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nítványai számára jegyzetet biztosítson [5]. Win
terl professzor 39 évig tanította e két tárgyban az 
orvos-- és gyógyszerészhallgatókat Mégpedig abban 
a korban, ainikor a ter1nészettudományok für1a
dalma elindult és a kémiában egymás után buktak 
n1eg az évszázados ehnéletek Ezért bízott elsősor
ban saját kísérleteiben, amelyek azo11ha11 a hiányos 
felszerelés és a rossz, szennyezett alapa11yagok 
miatt néha tévútra vezették. Későbbi tanítványai 
emiatt elméleteit fem1tartással fogadták, de meg
tanulták tőle az önálló gondolkodást és a lelkiisme
retes munkát. Arra is megtanította őket, hog.Y kü
lönösen a természettudományokban ne1n állhatja 
meg a helyét a magányos kutató ; csak az együtt
működés hozhatja meg a megfelelő eredményt. Ezt 
vallotta egyik írásában: „Hiába faradozunk, hogy 
a ter1nészettudományolc határait kiszéleSítsük, ha a 
különböző tudással, ismeretekkel bírók nem egyesí
tik a munkájukat" [9] Megállapíthatjuk, hogy 
Winterl professzor oktató munkássága kor szakot 
nyitott a magyar gyógyszerészet fejlődésében, 
ezért megérdemli, hogy 200 év után is megemlékez
zünk róla. 
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A szerző felidézi a gyógyszerészeti tudományok egyik 
lelkes és eredményes művelőjének, a huszonöt évvel 
ezelőtt elhunyt tudósnak emlékét Az 1889-ben 
Erdélyben született és nevelkedett, néhány budapesti 
év után 1921-ben Debrecenbe érkezett, s ott meg
telepedett gyógyszerész-orvos több rnint negyed száza
don át elsőként vezette az általa berendezett s elgondo
lásai szerint kifejlesztett debreceni egyetemi gyógy
szertárat Emellett igen termékeny miivelője volt a 
gyógysze1észeti tudományoknak erről tanúskodriak 
nagyszámú tudo11iányos dolgozatai i<> ]J}zeknek 
mintegy Jele német nyelven is megjelent 

Legjelentősebb, szinte hézagpótló munkája volt 
- a maga idejében - a két kiadást is megért Mikó 
Kommentár néven emlegetett rriűve 

Éveken keresztül munkatársa, majd felelős szer
kesztő,ie volt a Debrecenben megjelenő Orvosok és 
Gyógyszerészek Lapjának Tagjává választotta a 
Pharrnazeutische Monatshejten és a Microchimica 
Acta szerkesztő bizottsága is 

* 
Az 1889 március 21-én Abrudbányán született 

Mikó Gyitla a gyógyszerészi pályát választotta 
élethivatásul 1910-ben gyógyszerészi oklevelet, 

majd 1912-ben gyógyszerészdoktmi fokozatot szer
zett a kolozsvári egyetemen [lj Az értekezés ki
(lolgozásában az egyete1n kémiai intézetében veze
tői voltak dr Fabinyi Rudolf professzor és dr Széki 
Tibor egyetemi magántanár [2] Még 1912-ben fel
ke1 ült Budapestre, ahol 1913-ban kötelező katonai 
szolgálatra hívták be_ Ezalatt kitört az első világ
háború, így annak végéig katonai szolgálatot kel
lett teljesítenie Közben 1916-tól már a budapesti 
egyete1ni gyógyszertá1 ban is 1nűködött, Debrecen
be -való távozásáig Közben 1921-ben orvosdoktori 
képesítést is szerzett Budapesten Debrecenbe 
1921 noven1berében kerül az eg,yete1n orvoskarán 
újonnan létesített gyógyszertani intézetbe tanár
segédnek, majd 1923-ban kinevezték az ennek 
keretében sze1 vezendő egyetemi g,yógyszertá1 veze
tésére; eg:yben az orvdska1 tb adjunktusnak is 
megválasztotta [3] A gyógyszeitár berendezése és 
átadása rendJ{fvül i1agy erőfCszítéseket kívánt a 
fiatal tudóstól, hiszen abban az időben a pénz 
roha1nos elértéktelenedése igen nagy mérvű volt. 
A felmerült nehézségek ellenére a debreceni egyete
mi gyógyszertár - hála Mikó fáradhatatlan szer
vezőkészségének - 1924 áprilisában megkezdte 
működését - ha igen nehéz körüln1ények között 
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és ideiglenes elhelyezésben is. A gyógyszertár 
1926-ban költözött be a klinikai telep fölvételi 
épületébe, még mindig ideiglenes elhelyezésben [ 4 J 

Mikát az 01vostudományi kar 1927. június 22-én 
- benyújtott 14 tudományos dolgozata, valamint 
az előírt eljárások után és n~yilvános próbaelőadása 
alapján - habilitálta. Próbael6adását „A klóros
víz pótlására irányuló törekvésekről" címen tar
totta Ezekután gyógyszerészet (orvostanhall
gatóknak rendelvénykészítés) tárgykörből egyete
mi magántanári minősítést n~yert a Vallás- és Köz
oktatásügyi Minisztériumtól [ 5] Ezután rövidebb 
ausztriai tanulmányutak következtek. Két évet 
töltött Bécsben mint a Collegium Hungaricum 
tagja Ott-tartózkodása alatt főleg kolloid- és mik
rokémiai eljárásokat sajátított el Hazatérése előtt 
(1930-ban) számos német, holland, belga, angol, 
francia és svájci egyetemet keresett fel a rokon 
intézetek tanulmányozása végett [3J Ezek hatása 
volt, hogy hazatérése után nekikezdett a még min
dig ideiglenes elhelyezésben működő debreceni 
egyetemi gyógyszertár további kifejlesztésének 
A létrehozott különböző mikro- és fizikai-kémiai, 
valamint biológiai értékmeghatározások céljára 
szolgáló, laboratóriumokkal bővült intézményről 
jogos büszkeséggel, gazdag képanyaggal közölte 
ismertetőjét [6]. 

Magántanári képesítését 1932 ben a „Gyógysze1-
rendelés és értékmeghatározás" tárgykörre is ki
terjesztették [3], amelyet 1938-ban egyetemi rend
kívüli tanári cím követtet [ 4 J 

Számos tudományos munkája foglalkozott a 
gyógyszerek, gyógyszerkészítmények azonosításá
val, szennyezések kimutatásával, valamint azok 
értékmeghatározására szolgáló módszerek, kidolgo
zásával. Külön ki kell emelni a két kiadást megért 
művét Ez, a maga korában hézagpótló munka amel
lett, hogy közlia IV Magyar Gyógyszerkönyv teljes 
_ sz_övegét_, új elj~rást is k()zöl számoi; _anyag yi~~gála
tára; az egyes gyógyszereknél szereplő vizsgálatok
hoz magyarázatot fűz és felhívja a figyelmet azok
ra a körülményekre, amelyek a gyógyszerek vizsgá
latakor zavarokat okozhatnak 

Minden gyógyszernél rövid hatástani ismertetést 
(alkalmazás, adagolás) nyújt Felsorolja az organo·~ 
terápiás gyógyszerek előállítását, egységesítését és 
azok értékmeghatározását. Ezt a munkát számos 
gyógyszerész és gyógyszerrel foglalkozó szakember 
közel két évtizeden keresztül, naponként eredmé
nyesen használta 

A gyógyszerész-továbbképzésnek mindig lelkes 
híve volt s mint a Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság és a Magyarországi Gyógyszerész Egye
sület Debrecen-vidéki kerületének közös rendezésé
ben 1938 január 10-18 , valamint szeptember 
5-14. között Debrecenben megtartott nagy sikerű 
továbbképző tanfolyamok vezetője, azt intézmé
nyesen is szolgálhatta [7, 8] 

A nagytekintélyű, bécsi Wasicky professzor töb
bek között tőle is kért véleményt „Milyen követel
ményei va.nnak eg:y gyóg~yszerkönyvnek" cíinen 
feltett körkérdésére.. Mikó részletes fejtegetéseit 
a Freie Apotheker-Stirnrne című lap 1933 júniusi 
száma közölte [9] 

Alapításától kezdve tagja, majd 1929 áprilisától 
vezetőségi tagja volt a Magyar Gyógyszerésztudo
mányi Társaságnak [10, 11] A társaság munkájá
ban részt vett; sokszor tartott előadást annak 
ülésein, és szán1os dolgozata éppen a. társaság 
„Értesítőjében" jelent meg. Tevékeny részvételéért 
1939-ben Jakabházv-emlékéremme] is kitüntették 
[12] 

Tagja volt a debreceni Tisza István Tudományos 
Társaságnak is és éveken keresztül volt főtitkára 
az Országos Közegészségügyi Egyesület debreceni 
osztályának [ 13] · 

Tudon1ányos n1unkásságának külföldi elisn1eré
sét, illetőleg megbecsülését bizonyítja, hogy a Bécs, 
ben kiadott Pharmazeutísche Monatsheften és 
l\iik:rochin1ica Acta cín1ű tudományos folyóiratok 
szerkesztő bizottsága tagjának választotta [3] 

Szóban és írásban M-ikó szii1nos alkalommal 
különböző helyeken igyekezett népszerűsíteni tu'. 
dományágát .. Több meleg hangú megemlékezését 
olvashatjuk a gyógyszerészeti tudományok egy
egy neves nrlívelője, vag,y a gyógyszerészi közélet 
egy-egy kiválósága elhunyta alkalmából 

Meg kell még emlékezni arról a nagy jelentőségű 
szakmai inunkáról, an1elyet a Debrecenben kilenc 
éven keresztül havonta megjelent, igen nívós szak
lappal az „Orvosok és Gyógyszerészek Lapjával" 
kapcsolatban kifejtett. A szerkesztő bizottságának 
majdnem kezdettől fogva tagja, majd referáló 
rovatvezetője, a gyógyszerészi rész szerkesztője, 
végül az utolsó három évben felelős szerkesztője 
volt Nen1csak neki, hanem munkatársainak is 
szá1nos tudományos közleménye ,jelent ineg a lap 
hasábjain [ 4] 

Mikó Gyula 1950 januárjában nyugalomba vo
nul [15] és hosszas betegeskedés után 1951. feruár 
26-án halt meg 

Hövid n1egen1lékezése1n teljesebbé tételé1e, befejezés
ként n1E;gadon1 Mikó tudon1ányos n1unkáinak teljes 
jegyzékét: 

J. A pa.1 a-difE:nilol··4in1otil és dietilrnctán ni ti o és 
an1ino vegyiileteiről. Gyógysze1 észdoktoi i értekezés, 
Kolozsvár 1912. - 2 Atropin mérgE;zés eSEJte pulvis 
liguiritiae compositussal Gyógyszerészek Lapja, J 924 
- 3 A calci_µ1n carbonieun1 vizsgálata„ Magy. Gyógysz. 
Tud Tá1s. Ert. 1, 44 (1925) -4 A pu1inSZ§:Ílnlazékok 
reakoióii·ól l\fa.gy Gyógysz Tud Társ. E1t 1, 88 
(1925)„ - 5. Kodein po1ok é1tékmEJghatározása. (Mikó 
Ist'l.,ánnal). Gyógyszerészek Lapja (1926) -6 A guara· 
na tartalmi 1neghatá1·9zása. (Mikó Istvánnal) Magy 
Gyógysz. Tud. Tá1s. Ert 2, 8 (1926); Pharn1„ Zentrh. 
6·(, ] 93 (1926). -- 7 Az antipy1·inu1n coffE:i1!0-citiicun1 
vizsgálata. l\iagy Gyógysz Tud. Tá1s E1t 2, 88 
(1926); Pha1m. Acta Helv .. (1926) - 8. A kló1os-víz 
elta.rthl}.tóságá16l és é1tékéről l\fagy Gyógysz. Tud, 
Társ. E1t 2, 163 (1926) - 9 Változások a vérben 
szt1ichnin hatásá1a (Pala Terézzel). Magy 01v„ A1chí· 
vum 1927. évi l füzet; Arch f exp Path u. Phauna·· 
kologie B. 119, 273 (192'7). - 10 Jodidok, b1on1idok 
identifikálása és egyl).1ás tnelletti kin1utatása llfagy 
Gyógysz Tud. Társ. E1t 8, l 15 (1927); A1ch. Pharrnaz 
u. Ber Dtsch. Phannaz. Ges. 265, 340 (1927). -11 
A theob1·01ninum nat1iun1 sa.licylicum theobi ornin tar·· 
t,?-hnának n1eghatá1'ozá.sa. 1\1.agy Gyógysz. Tud. Társ 
Ert 8, 127 (1927); Pha1n1. Acta Helv. 2, (19:?,7). - 12. 
Az apornorfin színreakciói és rpo1fin n1elletti kirnutatása 
1\.1.agy. Gyógysz. Tud. Társ. Ert. .'3, 130 (192'7); Phan? 
Zentrh 68, 193 (1927) ·- 13 A kinin-sók, talleochin 
reakciójáról. ~fagy Gyógysz Tud. Tá1s Ert '5, 205 
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(1927); Pha1m. I\ionatsheften (1927) -14. A klóros-víz 
pótlására irá.nyuló tö1ekvésekről. Gyógysz„ Lapja ( 1927); 
Kongresszus alkahnából németül is. - 15. Az ec:etéter 
(etilacetát) tisztít.á.sa ópium és ópiu1nkészít1nények é1-
tékn1eghatá1ozásához Magy Gyógysz. Tud. Társ. Éit. 
4, 392 (1928). - 16. Makro- és mik1'0eljá1ás a koffein 
tat talmú drogok é1tékmeghatározásá1a. Magy. Gyógysz. 
Tud. Társ. E1t. 5, 384 (1929); Pha1·n1 Monatsheften 
(1929). - 17 Mak1'0·- és rnik1üeljárás a koffein tartaln1ú 
drogok éttékmeghatározásá1a. II közlemény. I\~agy 
Gyógysz. Tud. Tá.rs. Ért 6, 30 (1930); Pha1n1 Monats
heften (1930)„ - 18. A digitalis és infúzun1a. Vidéki 
Orv. és Gyógysz Lapja 2, 184 (1931). - 19. A pilulae 
laxa.ntes vizsgálata és é1 tékmeghatározása. Vidéki 01 v 
és Gyógysz. Lapja 2, 232 (I 931). - 20. Az áloé salétrqn1·· 
savas színreakciójá.ról Magy. Gyógysz. Tud. Társ„ Ei t 
7, 499 (1931) - 21; A cetaceum vizsgálata. Magy. 
Gyógysz. Tud. Társ Eit. 7, 501 (1931). - 22 .. Prüfung 
und We1 tbestitnn1ung det Pilulae laxantesPharmacopoea 
Aust1iaca VIII. Pha1m Monatsheften 1932 - 23 
Nátriumszalícílát, nátriumbika.rbonát, ipekakuana, cu
kor, atropin (hioszciamin) és morfin egymás melletti 
kiinutatása Vidéki Orv. és Gyógysz. Lapja 3, 11 (1932); 
Pha1rn. Aota Helv. 1932 5 sz„ - 24. A theobrominum 
natrium salicyliu1n tit1imetJiás és g1avimet1i,_ás érték
meghatározása. Magy. Gyógysz Tud. Tá.rs. Ert. 8, 34 
(1932); Arch. Pha1maz. u. Ber. Dtsch. Pharmaz Ges. 
270, 163 (-1932) ·- 25. Kofftiin, a1nidopirin és fenacetin 
egy1nás, melletti meghatá1"0zása. Magy. Gyógysz. Tud 
Tá1s E1t. 8, 30 (1932); Pha1n1„ Zent1h„ 1932. évi 12 
száin. - 26. A Wallrabe„féle jodomet1iás koffein 1neg
hatá1ozás módosítása. Magy. Gyógysz Tud. Tá.rs. Ért. 
8, 291 (1932). - 27. A m ki1. Tisza István Tudornány
egyetem Gyógyszertára. Ismertetés Magy. Gyógysz. 
Tud Társ. '.Ért. 8, 307 (1932). - 28. A tinctura kolae 
koffeintartalma Gyógysz. Lapja 1933. évi 2 szán1; 
Pharm Zentrh. 74, 301 (J 933) - 29. A hyd1argyrum 
bichlo1 atrnn corrosivu1n, illetőleg a szubli1náthengerkék 
egysze1ű acidimet1iás értékmeghatározása Gyógysz 
Lapja 1933 évi 5. szá1n; Phar1n. Monatsheften 1933. -
30. A pilulae ferratae é1 ték1neghatá1"0zása ( La;jbek 
Jenővel) Gyógysz Lapja 1933. évi9. szá1n. -31.Meddig 
mal'adhat hatásos egy inzulin oldat? Orv. és Gyógysz 
Lapja 4, 106 (1933); Pha1rn Zentrh. 74, 561 (1933). ·-
32. Az új brit (angol) gyógysze1könyv„ Folyan1atos 
ismertetés. Orv. és Gyógysz Lapja 1933. évi számaiban 
-· 33„ Milyen k5vetehnényei vannak egy gyógyszerkönyv„ 
nek Orv. és Gyógysz. Lapja 4, 178 (1933); Freie 
Apotheker f3tün1nen_ 19_33._II._Sondei·_heft .. -"3~„~ A th!3\T~ 
bronünum natrium salicylicum argentometriás érték 
ineghatározása. Orv. és Gyógysz Lapja 4, 204 (1933)
Pharm. Monatsheften 1933. évi 11 szám. -35. A hexa-; 
metiléntetramin argenton1et1iás értékmeghatározása 

Gyógysz. Lapja 1933 okt. 15-i sz.; Pha1rn Zent1h. 74, 
642 (1933). - 36 Az új (\l„ kiadású) svájci gyógyszer
könyv ]'olya1natos isn1c1tetés Orv. és Gyógysz. Lapja 
I933-34. évi számaiban - 37. A_ negyedik kiadású 
Magyar Gyógysze1kön:yv isn1e1 tetése„ Orv. és Gyógysz. 
Lapja 19:34-36„ évi szán1aiban; Pha11n. Zent1h„ 75, 
389 (1934). - 38. Alkálijodi<lok értékmegha.tá1'0zása 
01v és Gyógysz. Lapja 6, 126 (1935) - 39 A De1na]go„ 
nil „Chinoin" éiték1neghatá1ozása.. 01v. és Gyógysz 
Lapja 6, 153 (1935); l'hmm Zentih. 80, 257 (1939). -
40. Vizsgálatok az en1brionális szívhonnonnal (dr. Törő 
Irnrével). Gyógyászat 1935. évi 37 .. szi;i1n. ·- 41. A pen
tametiléntet1azol készítmények (Cardiazol, Tetraco1) 
értékmeghatározása. 01v. és Gyógysz. Lapja 8, 110 
(1937); Pha1m. Acta Helv 11, 31 (1939). - 42 A IV. 
Magyar Gyógyszerkönyv Komn1entárja, két kötet 
640 oldal. Pannonía Könyvnyon1da Debrecen, 1936. -
43 A nemi ho11nonokról. Gyógyszerészi Zsebnaptá1, 
Budapest 1937. -· 44. p„AminobenzolszulfOnan1id tab
letták és kúpok értékn1eghatá1'0zása 01 v és Gyógysz 
Lapja 9, 151 (1938); Pharm Zenbh 80, 198 (1939). -
45. A Ph. Hg. IV-nek meg nen1 fE:lelő gyógysze1ek1ől 
Gyógysz. Szen1le 1938 évi 26-28 szám. - 46. A IV 
Magyar Gyógyszerkönyv Kon11nentá1ja. Második bőví„ 
tett kiadás 672 oldal. Pannonia Könyvnyo1nda, Deb
recen 1940„ - 4 7. A fern1entun1ok1óláltalában. A Gyógy· 
szerész .8, 444, 475 (1948) 
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ÚJ KÓRHÁZ A MEXIKÓI FENNSÍKON 

Rcf Phann Ztg 120 (9), 272 (1975) 

Albert Schweitzer születésének 100. évfürdulóján, 1975. 
januá1 14-én egy újonnan létesített kó1házat avatot~ 
fel Theodor Binder dr. német orvos és en1berbarát 
Mexikó n1agas felföldjén A létesítmény része annak a 
segélyp1ogramnak, melynek az a rendeltetése, hogy az 
ottani mintegy 150 OOO lelket számláló, nagyon elha„ 
nyagolt kö1üln1ények között élő Mazahua„indiántö1.zs 
életkörülmé.nyeit megjavítsa. A kórház megnyitására 
n1integy 1000 Mazauha jött össze, és ebből az alkalom„ 
ból film is készült a Binder.háza.spát munká.já1'6l, nle
lyet ennek a 3000 méter 1naga.sságban fekv6 te1 ületnek 
a kultúrába bekapcsolódása terén végeztek. Különös 
figyelmet é1demel az az erőfeszítés, an1ellyel mexikói 
viszonyok között elképzelhetetlenül gyo1san épült fel 
ez a „Hospital 1\.íazahua Albe1t Schweitze1" nevet viselő 
kó1 ház. Minden téglát, rninden csővezetéket és felsze1 e~ 
lési tárgyat l\Iexiko Cityből kellett a 3000 méter magas-

ságbani kopái fCnnsíJ.-:on elte1ülő kisvá1osba, Sa.nta Ana 
Nichibe eljuttatni„ 01 ömteli hangulatban jöttek össze 
a fátlan, sivár hegyhátakon élő indiánok, akiknek festői 
öltözetét és ünnepi táncát is megörökíti a filn1, melynek 
célja az .is, hogy a világ segítőkész közvélen1ényének 
figyelmét er1e az elhanyagolt vidék1·e és annak nyorno1ú
ságos körühnények között élő lakóiia felhívja (II5). 

RB 

GYULLADÁST GÁTLÓ ANYAG A VÉRBEN 

Pharm-P'6ss Öst. Ap Ztg 29 (9), 173 (1975) 

A londoni King's College Hospita.l egy kutatócsoport
ja az ernberi vérből gyulladást gátló anyagot izolált, 
1nelyet a sze1vezet maga tern1el. A Dr J. H Srnith 
ffrrmakológus vezette tean1 reméli, hogy mielőbb sike-
1 ülni fog az anyag kémiai szerkezetét felderíteni és ez
á.lta.I annak mest.e1ségfJS előállítását lehetővé tenni. EgJ1 

új reun1aellenes hatóanyag körvonalai bontakoznak ki 
(122) R. B 


