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(?}y6gyszerészellöriéneli közlenoényel~
Gyü::)·;;n,rtszd

~r..

111-180. 1981. ..

Böngészés a „Gyógyszerészet"-ben a 25. évfolyamba lépésünk kapcsán
L:\.NG :\lll~J,()S

_4 <'if;/,· 1110,:ai!.·s;;críi adato!.·at tár a: olrastí elé a
„(/yó{!ys:eré.-·r::.e!" cí111ií s:a!.·ür7n-ríl, a;; c[.„ú ,<;;;Ú1ntúl
a lcyutríhbia!.:iy. ~4 rrfloyatrí /Jcn1utafja a ff:jlűdr;s
útját a;;:ttl u - 11c111 titkolt - s;;ándé!.·kul. hoyy a la11
jörőjére 1·rnutf!.·o;;r) uondolato!.·at éhre.-;s::cn a;; olrnsúban.
I~gy-egy juhile111n j{i alkalon1 a n1egtett út út.tekínt{;;.;ére {;:-; a ,.hogyan továhh r· k(~rdés fel\·et.é::;ére. N,vugodtan inonclhatoui. hogy a szakrnai
szán1vet{:st a sierke;;zt{ís('.>g 1ninde11 száni n1egjelenése után. a tágabb szerkeszt{) bizottság pedig
legalább (:venként elvégzi. ;-; egyidejlileg az elc'}bhiekhen 111egfngalinazntt kt~rclé:-n·e is igyekHzik
1negfelelni. Ezért rán1 csupán az hárul, hogy a

teehnikai Hzerkesztés cildalt'tról la11oz;;;a111 rit eddig
1negjelent Nz{unainkat. \·iHszany(i\\·a az nlapítúsig.
a lap l~Hlí~hen történt n1cgi11dítústtig.
Egy újsúgot elindítani roppant nehúz feladat:.
Nnk túrgyahí.s, szaknHti n1egbeszélé;-; n,yornún ala-

kult ki a lap feladata és célja, tcrjecleline és for~
rnája, külalakja, kivitele. kiadója (~s nyonulája.
.A ké;.-;iratok hcgyíijtése jelentette a. 1nunka künynyebbik részét. inert jónéhány cikket n1egkap~
tunk eléídjétc'íl. „_<\ (iy<'lgyszerészn eírnií szaklaptóL
.<\;1, e1nlített eléíkészíb') tevékenység azonban úgy
clhúzúdott. houv ('(~lszeríínek látszott az össze~
!.!\'Ült anyagot 'ii.;-;sze\·ont szú1nban kiadni. Í!!Y az
l: ('.'.S 2. s~úlÍ1unk -~ ·!.8 oldalon - egy:.:zp1Te J~·lent
n1cg l\1;)7. nuí.j11::-; havúhan. ('í111oldalút: az 1. úl1r((

ni utat.ja.
/\- iru/r)J.·
T„apunkat a :\Il'dic·ina I~µí:;.;zsógiigyi l\.iinyvkiadl.)
\'úllalat seJ.dtette a Yilúura: () \·olt a kiad('111k ki·
lenc 6vfolv;l111nn út.
l DGG-tó.Í a k iadúst az I fj ús:ig i .L. . a pkiad{) V:U lala t
vette út. s {) gondozza azr'it:a is lapunkat. teljes
1negelégeclésün krC'.

.\'yon1drí/;

Elst; s;1,ú111unkat a l\o;-;suth Nvon1da kl:szítef:tl'.
ezt küvetéíen azonban nlind a nH~i napig is a H.c~yai
Nyon1da úllítja e\{í fol:yúiratunkat. ;\ 11yo1ndúszokkal is kit.linéí a kapc;;n\atunk: nekik küsziJnhL!ijiik
a gondos. szt'·p kivitelt.

:1 !11p :;rr;;dúju
profess;1,or. a lap alapít{J fríszer.
J)r. \"t)gh . :\ntal
keszt{íje az ()r\·ns~ I~:gészségiigyi l)o\gozók Szak;-;zer\·ezetének (iy('igysZen~sz :-:izakcso11ortjútúl kapta
1negOíz~1sút:. .~\ „gazda ., szerep6t az irltikü;i;ben
n1egalakult i\lagyar (iyr'igyszerészL\t:i '!'úrsasúg vette
út, neve a lap c:ín1oldalún az lSJüG. évi 1. szún1t"l'1\
szere11el.

f '<'is::c r /;!'s;;f 6
.~\lapító féíszerkeszb'ínk. dr. \'·t;{rh
l~\·folyanio11 út úllt !apttnk (;ii~1.
\·égéig.

.~\ntal

tizeniit
vagyis 1!171

.„·;;cr/;e«.,.,·:;tó"/.:
.Ezt a tl'\-éken\'St~get húro111 óvfolyatnou út dr.
Lúng J3lda lútt:a e.I (Jr);J7-l~Hi\l), lít c,U.v évfolya1ura
dr. T\.nvác:s l„ú;-;z\(') kiivctt:c (l\HiO). n1ujd dr. S;1,úsz
Jr'clclú.~·

(.i-yürgy !{tttn el ezt a kf~nye:-; felarlatnt ( J no 1~b'íl
az 1007. G. szún1ig). akinek ar. a;.;ztalát isnH~t: d1:
L{u1g Béla Vl'it.e út~(lOtií. 7. szú111t<'1l napjai11kig i~).

/. '''/"IY"'"

J.-.;b' <>ld"/
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11u<i"i'"·'1. 1 •J ,; ;. m ,;j", il"

S::c1Lc.dü!.·
i\z chnúlt övek ~orún lti alkalnnu11al vúltozntt
a szerkeszt(ís(;!.! iisszet!~icle. _'-\, vií.lt:nzúsokat lll'IH
egószen pont:n~u1 kii\'Cti lapunk fejrt;szt'. egy-egy
új tH~\- rendszerint csak töbh hónapi „pr6baidé)"
rnúltún kerül 0(1a ..~\ szerkc:-;ztésre v{d!alkozú túrsadaln1i 1nunkatúr:-:ak uu:vanis csak 1nenr:t küzben
lút.ják. hogy 1nik a tet'u;ivalók. 1nc11nyi ezeknek
az icl6sziiks6gletc, s ezt tudják-e tartósan 1cégezni

li8

vagy sc1n. I~n az adatokat a lap fejré.sz(~h{íl \·ette1n
át. J~szerint a szcrke.szt{).s1:g ii.sszetételc így ala~
kult:
l\!57. l. 5ZÚ!ntúl

lr. Ko\·Út·s Lúszlú
dr. 1\.ovt\.(•s Li'<szlú f!s Vúradi ,Jc'Jz;;pf
di·. Lii.ug Bt'·la (~s Vilradi .J(i7_<;pf
d1'. Li'uig Béla, RzPnt1riiklt'1si l'úl
t':s V1'tradi .r~Jzsef

Hl;)(). 5. i:;z{11utúl

UHi7. 7. szi'tuit.úl

dr. Szúsz Gyiirgy, Hz1•utniiklúsi l'úl
t':s dr. \·únidi ,Jú7_,wf
dr. Brnulut•r :\ntnl, dr. Szúsz Gyii1·gy,
Sz1•11t.ndkh'1si Pú! t:~s dr. \"ií.radi ,](i7_-;pl'
dr. Brantnvr :\utul, Szputniiklú<>i
! 'úl, di„ \" lu·udi .fú7_·wf t~s \·i1u·zp Zolt úu
d!', Braut1w1· Antal, dr. \"úradi
.Jt',7_<wf és di'. Vincz<~ Zoltún
dr. Brautrn·i· :\utal, dr. J,-:'it•kutz
Lívia, dr. ::\lolir Ta1nús t':;; dr. \'iiH·zt·

l !HiS. 1. :;zúrntúl

HH\!J, tu. sz1i.u1túl

1071. \. :;zúrntúl

Zoltúu
dr. Bt·un11wr :\utal, dr. J·Ltntni,!'i
(;\'iin.rv, dl'. :\lohr Tnniús
r'·s· d1·:-\'i1H•z1: Zolttin
dr. Bl~nkéí Gvüq.;\·, ür. B1,aut1H·r
.·\utal, dr. H;1rali!,;i Gyiil'gy,
dr. Vi1H'Z\.' Zoltún
dr. Jh·nké'• Gyr1rgy, dr. llrHHl1wr
:\11taJ {„-; dr. \·iueZ(• Zoltún
dr. I·:t>nki; (;yiirgy, dr. Hrrlllltwr
:\iitid, E,t;<'l'\'Úry1H" (\r. S agy ?.lúria
1'·s dr. \'iul'ZI' Zoltún
dt" l:h·nkó Gyéiqry, dr. Druut nL·1·
:\11tal és d!'. \·iu(•zt• Zr1ltún

1077. (\. szúrntúl

dr. Henlúi (iy(jl'I!\', dr. Bralltll('I'

:\Btnl, dr. K~n·i~~·~ Lú.:;z!/)
(",-;dr. \·i1H·Z\~ Zoltún

dr. Il1·u11tni'r Ant ni, dr. KovÚ(·,-

Lú.:;zlú t'·s dr. \·i1wzl' Zoltún
dt'. Bntl!tllt>!' :\ntid, Csapú Zultún,
dr. Ko\·;'u:s Lú;;z\ú {'.-;dr. \"itl!'Z\' Zolt úu

'1 1cch n i/;rt i .·r::cr/;c„r;tá
lD;J7. 1. sz{untúl Láng :ilik!ö.s
()/da ls.:á 111

ID57. 1. sz<'.untc'Jl 2-! olcla! (a borítt'i\·ttl együtt)
l\J;)\J. l. sz{untúl ·!U oldal (a horítún kí\·ii\)

rín1r

j\ szerkeszt{iséu: l:\etónek húnvatott~á!.!<Ít n1uta.tja, hogy jele1~1cg a hetedik helyen ao\gozik.
[(iilün irodahelyü;ég hiúnyúban ugyanis a szerkcszt{is('.>g re11clszerint. v;Lla1~1elyik .szerkcszt(ijl:11ek

n1unkahelyén ka{JOtt

~

ilyen-ol.ran -- hel.'/CL

l)ef'ogadúsunkat n1indi.u: kiisziincttel vettiik. de
snsen1 tekinthettük Vl:g1ege.snek. }legnldúst c:;ak
a znostani helyíink jelent. ahol a ::;zerkeszttíségnck

el6ször van kizárölagu.s használatúban lev(í .szolníja.
~~\z chuúlt kl~t l~s fér("vtizedbcn a kii\·etkez(í helyt>ken dolgoztunk:
I n57.
lH;JH.
1\lüO.

1Hö8.
1 \171.

1\170.

:1. sz{u11t6\ LX .. 1-Iíígyc.s li.:n(lre u. ·1. E(~)_-'f

( ;y<')gyszervcg,yészeti gyúr telepe
f~'lúfi~ct/si

ár

<

l nno. l. szúnnt'il
lBOl. l. szlluitól

.~! .~>.:crl·c.~·.:fr}.•3(;;1

l\l80.

1. szún1tí'il v·_1„ Jlajakov~zkij u. l·L (;yúgyért I„abo1'.
11. ::-:zún1tól ~\.[\'„ L:zsoki 11. :Hl/a.()()\'!
S. sziin1tó! \„JLL. Puskin ti. 11~13. (~vúuvBzcrészi l(érniai Jntézct
· '-·
12. szú1ntc'1l \'· .. Zrínvi u. 3. _I.'{)\·úrosi 'Ianúcs
e~ yógys~ertári J\.üz1 )011 tj a
l. szán1tlil IX .. }l{íu;yes l~ndre 11. 7. (i-}--'í'Jg_'i·szcn~:;ze{( Intézet
10. szútnb'il Xlfl.. \'isegnídi u. l\l. a ntc,gszíi11t 1:30-!-l'S (;_yt'Jg.)'8ZCJ"tÚr Jll:Jyén

[(evés szakht.p hoz hasz11ot kiadójúnak, ezért
a incgjelentl~téshez .sziikséges anyagi alapokat az
úlla111túl clotúció f'ornuíjáhan kapja rneg. l(ülünüsen ráfizetésesek a ki.s pé!dán)'sz{unú lapok, 1nint
a1nilye11 a „C:~y/1g.v.szerészct" is. a n1aga, rnintegy
két és fél ezres p(ddúnyszú111ú val. . _.\._ gazdasági
szabúlyozúk az utóblJi (•vckhen arra. ösztönöztek,
hogy t~ dntác:iök c:siikkcnjenek. illet{ileg ahol csak
lehet. szünjenck is n1eg . .li.:z. valan1int a papíráruk
és a inunka!Jérek niivekedésc okozta lapunk ei{jfizet{".si úrú11ak er{ítelje.s en1t•lked{~sét i.s. A.z egy{:ves
e\{)fizetési díjak így alakultak:
l \f;)i. !. ;-;zú1ntúl

-!·8 forint

1\1:)\).

(j (j

~. ."iZÚJHtÚ[

1HllS. !. ~zúinh'il HG
l. H7i. ;), .sz {un t/J 1 180
1HSO. !. sz{untól 2ü-t
l\181. !. sz{untól :Hifi
:\I(•gjeg.rzL~lll.

forint
forint
forint
forint

forint

hogy a lap adatait iarta!1naz('> ún.
helyesl~ll feltiin-

.. i1t1prcs.szu1nban" ninC';-; 111indiµ
tetve (kijavít\·a) az ;Í.r.

f lor í!rí
Igen szL•rl•ny kiilalakkal indult útj<ixa lapunk.
~:\z els<'í l·s a 111úsodik évfolya111 borít{ijúnak 1nin(·Í.sége az()nos a bel~{í oldalakéval.
„A n1úr 111eg.szokott kék le\·elez(J]apkarton borít<i
a 3. évfolya111!Jan jelent 1ncg. JE.zt a horítc'it csak
euv e;-;etben tettük fr~lre: az lnn:L {~\-i 3. szúnnrnk
a'~\Vinkler-c:entenúriu1n tiszteletére. an11ak e111blé1nújú va.I és szürke alapon kék n~V<Hnússal lútntt
na1 >V i liígot.
.-\ kék l>orít:ön a :-;zü\·e!.! c:s a dí:-;zítés id{ínként
\'Últozoit. Plddúul az 1\Hirl-: 7. sz{unon a. kü\·etkcz/í
fcliil11yun1at :szc~reriel: ,,;·\ gy('1gyszertúrak úlla1110~ílúsú11ak Io. t':vf'ordnl<'>júra'-· . .:\ I:L t"vfolyaintc'i!
( 1 !H\\J-t{í\) 1negjcle11t a kígyós kehely e111blérna.
,;,\z ünnepi 20.-évf'olyain liorítújúra rúkcrült a haIH"rkosz1)rúval övezett n:i1nai húsza::-: szú111. i\ :21.
(·,·fol.rantl/d a kíg_,.l.lS kehely jelk(~pet felvcí.ltutta
az ibi.sz fejti PhMar-111aki. ct gy(Jgyú.szat {í.s-cgyiptoini
iste1H:nek kt"pe. kezlilien a tudoinúnyt jelképez()
papyrus tekerccsl•l. Ez \'olt annak idején a .L\lag3'ar
(_~ yúgyszerl\sztudoinúnyi ]'úrsasúg e1n blénu.'tja.
.Jelen. 25. l~\·fi1!ya1nu11k borítújún szintén 1neg(,>t11li~kezii11k a J)(•gyed:-:.zázaclos jubileu111ról.
.~\ díszeken kíviil fontos jelek it:: helyet kaptak
a l>orítún. :\z 1\17:2. évi -!. szá1nt<'il feltüntettiik a
horíb'in az eµú.szségügyi lapok szúruunkra 111eghatúrozott ncn1zetkiizi .. kúdj(1t" (CF\"()(~i\l). a s;1,Ún1ra
utnlr'1 adatokkal. 1U7ti. l"vi 1:2. sz;l11111nkt('d pedig
küzi»ljiik a foly()ira.tok ne111zetküzi 11yilYántartú:-;úhan szcrep\('í jelzésiinket: -ISNN 001 i-fi03G.
f/ocufr1inl·
J-Til.r a llnrít<'l l1e\.s() (llda!tín liílhatú .. rrartaln111"
i:-; jelzi. ho!.!y a lapban ki)z<i!t dolgozatok közütt
iµyeksziink valan1ilyen rendet tartani. ])e a jelenleui nl\·ataink csak fokozatosan alakultak ki.
,\;, el;-;1,'í k1"t (·\·folyan1han 111ég csak a ,.(3yl'igy.szeri:.:nt('!'teb::.:·-· \·c.Ut l'l a t<'ibbi dolgozattól. 1 D;J$l-t(í!

GYÓGYRZEHl~SZET

1ns l. 1ni:íj11:.:

ta.Iálkozunk a .. rrovúbhképzé~'·, .. Szervezési kérdések'' (•s a „Jiliszaki fejlesztl~s''. valanlint a teC'hnikusnk szú111ára 111egnvitott ro\'attal. l~z utól1birúl 1neg kell jcgyezneín: hogy sajnos 10()1 úta e rovatba anyagot ne1n kaptunk. noha az cln1últ k.t~t
{~vtizedhcn t<ihbszür relineriilt az az igény, hogy
a teehnikusok szánuínt is kellene egy kiilön szaklap. _Ez az igény akko1· lenne reáli~.' ha a technikusoknak sz1'1lt') <-'ikkck fe:-:zeget1u~k lapunk kereteit.
vagyis olyan sok ír{t::::l kapnánk. a1ninek ne.111 \·agy
csak ho:;szl1 iítfutúsi icl{h·el tudnánk helyet adni.
Erriíl azonban. 111int láttuk. nine;.; szó. ellc;1kcziíleg,
hián)·nljuk. vúr.iuk és kérjük a technikusok továbl)képzésl-re alkalinas dolgozatokat!
„LeYél a :;zerkcsztt'íséuh ez" nivatunkat. lOüühan nyitottuk 1ncg. l3{u·' az. elst') húron1 c:vfcilya-·
nHtnkhan Í.'-' ,<.;zerepeltek o]\·asúi IL•\·elek. ezek az.011han !.!Vakorlati kl"nll·:-:fel,·ett"sek \·oltak. a1nelvekre
a sze'rf.:.:esz.t(·Ísl;f.!: 111indjúrt ,-{t\a;.;zt ir-: adott..~\ ké.s6hlJi
levelek inkúhb nh·as('1ink eu\·-euv fi~veletnre nH~ltú
1111„•;..d(tt:ú:-:út. ,·6JenH"nyl"t. t;i,f ék( >·;,tat·ú~át. 1n un kúj (1.nak eredn1t"nyl;t 1artaln1azz{tk. :-: e:;;eknek n1i11dig
i")ri"11J1111PI adunk helyet.
1D7J-11en talúlkoz.unk e]<'íszür a \.;:(;s(ih\i igen
_!.!azda!.! ,·itaalkalnu1ka t fprc•1nb'i .. T='úrn111'' rovat'11nkk·1~1. \·olt nl\·an. itt felvetett b:.1na. n1nihez
t ur·atnyi hozzú:-:z'(,Jlás c~rkf~ZL't t ( l 1!. . .(~ yú_gynövl',_
nyek a g,vúgyszcrt:úrh an'').
:\-Iunkatúrsaink hnz l \J()l-hcn fnrdultnnk e!c'í:-;ziir
azzal a k6réHse1, houy hckiilcli)tt írá::-;aikat an\·anyelviink :;zaliályai s~~:rint fogalinazzúk és a 11yc;1ndai szabvúnyok :-:zerint ültsók fnrn1úha. i-iaj110:-<.
felhh·úsunkat az(lta is szú1ntalan:-;zor ltll'L'. kellett
i.-.:nH"telniink. :-; ennek c·sak r6szbcn l:}Z ú.( ~zcrz{ík.
fiatalaJ)b 11e1nzcr1ók heh~p(~se, nagyolihrl·:::zt inküb\1
a figyelinctlcnség az nka. J-Iadd k{~rjcrn ezúton is
:-;zcrz6inkct.. a refcrfttn1n. künv,·isniert:ct:l~s t:.s krúnikaanyag bckiilcl<íit. hogy ·kiizlcnclr')ik vc;glegcs
letisztázása clr'ltt i;.;rnerjt'.d.:.: inci.u az ide vonatknz(\
el6íní.sokaJ (a1nelyct.. IH"ldúul lapunk lDHO. évi ·L
szárn:íhan is n1cgtal{tlhatna k).
i)s.~·.:(:f oyla hí
}Ieµjclc•1H~siinktc'íl kezdve közliink a dolgozatokhoz (')sszefo.!.!lah'Jkal. húr p\einte ezt n1indp11 ki'i\·etkezctcss(~ iH;lkiil tcf-tiik. kizárc'i\aµ aszerint. hogy
a f'Zerz{í kiildütt-e dolgozaüíhoz ,·au\· .:-:cnL J\.:ú:-;tíbb
(a 10. c:vfolya111túl) '.'.__ útlút,·a t l;, iisszefr1glalús
ha;.;z111ít. ezt renclszcrcsítctt iik. s 111a in{u· 1ninde11
cln!gnzathnz tncgkívúnjuk.
.c\z ii;.;:-:zcfoµlalc'ik elltel)·t~zc;st"lien i." \·oltak prúbúlknzcisaink. T\ezdetlien hol eliíl. hol a dolgozat \'("!!Ön
kiizilltiik. ,-\z 1070. t:,-i :2. :-;zán1túl kezd~;l' az tis~ze~
fog\alút a dn!uozat (;lc;re he!,·eztiik úL hngv a (:í111
utjtn ez n1índjúrt. az olvasú s~l'nH',lie tlínjt~k~
:\ dolgozatok V(;_!.!t''n kain1ak helyet az ide,!.!l~!l
nveJ,·íi iisszef'nglal<'ik. :-: ezeknek is llll'!!\·an a 1naguk
'
::.
,
tÚrtt'-net:e.
l \l;"':i8~túl a dolunzatok ,.('•!.!<:n kiiztdtiik a dol!!o~
zat:{lk cín1/11('/: orosz t'•s 111,"inet fordít{ts<Í.L ,"\rra
.uondoltunk. IH1!.!y eg:--· jr'i] ntegv:í!a;-;ztott ('Ílll n<H!\·j<í.llt'd elúrulja a dolgozat- tarta!tnút.. de leua\(d;l;is
a f('•inújút. Ez aztinlian l.:('vf'•;-;1H:k bizonyult. l'Zf'•rt
1\J.::i\1-tc'í] a teljes iisszef4.1glalút kiiziiltiik 11t:·1nc·i
nyelven. l\lfil)-1(1! pPdi!! nrnsz. !H;tn('t c;.s ant.:!d
0

nyelvíi ta1·t.alon1jcgyz ékct küzliink - a inai napig
is . .~\z lflf\l. évi -1. szán1unkté>l 1negnldottuk az
üsszefoglalók oroszra frH·díttatását ir-: (a nt'\1net:c11
kívül). „i\z. angol üsszefoglal{i küzlését 1070. évi
1. sz{ununktúl rcnd~zercsítettiik, brír elYétYe korúhhan is találkozhatunk ilyennel. pl. az lnGO.
{~,-j 1„ az 1 no2. {"vi 2. stb. sz{u11unkba11. ~rovúbh
ll"ptiink 1 ~~7.S-han, a1nikor az ;). szá111unkha11 1neg~
kczdtiik a_?- iisszcfoglal6k eszpcrnnb) nyelvlí kiizlt;séf is. Igy jelenleg sorrendben orosz. angol.
IH~1net és eszperantú iisszcfr)glalúkka l találkozhat
az olvasó. (I-fa egyik-nuísik idegen nyelvíí iisszc~
foglalú elinarad. annak Uihlinvirc a fonlítc'i bete!.!i-:.éUe. szabacl::-;{u.ra az oka; he!\·~ttesítéít ncrn 1nin<Ú!.!
·
·
·
találunk.)
ked.ok
kiili>nle11yon1at
a
hogy
[tt e1nlíte1n n1eg.
\·t;c:rt az 11Hi\l. r'·vi n. szúint.ú! a dol_gozatok l•[()tt
ki.lziiljiik lapunknak az évfolyan11ít ·-(,•:-; az írú:-:ra
,-nnat.koz('i nldalsziín1 adatait.
.-\z iis:-:zefnglalúkkal kapf'solathan i:-: \·an kt··n}siink t-Jzerztíinklu·z: a dol.unzatokat úgy kiildjl'd~ lie.
ahogyan az l<qn1nklian n1egje]pnik. tchiit: a dolgozat. «ÍllH'. a szerz('ík lll'\.C'. az iis....:;~1:J'oy/({/rí. a dolgozat sz.ii\·ege. az in1da!on1jc·!.!yz("I;: {•s a :-:zerzt'i(k)
inunkahPlyc;ne k ponto:-: vÍnH'.

.'<njhíli i luí /,:\len 1.sc:g ii n k ül inondoin: nin(·s sajt.útcl'llll,'k :-:ajt.t.ihiha tH;lkiil. .:.\z 111:ír az.után inú:-; k('.•rdf'.•:.:. \Hl!.!\. 111eIYik ki1ul\·Ú11\·\Ja11 n1en11Yi a hilta. Xvu'ű~1dt.an
tÚlíthato1n. l~ogy !apanl~han inkább l~e~·e;-:ehh.
inint tülili a fo!y('1iratoklia11 „nH•µ:-;zokott ., :-:ajt/d1il1úk HZÚilla.

l~t tJí! fii,!.::gctle11iil 1ni11de11 :-:ajtt'ihilia bu.sszant
hcnniinket 1:-: t'·:-: 111indi~ hiliútlan kiad\·únyra
tiireksziink.
."\ :-;ajt/1hih(tk t'.!!Y n;.c.;zc• (Jtyan. hogy a tl;VC'dc:;-:
nyilvún\-;tlú: e\(•scn'·lt het.íík. idegen l>etíítípu;..;.
ltizo.'-'orok f'ele.-;en··1c·ídé.-.:e ,c..:.tlf. Ezt az n]\·a.c..:.(')
1neuc;rtéic11 t:udornúsul veszi. :\1n \"annak
nyúra
olyan :-:ajt/ihih{tl.:.:. an1c•!y(•k \·aµy rnú:-: értel1net
a(lnak a leírta.knak. \«.l!!V (:rteln1etlPnnt" te:-;z.ik azt.
Ilvenkor liiz<111\· hPlve~i'Jíteniink kell a kiivetkczt'í
::-z.<Í1nnk C'!!Vik<"lien. ·...\z ilven 1H"hún\" soros hihai.!.::azíf'úst a 'nyo1nda az <:pj1e11 1nunk1i1Jan !evií szün1unkhoz i;.; el :-;zokta f(lt;adni. íg)· a he!yesliítt··:-:
,·iszpny!a,!.:: harnar !lll'_!.!jelenheL Eppen az „l;rte!1nes" :-:a_jtcíhihúkat a k'L!!H.'hezph\J ki:-:zi'irni. i;:-;zrp\·enni. l·Ii{tl1a n],·a:-;s;ík p] lulnnan a !H;n1Pt r'':-: an!.!ol
nyel í. íí i"l;-;:-:z('f'(l_uht!/)t. a nH:! yl ll'!l a „:-:zPnH·sepp „ :-:'z<i
h('lye:-:C'!l SZPf'l'pl'l. (':-i<d.: (.'JlJIP!l a „f0\1·:-c·p11" hC'l.\"C't.t
l l!l7H. (:\·i ::!. :-:z<i111). ,-\ !l\'P1ndai lekt.PrrHtk az .-:e1n
~zúrhat szen1et.. ÍlOL:\. „!.!·\·úuvszerö:-:zdoklorrú a \·a·
t {t:-:" 1i'lrl(··nt f\"t·;.;~·i L ·1;01; 1{-1 egv .!.!Vt'i_u;v:-:zt'n":-;zt
dol~t.on:ú. :.\ki 11c·111
(ir\·<1slii(dt'>!.!iai
a\·att.ak
t íinik hiliú:-;nak a
!lt'l!l
a11nak
IH·\·(~k<'L
i:-:n1Pri a
Branf.ll('!' t":-: I·Ia.. Bra11t1ner''. a .. l-Iar:-:<Ín\·i"
!'<Ul.L!;i helyett. ( 1~177. ·!.) \"a'µy a „()yu la" kerl>.c..:.zt.11/'v.
;unit ()yi'll').!Y helyett szedt.Pk (l\LSU. \l.). 'I'C'l'ilH;:-;zetl'sen i_!.!ell zavan'i az cí.llrafl'l<·st'nqtídé:-:. iuuit HH;!.!
l1C'tf.•t(ízhc·t egy hibú:-: rajzi;-; (IO:i7. 7 S..c..:.z!Ín1 .
J„Js. oldal). :.\h•uc'sik. IHJ!.!\' a hih:·tt JJl'ltl i:-:
J„J/
\·c:-::-:ziik lllÍ!l(\júrt (;:-:zre: iuy tii.rt.<'·nt ('Z az !\l(i:!.
(··\·f'olvantuti!d1an. ainiktir hitrun1 .-:z(unun iit hur(·olf'11~1k t~~y ;.;a_jt/)hibát. a 7. ,<..\. ~;.-.- !f . .-:z1in1unk
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fejrészt~hcn ü. évfolyain helyett í . _ érfolya1n van
feltüntetve. Is1nét úbrafelcserél {}déssel találkoztunk az I~lü.J. éYi 2. Rzún11u1kban (45. oldal).
i\z t'thracserék oka tühbfClc; az cléízctes. kézi
!e'i'nnaton az áhrúkat gyakran igen nehéz azonosítani. }fa 1H6gis t~szrcvessziik a cserét t;H bejelöljük
a. tenni\·;liót a tiirclelt levonaton, tehát a lap
\·(~leges fnr1nújúnak
nH:-g nlindig kézi ~ nyoM
n1atún. nern liiztos. hogy a nlttnka lázában sor
kerni a ja vítú;..ra, rnúr1)~dig a nyo1nús elf)tti levonatot 1núr tübhnyire 11en1 tudjuk ellen{írizni.
])e az ís elt'ífordul. hogy az áhrával együtt a. fe-lira.tot is kicserélik. a1nikor a hiba 110111 tünik cl. csak
n1cí.shnvú keriil. \-t~!.!iil: \·ala1nilvcn felfedezett szcdt~si hibát kija-vít ,__ ugyan a n)·ornda. de an1ikor
a- hibás f'ort újraszcclik. akkor egy n1ásik hiba
('SÚszik bele a .:-:zcd( .:-:lic. iunit 1núr is1nót c·sak 11e1n

<·ikkekct. (>lvasóink érdekUidé:;é rc szú1nitunk a referátu1nok közlésével: sok referálúsra vúró Tolyr'J~
iratunk van. tovúbbi referálók jcle-ntkczést~t vúrj;1k.
'reljcscbbé kellene tennünk a „TCrónika" rovatunkat. ~"-:;, éves tartalo111jcg yzékekbc'í! kitlínik,
hog!- tübb 1ncgyc is hallgat egész éven út. T.Z:.h·ú~
11atns volna tehát. hng}' 1ninden 1negyci szervezet
kijelölje a sajtófeleUisét. aki az.után heszán1ol a
n1egyc ;-;zak1nai cscnH~nyeir{)], inégpedig 1nindjúrt
az cRe1nónyl kö,·eti'íen, inert az átfutási id6 gyorsulil.súra nc1n szá1níthatun k a jüvlihen RenL
l„a.punk pl>ldányszú1 na :'2;)00 kürti! 1nozng; 1neg
kell 6Bzintt~n tnnndanunk . hogy H-kár a táYolabbi
jii\'{ilien is ('sak akkor tervezhetün k síír{ihb n1egjclent'>st (pl. hetenként yagy kéthctenkt~nt) vagy
terjeclelen1b c'ívítést (a111it a kt~z.iratnk nagy szúrna
L·gyl·bként indokolhatn a). ha az egyéni ellifizetllk
szún1a lt;nyegc:-:P!l n1cgn{íne .. Jelenleg azt tapas;-:taljuk. h(igy S----1(1 Uís gyt\uy;.;zcrtúrha11 is eg:vet:lcn
póldány „l~yúgyszerc~:::.zet'' forog közkézen. el~
kt;pzelhetli. hog_r egy-egy L;rcleklc'ldiíre rnennyi iclt'l
jut. plúne a n1unkaid{ih6 1. holott otthon, .saját pél(lú 11 \'<Í. t k<;n ve! 111c:-:.cn é:-:. .unndosan cloJ ,--ashatná.
a ;-;z;Í1l1(1kat i'is:-:zegyíijtlu•t11<;. adott c;.;ctekllen azok!Ja visszalapnz hatna.
Bizakodva tekintünk tehát a ji.J\·{ínk elc~. a111clyl 1e11 sz{unítunk n111nkatár.:::aink t.ovúlihi ~okoldalú
:-:l'gítst;gt'.-re is.

1

lúthatunk.
_f)e n1enjii11k toYúh!). A.z l\Hi-L ;). szú1nu11k horítt'ijúra került hiba. talún eµyetlen eset ez lapunk
l;lctlihen. ainit a nyo1nda átragasztúss al helye:.;bítelt.
A.z l 0();). c:\·i 7. szún1han hibúsan jelentek rneg
a k.{?plet.ek: a helye.:..;Jiít{·st a !J. szú111unklJa11 t11dt.11k
csak klizc'il 11 i.
Nl!l\·os hihúk kL•riiltek dr. f\('i:-:a J„{1szlúnak az
IOG-L. i;Yl 11). sz{ununldia n n1egje!ent c·ikkélie.
Ezeket a kiívctkozc'í f'z<Ín1hoz 1nellc:kclt külün lapon
helvesl>ítettiik .
.Nc1n 111indcnnapi hiha e.-; Úszott be az l 072. \/.
sz1í1nl1a. a f f. „~\lha f{t:>f.!ia (.i-.y6gy:-:zer6sznapokról
kiizi»H hc:-;z1in1olúlia. „~\ eikld1/)I Hgvanis kirnaradt.
ne111 kevesebb. inint :3-1- :-:or! Ezt a i2. sz1í.n1unkhan
p<'itoltuk. l)c a lte!ye.-;lJít.ó:-; :-en1 sikeri'!lt hiln:unentesen. inert abban az okt6l.icri ;..;z1in1unkra hivatkoztunk a szcpten1lieri helyett.
\'é~til 1neg kell e1nlítene1n. hogyan jártunk dr.
I1eu;don c;ézú1H; és !lllillkatúrsa inak cikkével, a1ni
az '197í. <;vi tL :-zún1unkha n jelent n1eg. ~A dolgozat
,c;záin(IS úbrújn az ért:elinctlens égig üsszcvissza
<':-:erélócU'itt (21-J.-----:2.18. oldal). Hzerkeszt.íís égünk
ezt a súlvo:-:. hilni.t csak úuv hozhatta helyre. ha az
egt;:-:.z clnigozat:ot 111(,gcg,\'.S~er telje:-: terjL:dcln1éllen
1negjclentet i. Ez \"ill:í1nµ:ynrsnn. a kiivetkez{í szúruun!dian n1c_!l i." Uirt.c~nt (2-!~!---:2;):3. oldal) így
a szerzc'ik haszn{tlhalt') kü\iinlcnyn111a.tnt is kaphattak.
f-fa az nlvasl1 \'isszalapoz „:.\ ;-;zerkeszt(ísóµ:
l'ÍJnc'' fejezethez. :-:. lútja. búny helyen \·ertiink
tanvút. s ha ehhez hnzzúte;;ze111. hn!l'i' uyakran
lal11.1rat('iri111ni a:-:zta!on. ín'iasztal ;..;arkú'r·;. l~~vanott
t a.rt:ot t., 11uis i {•1núj ú i"rt ekezlet ha!l.!!Za v'1·l~niha11.
szint.e f(;llúhc111 dnlu;nztunk. akkor t.alún a hibúinkat
is na,L":yobh 1ncg{rlt'·.".:-:el f(1ga<lja.
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l 11 l '.IS 1. "( ~Y<'l!.!\'::'Z('l'f'•.c:ze! · lin::< vnt 1·r~·d it::< ~."ii h
\'<d11111<·. On tl1i:-:· ui'·(:a.c:ion, tl11· 'r1·\·ltnil'id Editor nf t!u.•
j o 11r111tl. havin g l 1f •1 'tl i n of fi1·1· ::<i 1H'P ii.;.; si n rt. ing, JJI'e.Sf'n t ::< H
~··h·1·tion l'(']l!'f'::<t•n!inu iht> de\·(•\opnH'nt in <.:iU\\',:-: 1111d
.c:1YI(•::< with i!u· tl!l\'11!H'(•nl<«l ni111 !o c•\'(•k1•n ne\\' idPn,.:
i11.t!1•· l'f'Hd\'1'::< ln ('(\l\!l•'t·!ion with 1l1P .fn1u·nal\; f11t11i'r>.
.\!. L ú ll .~: /)/r'i/lrn! in ,f„11 u{/i11 ll!J/:·11 rlcr l'a('/1::cil·
sr)u·ijt ,,r; }'f)(,' }-,-,·;:[.; /-.'(i':,'7,f;}"', unfiisslic/1 ,,·1·inr:,,· !·.'i11·
tr/11,-,,. í11 rl•.:11 :?.!. J 11f1r;Jiln;1
[J,·r .·\rtikt•l f'l'::<ch!i(•::<-;t \·<11· •l1·n /,,•:-:1·r11 1110:-:niknrtÍ!,!"
! lH tit r·n 1111:-: dr·r 11 !'ti(' lil dat 1 „(~ ·y(J(} Y .,.;z !·: !-: (;~z ET" \"(·;11
d(·r t•r:-:t,-n X(1111!1H'!' nf\[!(•fnn;.r\•tl l1i;.; zu df'n _.\l\(•rlt·tztr·ri.
g,.fPr1tnl ui!Jt d(·f! \\'(·[! dr·r Entwit·ld11n_i..; 111it dt·r ---- ni(•l1!
\'t•r:-Wh\\'i1•!!t't H'!I
.·\l1,-;i1·hr h!·knnnt, dn:-::-: di!'::< in den
f,<•::<t·ni U•••l1\n\.;1·11 hf'1.iigli1·li d(•f' Zu\:;nnft 1h·:-: !-l!a!tf',.: (·r\\·11ckf•.
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terve ..A realit~is azt diki:iílja. hogy nz Cddigi kc•rcteinkrL' kell ~zún1ítannnk. f-1zcretnénk fokozni
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