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Gyógyszerészettörténeti közlemény 
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Dr. Nagy Béla 
(1885-1940) 

J)r. 1Vagy JJéfa a 111auyar yy6uyszcré8zct, er1yik nagy 
f udású 8::cn1éfyi<'5r]gc, a D'yríyy8zerr!8:~i. Erte8ít6 szcr
ke.sztőjc, a IJ1u/ape.)·ti (!yógy.'Jzeré::;;: '11cstiffct {lyóuy-
8.::eré.'fz[Jyakornoki 11anfofyanuí11a/,: tanára, C[/!1 1n1tjd 
D/.'f,::tÍ;; ofda!as yyrlr1.1,1;;:::.er/:.szi tcchno!óyia la11.kön.11v és 
húro1a 8.::a!.~/;;önyv .'iZer;:;,:ije. oly nayy tckin.Lillyrc Ltlt 
.';;.:ert. hoyy tl JJuda.pcsti l/pÓ:J,11>;.::cré:-;;:; :L 1cstillet clnö
l:<h·é rá/11.'J::toftál.· .. ·1 8;.:cr:>) dr • ..:.'Vrt[/Y }Jú!rt ú!etét, IJl'llll
l.:ú.-;8ÚrJfÍt i.)·n1erlct i. 

.i . .Varn1 lJéfa 1SS8. <lltgtt:-'zt.u~ 6-é11 <t Nzi1.t111úr 1ne
gyoi [(rasznahélteken ti~ztvi;;elhi c:-;~dúüban szüle
tett [ \]. Jldusapja J(msznabéltck pnstarnestcrc 
vult. lCrutt:-;Ggi ut.ún, l!JQ .. !Mtli! f:li('Jfnkon JJúrdossy 
!n1rc .. Szentlélek'' UVÓ!.!VNZertúniban \·olt uvakor
nuk. }~les e.~ze. a t:t;d1~~1únvuk irúnti érd<..:í'Zltídéso 
1tuír okkor rnognvilvtí.nult, <...lolE;oJ.at{r\·al cls<'.J lett a 
llo::.„r1.yay .:.'iJd/};({s uúlyúzat!Jl1 --[ 11 J. C~yúgy;.;zerész
t1test.eri dipln111út 1D08Mb<Lil, gyógy:-;zeréi::iz-doktori 
oklevelet 1!113-ban szerzett .Budapesten [l]. Dok
t.uri értekezésének tárgya: ~·1 l-1i.w:idia erylhrina. 
anató1niája, n1orphofor;iája 6s chcn1,iája !_·l]. 

l \J l 2:-bo11 uuJsvutte ll.ajdúszo buszlún a , ,lle1nénJ·
ség" -hez c:ünzett patikút [5]. :\z els6 világháború 
alatt. 1t1nikor hevo11ult, a gyúg.~/szcrtárnt fűlesége 
l1crl:r) j}fária. gyógyszorész vezette [2] . ..::\. vilá.g
h:ib(Jt'Úl><.tn n1int uyórry.szerész. cliiször eg-v katonai 
lall<>rattíri11111ll;tn v~ t~Tfe:-.iított , szolgúlat~t. E&:;']O'il~ 
künyYében ezt írja: , .... lHlG-batt a dr. }Jdchy ten
gerész f()törz8orvos parancsnoks&ga alatt álló kór
húzhaj(í-rttj egyik hajóját i0rt6tlenítő hajóvá kel
lett útépíteui, e sorok írója nünt szakértü építés-
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vezct6. n1ajd nüut e hajó parancsnoka, irányította 
az nl-dunai járvúnyok elleni védekezést." Dr. 1Vagy 
JJé!a a híres .,En li'ürclő és .l!"ertőtlenítő hajóról írja 
e sorokat Ll8]. l\'.iválú hadi csclekn1ényeiért arany 
\·itézsé!.d ére1n1nel. \íöröskercszt II. clíszjelvéntl'~f'°el, 
bolgúr J~atonai érdernkereszttel tüntették ki. · 

.. A lindapesti „Belvúrosi" gyógyszertárban 1D23-
túl a jognyertes Í!)n1.bcr l!)lcl.: gyógyszeré::;znek üzern
tún.;a lett. JJr . .i.Va.y,11 Béla, G1zul:or Lú8::Jó és J(cr1;cl 
l~il111n..; alapította <L (~ER.11_„\ laboratóritunot., an1ely 

<L ., Belvúrosi'' patikúban kezdte 1nüküdését 1U24M 
he11 . ..:-\. (;ER.'rA több füntus gyógyi:!zert hozott for
galuznba; pl. az EXI-IEP-'11t injekciót 111int a vé
;:;zes vér1:;zegénység hatásos ellenszerét. i\ vtí..llalko
zúshól dr. 1\Tagy JJéla harna.rosan kilépett és a labo
ratúriu1n nuíshol kapott helyet. 

.Patikai 1nunkúss{tga n1ellett nagy érdeklődéssel 
fr1rdnlt a E-:zakiroclaltni é::; gvakurlati kérdések felé. 
..:l gyógyBzertár-tuJajdono~( körük ha111ar folisrner
ték tehetségét, n1unkújúnak pontossúgút, és hozzá
érté;.;ét a gyógyszerári::izabúsok szerkesztésekor vet
ték igénybe l12]. lHlS-tól kezdve közrotnííködött; 
az {u".:;zabú::;ok, külünlcgességi taksa és n1ás gyakor
lati kérdések kidolgozásában [11]. Ez a. tulajdono
soknnk kedvezett. hiszen a gyógyszer ára és a 1n1u1-

kac.líj rendezése aJapvetc'.í kérdés volt abban a. vi
lághan. 
~ Dr. 1\ragy Béla. l!J2-J-től 1027-i.g a Ciyógyszorészi 

Ji:rtesítG szerkeszt6je volt [8]. Lapjában rendsze
resen heszúrnolt a ,.taksa-harc" f8jle1nényeir61. 
Szán1talan cikkben küzdött a gyógyszerészek jo
gaiért, a karon belüli viszályok füloldúsáért, a puti
k1tsok 111egboc:süléséért. 

lD25-töl haJálái!!gyó~vs:.r.erészi tecl111oló[dát taní
tqtt a 13ndapestt' Ciyógyszorész T'ostüleÍ: gyógy
Hzoré;.;zg;vakoruuki ta11fulya1uúri. Nagy Ltu.láH::ial é:-; 
l~lhi\·at~Jtt:-;ággal uktatt:t a:;, ifjúságot a gyakorlati 
uvóu-y:-;zeré.-izet fontos tudnivalóira. „I1nígven ké
~-~nC:l tnn ndulás tortúcska ... " - kezdt~~elűadú
'<l it [21J. 

f)r. ;.\Ta(Jlf .JJrHát a i\:Iagyaror:-;zú-gi C~yógyHzerész 
l~gyesiilot elnük:-;ége felkérte egy gyakornoki ta11-
köny\7 n1euírá:-;úra és az az Jiiuvesület kiadásában 
jLdc;1t ineg,::1035-hen (2. ábra).'-.i:\ 111ajd ötszáz olda
las könv\· a gyakornoki tankönyvel..:: sorozatában 
az ötödik köt~tnek a Ciyakorlati gyógyszorészotnok 
11. rösze ( .. ). ábra), antelyet a könyv előszavában 
dr . .!Jcrlr i!);ulrc gyógyszerész hézagpótló kézikönyv
nek nevezett. l\Ieirtalálható benne tuinclaz, arni a 
koráhhan n1egjele1~t hasontárg,yú u1íívekh6l hiány
zott, ;.; .:uniro a g_-yúg,yi-;zorészgyakornokukuak első
sorhan szük.ségo volt: a gyógyszerészi tcehnika ki-
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n1erítő összefüglalúsára és a ga.lenusi készítrnények 
előiratainak szakszerű 111agyarázatára, [15a]. 

Ez időben lépett érvénybe a IV. l\Iagym· Gyógy
szerkönyv. Dr. Naq!J Béla köny>-e bemutatja azo
kat a készítu1ényoket és eszközöket, an1elyek az új 
gyógyszerkönyyben már szerepelnek. Például a 
Ciyógyszcrkönyv felvette a hivatalos készít1nényck 
sorába a steril injekciólrnt is [15b ], elrendelte, hogy 
minden patikában legyen „tablettasajtoló" . 
. l~ szerző szerint „ ... a 111ai nehéz gazdasági viszo
nyok között sokszorosan fontosna.l\: tartjuk, hogy 
a gyógyszerészet szerezze vissza a gyáripart.ól a 
tőle elvett 1nűküdési kürt, arnel:,y kenyerének ina 
jelentős részét képezi, szükséges, hogy a. tabletta 
készítéssel olyan részletességgel és alaposan f(Jglal
kozzunk, an1i 111inden gyógyszerészt képessé tegyen 
arra, hogy tablettafor111ába.n is kielégíthesse az 
orvos és a. beteg igényeit" [15c]. 

Dr. 1'la;1y Béla 111ásodik könyve a B-isn1.ut.subga./
lút új clőállifrí8i, ·utódja a {!yógy8zerlári laboratóriun1-
ban ( 4. dbra) 1930-ban a szerző kiadásában jelent 
1neg. ~'i rnü előszav~iba.n írja: nÉvtizedek óta küz
dök. a gyakorlati gyógyszerészetnek. 1nint tudo-
1nánynak olís1nertetéséért. ... l\lost aztán gyakor
lati térre visze1n át a propagandát .... ~4nnak bizo
nvítúsára. hogy a gyóg_yszertári laboratóriun1 ala
p~s és racioná:Üs 111unl~ájával inég a gyáriparral is 
versenyre kelhet egy-egy készít1nénynok az eddigi 
gyártási n1ódoktól eltérő, gazdaságosabb előállí-
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tása révén - egy ilyen kutató viz15gúlat lcfulyta~ 
tását is1ncrtetc111. l)éldát akarok rnutatni \.:artár
sairnnak, hogy hasonló elgondohis alapján a gyógy
szertári laboratóriun1ban szá1nos vegyi gale11ikun1 
új clú{dlítási 1nódja dolgozható 1nég ki. 1-Ia az el
járás bevó,,lik é;:; gazdasúgos, egy-egy gyógyszertúr 
specializúlhatja rnagát egy ilyen galcnikun1 előállí
tására. Ebből is látható, hogy ha forgalomtöbbletre 
törekszünk, nern kell okvetlenül egy új specia.litás 
bevezetésére gondolnunk. 

?tíunkárn során sorra veszetn felfedezésének ér
dekes történetét, gyártúsi elj{trúsait, is1ncrt g:yógy
;;zcrkünyYi cl{íiratait. Ez11tú11 sajút kísérleteiinet 
inutatoiu be, a1uc.•lynek révén t'ij, olcsó el6állítúsi 
rnúdot sikeriilt talúltuiin. Tl:IHjd. az {dtala1n ajánlott 
1negf0lclc:i \-izsgálati n1t'1<lszerek ka1H:sá11 a fonttJ~ 
sabb ::rvúuvszerkünyvek \·izs~úln ti ntúdszereit: i;-; 
i_isszch~t:~o;liítú kritÍkíÍYal isr'l1ertete1n, véµLil új 
órték1neghat..úrozÚ;C-;i n11!1dsz(:l't Í:-; ad(1k ... " [lGJ. 

Szintén a szerz(:i ldadúsúban jelent rneg 1D38-han 
,,.:! 11-o.ry!Jcn:oc.·Htca8 c8/crcl.: l.·on::cri:dlá hatá.sánai: 

fc{/'cde;;/:.~·c (:.:; alkal11uc:.:ú.~·a a (/!JÓ[J,IJs::cré.~·.-::,f, ypal.:orlat
han" cünü kötet (5. ábra). ~-\. bevezct6hijl iclé
ziink: „J~z alkalo nuna l. . . a f!YÓC:Yi:iZerek konzer
vtdúsú{lall 111i11dinkúb1l vezeb·;~;,er~f iet játszó vegyi 
anyaq-!ral, a p-uxybcnzoesa \·as est.erre 1 részletesen 
fug1all~ozu1n. hog~v az idovunatkoz('i teljes irodal-
1u;lt, S<tjú t viz:iu;Úlatai111 an vagú Vili kit.~uéNzÍ t.Ye 
n1egis1nerl1ossék 'Cs rnindP1111:t}li1~ gyak{fl'i<~t-nkhan 
hasznukra ford[thassúk" [17]. 

5. álira 

i~egyedik 1uuukúja ~:1 slcrilc::é8 kézikönyve, 1110-
lyet a (Jyógyszerészi 8zerule adot,t ki valószínüleg 
lH:J~J-ben. (_ . .:-\ kiadús éve a könyvben ne111 szerepel, 
de a felhasz1t<í.lt irodalorn dátu1nai az elélbh 01nlített 
üv::;zú111 Yill('>diságút. itlútárnasztjúk.) , ,8zúzadunk 
elc\jén a patikusok netu részesültek olyan alapos ki
képzésben. atnilyenre szükségük lehetett a sterile
z~;:; terén. E~zt 11101gúnszorgalornból kellett n1egta
nul11iuk." E 1nü a ::iterilezést, a fertőtlenítést, a 
konzerválást i::; részletesen tárgyalja. i\. kézikönyv 
az angol és a svújc:i gyógyszerkönyv utasításait is 
útYcszi [18]. 

, . .-\ Hterilezési eljárásokról a negyedik l\-Iagyar 
Ciyúgy;.;zcl'könyv c:::;ak últalúnossúgban intézkedik. 

}.J"e111 is törekszik specüilis eljúrúsok is1ncrteté-
:-:.érc. 1~zt a hiányt pótolja a sterilezés egész foga-
!i!tllkilrét fp\i_ilelíí kéziküny\··· [18]. 

!Jr. 1\'(({f/J _/JJ!a érden1ei clisn1eré:-,éül 1U2D-ben az 
\'. kerületi .Ua1111t'Jnia utc:úhan (rua XIIL kerület-. 
I-lajk :Lúszlú utca) patikajngnsítvúnyt kapott [7J. 
:.\ „ Pallas .~\thene" nevet Yisel<:i gyógyszertúrat 
at111vi uunddal. hozzúél'téssel és eszt({til~~i érzékkel 
retH.iczTc lie. l~ogy a f/)vúros legszebb gyögyszer
túrainak ef..(yiko lett. (.:\ bútorok közül néhánv rua 
ís l:í.thatóJ:-i)atikújút később eladta, és vissza.-t'ért. a 
0zer\•ita téri ... Bel\-út'()si'' gvúgy;:;zertárba, arnit; tel
jes cgészéhcn út.vett. cgyi~Ícj(Üeg úthelyezett a tér 
l.\_~tiífi Nii11üor nteai oldalára. és ezt is 111üvészicn 
berendezte [12]. (_::\ gyógyszertár rna a F6városi 
'J~<tnúcs Ciy1Jgy:)zert-úri 1\.özpontjának 50ü. szá111ü 
11atikája.) 

.:-\ „-BolYúrosi'' ,S!yú;;yszertár dr. J.\'auy Béla ide
jc;lien az 01'.-;z<Íg egyik neves ho111eopat,ha patikájtt 
i·olt. . .'\. hoen1npatha (hP . .:..;nnszcnvi) gyógyn16clot., a 
teriué;..;zetes liiolt'igiai gyúg.vít.úst felkapták a rnúlt~ 
szcíz<t (1 h<t t t. :\Te,::.:te1 en1 t('-í_jc __ E fa h ncu1ann iS'ú 111 uc.1 
( l 7;)5~-18-l:rJ néinet or\·ti:-i. íJ azt úllította, hogy a 
1v_:teu.-;é\"!ek cln1útú~.út <iz t~redeti hetc2;Sé!2hez'-ha
sr nll;·s l~·;·Jros úllap' itn:dz eU;idézése ere'(:ln~Cnyezné. 
f·l'r > n1e111 ia thict = has( H t [('> 8Zun \·edést ki vúl tani. 
:\ g\-,íu:vkezclésre 10-szeres. lflU-szurns sth. hígí
tú:-n\. ú'i-;. dilt'i(·ii.)kat. ha.c;znúlLtk, ainolyokben cs';tk 
nyon1ok \i;u1 fedezhoLt~k fe[ <l hat:.úany~,tgot [ 1 DJ-

I{ece11tú rúj;\ J'i)pp:u1L \·1\ltJ~zatrJs \·olt;, it,,-: ernbcr 
('_i;ö....;z 11<1 pját:. szahúlyoz(í rendelkezései oldatokorL 
olygoplcxeken ken:::;ztii! a napi növényi fürcU.ikig 
111indcnn:.: kiterjedtek [~O, :21J. 1~hhen a gyógyn16d
ha11 az or\·us r111'ikiirll~So csak a tüneti kezelésre szo
rí tk( lZ\Jtt !' 1 \J !. :\z Phlu„:z ~ziikséges U)'ÓC:VSZCl'hÍgÍ
t.cÍ_~íJkat <l L:v{\f..!vszert<írak ké:-:zít~ttöl~'el~)Jr. 1Vt'f:;11 
j]rf/rt. egyk'(;ri '-1'.1,ltikájában ina is sok-sok dilú~i~'i 
(!) 1, '{)".!• 'f);1 . l !H'lyét iírzík a fiókokon rnegn1a
radt. jelzések. 

l:'úradhatatlanttl duluoZ!Jtt a k<1ri l~rdekckért é~ 
egyik lötrchuzúja a' .~yóg,vszcrtár-tulajdonosok 
·r1~n„·L--\. szövotkczetónck. _-\ ~r:El=tI.1.A védjeggyel 
.uvúrtott é:.; furgalon1ha hozott. ('ikkek csakis gyÓQ"V
;.;;,crt:úrakban -\'oltak kaphat,ók és_íg,v az<1kal:~se'íi'ol 
rnúsutt 11etn lehetett heszerezui. Jgv ..-é<lekeztek a 
<lni.~6ri:.'tk t:ürvt~nyellenes vt•rscnye.__Öllen [0]. 

, I~gy n1(L::ii.k ~t1:i1,ií!úsa ;_\ ~r,n~ajdnnosok l~udap_es,~i 
Cf;;uscrszeri~1zss::alo Labur<-ttor1u1u.a. „ . .:\.bb;u1 az ido
h~n '-l~ornoly t'údo1nányos ol6relépés, a rnai szak-
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felügyelet előfutárn volt. A gyógyszerabpanyago
kat, drogokat kiszállássttl a patikában szakszerűen 
vizsgálták 111eg." Az üzleti szellem előretörését 
visszaterelték a tudományos magas szintű gyógy
szerellenőrzés keretei közé. Később ez a gyógyszer
vizsgáló állomás Spergely Béla és Spergely Béláné 
gyógyszerészek ERI injekciós laboratóriumában 
kápott otthont [14]. 

A kari elisrnerés és 1negbecsülés csúcsa volt, an1i
kor 193G-ban megválasztották a Budapesti Gyógy
szerész Testület elnökének. Elnöki megnyitójában 
új munkaprogramot adott. Tervbe vette, hogy 
rendezi u, rnunkakörök feladatait: az egységes kézi
ela<lási taksát, a gyógyszerek piaci árának nyilván
tartását, a betegbiztosítókkal kötött szerződések 
ügyeit, a specialitások gyárosaival való 111egállapo
dásokat1 a sajtó- és a :propagandaügyoket, a pati
kák inspekciós beosztását, a belső gazdálkodást, a 
vagyonkezelés rendjét, az allmlmazottt1k GYÓJA 
(ll Gyógyszerészek Jóléti Al1tpja) ügyeit, az orvo
soklml vtt!ó együttműködés megszervezését [13]. 

1Vagy Bélát, a hun1anistát sokat foglalkoztatta 
a gyógyszerészek özvegyeinek, árváinak és az alka1-
1nazottak nyugdíja. ezért kezde1nényezte a C~ YÓJ.~A 
létrehozását, a1nelyik nyugclíjat biztosított nekik 
és segélyeket is adott. Elnöki rnüköclését a béke és 
az egyetértés fáradhatatlan keresése jellemezte. 

1D38 derekán jelentkező szívpanaszai iniatt 
vissza kellett rnnulnitt [12]. Betegségét előbb itt
hon, majd külföldön kezeltette, állapota átmene
tiletr jaYult. de 1 fl40 júliusában szeptikus tünetek-

kel újra kórházbtt került és július 17-én befejezte 
életét [11]. A budapesti lfozii Imre úti sírkertben 
nyugszik. 
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o\dnl, 1929. 10. C-1-yógyszerészi Sze1nle I. szó1n, 1937. 
- 11. Gyóg)'Szcrészi Szeinle :106. ol<ln\, 19•!0. - 12. 
G-yógyszerészi I\:özlöny ·131. oldnl, 19-10. - !:{. C+yógy
szer0szeti l·Ielilnp 308. oldnl,,: 19,10. - 1,1. l)iüriuru 11. 
t.Ívfolyurn :{. (7). szá1n, 22. oldul. - 15. J)r. 1\'agy l:J1ifa: 
(}yaknrlali gyógyszerészcl. a) 13evezf'h), b) -!07. oldal, 
e) 1G4. oldal, Budapest., 1935. - HL :\ liisnnllsub
gtdlut új elóúliítüsi 1nódja, BuJapest, l 9:Hi. - 17. 
f)r, J>.'ayy Béla: P-oxybcnzoesuvilS est.erek konzervú!ú 
hat.ástí.nnk felfedezése és ulkn-h1Ht'lAÍNt1 a gyógyszerészi 
gyukorlnt.han. I3udupe:;i,, 1938. -- lii, f)r. ]\'agy ]j//u: 
.:\sterilezés kéziklinyvt,. Be\·L~zetés é:; 199. oldnl. - 19. 
J"tévai Lexikon, 226. o!dn!. - 20. J)r. n1cd. Oerhan! 
Jlrrdr111s: Lchrbucli Jer Biolngischen lfeilinitt.cl 1. 
Leipzig, I9as. - 21. fir. f)obozy Gy11fcí1nt: Szcn1élyP.s 
közlése. 

L. 1~ !'ny e;.:" Ln c z k (,): ]J'i!.la 1·Vagy (ISSS-!YJO) 

:\ survoy is givon ou Llio life and tlclívit.y of Béln 
l'1'"ugy, founder of a phfu·11111cy, 01u~ of t.he pio11cf·r:o of t.be 
1nodcru phllr11u1ccuiicn! lcchnnlngy, teuchPr, edillff nf 
t.ho profcssion11l journnl us \vcll as thc hite pre:-;idC'ni of 
t h0 1}hunnn.ecui icnl Cnrpnrnt ii!n in 11udapt·~;;. 

([?()városi '11anúcs C!yógyszertúri J(öz11ontja. 506. 8Z. yyógy;:Jzertrfr. Budapest. 
i11artinelli tér 5. - 1052) 

.Í~rkezett: la8G. VII. 25. 

A GYÓGYSZEHÉSZET LATJN-Al\IEHlKABAK 

Brackcrlz I?.: I\:rankenhauspliarn1azie S, (4), 120-121 
(1987). 

A III. l!11'in-nrnerikl1i gyógyszcrészt.udonuinyi kong~ 
rc;:;szn"rH 1981L nnvr;1nhcr· :~o. t\s doee1nliPr 5. között ke
rült sor l\fontovideóhun (Uruguny). :\ résztvovók szúrnn 
800 volt, do sok jelentkezűl netn tudtak fogadni, oly 
nagy volt az érdoklödés. 'l'éintii vúllozutosuk voltuk: 
olsósorLun ÚU'llHtkológin, kozn1otiku, élehniszorvizsgú
lat, kórhlizi és klinikui gyógyszerészet, tninöségellcnór
zés, gyógyszer-engedélyezés, t.c<.!hnológia, rudiogyógy
szerek, gyógyszerészi ké1nin, fnrrnnkognózia, rnikrobin
lógia. i\ fontos 1negnyilvúnulúsok közül kie1nelendó 
l. Ituiz (Chile) elöadúsn, idü lt vényírúsi szoküsok és uz 
üngyógyt:izorelésról szólt. Panuszoll!1, hogy az olóírúsok 
ellenére u bonzodiuzepin-szúnnuzékok 50%-út, vény nél
kül udjlik ki. L. 1\1. Gutierrez (Puorto Itico) arról szólt, 
hogy az isn1crct:ekei; i1 geriútriu, az id<lsok gyógyszere
lése terén ki kell egészíteni. - 1\I. Bnn1n (.Argcntinn) 11 

szüj- és kürörufájás állutjúrvüuyuiról szólt; ez n kérdós 
noru rnegoldott Dél-1\rnerikábnn. Sokan szóllek u gyógy
szerészképzésról, norncsnk dél-a1nerikni, hunern ész1tk
u1ncrikui ús európai viszonylatban is. lj'clsoroltúk u no
hézsúgeket, azt, hogy a klinikai g)'Ógyszorészoti folada
tokrrt való képzés rnonnyirc hián}'zik (9G). 

J(eniplcr 

C+l:-ÖG:{SZElll~SZEI\: l\lEGÍ'l'ÉLJ~:-:J.E 
,,;\ Nl;~PESSJ~G 1\I„1'~\I, 

Phnnn. Ztg (Frnnkfnrt) JS::!, (:~3), 1969-1970 (1987). 

~\ gyógyszerészek - n1ik6nt, korúbln~n - jelenleg is 
inagas pozíciót foglnlnak el nbbnn 11 rnngsorlinn, nn1el,y H 

foglalkoztisoknnk n 1n·c·:;zt.izsét rnéri n lukosság ki.irébou. 
:\z~1l*i.öl 7-ig terjed() skúla legtnagasnbh fokün - 2i'i 
1negjelült foglulkozüs közül - nz orvosok üllni1k G,l-e:o 
értókkcl, tiket kö\.·etik az ti.!lntorvosok (5,7), 111ajd u fog
nrvosok és nz ügy\·éclck k(l\·ct.keznck, cg~:nrúnt 5,G-e:o 
értékkel. Ezután n pnpnk (fi,5), n1ajd köz\·etlt~niil n 
gyóg;:szcrészck (5A) u sorrenrl. ~\ gyógyszcn'.~szekkel 
azonos pont!:!ZÜ!!1ot. értek el a 111t.:rllökök és az ügy~szPk 
i§. Az építészek pontszánia egy tizeddel kisebb (5,a). 
OkeL követik a kóz1nűvesck, és velük azonosak 11 házi· 
urak (5,0). J~rrlekes, hogy csnk ez után jönnek az írók ú:o 
a szö\·ctsógi pnrlnrnent képviselői, cg_ynrüut 4,8-us ér
tékkel. :\z ez(, kü\·et.6 fngl1tlkoziü:nk kffziil c"nk néhány 
t\rdekeselth nclntot sorolunk fel: n iévéripnrtcr é"1 a szfÍ. 
1nítási.cchnikui sznk(•rnlicr egynrúnt. ·!, 7 pontot ért el, 
n hirdelúsi sznkc1nbcr esnk 4,2 pontot, ndg n legutolsó 
helyen n biziosíttisi ügynGk ú!I :{,2-es értékkel. 

l\'Iindezt egy intézet dolgo:.r.tu ki 1006 rcprezenüitív 
inórlnn kivúlnsztnt.t; üllnrnpol_rri:ír 111eqkórdcztísóvel (10G). 

]\* crnplcr 


