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Gyógyszerészettörténeti közlemény 

A „tudós" Molnár János 
DIL LI';NGYEL .J (LL\ 

;f. 8zerz,;; ös8zefor1lalta .Jlolnár .fflno8 életét é8 n1u11-
kásságát. ..4 tudós gyógyszeré:-;::. Pest vára.:; e/sií 
·vegyé8ze, a _Ró!.:u8 kórhclz gyógyszcrlancínak 35 éven 
át dolgoz6ja., n1ajd a C'silla[! [!/!ÓrJ,lf8.-:ertúr el8Ö tu!a.j
rlonosn volt. llle[!jclcnt 65 dol[!ozata. efré[!ezte kb. 80 
ásrányví::: c/e1nzését. _4 [/!JÓ[/.lf8Zer(~.'izeti tárgy!.:ör 111el
lell ./o[!lalkozott a tej, lis;d, dohdny összetételével é8 
1u in/isítrJsévef. véyzctt talaj vizsuú!atokat. Több jcyy::Jj
könyi: tanúsítja közcgé.<;::.Sé(Jilf!,IJÍ. törrényszéki vi::sgá
/atait. 1]1agja. ill. uc:ctfJséui tayja colt töhh tudo11HÍ
nyo8 hirsa8rÍ(/J/.llk. Jl/'1u1/,:ás8á{fáról a;,; .Jf'11J! is cl
is1ner6en nyifatko::ott. -~I .forrrls111unkríkban J1Iolnrlr 
,János életrajz<íra /s 11utu!aissrÍ(JÚl'((. ronatko;:Ó eltérő 
adatokat a- s:er;:f5 lei.:ú!tári. dol.:1unentáció a.1apjrln 
tis:dázta. 

Jllolnár ,János hal61ának é,·f(Jrdulóján tisztelettel 
c1nlékcziiuk pályánk olyan kiy{dós1igára, akir61 fe~ 
lettcsei és kortársai inár életében nagy clis111erésscl 
nvilatkoztak. 

~ 1lfolndr .Jáno8 rnéltntására .szolgáljon egy kora
beli dokun1cntun1, flald.'Jz YÚrosi tüiztiorYos két ol
dal terjedehnü ajánlúsa, 1nelyet Jllolnár ./dnos 
gyögyszertári jog elnyeréséhez benyújtott kércl
n1éhcz írt. 

/. dbrrr. Jfol11rir· János Pc8t ·i:tÍr08 első i·cuyés::.'--
1/ ftrjk11s kórluí.: f!!fÓrJl/s::.crés::.e 

... lll olnár J á 1tos sokszerü szakisn1erctekct igényl6, 
fáradságos, olykor életveszéll:rel is járó szolgála
taiért a vúrostól oly c:sekély tiszteletdíjat. húz 1 ini
szcrint az ne111 jutaln1azásnak, hanen1 az elisrnerés 
és rnéltánylás jelének tekinthetc'.i. Szorgalrnáról, 
lelkiis1neretes pontosságáról, gyógyszerészi és ve
gyészi érdcn1cir{Jl úgy a kórházi igazgatók '11orn1ay, 
Flór, Ilc!f/111ann, 1nint a kórházi fi5orYosok f{ocács 
8cbcstyún l)ndrc, rvalla, f(rick, 11ózsay stb. dicsér() 
hizonvítvánvokat állítottak ki. Elsoroltatik czek
hen, ;nit 1\Ic;lnúr n1int g,yógyszerész a gyc'igyszerek 
kifogyhatatlan készséggel éjjel-nappal történö ki
:-;zolgáltatásá11ál, különösen járványok. hagy111úz és 
<L cholera. uralkodása alkalrnával: 111it tett nünt 
Yegyész a kóranyagok, ásván.yvizek. gt'1rcs<:ii é.s 
Yegyi vizsgálatával, () a kórházon kíYiil a tndnrná
nyus és jótékony intézeteknek, jelesül a tern1észet
tudon1áuyi társulatnak, országos gazdasági egye
~ületcknek is szárnos szolgálatokat tett ... ,,Jl olnrlr 
János különösen a városnak tett nagvhcesü szol
gálatai által valyrnennyi pályatársát~··feliihnúlja." 
(cit. Pörster R.: Gyógyszerészet, 11. 10. 384. HlG7.) 
[ 1]. 

1liolnár Jáno.~· 111t111k:isságáról 40 évvel kéHDhh 
BallrJ - a fc'.ívárosi vegyészi állásban ut1Jda. kés6bb 
a l''{ivárosi \'" cgyészeti és Élclrniszer1:iisgú l/i [ntézct 
igazgatója - is így nyilatkozik: _ 

, .... Intézetünk (t. i. a }?{)városi \'egyészet.i és l~lel
iniszervizsgúló Intézet, szerz{í) elB<'í csírúja a küzel
ntúlt évszúzad negyvenes. vagy ötvenes éveiben 
fuga:Inzott ineg a 1-lökus kl}rházhan, 1nelynck gyógy
:-:zerészc, l\-Ioluár .János. egvt:izer.'inlind ki\·{d<J l'he
niikus volt ... „'.\. 1noder11 '- ~.:hcinikn8 1negfoghatat
lannak talúlja, hogy olyan e.gyszcrü eszközükkel. 
niiképpen Yolt lehetséges annyi és olyan ele1nzédt 
végezni, rnclyek pont:o:;súg tekintetében tnég 1nn iH 
értékeo;ok." [2]. 

_;-\ n1últ 11zázad ötvenes éveiben a gyúgyszerész 
rcndelktzett a leginagasabh ve!:!vi istneretekkel. 
J[ofnúr ,fáno;:; a .llúk~s kúeház1~l11 tnint kúrhüzi 
veg\·és;1, is u1üködütt. ~l\ihhször 1neghíztúk !df. 
küZ€gészségiigyi. törvényszéki, rcnd/-í1:i és élelini
szer vizsgálatok el\·égzésével, a1nit esetenként dí
jaztak. \Túrosi Yegyésznek csak 1HG7~hen nevezték 
ki. it :BcliigY1ninisztéri11111 1868-ban n1ájn;; :2:3-án a 
1 O.O·l·l sz. ~:intézrnénvé,·e\'' er(ísítct.le 1110~ a „l\;:-;t 
1·úros 1{1'1kus körhúzá;1ak alap:.;zahályai és."szen1ély
%etének utasítftsai" kiadvány 218. oldala XJ. pont
jában a városi é8 kúrhúzi vegyész feladatát !~~.J. 
:\ f/)\·árosi Ycgyészi hivatal 18fi7·-l87:~-ig a Ftökns 
kúrhúzhan n;fiküdütt. l~;;;ért hasznúlhatla }lolnár 
.János a kii'. vizsgálatokról készii!t jelentéscihe11. a 
\·izsgálatok céljának 1negfcleliíen a vegyész. küz
kórházi vegvé;:.:z, tiirvénvszéki vegvé;.;z. Pe:-;t \·árosí 
Yegyész ei1'l'{et. · , · 
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.iJiolnár János életéről és n1unkásságáról a. későb
biekben is több igen értékes és részletes közlen1ény 
jelent 1neg. pontos iroclalrni források inegjelöléséYel 
[2, 3, 4, 5. 6]. Néhány 1nás forrás viszont eltérő ada
tokat közöl [7, 8, D, 10. 11, 12], Valljon ezért Ő 
n1aga életéről és rnunkásságáról önéletrajzában, 
n1elyet gyógyszertári jog elnyerésére benyújtott 
kérelméhez csatolt, 

(kivonat az önéletrajzból [13]): 
„Körmöczbányán 1814-ik évben születvén, je

lenleg 58 éves, s azonfelül családos vagyok. 
1830-ban, az az 16 éves koron1ban a gyógyszeré

szeti pályára léptein, 111ely élethivatúshoz 1ncgki
vántató ehnéleti és gyakorlati isrncreteknek, s 
egyébb kívúnalrnaknak áltnla1n a 2-5 alatti bizo
nyít...-ányok tanúsúgaként a törvényszabta n1údon 
Yaló legjobb elsajátítása, illettíleg betöltése utftn. 
rnég 18:-38-han a li. alatt hitelesített n1úsolatba11 
tisztelettel idecsatolt gyógyszerészi oldeYelet nyer
tern cl, rnelynek erejéYel fogYa egy gyógyszertár 
önálló, saját neYc111 s felelőségernre kezelésére és 
rnindcnfélc gyí'igy;.;zerek készítésére fcljogosítat
tarn. 

1838-ik éYi augusztus hó 11-ik napjától fogva a 
Pest ,-úro::ii Szt. llókushoz t·zín1zett közkórluíz 
gyógyszertár1iban ruint gyakorló gyógyszerész se
[!écl, s 18Gl ót<L pedig ezen gfógyszertúrban gond
~1oki állo1nánnyal a 1~est-hud~1i g}~ögyszerész testü
let részérDl ,·úlasztús útjún 1negbízatYa, ugyanitt 
3·1 éven út. rnüküdöru ... önzéstclen rnüköclésernért 
jutalo1n gyanúnt fogaclta1n hálús érzettel a Tekin
tetes 1\1núcs abbéli intézkedését, nlid6n engern a 
lG. alatti hatúrozatával. lSüi-bcn vúrosi vegyé::;z
nek 1nélt(lztatott kinevezni, n1elv türvén~'"Széki 
vegyeleinzések és ,·izsgálatokra az C.'Scthen is,~hogy
ha a kérdéses gyógytúri jogot elnyerni szerencsés 
lennék. n1aga1nat továbbra is lekütelezen1 .. 
cgyébb 1nunkúlatain1on kíYiil, a 1-1.cgyaljúnak s kü
lünüsen a tokaji szüllfik talajúnak vegyelen1zéi'iét 
tárgvaz/J doll:'.ozatorn a l\Iau-var tuduuHÍnyos ~A.ca
dér~lia úttal a"'2n. alatti hizo;1~yílvánv tanú3úgaké11t 
kiadúsra érclcn1csített:e ... 18·15 ób~, s íuv 27 éven 
út a ni. kir. ter1nészettHdornún,ri túrst~fat rendes 
tn.g:ja \·agyuk, n1ely 1ninlíségen1b~11 a :~o--:·~2. alatti 
bizonyítYúnyok szerint nlintegy •JO hazai gyógyíür
rást, úa:vszinte a n1auvarorsz{u!os gazdasági egyesü
let {tltl;l eszközlött 'többrendbeli' jószág:iiim:J';.teté
sek.hez kívántatott talaj Yegyelen1zését cszküzül
te1n, s ebbeli 1nunkúlatok sajút rnlivei111 ... bútor
kodo1n kérni ujjc'llag a 1'ekintetcs ~raná.c:sot. 111isze
rint a pest j{Jscl\-árosban njonnan felúllitandó szc-
1nélycs gyógyszertárhozi jogot része111rc kegyesen 
ado1niinyozni 1néltóztatik'' r1:3]. 

Jiot11dr .Jdno.J tehát 35 évig volt a Itökus kórház 
gy(igyszertúri.Í.uak dolgoz(Jja,'"1sül-lt.;1 a gyögyi'.izer
tár provizora (gontlnoka). Els<'.J ízben 18ü8-ban p!Í.
lvúzta 111eir a Pest vúros 'l'anácsa által 111esrlürcle
t'Ctt és a ~terézvúroshan felúllít:andó gyógy~zcrtúr 
jogút [le~]. Ekkor n1ég a :Budapesti Cfyúgyszcrész 
~restület ja\·aslatúra Heni nyerte el n gy('1gyszertúri 
jogot. 

-1872-hcn 111cgpúlyúztn a ]\:.erepcsi úton az evan
gélikus töt erryhúz kürnyékén létesíienc.16 Hzernélv
Jogú gyúgy::.;z'-drtúr jogát~ i\z 1872. okt. 7-én l?estCn 
tartott közegé::;zségügyi bizott1nú11yi ülésen 28 sza-
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vazatbúl 21 szt1vazattöbbséggel a gyógyszertúri 
jogot Molnár János kapta [15], Az 1872, évi okt. 
23-á.n huzutt 3i.SG-:!-1Si2 sz. pesti közgJ'lílés ha
túrozata ala.pjún a gyógyszertárat 18i3. 1ná.jus ht'i 
elsején nyitotta n1cg „Csillag" uéven, a J(erepesi út 
-!:-3. sz. alatt (1na Ilúkóczi út éB c:sokona:r 11tea 
1:>arka) [lüj. _.\ gyúgyszertár ezen a helyen lfl07 
n0Ye1nberéig 111íikö<lüt-t) 1najd a Jtákóczi út 3H. 
sz{un alá került áthelyezésre. az 52373-18D4 sz. 
R i\L rendelet alapján, 

.J.lfolnár János ígéretéhez híven a gyógyszertári 
jog elnyerése után is Yégzett egészségügyi túrgyú 
vizsg::í.latokat. \·'eo:vészi és törvénvszéki ,-izsgála
tair<~ vonatkoz{1;111'"';1 F6városi Levé.ltúrhan töbh je
lentést és jegyz(Jkü11yvet találunk . .-\z els{) jegyzti
künyv 18li,J-h61 szúr111azik [1 i-21]. .:\ n1érgezések 
kinu1tatúsúra végzett \-izsgálatainak leírásút a 
()yúgyszeré;-;zi f-I:ctilap L-; küzülte [22--2-i]. 

Jfo!1uír J1(no.-; 111unkússúgúra vu11atk(izúa11 az 
euves fi 1rrúsrn u 11kúkhan szintén t:alúlu11k eltér{) ada
t<~i~at. f!'örslcr. iSz(í!:cfa!cy lVayy, '11úplányi részlete;-; 
k11tatúsai, Yalan1int Vúrkon11iné íCkl<1ln:ozúsa \-égiil 
t isztúztúk a 1i11111ká~súgúra ~·unatkozó ';tdatokat'"is. 

Jfolnár .János érdekliiclése renclkí\·ül széles köríi 
rnlL Elséi [>Ublikr\ciója 18'!6-ban jelent meg [:l I, 
I)olgozatainak szúrna 05. ezek küzill a 1'er1nészet
tuc.l~)-u1ányi l(üzlönyben 2() jelent 1neg. i\lintegy öU 
ú:-:vúny,-iz cleinzését Yégt·zte el [8. 2il'j. I\_üzegészség
üuyi ,·izsgúlatai során \-égzet:t részletes tejvizsgála
tc~l~at. NC111t·sak a tej h~ruisítúsával foglalko~otl. 
hane1u érdekesen túrl!yalja a t•)j akkor isn1ert fo
gyasztási szokú;-;ait. leírja a tej alkotórészeit és l•r
tékeli a klf. sz:tr\·as?11arha-fajtúktúl szúrn1azt'1 tL•j 
1uin(')ségét ! ~G-j. 

~~au\·ohh <'ikk:-;orozatba11 fou;lalkozot.t a liszt 
u1in{i~(tésé\·pl, túpért<~két illet{i~n vizsg1Uta sikér
t:art:a!oinra. ki<.írlési hányadra. is1nertetll' a henl!Cl'
n1aln1i és k<'i111alnii eljúr'ri.:::ok útjún ll_\'ert {írlen1,ény 
nt•dYt'.':lsöu. -:-:.ikér. -fehérje. -z:::írszúzalék iisszetl·t-e
lét. .ElYé~~zte a ltantu analízisét. _e\ liszték .,légenv" 
(ni trogé1~) tart a\ uia és t.ú pértéke küzüt:t j t'!l t:gyCz{i 
i'1i'iszefliggést úlla11ítutt n1cg. lléHzletese11 t:tirgyalta 
~1 liszt kúrosodrí.súnak okait . .-\ cikksorozat véµ-én 
ig:y ír: 

„.Jelen értckez let. lét n:jüttét \"Úro~ü vegyt~sszé 
\-aló 1uegvúlasztÚf.it.1t11 eredn1én·yezé. 1'iszt:elet és 
hála je!é(ll ajú11lon1 azt: f''lr;r f'e"renc. t.r. pcstvúroHi 
fií or\·os úrnak, ki ungen1 a hrornato!ógiai tanuliná
uvok eszki.izlésére fiHserkentett. Ez irat húvárk{Jdú
;-;1.1111 elsíí crcdtuényét képezi" [.:27.J. 

Jío!nár .frínos Yégzett toYúbbá kDzct- és talaj
vizsQ;{datokat is. ~Ie~figyelte a légküri vúltozúsok 
hatt:~sát a szervezetr~. i)gy vélte, T1ogy a tapaszta
lati tén\·ek t.udu1nánvos fcklolgozó.sa alkaln1as 
\-olna a l~órhúzi betcgel~rc türtént:t'hat{tsok el{ircjel
zésérc. _Foglalkozott a hor .\·i2sgálatúval és javít.ú
sával. a dohányfüst összetételé,·cl. Nagy guncldal 
úllít.otta üssze herhúriun1út. a1ncly 2500 darabblil 
állott. 122 nüvén.\'t ipari. vagy gyúgyúszatit'ólrakü
Uin renclszerozctt [5]. Ci-yüjtu!nényét l'cst vúros 110!
gúri fiútanodújúra hagyta. 

]~iszt-eletre 1nélb'i túrsadalnii tevékenv;.;éget folv
tatott. 1'agjn volt a (iyógyszerészgyak~Jrn~:iki ta;1-
küny\· :.:zerkeszt (.í hi2ottsúgúnak, a l\lagyarnrszági 
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c;yógyszerész-Egyesület központi igazgatóságtí.nak, 
elnöke a l\Iagyarországi Biológiai Túrsulatnak, 
tagja a. I\I. kir. Tcr1nészettudo111ányi Társulatnak, 
1847-186:3-ig itt Yálaszt1uányi tisztet is viselt, 
rendes tagja,_ volt továhhá a ·bécsi l\Ieteorolögh1i 
Társaságnak [8]. Főr.stcr bibliográfiai összeá1lítása 
szerint megjelent dolgozatainak szánrn 76 [3]. 
--~\ szaksajtóban több elt'.íadása ruegtalúlható [28. 
20]. l\Iind el6adásairöl, niincl közlen1ényeir6l a 
rrudon1ányos Akaclénlia és 111ás tuc10111únyos társu
latok elisn1erően nyilatkoztak. 

F:Jenu11elzvei8 kortársa és n1unkatársa volt. 1.'::fen1.-
1nel11:ei8 1851. 1náj us 20-án, rnint fizetéstelen 
.. tiszteletbeli'' fl-íorvos került a 11ókus körház 
szülészeti osztályának élére [30]. l\Iolnár János 
már 1847-ben készített klórmeszet [GJ. A késiib
hiekhen is foglalkozott a fcrt{)tlenítés kérdésével. 
l HGG-hen kü~len1ényc jelent n1cg a járvií.nyok 
okair<'il [3 l"j. 

Jlnlnár ·,fána.„ rnunkús;.;ágúra b{iven találunk 
<1datot vegyészi te\-ékenyHég6t illctúen. ,-ü;zonylag 
kevesehh rnéltatú.s jelent n1eg rt')la, 1nint gyógy
szerészrc'.íl. pedig elslísorhan az volt és púlyájtí.t élet
hivatásnak tekintette. lDJég lfa.lcl.r;;; városi tü.;zti
orvos jellcn1zésérc utalnunÚ:. Gyógyszerészi tárgy
kürhen is szán10H küzlctnénye jelent rneg. l\Jeg
határozta 22 gyúgyszer csepps!tlyát, [32] foglalko
zott a }Iorncopata (l-yögyszerkönyv növényi tink
túráinak színképclernzésével [3]. Igen körültekintö 
\-izsgóJatokat vé_f!zctt a kina-alkaloichíkkal és sók
kal. ·-~.\z akkori lZülföldi szakvéle1nényekkel sze1n
hcn ( 1\r cuba.ucr. !! C88C, de Vry) igaznita tühh küz
le1nényéhen _Roz8nyay kísérleti ered111ényeit. :deg
úllapította. hogy llo:;snyay erecltnényei „nagyjcl
ht'il helye.sok". t~. i.. hog_y a „ehina-alkaloidrik szá
zalékos értékei koverékeikhen is fcltalúlhatúk". 
\~izsgúlataihnz rnaga készített szúritt'i bcre1Hlezést 
[33]~ -

2\fú:-; c:;etekhcn is készített külünféle n1unkaesz
kiizöket. 1nikrnszkc'1pját kezelhet6hhö és 1ntu1kához 
kénvel1ne.sehhé alakította. \~eg,~:-;zcres ü\-egei11 a 
n1ai· ionos cl111élet11ck küzel n~(~gfOlel(í felirZÍtokat 
alkahnazott. 1naga készített 1nérlegsúlyokat (·l]. 
Szerkesztett egy kornhin:'tlt n:<izkt~szülöket (2. ri. li 
1í/m1) [3-l]. - , '-

·"\ róla szc'1ló eddig n1egjelent életntjzok részlete
:->cn heszún1oli1ak ni-igysz~'t1nú víz-analízii;eir{)l t :2-
li ], 

~\ldozatkészsúgérc jcllen1z(i. hogy r-;ajút kültségén 
rendezte he szlikség1ahoratóriu111út. 1870-ig a 
H/lkus kórhúz Cl-yöng}rtyúk nteai (111n C~.vulay'· l)tíl 
it.) 8ZÚrnyúnak földszintjén a kapus lakás n1ellett 
ei-iup{tn két hel_yiség. - a gyügyszertúr és a g_vógy
szerraktár, - állottak rcnclclkczésére. 1870~hen. a 
kórház útépitése snrán új ha\nttashiíz és bnncnló
tcre1n Öpiilt [:~5]. Jlolnúr .fríno...; kérésére viz:-;gú
latai céljúnt. a halottaska1nra n1ellett kapott egy 
heh,riséf!eL IlYen szííkös köriihnénvck küzütt 
vér!.ezt~ azt <~Z c!is1nerésre 1néltö éS :;okoldalú 
te~·ékcnYi'Úget. anH:>l\-r{íl a forrústnnnkúk tanús
kn<lnak.' :\ 'jr{Í\-{trnsi \rcg:yészi hi\-atal el6djo tolult 
l S{) 7 -18 7:~-ig il vcn nvnntorúságos körii linén vck 
közütt iníikü(iött' a R61~us kórh:í~ban [:3 J. · 

1871-hen Jlolnár .lános eszközeit és szakkönv
,-eit felnjiínlotta n1cgvétclro a }{ókus kúrháznak ;lz 

" ·"t r ~ 1 
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:!fi ril1r<1. Í\-ri111hi111ílt ff().:jrjlcs::./ú l:ds::.iif/k [8·!] 

eljöventl() \cegyvizsu:áló céljára. 111int ezt a JT(í
vúrosi I..evélt?t;·ban i)rzütt okirat igazolja (okirat
nuísnlat) a. rihra.. ~4.. következ(:í le,-éJfári anya!! arról 
tanúskodik, 1nilven értékes fClszerelést · v{i:súrolt 
ineg a kórház. ~ 

a bizottn1Ún}' bclútva a vegyészi inühely 
éget(í szükségét ... azon javaslatot tesz a tck. 
Lu1úc;:;nak, 1nü;zorint. J!o!nár .János városi vegyész 
tulajdonát képez{) - a tárg,rirnthuz incllékelt ki
rnutat{tshan felsorolt vegyi és physikai eszközök, 
Ye!.!:vtani. törvényszéki, künvvtári nernkülönben a 
;.,z,~l~ért{Ji jelent6sben kitii;1tetett éH a legjobb 
irl{)khen licszerzett túrgvak, nevezett l\lolnár J-ános 
úrtól 16-l-1 frt. 43 f. kölLség n1ellett a 1:1ókus kórház 
i'iz{unára heszereztessék''. :\. felülvizsgáló szak
ért6i vélornény aláíréii: J)r. floffntaJtn kórház ig., 
.Halló J.l[átyú"' ·a v. f6reáltanotlo~ vcg,ytanúra, (l~é
RÖhh a J.i'{),-árosi \tegy,·izsgúló igazgat.úja) (szerz{í). 
.frlr111ay G tu1:::túu gyógyszerész. Fa.u-ser fin.fal a 
(}yógyszcrész rJ~cstiilet elnöke [3G]. 

()h·as\-a az aktához csatolt. eszköz- és könv\-
jegyzékeL n1egg:y6z6dhetünk ftrr61. hogy 1ll 0!~1ár 
.fáno.r; nagv körültekintéssel és akkor n1odernnck 
sr.;á1nító (11~·Ú!!a eszközükkel rende;;;tc hc la.hora.tó
riu1nát, ezct~kívül nívós sza.kirod1t101nn1al is ren
delkezett . ..::-\ jegyzék 133 tételében, nc1n ke\-cschb 
ulint ·141 eszközt és 85 szakkünvvet sorol fel. :\ki
küldi.itt: albizotf:.rnán.r 1872. nÜv-án a jegyzékhen 
felsoroltakat hiányta.\a.nul átvette r37]. 

.-\_ l'elszerelés egy része a. lFúvúrosi ]~lchni:;zer és 
regyvizsgúltl Intézet tulajdonába került. 1~rré.í1 
lf1u1kór, az intézet késéíbhi igazgatója igy ir: 

„.Az intézet t:öl1h relikvüít iiriz a.zokhól az csz
közökhr'H és felszorclé~::i túr::vakból. n.u1elvokkcl 
n: tudós Jlolnár .Iános l)cst \-{iros részére i{ szük
séges ,-cgy-:izsgftlatokat végezte. :fgy inog Yan az 
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S. rí/1n1. J/ <il111i1· ,/1i11"s cr„rl':!i /,/.:in1/11 [:!O-- :; l J 

(} a.nalitikai 1nérlcge. iuikro;.;zkúpja .. néhány veg:·· 
SZCl'CS ÜYegje éK könyvei" r4:J. 

A. \Fogyvizsgúlú Intézet egyéb viz.:;gúló e:-;zkiiziik~ 
kel együtt. a fenti tárgyakat l Dü4-hen a, _l3ud1q1esti 
:\IííRza.ki l\Túzeun1nak adta. ií.t rnerr6rzésro .. :\ 1nú
zeun1han llHt is látható a \·"ogyvi~su:áló I.ntézctt{í] 
út vett 1Ven1it.: típusú a.nalitik;ti ntél·Ieg (4. rtlJrrt). 

~lfo!nár ,fáno.„ gyógyHzertúrút is 11gyatHJlya.11 
g<)IH.ldrd renclezte be 111int: lnhora.t:t'Jriu1nút. ruéltt't 

.f. dbra. l\7cnii!:-félc analitikai nu:irlr::1 

1 fJS7. július 

eh'iclje volt a nui, a, 1~ákúczi út--,Júzsef krt. Harkán 
n1iíköd{j n1aga.s színYonalú gyógyszertárnak 1_6]. 
füt!áht után (1885. jún. HL) fot, Jfo/nár Nríndnr 
Yetto út <t !!VÚJZvszert:{u· vezetését. 

l\-Tolnú-r \Tá1)(~8 tc1netésén tnegjelentek 71han . 
Len(fycl és Jf'a.rthr1- egyetorni ta.núrok is. I-Ialúlakor 
no1nc:sak u, gyógyszerészi sajtó közölte nekrolé>f!ját. 
ha.non1 érdcn1eit 111éltatta a. 1'er1nészettudo1nányi 
f(özlöny és a I>esti Napló 188:3. júnins 18-i sz{una, is. 

~:\ Ter1nészettudo111ányi 'f(üzlönyben 111egjelent 
nekrológ zárú n1011datáYal etnlékezzünk Jiolnr(r 
.Jrínosra~ 

„ki lelkesedni tudott a látszlJlag kicsi és érték
telen tiinen1Cnven is. ha abban Yalarnelv terrné· 
:-;zeti tiirYén~" ·kifejezését vélte látni. ':Páratlan 
szorgalrna. inellett a tuclornánv szerénv n111nkúsa é.'i 
haz{~júnak hü polgúra \·olt.. . . 

Emlékét fo;ztelettel i;rizziik'' [S[. 

!. I·\i\·. L\·t. Pt·sti Tnn. il'. !!. :ifi .. lS7:2-:2;1t-i:l.t (lfl7:2J. 
--:2. !Jullrí .lf.: :\I.('!u·rn. F. /0. 17.:-:z. l. p. (lDO·l).-:1. 
Flirs!"r /.'.: Ci.y('1µ-y-"z(•n'-:-:zt't ! !. 10_. sz. :11n~-:is7 p. ( l 91\71 
- .J. f f unl·1ír 11.: :.\1. 'I'ud. 'J';ir:-:. Ert. :.!:!,:) .. --fi. >'Z. 177 p . 
( ! fl.1SJ. --·· :i. S:/1!.·1_jrt!01.\"r1:1!! X„ 'Tá1i!rin;;i !·:.: C:-yúgyszt·· 
r0szt·i. :!o. 10. sz. :lSS p. ( \ D70J. - fi. f"1ir/;rn1_11/1J/: Ciyúgy· 
:-;zi•részt~t :.::;, n. sz. :lii-!. 11· {lfJ79). ---· 7. !Junrrl!ui ./ .. 
f1,ir."lun11 8.: :\ :'llH!!\"Hl'11r:-;ziigi G\·(1µ-y:~zt•r,··:-;zl·l tiir!t'.!!IPi\" 
19:-!0. f1p. 1. :1:;:i, :(11. !!. :;97, :.__ .~. Tenn. Tud. f\:iL"!. 
l fi, 1-t 1 i'. :IOS. p. ( 1 :-IS:i ). - 9. ,','::.o{Hrt/ ni rf! f" „ ,c..'::.6k,:ful r•!I 
.\"rt~1117.. · :\ kt'.rni·t iiiril'.nei.t~ :\lagyaro1·~z1lg(1n. Bp. 21:1 11. 
(ID7:!J. ----· 10. l\-!'ll!Jf:l"I'" .-f.: }ingyar Eleírnjzi Lf·xi!.;nn. 
11p. l D"i:2. 11. ( ly<'1gysz. [-/ Pt ii. ::.f. :i.[. sz. ;J4;J--;J.PÍ p. 
(IS~')). -- l:.!. i'l'.:ii!pr:i .!. · :\Iagynrnrszúg 'f'pnii. t11il . 
. \[ath. kiill,\'\"<"~i'.<'le !-17:.!„--J~/;J, Bp. G:Hl. Ji. (1S7Sl. 
1:1. 1-\. !<'. L. !\·. J;~o:i,.-~. Pt·st , .. 'J'nn. ír. II. :!fi. (IS7:21.„·"
l-L !~. F. !.. \le:-;ti l1~1;,i\·.-:lilt;s jk\-. lNíi:-i. f(·\ir. 10. -!-~:!·! 
;..;1;;..;_ - - IG. n. F. L. J!!':;t , .. '!'un. ir. ! r. :.!!J,7:!. :1soa.1 'lS7:.!. 

]I;, :-.':1111,/:1111 !. · .-\ !!\'{1::!\':-iZ('l'i'•sZ\'ll'(' \·01111t].;oz('1 adn

t\>k. Dp. 2as. 11'. (Jn:101. -~-ii. IL F. L. l'Psi ,._ 'I'nn. ir. :\. 
!:!l:/1!Nti-L-lS. B. F. L. Pí•:-it ,·.'l'an.ir.X.SS-!i!Sfi;J, -· 
lfl. Ú. !<'. L. l't·:-ií , .. 'f'n11. ii·. \'!!. :l70,·'lSti!i. _ jo. f\. F. 
L. l'esl , .. '1"11u. ir. X. J/:l:.!. IS/:!. „_ :ll. B. F. L. l'Psi. ,., 
T1111. ii'. X. :.!Oi'il. IS/:!.----:.!:.!. G.'·('il!_,·;-:i'„ Ht'lil. „/. -t:l. sz. 
tii:! 11· ( lS(i/). - :.!:L C:y/1gys1„ 1-lr·i.iL 7, -! 1. :-;·;:. SO:J !'· 
(IS!iS). --_:.!·L 1;,"1µy:.:'I .. H(·ti!. n. fi. s'!„ J(l;J !'· (JS70J. 
2:1. F\;, .. E!1·!r11is:r„ r'·:-: \°<'!!\-, .. [ni .. J1i!1il('11111i E\·l„t111\ ", 
Hp. n. !'· (IS/:l--·- 1n1:q. _·_·:.!o. Gyúi.;ysz. 1-li·iil. /.\', :i.d1 
:i:11. 1.0, ::nií .:·i1n. 1„. :~'o. ;1sn----:1n2 11., :!!. -!Oií----10~ 11„ 

·!:!. -f 2n ...... 1:~.l 1.„ :!:i' . . J.!,J ;.17 11„ :: 1 . . lf.iH---1 7:! 11 . < 1~ns1. 
„_ :.!7. \}"úgy:.:z. llt'ii!. !. 1 11„ :!. :!fl--· :ll p„ .'(. ./;)-„;)\ i"· 

f, fi!l---7:.! jl .• :). S;)-- ... \.1.. Jl· (!S!\S). ·- ::!\. C:y1'1g_\:-<Z. ]f\·til. 
r:' i ;) /--- 70::! ! 1. ( l f.\(i:.!). - - :zn . .-\ l! 111\.!.'"tl r 01'\"( \:-if>k (··~i í ('!'· 

1111'.sz;·t\·izs!,!1ilúk \S(i'.). ,-:'/.('!"· ID-·--:!!i. l't•:-ift•n taríntt 
Xa!!\'f!\'\i!i'·SP. l'(-:~i. [,')().L l:l-l-- 1:;:) J>. ;{O. /fu!!,in !!. · 
,\ 'fl,·il~u!-' T-\<'•1·l11iz íiirtf·11<·t1·. HJ>. ]flíli. li!i !'· :ii. 
(;,\-i'1t;_\·.0:1„ llr•til. ./.II. sz. :!ti:: --:!li-!.. Jl· :JO. sz. -!7:l -J(;) 

!'· (Jf.\fi,'JI. --- :l:.!. Ci_,.<.l/!.'":-iZ. H(•til. /:í, \:.!. :--iz. 17H---·ISO p. 
(\:-;/ti).--·- :1:1. <~.\·t'1i..:y:-iz. 1-l('til. !S.(\. sz. Sl--S:J !'·· 7. :-:1„ 
I00~-107 11. (lt-i7D). --· :1-L (-:y('iµy:;z. 1-[ptil. /:í, J:L s1 .. 
ID:í---!Dfi 11. (J,c.;/f\). :l;J. L'. !Jriill. !\. · Or\·u;,;ok l;S 

l\<'1rli1íznl·: P\·si.-H11d,;1i. Bii. t(l:l, lOS p. {lfl:IO). - an. B. 
F. L. l'e:-:t \·. Tn11. ii„ xOi. fz. :2-1/-L S71 I:H).!.'í. ü1 1r. 20. 
1 Si ! . -- :17. I-L .F. L. 1 'esl \'. Tnn. ir. \. 1 L .s:l/7:2. -!2;/Cl7/S. 
1872. 

10. jl e !l ;\e ;1; ,.Y•1c111i1ü'' 51110111 i\-Io.11!ap 

•
0\1rrop Jl()Jtb!TO)i(llB<ICT )l\l!:J!!b ll ,'(C5lTCJ!hl!OCTb íluou1a 

1\lo.1uap. ~'11e111,1ií (!1ap:.1ancnT ó1,u1 Hepnhi:.1 x11:.ll!l(0.\1 ro~ 
po11a nc11rr, OH patiOTi:l.'I !l TC 1!Clll!C 35 .1CT B arrrc1\C (L!l1.'l
:1ar ( =3BC3J{a). :JaTC.\l Úl>!:J llCpBbDI COÚCTBCl!ll!ll\0;\l an
TC!(!! l.flu1"1ar. Ü!l 011yó.1JIKO!l<l.'I 65 paónT, BhlflOJ!ll!!:I a11n
.'ll!~J 01<. 80 MI!!lepn.11&111,ix nn:t. 1-{po.v1e 1!1api11au1111 :1aH11-
.-.1<i:1c;:r e coc·ranoM ;-,10:101;:;1, .'.!)'!(!!, T<::óaEa u onpe:ic:1en11e.«1 
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llX l\<lttCCTBa, Hh!JIO.'Itlll.'l llCC!ICilOlJ<lJll!fl [[Qq!J!J!. Üli Űh!:I 
iu1ct10:11 11 11:1c110:11 pyh'.OBO!tCTna 11ccl\0"1b101x 11ay1111i,1x oű-
1nccTB. J-lcci.:OJ!b!\O !!pOTOl\ü..'IOil CIJUJlCTCJibCTBYIOT 0 cro 
l!CCo1C;tOB<ll!]f)}X íJ() Ofi.'l<ICTII OtÍIUCCTDCl!l!OrO 3;tpanooxpa
l!Cl!l!}l, cy;1c611oii .v1c;(111u1111>1. 0 ero ;1c.>1Te;1h11ocT11 e np11-
:1ua1111c.,1 ronop1u111 H n Be11rcpc1\CJií AK<1J1c:111111 Hay1.:. Pa
cxo;1Huu1c 1\ pa:J!lb!X llCTOl!l!llh'.<lX Jl<ll!Hh!C OT!lOCllTC.'lb!!O 
IÍl!orpa(j)Jfll 11 ,ilCHTC.TlbllOCTJI 5lno1ua i\'10J1H(lp anrop llbUJC

l!JI:l na OCllUBC apXl!Blll·IX ;101,:y,\ICllTOB. 

.T. Le 11 gy P 1: ./dnos Jloln<Ír, thc '',~·cicnt-ist." dicd 
11111/f/rcd !fC:Jtrs 1ryo 

:\ Slllll!ll!lt'_\' is given ont t.!H' lifC' and Hl'li\'it.\· of ,Jónos 
:;\Iolnúr. The scicnlist; nnd phnrnu1eist, \\'US. the fin;!, 
elie1ni1.;t. of the trnvn Pest, he 'vorked in the p!iur11111ev 
,if thc hns11itnl ''l{ókt1s'' 3:) ycars, nnd !1c \\'llS tl10 firR't 
O\\·ncr nf t.!ie phnnnncy "Csillag". Hc publishf'd flij 
.-:eientific pnpt·rs nnd annlyscd nbout. 80 kinds of rninerul
\Yatcr. :\Ion'n\·Pr he clenlt- \\·ith thc qualificntion nnd enni· 
11rlsitinn 1Jf 111i!k, f!(JUr n11il t.i1baeer1 nn(I Itt' 11nule s(ii\ 
a1111[yl:'l'.-: í11P. ~e,·eral 11ffieiul re11orts ecrtify his ncti,·it..y 
ín ptih!ii· h('a!th and jndicial ('X111ni11ntinnl:'. l·l(' \\·a;; a 
11H·1n!H·r of i.!it: butu·d nf st·\·c•ral Sl'.Íf•ntifie soL"ieti('::J. His 
tH·ti,·ity \\'HS n·eogni::'Pd h,Y í!H' Huugarian Aerulcni:v of 
;-:('.ic·tic\•;; \(111. The iliffercní- dutu of thP !iü:rat.ure con· 
ct.>rtiing t!it~ eurricul111n und avti,·it\· nf .ftinos l\lolnür 
WPl'i' ('rd!ecicd liy nni.!1•1r nn tii(' lins.i!"l 11f artd1i\·a\ docu· 
111<'11 int i01n. 

l lr .• ! . L 1· 11:.:: .' ,. 1: .. 11u· urlclu·t,_-· .f,í111,_, .. 1/f!/1oir 

lr1 <lt·r ,\rli;·i! i"i <lns Lt'L•en llnd dac; (;f::-;a111L\\'t·rk ,.,,n 
. J1í1H1:-> ~loln1ir 1.t1:->a11Hn1·n1.;cfaJ.H. Uer gt·lt·lirie ;\pothck1·r. 
dl·r et·:-dt• Clieinikl'r d<>r ·~indt l'e:--;t.. \V!lr :Hí .Jal11'(' !ang 
t'Íll :\fitad1f'iiPr dr·1· A11(JfhC'ke dt>:-: J{úl;:us 1,;:rnnko·nhn11-

scs, sodnnn der crst.e 13csil.zcr dcr ;\ pot licke Csillag .. Er 
pnblizicrto :15 \\·isscnsch11fUichc l\-Jitteilungc11 u1HI ihin 
ist. nuch die :\nalysc ,.(Hl CÍ!\\'H 80 ?.Iincrnhntsscrtypcn z11 
\·cnlanken. Ncbst dcn ph11r11utzcuti~1('\icn Thc111rn lic
faí.lle cr sich auch 1nit. dcr Zusa1nn1c11setz11ng nnd (/uali· 
fiziernn~ \"{Hl J.\Iilch, :;\-[ch! und 'fitbuk HO\\·ie n1il Hodt>ll· 
un ie1·s11Z.h11nge11, l'Ur scinc l1:>·gicnisehcn 1tt1(! f,1rf'risis(:!1(•11 
l'nlcrR11c!111ngcn zc11gcn 1nchrcrc Protllkol\e. Er n·nr 
l\Iitglicd bz\v. ·vornt.nndsinitglic(l rnnnchcr ,,·is:-:cn:o;elinfl· 
lichcr (-i<'scllschafi.en. Scinc 'J'iiligkcif.. hat nucb die Cn· 
gurisehc :\kndc111ic tlcr \Visscnschnftcn 11n<'rkunnL 
111 dcn C)uellcrnYerkcn gibt. cs bctreffs dcr Bingrnphie und 
d0r 'l'iiligkeit \·on .lünos J.\[o!tHír cinigc falsehe 1)at.(•11, 
di<'BC' \\·urden an!iund der .'\rchi\·dok111nentnlinn g('kliirt-.. 

* /,'cs11111n f'// f,'spcnr11to: 

D-rin'J J. L f.' n gy el: .·lntail 100 jurr~i niorlú: 
„scic11cistr1" .János Jf()/1uír 

La núlorinu re::Hl!l!Hii la vivon knj ,·crk111·1H1 ole .fiinos 
.lful11t/r. L1t doki.a fan11nciistn c:-;t.is u11tu1 heniiisto r!(· 
urhn !'est, 1!11111 :Fi juroj lnhornnto dt0 npoi.f:ko d(· !a 
Hos11ltalo _Hóku,.;, jl(lStP !i Psiis UlllUt posednnto r!(' !a 
apntcko C,.;illng (Stelo). Liaj GG lnl1nrnJnj aperí:-;. li fin
fariz; la tu1aliz1ldon df' cirkaú 80 ruincndaj akvnj. í\rnni 
la fui·nuit·io !i nk11pigis 1n·i 111 ku:nnetn knj !;:yn\ifiko de la 
laktfl. fan1nn knj hllinkn, li fi11fnris nnkaú ekzu111enPj11 
di• htn110. }fu!tnj prntnkoloj pru\·ns linj11 higienajn knj 
irilJ11n11lajn \·kznr11el\(fj11. Li e.stis rnen1!Jro, nü g\·i,J1u1-
!nra 11u•111l1ro (h• p!uraj sl'i('rtcaj asucloj. l'ri lin Yt'l'k1u·n 
rvk~11ie (lcklaris anknü Itt 1-liuigurn 8ccicnca .\ka•lt'111in. 
La 1ntdsan1ajn indikujn k<1ru~crnantnjn (('n lu ttlll!(lJ•tlj 

funtn,·erkoj) lu l•iografin11 kaj ln Yerknron de ./á1u1,, . 
.llol11iir, la núioro nictis !dara surbaze de arki\.·u d(lku· 
llH'!lÍ HJ'n, 

( f.Je.~·t :lfeupei 7\nuíc.'„ (i!fóyy.-;;:ertúri l\)i:;tH111fj1r. !J111/01,e.-;t. f-'.f. 7:!. 
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. \ c;y()(;y:-;z1·:1:1;;:-_.:z 1:::-; ul:\'():-\ 
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1;1'ii'Íi II. !Jit· l'!JH!'lllllZii' .//. (0) ti;í~-Oii·l (l\JS(i). 

.\z 1H'\'t1S]1is t.'.s gy!\t;y!"lzi·n•ll's kiiziitti kiql{':O(l!tlt !~!.{!!. 
lwn ti'1rt('•n1 szl~t\·1í\<isn óla HH'.•g 11in :;!•111 ki('h:gíti'>. 
;\ „_ OJJ'\'(I~; 11dn11uíny f1·jl\irl("S<.'•\'(•[ nz O!'\"(lSilk a rliill!tlPSZÍ l
'/,,ilií-:r•Jl H ,!!\'(·1~\·,.;z('l'é"szl'k n 1.1;\'ÚL:"VSZ('!' r·Ui1illíttis1ioak 
111i ntisl·1.;1.'~n· . ·ii;;SZ1HHlLnsít11! t/1 k /'ig~·~'ltnii !.;t•\. :\ !..'..Y(Jgy· 
:-:zi'r{'k gyúµ.;:szerh111úst1111i suj1its1igai\·al nagyrln k!•\Tst·i 
f(lgln[knzi.nk. :\z N'L)}.;:.Jinn az új t'gt;szst:•giig,vi tiir\·t;ny 
j<1l•bn11 kilia11gsú\y(1zzn az tH'\'(IS ;:!yúgysz(·I\~sz ki_izülli 
kll(l(':·HllHL !Jlt>gtcr()HltÜsÜJH~k feltf'.oü~h·it.. 111int HZ 1 fJG.i-cs 
ti'ii·;:(•ny. :\ gyógy::;zerl•szi t11likf11!1;st ui111ogaijn a ki.>Z· 
JH•lliÍ infon1uÍ(~i(1s nnyag n ZI:\I. az i·.,.l'!1L(· !lH'g.i«lr·11(1 
!..'..\·/igysz1:rjvgyz1!k kiizpnnt ilng kind( >t t te ni 11ilis ja \'asla-
111!.;. ret'.l'JllretHlell•s, ,-a!ninint- Hi» t•llíininyzntt- kututüsi 
11'!'\·r~k. :\z oklali:isban 1;s to,·1ilil1küpzéslH'll is t·h'itüdw 
li:Priilnpl.; a gy!'1g,\"SZf'rhatlistnni is11l('rl'tPk. ;\lugas ;.;zín
\'1111alú f.;y(1t;,"'SZC'l'CS it:.:!'IÍJ!i!Íllitk ft') k(0 i\'(•t(•]!!Jt'.•nyl'i: a 
11 wf!!'l•l\·lii gyúf!:>·szvrfüi(·súgek nwl !el t. n s;yógyszf•n:;.;zek 
(·s nrvnsnk nkt.uü!is t udü->;n, ,\ szerz(i nyfi!c ponlhnn 
1tirg:>·aljn HZ orvns-gyógyszcn'.·sz kapcsolni. prol.ilónuiit: 
l. ;\ g,"·1'Jgyszerószvk kett.(is felndat.ki'1te n g,'\·(·1gyszerel" 
hiiüs t'.·s tanüesndiís a szneinlisln orszúgoklinn fiiggt·tleu a 
gazdasügossügtól. ;\ gyógyszc'rcllútüs biztosíltisiihoz r·gy 
!lH'gs1.aldihutnilnn lüncknpcsolntpt k(•l! terP111tcni nrv11s 

(.,.; !!\'(,J!.,'.\'S/.( ·n'·s/. kiá,iit Í , \·);-:,;zni tl r(!l'IJ IÚ{Ús CSUt ]a\;:01.1i,.;,.;1d. 
~. :\· !!.~·(·)u:y,.;z1·n'.sz ki_i:t.\'t•tíilí szf•rc11ki.ire 11ngyn11 f!•111r1s a 
.'.!\'(°i(_'\'SZi'l.;.,'\·lirl (1 ÜZt>!ll t;s or\·nsnk k{i-;)\i t. :1, :\ _!!\'\.1!!\._ 

„;i,1·1~:~1-.i tt'\:t'.d.:\·nyst·'f! o:«gits\• «l~·; a tcnijlia opt.i1n1íl1ls;it' n 
lie\ycs itul(lnllin:10,;- l!H.'l:!'alnpozoit. tiijóki1ztat.üs n'-\·1"·n. 
,\ l>Pt(•u: (-1íj(··kn1.1 ntú.-:a ('\stid!eges!'ll az nr\·n:-; í\·ladntn . 
. ·\ jú il·ní11i1i,.; bnuis eh;r1"s1"!inz nagynn font(1s or\·o,.; (;:.: 
g\ ., 'i!!\·,.;ze r(•!"lz l'!!\"f::l:gcs g\ ·(íuvsz!'rÍ n f; n·11 ui [ tsüui n ·1 id -
s·l1•n:: \'Z di„nt1i'«'_,!t1uyv n Szc;t:inlisüt gyúgyszci:1„!li1ikti· 
nnk .. t. !Zi"z,·et!Pn t111H.Íc•:-;n<!ás or\·os ttijlikoztatri~ k('l'P· 
u"n !wliil a SZf'llH:'.!\·c·s 11it•i:hPszl·lés 1nC'llf't\ nz íni:ons i11-
l'oi1·1111íci('1k is ji>ll•!ll·,·;sr·k. G~ ,\ it·nipiris Jdznttsiig11kl11t11 n 
!!\'('1g\·szt"n'.·szr·J.: fr>lndat a a t ud(HJHinYns i:rvÓg-i'SZPri n
fi°•rH 1;\('i{1 111ellt·i t a gy(1gyszer n_•JHlel~:s edf1j1jti·1'1 a ft'!· 
!1a~z1uil1ís f<·lii!,·iz;;gühüa. H. :\ n·eeptrcrule!és ckiin1tii1ntk 
11H•gf1·!r>!r"1 gy<'1gyszi'JTe11r[p[Üs 0lkészítt;sÚ11(•J.: fclf'lfíss('.•ge 
111indk1·itlit'<. 7 .. ·\ /;.'·i-"1gyszt·r(ár\11ui az orvns nn1nk1ijlit 
(·lo-1,.;1·gít i n gy('1gy;.;zer íH lngriliis1ira, ja vallat 1irn, «lh·n· 
ja\·allatúru. 111Plll!\.:hntii.sór11 \'011aiku1J1 l1c·i;r''-'8 t1íjl~knz
tnliis. ~. :\:r. (

0 ingy(1gyíüis bt'fp[y1ísolósn n1·111 f'gyszt·rli. H 
g~·{JJ!,\'SZ('n·~sz fc!adnta nrv"s!inz ldildcui u !,etegct 1··s Íf.;.\ 
1·!húrítaBi nz iingyúgyitú8 vcsz1:lyr:ii. .·\z NJJl\:-ban fel
i::-;111t'rit~k n t1Hl(1t1Híriyns gyógyszcrinfnn111.ició küz11(111ti 
tt•rjpszü~sl:tiek sziiks!igC'sst~güt.. :\z t'gysügcs el\·ck :-;ze-
1·i11ti g-yúgyszc·rt1íjt.d::oztatiis 0s dnku1neniríciú cl·lj11 J,\z1'1-
~ítn11i az cl!1.itó.s 0s lnniicsnd1ís 1niuós<luüt. :\z e!ót.erjr:sz
tcit tt:r\'ck al1111jú1t szüksl·p:c.s n t•n1111;11lcr l1e\·c-zf'tt:s1' a 
!!,\·óc:y~Zf'Tf•!1'.>s}J('ll (0). 


