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f}yógys:zerés:zellörléneli közlemények 
Gyógyszerészet 23,. 47'0-41'3 19'1'9. 

A műszaki tudományok gyógyszerész művelői 
VL rész .. Meissner Pá~Trangott (1778-1864) .. 

DR TÁPLÁNYIENDRE 

A szerző az erdély·i születésű, szász rienizetiségű 
_!lfeissner Pál gyógy8zerész-vegyész, a bécsi rriűszaki 
faiskola műszaki-vegytan professzoráról emlékezik 
ineg születése 200 éves évfordulója alkalmából . .M él
tatja a neves gyógyszerész oktató, 1ievelő, valaniint 
niűszaki tudo1náriyos 1n-unkáját, szakirodalmi tevé
kenységét .. .Mint gyógyszerész, a hazai gyógyszeripar
nak volt úttörője, műszaki főiskolai tanárként a gőz
fűtés terén ért el ne1nzetközileg is elisniert ne'Cet. 
1852-ben az Osztrák Vasúti Igazgatóság a wsúti 
kocsik fűtésének megoldását tőle vette át, rnajd nem
zetközileg rendszeresítette Kiváló művelője volt a pi
rotechnikának is, a pirotechni.kai ipar úttörőjévé 
vált. J>.T eves tanítványa volt Irinyi Ján.os, a za}talanul 
gyúló foszfor08 gyufa feltalálója. 

* 
200 évvel ezel6tt 1778. március 23-án született 

az erdélyi Medgyesen .M eissnei Pál Traugott 
gyóg,yszerész-veg,yész, a hRr,Ri l\fűsza,ki Főiskola 
kés6bbi kémia tanára [1, 2, 3, 5] Édesapja szász 
i:i:emzetiségű városi sebész volt, aki korán elhunyt. 
Ozvegyen maradt édesanyja újból ferjhez ment 
Wagner János evangélikus lelkészhez, aki a gyer-

1 ábra.. ilfeissnei Pál Traugott (li?8-186J) (.Szozó 
gyűfteményéből) 

Jnek }J1e·issner Pált gondos nevelésben részesí
tette [3J Korán megnyilatkozó természettudo
mányok iránti érdekl6dése miatt gyógyszerészi 
pályára adták Négy középiskola elvégzése után 
1793-ban Segesvárott Schuster Frigyes-féle „Ko
roná" -hoz címzett gyógyszertárba került gyógy
szerészgyakornoknak [5] Kiváló tanítómestere 
szakma-, hivatás-, emberszeretetre nevelte. l\íegked
veltette vele a kémiát, amit kés6bb hivatásául vá
lasztott Négy évi gyakornokság után 1797-ben 
Bécsben beiratkozott az orvosi egyetemre, ahol 
Jacquin Miklós Józs~f (1727-1817) professzor, 
kémia botanikai előadásait hallgatta, aki azel6tt a 
selmecbányai Bányászati Akadémia kémia, me
tallurgiai tanszék első tanára volt .. Két évig gyógy
szerészi provisori állást töltött be Meissner Aus
seeban (Stájerországban) állami sóhivatali gyógy
szertárában. Megtakarított pénzén egész Auszt
riát bejárta. 1802-ben a pesti egyetemen gyógysze
részmesteri (1nagister pharmaciae) oklevelet szer
zett Több évi segédkedés után Brassóban telepe
dett le. Itt 1805-1814-ig a „Fehér Templomhoz" 
címzett gyógyszertár tulajdonosa lett. Jólmen6 
gyógyszertárát 1815-ben eladta és egész családjá
val együtt Bécsbe költözött. Az újonnan alapított 
bécsi Polytechnikum (ma Műszaki F6iskola) ad-

. junktusa, majd kémia professzora lett.. 30 évig 
oktatott a műszaki főiskolán, 1815-1845-ig 67 
éves korában nyugalomba vonult és 86 éves korá
ban Neuwaldeggeben halt meg [3J 

_A,f eissner Pál gyógyszerészi tevéken,ysége 

Az Erdélyi Gubernium iratai között megtalált 
Nyulas Ferenc (1758-1808) erdélyi föorvos „Ge
neralis \Tisitatio" című patika vizsgálati jegyző
könyvéb61 tudunk meg sok érdekes dolgot Meiss
ner Pál brassói gyógyszertáráról, és gyógyszerészi 
tevékenységéről.. A következőket olvashatjuk a 
jegyzőkönyvben: 1 

}•lyulas Ferenc „Generalis Visitaio"··ja 1807-ből 
22 

Brassóban 
.~'1eiqsner Pál U'f ! 

A g,)'ógyszertár a főtéren idegen házban van, jó, 
száraz helyen ugya.n, dt:; nagyon közel a. n.-1ásik két 
gyóg:ysze1 tárhoz Becker- és Bergleiter-féléhez. A 1nűhely 
(officina) a hozzáér tő belép6 szá1nára n1ár az első ráné
zésre is tetszetős, tágas, hosszú, ragyogóan tiszta, jól 
renclt-.zett, rnin<l külső l_átszatra, mind a tudon1án~y 

l l.:rdé!J i Guberni11111 (3090-1808. in politicis) üatai 
között talált „Gene1alis v·isitatio" részlete. Az írást: 
D1, Szőkefali·i-1>.~ agy Zollán ta.láHa, Fordította: Dr, Vida 
T~·.vadar tud. 1nunkatá.is 
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kívánahnai szerint is. Dicsérni való, hogy az edényekre, 
-1nelyben vegyi készítmények-vannak, arégielneve
zésen kívül felírták az edény hátsó részére az újabb 
elnevezéseket is Továbbá nündenfajta n1ozsá1 üveg· 
ből való„ Szóval ebben az off'iciában nyilvánvalóak a ha
ladó szellemű gyógysze1észet nyomai. A zsiradékok és 
kenőcsök tartp_.sára való ónedényeket azonban - a1ne
lvek inkább szolgálnak díszül, rnintigényül, ki kell még 
d'serélni„ 

A laboratóriu1n tiszta, világos, elég tágas, kiválóan és 
szakszerűen van berendezve több tűzhellyel, még a 
destilálló berendezés is inegfelelő helyen van. Hasonló
képpen elegendő 1nennyiségü edény és szükséges hasz
nálati eszköz található benne. Ugyancsak a kívánaln1ak
Ii.ak 1negfEilelő világos, szá1az, tiszta, rendezett az anyag
raktár, an1elyben nlinden edén·yen, dobozon jelzés van 
A gyógyfüvek, gyöke1ek tárolója is szellős, világos nád
födéllel borítva van. t\.. pincéje is az éppen az officina 
alatt van és onnan lf;het len1en1ü A szokásos inódon 
n1egvizsgá.Ita1n n1incl az egysze1ű, n1ind az összetett 
gy ógyszerkészítn1ényeket a vegyi készítinények 
nlind teljesen szakszerűen lettek elkészítve 

Külön helyük van a 1né1geknek, s ezek zár alatt 
vannak ~t\..z ott volt angusztura kérget 2 Plecker orvos 
korábban lepecsételte és elvitte. Élő herbáriu1n nincsen. 
A könyvtár állornányát - a gyógyszerkönyvön kívül 
néhány újabb - 1négpedig nagyon ajánlott gyógysze·· 
1észszerzők lnűvei alkotják. Jegyzőkönyvek nincsenek 
Ne1n tudta1n ellenőrizni az á.razást: nen1 találtan1 
ugyanis egyet.len előírás n1cllett se1n az árat odaírva. 

A tulajdonos Meissner Pál Ú1·, akit 1802-ben avattak 
gyógyszerész1neste1ré Pesten Szerény, sZéles körű, 

nagy tudású fiatal e1nber, aki S7.orgalrnasan foglalkozik 
az ésszerű gyógyszerés:ttudon1ánnyal Gyógyszerész
gazdálkódását arra a fejlődésre építi, aniin a ké1niai 
Ludo1nány haladt az utóbbi időben Segédet szolgá
latára ne1n tart. Első gyakornoka Rendel János, a máso
dik Fleischer György. Labo1 ánsa nincs, csak egy szolgája 
van 

}~zt a vizsgálatot szept. 9-éu végezLein J{leess And1·ás 
elnöki titkár Úr, mint kineve7.ett biztos jelenlétében 

• 
_l{ eissner a gyógyszeripari kisüzemnek létesítője 

és annak egyik hazai úttörője volt, aki megelőzte 
.• _j ........• l!Jm:anuet Henrich ]Jferck (1794-1855) gy9gysze

részt, aki Darmstadtban 1827-ben állított fel első 
gyógyszervegyészeti laboratóriumot [12] M eissnei 
galenikus gyógyszerkészítményeivel, gyógyszer
a!apanyagokkal ellátta a környező kisebb gyógy
szertárakat. Házilag állította elő pi a Hoffmann
szeszt, szalmiákszeszt, am1nónium-karbonátot, il
lóolajokat vízgőz destilláció útján, ecetsavat, 
foszfmsavat, salétromsavat, angoltapaszt stb. 
J'oggal tekinthetjük Meissnert a hazai ga!enusi 
labo1ató1iun1 g·yógyszeralapanyagok készítése 

egvik úttörőjének Ő alkalmazta a gyógyszertári 
gyakmlatban az areométert a folyadékok .sűrűsé
gének mérésére pl. alkohol százalékos tartalmának 
meghatározására stb. Eljárása osztrák gyógysze1-
könyvek pi PHARMACOPOEA Austrica 1812---
1814-es kiadásában is szerepel Innen a magya1 
gyógyszerkönyvek is átvették az I-VI Magyar 
Gyógyszerkönyvben m!nd máig hivatalos [15] 

_3ie·is8ner Pál a 1nűsza.ki tudoniányol., rniiiel~je 

~fagyarországon a XVlll század elején nem 
volt n1űszaki félisk_ola. J(ossitth Lqjos és Széchenyi 

2 Galipea oíficinalis (Rutaccae család) lvunásszü1kc 
d,rog. fűsze1e„ szagú R.égen étvágyjavító clixireket, 
tintu1 ákat, g) óg:y bo1okat készítettek belőle \ ·1 ~ én1et 
Gyógyszerészkönyvbcn lü\·atalos volt (sze1z<'i) 

István kezdeménvezésére létesült 1846-ban a Jó
zsef Ipartanoda, amelyből a Műszaki Egyetem ala
kult ki. A magyar diákok a bécsi Polytechniku· 
mot (Műszaki F6iskola) látogatták. Ennek első 

műszaki ké1niai professzora J.l:feissner Pál volt. 
Neves tanítványa Irinyi János (1817-1895) a 
foszforos zajtalan gyufa feltalálója [7, 8] Irinyi 
találmányának történetét így írja le: 

„Mikor a bécsi politechniku1n ké1nia tanára J.lfeissne1 
élt, én a7. ő, ő az én kedvencen1 volt Többek között az 
ólomdioxidról ta1tott előadást, s a barna port kénvirág
gal dö1zsölte össze üveg1nozsárban, ígérvén a fig:y·flhnes 
hallgatóságnak, hogy a kén meg fog gyulladni Mikor ez 
nem történt, neke1n hamar az jutott esze1nbe, hogy ha 
kén helyett foszfort vett volna, ez 1nár régen égne 
Ebből áll a találmány" [10, 11] 

Az Irinyi János életével foglalkozó élet1aj.zi regények 
felelevenítik tudo1nánytörténetünk érdekes alakját, a 
sovány, kissé görnyedt hátú, alacsony ter1netű, ősz 

hajú, bőbeszédű öreg Meissner professzort [8, 9] (1. sz 
ábra). 

Jli Ű'3zaki alkotásai 

Meissner ne1ncsak a gyakorló gyógyszerészetnek volt 
kiváló lnűvel6je, hane1n a inűszaki tudo1nányoknak is 
ezen a téren is szá1nos eredeti ötlete, taláhnánya volt 
pl. a fényképezés, galvanosztégia, elektrotechnika, 
pirotechnika és gőzgép tökéletesítése terén. Tudon1ányos 
ötleteit az Allge1ne1nen Ausburger Zeitung cÍlnŰ lapban 
publikálta [12] l{ülönösen Angliában, :Franciaország
ban, Olaszországban keltek visszhangra az ötletei és 
talábnányai Legjelentősebb szabadalma a gőzfütés 

technikai inegvalósítása volt. 1855-ös párizsi kiállításon 
1nutatta be a gőzfűtés előnyét a kórházak, Cineletes 
házak, középületeknél. Az ő elgondolása szerint vezették 
be a gőzfűtést a bécsi közkórházban, kaszárnyákban és 
a bécsi Polytechnikun1ba, ahol tanított. Neki köszön
hető a gőzfűtés á.ltalanos elterjedése Európában. Így 
lett a tüzeléstechnika európai úttörője Sokat foglalko
zott a vu.süti 1nozdonyok tökéletesítésével a közlekedési 
tE:chnikában l\iozdonyok, füstcsövos fekvő kazán típusa 
az ő elgondolásán ala.pul. Ő vezette be a vasúti kocsik 
gőzfűtését a. közlekedési technikában 1852--bon az 
Osztrák \T asúti Igazgatóság ezt a szabadalinat átvette 
és llf)Jnzetközileg rendszeresítette [12, 15] 

SzakiJ odribni teréh:enysége 

Széles körű szakirodalmi tevékenységet folyta
tott, melyek négy csoportra oszthatók: gyógy
szerészi, műszaki, kémiai, tudo1nánytörténeti 
G1jógysze1észi 5zakirodal1ni n1űrei \!~ orschlage zu 
einigen neuen \7"erbesserungen pha11naceutischer 
Operationen Bécs 1814 .. Ebben a könyvében gale
nikus ké~zít1nények előállításával és gyógyszer
tári eszközök leírásá\ al foglalkozó könyvét a 
gyógyszertechnológia első hazai úttöröjének lehet 
tekinteni [IG] (2 ríb;a) Die Araometrie und 
ilu·er· Anwendung auf Chen1ie und Tecl1nick (Bécs 
1816) Ezen munkájában a gyógyszeranyagok síl-
1 űség1nérését dolgozta ki areo1néteres eljárással 
}fódszerét az osztrák és n1agyar gyógyszer könyvek 
egyaránt átvették. Chemische Aequiva!enten oder 
Atomenlelne zum Gehrauche fü1 Chemiker Phar
maceuten und Technike ge1neinfasslich darge
stellt (Bécs 183±) Daltoni megfogalmazásban is
n1erteti az elerr1ek ato1nsúlv,.iszonvait, s az at-0111-
súlvok isn1erete birtokába~~ a sztÖchion1et1iának, 
kérl1iai Hzá1nításoknak \·áhk kezden1ényczőjé;,;·é. 
ennek fontosságát hang8úly·ozza a g~Tógyszerészi 

~vakor]atban és a prepa1ativ ké1niai inűveletek-
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2 ábra Meissner · T1orschlage zu einigen neuen Ver
besserungen pharrnaceutischer Oper·ationen cimű niunlcájá

na,k círnlapja (Szerző gyűjteményéből) 

3 ríbro. Jieissnu },·eves Si1sten1 de1 GheiJiie cí11111 
trznkönytének f1 chnlapja (S'zoző gyűjternényéből) 

ben. Kémiai tanítás, oktatás szempontjából kül
földön is nagyraértékelt munkája: Neues System 
der Chemie ( 3 ábra). Ezt a hatalmas 2240 oldalas 
kémi'l,i tankönyvet 1835-ben adta ki Bécsben 
l\Iint a címe is elárulja, új rendszert vezetett be a 
kémiai oktatásba Az eddigiektől eltérően általá
nos, szervetlen és szerves kémiára tagolta a kémia 
tudományt. Rendszerét az európai tankönyvek is 
átvették, nálunk Than Káioly A kísérleti che
miáját is (1897. Bp) már a Meissner rendszerében 
írta. Rex Sándor.· Általános és anorganikus che
miája is még a régi Meissner-féle rendszert kö
vette. 

M űsza,ki kémiai művei: Handbuch der allge1neinen 
und technischen Chen1ie, µielyet 1819-1833 között öt 
hatalmas kötetben adott ki Bécsben, kora valamennyi 
műszaki kén1iai ismereteit felöleli Die Heitzun!I mit 
er>viirmter Luft (1823 Bécs) című könyve a g6i'fűtés 
műszaki megoldásával foglalkozik. Ezzel alapozta meg 
a rnűszaki tudon1ányokban ne1nzetközileg is elisn1erte l 
a hírnevét. Fabrikation des Zuckers aus Runkelrübel 
(Bécs 1830) Ebben a művében a répacukorgyártás 
technológiáját írja le. Vortriige über Pyrotechnik 1852. 
Bécs A pirotechnika tudományos eredrnényeit fog
lalta össze. 

Tudománytörténeti művei: Justus Liebig Doctor der 
Medicin und Philosophie, Professor der Chernie {Frank
furt 1844) Liebig tudományos, oktató, kutató, főleg a 
szerves kén1iai munkásságával foglalkozik 

Orvos, gyógyszerészi, közegészségtani tudományok 
története szempontjából érdekes és értékes munkája: 
Beitriige zur Kenntnis der Cholera ... {Bécs 1864) 
Az 1850-es években kitört európai áltálános kolera
járványt írja le. Járványtörténeti szempontból értékes 
a'datokat szolgáltat, Munkásságának elismeréséül több 
tudós társaság tagjának választotta. 

M eissner Pál gyógyszerészt a felsorolt szakiro
dalmi tevékenysége, oktató-nevelő munkája alap
ján nyugodt lelkiismerettel a műszaki tudományok 
egyik kiemelkedő alakjának mondhatjuk. A mű
szaki kémiai irodalomnak európai hírű úttörője 
Irodalmával kezdeményezője volt a XIX. sz köze
pén kifejlődő vegyiparnak A növendékei közül 
leginkább lrinyi János volt az aki eszméjét hazai 
viszonylatban igyekezett megvalósítani. Kiváló 
vegyész szakemberré nevelte magyar származású 
tanítványát [18]. Irinyi egész életében büszke is 
volt neves tanárára [10] Magyar gyógyszerésztö1-
ténészek is Ba1·adlai János, Bársony Ele'mér, 
Orient Gyula munkájukban neves, kiemelkedő 
gyógyszerésznek tekintették Születése 200 éves 
évfordulója alkalmával kegyelettel emlékezzünk 
meg róla Emlékét a többi neves gyógyszerész 
között őrizzük meg 
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ABIOP BcnoMHHaer 4JapMau;es1a-XHMHKa, po;i;oM na 
IpaHCHJJ&BaHHH, ·caKCOHCKOH HaQHOHaJI&Hoc111, npocpec
copa TeXHHlleCI<oH XHMHH B·&eHCKoH ·rexHnqecKoll Bhlc
rneH lliKOJihI, no CJiyqaro 200-JJeTHeH rop;OBil{HHbI co ,ll;H5I 
er o pomneHH5I 06cymp;aeT npeno,u;aBa 1eJihCI<YIO, aocn11-
ra1eJI&Hy10, ,u;aJiee 1exattqec1<y10 aaY'IHy10 pa6o·ry, npo
cpecc11oaan&tty1~ .rrttrepaTypayro )'.(e5ITeJJbHOCTb nsBec1-
ttoro qiapMau;esTa. l{aK <tJapMau;eaT 6bIJI nttottepoM eett
repcKoíí cpapMau;eBrHqeCKOÍÍ npOMbIIJlJieHHOCfH, KaK npe
no;i;aeaTeJib rexHHqecKOH awcrneH UIKOJibI ott aasoesan H 
Memp;yHapOJJ;HOe npH3HaHHe B o6JiaCIH napoBoro OTOITJJe
HHH B 1852 IOAY Ynpasneatte AncTpHHCKHX )l{ene3HbIX 
,[(,oporo or HCfO B351JI, 3areM BBeJJO B Me)Kµ;yttapOAHOM 
Macrn1a6e perneHHe oronJieHHH menesHo,a;opo)l<HbIX ea
roH. ÜH ÓbIJI OTJilll{HbIM i:i;eHTCJieM H B OÓJiaC'IH rIHpOieX
HHKH, cran llHOHePoM nHpOTeXHlll{CCKOH npOMbIWJICH
HOCTH. 3HaMeHHTCJibHhIM ero yqeHHKOM ÜhIJI HHom M puHu, 
OfI<pb!BaieJlb cpoc<tJopHbIX cnnqeI( BOCITJ1aMeH)lIOil{HXC51 
6ea rnyMa 

Dr. E. ~rá p 1-á li --yr i: -T'liariii'ac·ists ·involved iir -thc 
developmentoftechnologicalscience.s„Part VI. P T Meiss·· 
ner (1778-1864) 

ln com1ne1noration of the second centena1ry of the 
birth of P. T. Meissner, a native of Transylvania of 

Saxon nationality, his work achievements are reviewed 
_4._s a pharmacist, he had been a pioneer of the Hungarian 
pha11naceutical industry, as a professor of chemistry of 
the Vienna Technical College he achieved internationa.I 
ackno,vlodgen1ent by his results in the development of 
stea1n heating. The Austrian Railway Direction adopted 
his heating systen1 of the rail,vay cars \vhich has been 
internationally standardized later I-Ie was also an out
standing pyrotechnician, a pioneer of pyrotechnica.l 
industry J I rinyi, the inventor of phosphorous 
1natches, which ignite noiseless, \vas an~ong l\leissner's 
famous students 

E„ Táplányi: Apotheke1 
technischen TVissenschaften VI. 
(1978-1864) 

als Bahnbrecher der 
Teil: Pál T. Meissne1 

Der Verfasser gedenkt des Apotheker-Cheinikcrs 
Paul 11eissner, des ehemaligen Professors der Techni· 
schen Hochschule in Wien, aus den1 Anlass des 200-
jahrigen Jahrestages seiner Geburt Der Verfasse1 
\Vürdigt die Unterrichts-, Erzichungs-, technisch-wissen
schaftliche-, und Fachliteraturttitigkeit des be1ülunten 
Apothekers. Als Apotheke1, \Var er Pionier de1 un
garischen pharmazeutischen Industrie, als Ho_chschul
lehrer er\varb er sich auf den1 Gebiet der Dampfhei· 
zung auch international einen anerkannten Namen 
Sein berüh1nter Schiller war J"ohann Irinyi, der Ent
deckcr des _sich gerauschlos entzündenden phosphori
schen Zündholzes 

* D-ro E Táp lány i: Farmaciistoj ag"antaj en tek
nikaj sciencoj VI-a. par.to Meissner Pál Trangott 
(~778-1864) 

La aűtoro - okaze de la 200-jaia da.treveno de la 
naskigo de I_)aűlo Ivleissner farmaciisto-ke1niisto -
re1nerno1as pri la teknika-ke111ia profesoro de la viena 
teknika akaden1io, kiu naskigis en Transilva.nio kaj 
estis sakso-nacieca .. La aűtoro pritraktas la inshuantan, 
edukantan kaj teknikan-sciencan laboron kaj fakli
teraturan agadon de la konata farn1aciisto„ ICiel fa1-
1naciisto li estis pioniro de la pat:r·olanda n~edika1nento
indust1io, kiel teknika akaden1ia p1ofesoro li atingis 
ankaű internacie rekonitan non~on sur kan1po de la 
vaporhejtado En la jaro 1852 la Aűstra :B"'ervoja 
Direkcio Q.e li transprenis la solvon de hejtado de la 
vagonoj, kaj poste gin oni ankaű interna.cie sistemigis. 
Li estis elsta1a aganto ankaű de la pirotekniko, kaj 
farigis pioniro de la pirotechnika industrio Lia fa1na 
diséiplo estis János Irinyi, la investisto de la senbrue 
ekbrulanta fosfora alu1neto 
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Érkezett: 1978. V.. 17. 

GYÓGYSZEREK MEGŐRZÉSE GYERMEKEK 
ELŐL 

M&M • ÖAZ, SS (16), 302 (1979). 

Gyógyszereknek gyennekbiztos helyen történő táro
lása a legjobban és legolcsóbban véd meg mérgezés 
okozta gyermektragédiáktól. .4- gyógyszertartály „tit
kos" zárja ne1n jelenti a legjobb megoldást. Ezek az 
ún. gyer1nekbiztos cso1nagolások kis gyermekek által 
nem nyithatók ki, vagy ha mfgis, arra a gyern1eknek 
hosszabb időre van szüksége. Igy esély van rá, hogy a 
szülők vagy más felnőtt közbeléphetnek, 1nielótt a baj 
megtörténik. A tablettáknál és drazséknál ina már álta.· 
lánosan alkalmazott buborék-csomagolásnak előnye, 
hogy belőlük esetenként csak ~gy-egy szemet tud a 
gyer1nek kiszabadítani, így nagyobb 1nennyiséget ne1n 
igen fogyaszthat el a gyógyszerből. A buborékcsomago·· 
lással ellentétben a „titkos" záraknak számos hátránya 

van Az NSZK gyógyszergyártó vállalatainak szövet
sége felkérésére gyern1ekorvosok egy sor ilyen bizton
sági csomagolást vizsgáltak meg kis gyermekekkel 
kapcsolatban„ Kitűnt, hogy idevágó tanjátékokból 
szerzett tapasztalataikkal hosszabb-rövidebb idő után 
rájöttek a dolog nyitjára. A költséges záró rendszerek 
védő hatása ezzel 1negszűnik. De nehéz helyzetben 
vannak az idősebb (65 éven felüli) szen1élyek is, akiknek 
nagy része tapasztalat szerint állandó gyógyszersze
désre van utalva. Egy angol statisztika :kin1utatta, 
hogy az idős betegeknek fele ne1n képes segítség nélkül 
felnyitni a biztonsági cson1agolásokat Az idegen segít
séggel felnyitott cso1nagolás tartalmát azután dobo
zokba, vagy csészékbe ürítik, a1ni gyermekek szá.má.ra. 
új, fokozott veszélyt rejt magában. A legjobb védekezés: 
minden gyógyszert gyer·meknek hozzá nem férhető helyen, 
elzárva tartani (116) 
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