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HOVÁ LETTÉL PRAXIVILÁG?
BARANYAI AURÉL

A szerző évtizedekkel nyúl vissza en1lékeihez, és a
kiragadott élményanyagok sorozatával ábrázolja
a inúlt gyógyszerészének hivatásszeretetét, sajátos lelkivilágát Az emlékképek felidézésével az
emberibb magatartást és szemléletet szándékozik a 1nindinkább elszen1él~ytelenedé5, elgépiesedé5
hálózati gyógyszerészi tevékenység kontrasztjaként a jelen gyógyszerésze elé vetíteni

*

A száz éYvel ezelőtti patikus alakját misztikus
köd vette köi iii. Olvan hivatás volt az övé, amibe
sok minden belefört: és csak a kívülállók csodálkoznak azon, hogy a régi patikák laboratóriumaiból
sarjadt ki a kémia félelmetes fája Davy és a bányászlá1npa, Böttge1 és az európai porcelán, az alkilnia rejtehnei, az oxigén és a klór felfedezése, a
cukorgyártás és a konyakkészítés, a gyógynövények és a belőlük izolált gyógyító anyagok, Sertürner, Pelletier és Caventou, Kabay János, meg a többiek jutnak eszembe, hogy bizonyítsák: aki élni
tud a gyógyszerészi n1özaiktudon1ány sokrétű lehetőségeivel, szinte spontán tud hasznosat alkotni az
emberiségnek (a Magyar Tudományos Akadémia
mai elnöke .is gyógyszerészként kezdte!)
Ha rajtan1 állna, sok 6rhelyre állítanék gjógy~
szerészt A konzerválás, a pálinka- és likő1gyártás,
a szalámin1assza és a parfün1kon1ponálás, a sajtérlelés és a konyha1nűvészet, a virág- és zöldségter1nesztés, a n1űanya.g- és n1űtrágyavonal, a k:ozn1etikai és vegyszerek, a növény- és ter1nészetvédele1n, az írásszakértelem és a grafülógia - de a biológiailag aktív anyagok komplexum'a is - csekély
átl{épzéssel ráépíthető a gvógyszclészi alaptudo1nányokra..
A következőkben néhány példát _isn1ertetek annak szemléltetésére, hogy az a jótékony fertőzés, az
a ne1nes erjedés, an1i a patiltusság bűvköréből árad,
milyen sol{ ágazatra képesíti azt, aki ezt az ára1not
megérzi, n1egérti és sugallatának érvényt szerez
A gyógyszerész gyakorlatiassága és diszkréciója
szüli a bizalmat, mellyel naponta oly sokan fordulnak a magiszterekhez; s nen1csak gyógyszerügyben A bőrimpregnálás, a festmények karbantartása, a inéhészet és a borkezelé8, a gyün1ölcseltevés és a ruhatisztítás, a madáreleség és a csak
suttogva n1011dható intiln érdeklődések színesítik
a repertoárt; s ez a kapcsolat falun még közvetlenebb
Apá1n most lenne százéves. Falusi kisgyógyszerész volt Baranyában, az első nemes gyümölcsfák
ültetője, de karnagy is az Olvasókör dalárdájában
Rendező, színész, díszletfostő volt, kocsitáblákat
készített, ugyanakkor állást foglal irodalmi, ré·
gészeti - de ha kellett technikai - kérdésekben
is Szóval, ami éppen adódík, ahol éppen használ··
ni lehet valakinek
Születik vagy válik ilyenné az ember 1
Miért ne mondanám el ennek kapcsán daliás
praximultam első szakaszát 1 Amikor mindeme bő-

ségesen ráértünk a hivatalos napi 24 órás 1nunkaidó
alatt, az álmodozó langyos délutánokon, amiket
csak elvétve szakított meg a patikacsengő?
Dús Petőfi-hajjal, magyar bajusszal, lepkenyakkendővel és tizennyolc évesen n1egérkeze1n a ken1enesaljai kiSf~--B~_rz.senyi pátriájába Zseben1ben a gin1náziun1i érettségi bizonyítvá11y Az
eliínévvel fémjelzett principális joviálisan fogad:
, ,Na, kis kollégá1n, 1naga ugyanis patikában született, minek magyarázzak sokat,
itt a hashajtó,
ez itt a köptető, az Jneg a '.3Ö1nörkcnőcs Holnap kimegyek vadászni. A doktor úgyis csak este jön meg
a körútról, addig itthon leszek Na, jöjjön, nézzünk körül "
A patikai renddel, a kamralaborntóriummal ha111ar végeztünk, s a raktárral sen1 bíbelődtünk sokat. De kezen1be nyorr1ott egy an1erikai ejektoros,
egycsövlí puskát és 1neghagyta, hogy 1nindennap
két tölténvt szabad elhasználnom Bemutatott a
kutyáknak, csupa zseinlyeszínű 1nagyar vizsla
Gyönyörűek! - A két kölykö~ maga fogja idomítani, fian1." (Tere1nt6 atyán1 ! En ?) Aztán a hicikligarázsba vitt, s a két angol gépet ajánlotta figyel1ne1nhe: „J<~z a Singer, ez n1eg a Hun1bel A Singerrel n111gi:1 já1, a Hun1be1 az e11yén1." Benéztünk a
szódavíz-üzen1be is-: ,,
itt nincs dolga."
Volt niég egy hobb.vja az öreged{) principálü;nak:
az órák
Húsz zsebórn ketyegett egv jókorn papírdobozban Minden este, vacsora után, ainiko1 a házikisasszon·y-valcert zongorázott q szalo11ban, előkerül
tek az órák Ez volt a sláger A viiág legpontosabb
óráinak vizsgáztató sze1nléje. a kétujjnyi yastag
Rosskopf'tól az előkelően lapos Patekig Es csodák csodája! A világ legpontosabb kronométerei
között egy sen1 ak:adt, an1elyik azonos időt 1nutatott volna a n1ásikkal, a 11uszonnégy órával azelőtti hajszálpontos beállítás után
JfJlámulta1n No, ez a gyógyszerészség is jól kezdődik!

Jól kezdődött s jól is végződött . Meit egy év
múlva, n1ikor búcsút 1nondtan1 a praxien1bersége1net alak.ító családi tanitgatásuknak::, a töpörtylís
tízórainak és a n1elegsonka-vacsorának; n1ondon1,
egy év n1úlva mesterien ment a kerékpározás és a
korcsolyázás, a puska kezelése és a kutyaidoinítás
Ha tovább is ott maradok, vizsgázott és felesküdött vadőr lesz belőlem Hiszen ellőttem golyóval
a gyufaszálat, kutyám a fogolycsapat előtt vakkantás nélkül lehasij,lt, s ha felemeltem az ujjamat,
az orra elé tett zsíroskenyértől eg.Y Inéternyire is
ellapult, ha rámorogtam hogy: Drapp!
A Singert pedig megörököltem s a vadászterület
mi11den rejtett tisztásáról eltűntek a lószőrhurkok
Otven évet fiatalodon1, hogy niindezt átéle1n
újra.
l\ia nil1cs már kétesztendős praxiparadicson1, a1ni
valamikor négy, illetve hat esztendeig tartott, s
ne1n is inindig lehetett paradlcson1inak neve:zni
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De ne nézzünk hátra többé Vegyünk mély lélegzetet, 11unyjuk be pilla.na.tra a szen1ünket s a varázsló pálo~jának egyetlen villanására, mint forgószínpadi trükk·~ Blőttünk áll a Ma! A mai patika
s a 1nodern gyóg.vszer:ész.
A messzíről tablettakombinátnak tűnő gyógyszertárban roha111111unka folvik J<~n1be1so1ok. :B...,utószalag Percek alatt cserélÓdik a közönség Néhá··
nyan a ne1nszcreten1 állan1i gépezet egyik kellen1etlen kerekét látják a gyógyszerészben, 111ások viszont 1negható bizalcH11n1al f(ndulnak hozzánk S
111i állunk posztjainkon, nlint vigyázó toronyban,
ahonnan inesszire, clc a 111élvbe is látni Hivatássziget a patika, félig gyónós~ék. Akkor vagyok jó
patikus, ha a l;;:érehnezőben saj_~t anyán1at láton1,
gye1n1eke1net vagy unokámat. Üreg ráncok kön1i-ycseppjein, ar1.gyalia11 bájos leányarcocskák mosolyán méren1 le en1beriegyüttérzése1n értékét, s ilyenkor elfelejtem, hogy néha gép vagyok A közönséggel bánni r1cn1 könnyű - hát n1ég a beteg közö11séggel! Az idegszálak pedig fogyó anyagok Ennek
dacára, n1ég a „nincs"-et is úg·y kell inegmagyarázni, hogy ez a negatívum föl gyógyulás legyen
A inelegség, ami sze1nedből árad, an1i a szavadban
cseng, kis tűzhely legyen, ainit az en1beri lélek
testvéri clcktro111ossága táplál, s an1it n1agaddal
vihetsz akár hová, ahol sebek vannak:
S hol nincsenek ?
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K.yda nponaA .Mup npaKmuKaHmoe?

Aarop BCITOMHHaer speM5I HeCKO.JlbKO .u;ec.HTHJie'!'rr:H Ha3a)J;, H paCCI<a30M cepHH nepe)f(HThIX COŐhlTHi-í noKa3hIBaeT
J1106osh 4JapMaues1os npornJioro I< csoeH npoqieccHrr, rrx
csoeo6pa3HOe MblllIJieHHe. CBOHM!-f BOCITOMHHaHHRMH as1op crapaeTCR ITOK33bIBal'b KOHTpac1 J\Ie>K;::t;Y 6oJiee YeJToR
seqeCKHM rrose.n;ettHeM H B033pCHHCM rr sce 6onee 6e3JIHKOÜ, MexaHHqeCKOii ,D;C5IICJlbHOCTblO MHOI'I-IX cpapMaueBTOB
4JapMauesrrrti:ecKoií ceTH B ttacro5im:ee npeMH

A

Baranyai :

7'he byqone u•o1ld uf che1nistry

app1 entices

The dcvoLion to prof0ssion, a c.:ha1ac:te1ist,ic:s of past
pha11nacists' genorations, is i·ec.:alled by relating several
sympathetic experienües-of- the period passed many
decads ago The life of the pharmacutical apprentices,
their relations to theü 1nasters and to fhe publio, to
thcü eolleagues __ and to theit p1'0fession a1·e recalled io
düect the present pha11nauists' att.ention to the cont1ast
bet'\veen the professional attitude and conduct of those
times, and of those of today, 'vhcn tbc chemists' ser vicc,
the pharmacists' activity have become continuouslymore
and 1nore impo1sonal and mcohanioal

A. Bar a ny a i : Ach, die alte

})1 aktikanler1;:.ze'it!
Eigene Erinnt::rungen aus der P1aktikantenzeit 've1den he1aufbesohvvört, welche die eigenartige Geistes'velt einer echten Berufsf1 eude '\Viederrufen. l\fit de1
Da1legung diest1r Erinntn'ungen verfolgt dcr ·verfasser
das ZiE;l. das hurnane Verha.ltcn und die Dcnk,veise dc1
ehen1a.ligen Bcrufskollogcn dor heutigen Apotheker··
schaft als Beispiel und als G-egensat.z zur heutigen, innne1
mehi mechanisier ten und unpersönlichen Tiitigkeit dcr
Apotheker vorznzeigen

(Baranya inegyei Tanács Gyógysze1trú i .Közpon~ja, Pécs, Lánc utca 22-24)
Érkezett: 1972 V 3

BÉLBEN OLDÓDÓ ACETIL-SZALlCILSAVKÉSZÍTMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Delporte, J., Jaminet, F'
Pha1m. Acta Helv 47
(2-3) 98 (1972) .
Bélben oldódó 4 acetüszalicilsav- (AS) készít;mény
- tabletta és kapszula - felszívódási sebességét nor1nális kés7.Ítn1ények hasonló tulajdonságával hasonlították öss7.e.
Az USP n1ódszerével a szétesési idők között nagy eltéréseket találtak rnég ugyanazon készít1nény egyes mintái között is. Ennek okát abban látják, hogy a mesterséges bélnedv enzimalkatrészei befolyásolják a szétesést.
Egyébként a szétesési idő és a felszívódás között nen1
találtak egyértelmű összefüggést: éppen az a készítmény szolgáltatta a legmagasabb vérszintet, amely a
leglassabban esett szét. A felszívódási vizsgálatokban a
vér összszalicilát-ta1 talmát mérték oly n1ódon, hogy 6
betegnek 1-1 g AS-at adtak, és 8 ó1án át kétó1ánként
végeztek méréseket; más esetekben 3 g AS beadása
után a mérést 96 órán át folytatták. Az egyes személyek
között. jelentős eltéréseket találtak a felszívódási értékekben, ezért 6 személy átlagát vették összehasonlítási
alapul Jobb összefüggést találtak a tompított közegben
végzett in vitro szétesés és a felszívódás között (07 7).
Dr Szepe88Y Angéla

IONCSERÉLÓ-OSZLOPOK STERILIZÁLÁSA
PEROXI-ECETSAVV AL
Zange, H, Bauer, J. Die Pha11nazie 27 (11), 251
(1971)
l\fa már a gyógyszerkönyvek legnagyobb része engedélyezi a demineralizált víz használatát a gyógyszeres
oldatok előállításához„ Kivételt k~peznek az injekciós és
infúziós oldatok, valamint a szemcseppek, amelyeket
csak kizárólag erre a célra készült \rÍzből szabad előál
lítani

Li\..z ioncse1élö gyanták 1nagas csüatartah1111 111iatt
azonban a ké1niailag igen tiszta domine1 alizált víz biológiailag szennyezett, ezé1 t a baktériumok benne szaporodni tudnak.
A mikrobiológiailag kifogástalan dc1nine1alizál1- vÍ7.
fE:ltételb az ivóvíz n1inőségíí, csüaszegény, nyers víz alkalmazása és az ioncse1élő berendezés rends:.-;u1es csí1 átlanítása. E11'C a célra általában founaldehid-ol<latot
használnak
A sze1zők r-J helyett 0,2o/0 -os pe1oxi-ecetsavval vöguztek kísérleteket, amely sem a műanyagot, sem a gun1it, sem pedig a parafát ne1n tán1adja rneg, s 1ná1 20
perces behatási időn belül is kitűnő antimikrobás hatást.
mutatott a penész- és fonálgon1bákkal, valamint a l'f-Jziszt.ens vír usokka.1 szemben
Az anioncserélőként használt VVolfatit-SBK és a kationcserélőként használt V\Tolfatit-KPS gyanták 0,2%-os
pcroxi-ccetsavas csíráilanítása a.zok cserekapacitásá.t
nem befolyásolta (127)
Kubovic8 Gyuláné

A PENICILLIN RENDSZ.ERF:S 87,EDÉSÉNEK
ELI.,ENŐRZÉSE

AndTiska J, Szilágyi J, Zih, S
557 (1971).

Orv

Tíetil 112,

A reumás láz megelőzésének egyik pi"Oblémája annak
hogy a pe1 os rendelt penicillint rendszeresen szedik-e a betegek. Korábban 1nár rbás szerzők is
vizsgálták a vizelet penicillintarta.Jmát Sarcina luteatenyészettel, melynek növekedését a penicillin már 0,5
E/ml töménységben megakadályozza
A szerzők ezt a módszert e1cdrnényesen alkalmazták
A vizsgálat egyszerű, könnyen elvégezhető, érzékenysége nagy s nem költséges Jól alkalmazható annak vizsgálatára is, hogy a beteg rendszeresen szediRe a penicillint Hátránya, hogy a bevétel után csak legfeljebb hat
ó1áig mutatja ki a penicillint- (128)
ellenő1zése,

Dr. Br antner Ottó

