkezdte a gyógynövények termesztését 
A vasúti töltesárkokat olajos magvú növények
kel és gyogynövényekkel ül\etik be A mező
gazdasági ipo:tr i kísérleti osztály 1T1os-t végzi az 
első munkálatokat a gyogynövénytermesztés és 
az illóo1aj-gyár tá:s országos meg.szervez-és-ér€. Az 
illóolaj-gyártáshoz való növények illóolaj tar
talmát az eddigi (ervek szerint vándorlepárló 
készülékekben vonják ki és a nyers extraktu
mot finomitó gyárakban dolgozzák fel export
célok1a 

Rendszeresen közöltük dr W ,e s z e 1 s z k y 
Gyula _.,Radi~aktfv gyógysze1ek1őL" című tanul
mányát ifi B a y e r Antal és R e n k e y Gyula 
főképpen toxikológiai vonatkozású dolgozatait, 
míg Ki s s Vilmos a Gyógyszertári Munkások 
Lapjá-ban a receptürai problémák megoldásá
val foglalkozott Egyszerre csak jöttek a névt,e
le1n levelek, hogy a tudomány „kiáll", 11-em való 
a kommunista propagandára beállitotJt szakla
pckba Erre a megnyilatkozásra felelt a 
Gyógyszertári Munkások Lapja szerkesztősége: 
hadd idézzünk belőle néhány mondatot: „Mit 
jelképez, mit jelent, mihez áll közelebb a tudo
mány: minden dolgozó életéhez, vagy egyesek 
profilra szomjazo ténykedéséhez? Hol dolgoz
hat szabadabban, emberibben a tudós, velünk-e 
vagy az elődeink körében? Mi a szabad élet 
megvalósuló ígé1·etével vesszük körül tudósaink 
er.edmény·eit A szabad -emberiségért) a min
denki Tészér e elérhető tudás2r t, a szabad tudo-
1nányért harcolunk" 

N Sz, H r u s cs o v elvtárs, az SZKP első tit
káia mondotta az SZKP XXL kongresszusi, ha
taln1as távlatokat, a kon11nuniz1nus építését fel
táró beszám-olójában: „Az oktatás szoros kap
csolata az élettel, a termeléssel és a kommunista 
építés gyakorlatával - ennek ke!l alkotnia a 
tudományos alapismeretek iskolai tanulmányo
zásának irányelvé_t, .s ez legyen a felnövő nem
zedék kommunLsta er kölcsi.ség .szellemében tör
ténő nevelésének az alapja Szakadatlanul erő-

síteni kell a tudományos intézmények kapcsola
tát a gyalwrlattal, a népgazdaságban általáno
san és gyorsan alkalmazni kell a tudomány leg
újabb vívmányait, s merészebben kell végezni 
a kísé1 leti és tervező munkálatokat A főiskolák 
átszervezésénél az a fő feladat, hogy megte
remtsük a főiskola és az élet szo10sabb kapcso
latát, hogy jelentősen jobbá tegyük a szakem
berek gyakorlati és tudományos-elméleti kép
zését, a kommunizmus aktív épitőiként nevel
jük őket" 

De idézzük újra Kádár János elvtárs szavait, 
aki az újságírók arra a kérdésére, hogy mit 
üzen az SZKP XXI kongresszusa után Moszk
v,rból a magyar népnek, így válaszolt: „úgy hi
szem, az SZKP XXI kongresszusa a mi dolgozó 
népünk előtt is még világosabbá teszi a iövő 
távlatait A Szovjetunió sikerei, a szovjet nép 
által már meghodított magaslatok is mutatják, 
hogy érdemes élni, még jobban és lelkesebben 
dofgozni a szocialista .iövőért A mi népünk 
rengeteget köszönhet a Szovjetuniónak, jö
vendő feilődésúnk sem választható el a Szov
jetunió előrehal.adásától. H r u s e s o v elvtárs 
kongr·esszusi beszámolójában is leszögezte, hDgy 
a szocialista tábor országai többé-kevésbé egy
szerre jutnak majd el a társadalmi fejlődés leg
magasabb fokára, a kommunizmusba Ez azt is 
jelen ti, hogy a szocialista tábor országai mindig 
számíthatnak a legelső és J,egha1taln1asabb szo
cialista ország, .a Szovjetunió segítségére Na
gyon egyoldalú lenne azonban, ha folytonos'm 
csak ezt hangsúlyoznánk A dolog másik oldala 
.az, hogy a szocialista tábor többi országéln_.al-:: is 
seg:ítenie k,ell egymást, és saiát n1un1-::áiáva1 
1ninden egy,es szocialista ország n·épének ki kell 
vennie részét a szocialista tábor erőinek gyara
pításából Hazánkban ma megvannak a sz-ocia
ljsta társada]om ,gyor.sa1b,b építésének összes po
litikai és gazdasági feltételei, Ha összefogjuk 
erőinket és szorgalmasan dolgozunk, hamaro
san l:>ehozh.atjuk azt a viszonylagos lemaradást: 
ami hazánkban a régebbi hibák és az ellenfor
radalom miatt bekövetkezett, és felsorakozha
iunk a szociansta építőn1unkábap róhamos 
tempóban haladó többi népi demokrntikus 01 -

szág n1ellé. Számunkra ez a XXI kongresszus 
legfőbb tanulsága" 

Kínálkozó és kötelező alkalom, hogy rámu
tas-sunk a „Gyógyszeré<.;zet" .ianu_ári számában 
szak·mánk v·ezetőinek szocialista szellemű és 
sz.emléletú nyilatkozataira. Mennyi m·eg-v.alósit
ható terv, mekkora felelősségérzet, lnilyen szi
lárd szocialista _állásfoglalás bontakozik ki ezek
l::en a magasszintű, jövőt építő és if.iúságot ne
velő válaszok,ban 

Ha pedig arra gondolunk, mi valósult 1neg az 
1919-es tervekből is 1950 óta, csak azt felelhet
jük: sokkal több, mint amit akkor a legmeré
szebb álmainkban is elképzelhettünk Sok még 
a tennivalónk, de száz- és száz korszerű_ gyógy
szer tár, n1egannyi szolgálati lakás szakfelügye
lői, ·eü. n1inisztériumi gyógyszervizsgáló, gale
nusi laboratóriun1 létesült. A gyógyszertárakat , 
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a l<egképzetteb gyógyszerészek cllenörzik, me
gyei és központi főgyógyszerészek, gyógyszer
gazdálkodási szakemberek, szakelőadók vezetik 
az igazgatókkal együtt a gyógyszertár-hálóza
tot Külön Gyógyszerészeti és Műszerügyi Fő
igazgatásunk van a minisztériumban, gyógysze
rész irányításával Központi és decentralizált 
gyógyszertáraink a jó gyógysz<erellátás minden 
követ€lményét ki tudják elégít€ni Ezenkívül, 
de neni_ utolsósorban, ha nin-cs is külön főiskCr 
'ánk, csak Gyógyszerészi Karunk, de mind 
több gyógyszerész alapképzettségű egyetemi ta

nár neveli a legnehezebb feladatok elvégzésére 
a gyógysz.erész-ne1nzedéket 

Kiképzési problémáink az egész világ gyogy
szerészetének nagy kérdései is egyúttal De 

n1inden jel arra mutat, hogy r1álunk, a Szovjet
unió vezette szocialista országokban fog kiala
kulni a jövő gyógyszerészete Szakcsoportunk 
elnöke is így képzeli el a megoldást Vannak jó 
technikusaink) színvonalas tanfolyamainl{i ki-
váló lapjaink és a legjobb lehetőségeink a to-
vábbképzésre Rajtunk múlik, mennyire 
tiervszerűen megyünk €lőre) .n1ilyen mértékben 
tudjuk magunk mögé, mellé és elé állítani az 
ifjúságot - a szocializn1us építésén túl ~ a 

k:o·mn1unizmus megvalósítására 

Említsük meg, hogy a gyógyszertárak á11a
n1osítása óta min·den törek:vésünk arr:a ir ányult1 

hogy megteremtsük elsősorban a gyogyszeré
szek között azt az ·egységet, ami képessé ~esz a 
szocialista gyógyszerészet feladatainak elvégzé
sére~ Ez a minisztériumi ·é:s .szaksz·ervez.eti szin
ten történő célkitűzés nem volt :sikertelen. Mert 
bár az 1956-os ellenforradalom megzavarta és 
megritkította sorainkat, ma több, mint két év 

után 1 a mi szakmánk is .a párt szavára vár) a 
párt és a szakszervezet szava után indul teljes 
egységben új feladatok megoldására. A párt és 
a kormány nagyobb megbcsülése érvény<esül a 

gyógyszerészek és technikusaink februári bér
re·n.dezésé'ben is 

Befejezéstil Tér i Tibor elvtársról kell még 
megemlékeznünk. Kell, mert 1919-ben ott volt, 
együtt harcolt V·elünk, mindig élvonalban, és 
meg kell mondanunk, hogy gyógyszerészi és 
ideológiai képze>ttségben, kommunista magatar
tásában a legkülönb volt közöttünk Tollal és 
szóval, ideológiai előadásaival, forra·dalmi SZ€r

vező tehetségével szolgálta a Tanácsköztársa
ságban, a proletárnemzetköziség szellemében, 
az államosított gyógyszerészet ügyét Ott volt 
a népbizrtosságon, a szakszervezetben, gyűlése
ken, a szaksajtóban, és - köz.vetlenül az ösz
szeomlás előtt is - törhetetlen hittel bízott ben
n1e, hogy eljön n1ég a mi időnk, mert a marxi
lenini eszme halhatatlan Ötéves börtönbünte
tését feloldotta egy amnesztia-rendelet, hama
rosan kikerült a Szovjetunióba, ahol 1938-ban 
meghalt. Kívánatos volna, hogy összegyűjtsük 

az életére vonatkozó adatokat, fényképeket, 
megismer lessük dolgozóinkkal tiszta kommu

nista emberségét Hiszem: hamarosan Lehetőség 
nyílik rá, hogy megörökítsük a gyógyszerészek 
munkásmozgalmi mültját - haladó gyógysze
részi hagyományainkkal együtt Ebbe a doku
mentumba világító példaként állítsuk be Tér i 
Tibor elvtárs harcos életét, rendíthetetlm hitét 
a komn1uniz111us gyözelméb·en, é:s ne fele.djük, 
n1ekkora veszteség érte m.un·kásmozgalrnunkat, 
és ami ma a 1ni területünkön egyet i·elent1 a ma
gyar gyógyszerészetet, az ő korai halálával 

ItÁKKELTŐK A7' ÉLEL1HSZERIPARBAN 

-i\z élelrnisze1ek fCldolgozái;ában alkahnazott 
Regédanyagok károsító iulajdonRágai között a rák
kópzés esetleges ·veszélye igen nagyfüntosságú _:\. 

Ne111zetközi R.ák_ellenes ~~gyesülés 1956 évi 1·ómai 

szi111póziun1a e11 ől a k:érdésről tárgyalt, s egyön
tetííen ó !lást foglalt amellett. hogy széleskörű nem
zetközi tudományos együttműködés alapján kell 
elejét venni annak, l1ogy éleln1isze1ekhc iákkeltéRre 
alkaln1as an;yagok kerülhessenek 

~l\_z élehnisze1iparban felhasznállu1ió ké1nia.i 
a11;yago·k közül állatkísé1lotbcn rákkeltő11ek bizo
nyultak a következők : 

aj az antiszeptiku111ok közür: a 8-hidioxi
kinolin, a tioaceta1níd, a tioka1 ban1id és szá1-
111azékai ; 

b) az emulgensek közül a nagy viszkozitású, 
erősen oxidált, polimerizált olajok; 

e) egé8' sor festékanyag, mint pi a 'aj sárga, 
a szud:íu_ I, szudán TV, krizoidin, n1etilvö1ös stb, 

'tb 
'\ sze.izők J.észletes iráuyeheket dolgoztak ki 

a"kérdés 1negoldásá1a; dolgozatuk végén legcél1a
vezetőbb 111ódsze1 ké11t ol:ya.11 pozitív lajstromok 
kibocútását javasolják, amelyekben a toxikoló
giailag kellően megvizsgált s ártalmatlannak talált 
a,nyagok lennének felsorolva 

]'-üggelékként megadják továbbá az emberi 
t>zervezetre esetleg veszélyes („potentielle·1nent dan~ 

gereux") segéda1\yagok listáját 

(Truhaut R, D1uckiey H Piesse 1Yled 66 , 51, 

1180-1183 [1958]) 

11S'zcntrnik:lr)8i Pál 


