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A ])/[agyar Gyógy.szerészeti Társaság Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztálya által nieghirdetett pályázatra - niely a Tanácsköztársaság gyógyszeré'3zi vonatkozásait volt hivatott feltárni - több pálya1nű érkezett. Az első két helyezett pályaniunkát lapunk máiciusi szá1nában teljes terjedelmében közöltüfc
A pályaniunkák magas szinvonalára való tekintettel két db harniadik díjat adott ki a
bíráló bizott8á,.g. E pályamunkákat azonban lapunk szű.k keTete n1.iatt részletesen közölni
nern tud,juk ETde1ne.s azonban - c8upán a fő részek kienielé8ével- e dolgozatokat is r:srnertetnünk.
1Vfegjegyezz·ük, hogy a dolgozatokban szereplő néhány lényeges vonást az 1:smétlé'3ck elkerülése i:égett (az el8Ő két pályamunka ugyanis ezeket jórészt 1nár t.arta111iazza) ne1n közlünk

A DICSŐSÉGES 133 NAP EMLÉKÉRE--SZABÓNÉ TÁBORI MÁRTA'

A tőkés társadalmi iend a legkülönbözőbb árnya·
latú gazdasági és politikai kmrupcióval telített
1ninde11 társadal111j szervet és intézményt Ne1n
mentesülhettek ettől az egészségügyi vonatkozásúak sem Egyre inkább előtér be került a gyógyszerészetben is a merkantil jelleg Emrnk következtében a gyógyszertárak között nagyarányú diffo..
renciálódás indult meg. Kialakult a gyógyszerészek
között a legfolsőbb réteg, amely már a tőkések
csoportjához tartozott Nagy értékű magántulajdon birtokában n1ódjában állt n1egvásárolni a
1nunkaerőt, és a gyógyszertárak elsősorban inár
nem a beteg emberek ellátását szolgálták, hanem a
tulajdonos profitját növelték Maga a. tulajdonos
n1ár ne1n dolgozott, ha11e1n bérlőkkel, gondnokokkal
dolgoztatott Azonban kialakult egy másik cso·
port is, aruely inkábl1 törekvésében közelítette 1neg
az előzőt Kisebb tőkéje miatt saját maga vagy
esetleg családja bevonásával megélhetési lehető
ségként tartotta fenn a gyógyszertárát
A. gyógysze1·észck és n1ás gyógyszc1 tá1 i dolgozók osztályöntudatát gazdasági helyzetük határozta meg A
rnagántulajdonnal1endelkező vagy ezek közé társadalmi,
r·okoni kapcsolatok 1 évén feljutni kívánkozók természetesen másképpen látták és él'tékelték a piületárfo11adal1nat, annak intézkedéseit, 1nint a gyógysze1 tá1 i p1·oletá„
iok

A gyógyszerész-társadalom legnépesebb részét a
magántulajdon nélküli, ún gyógyszerészsegédek
képezték, akik kiszolgáltatva principálisuk kényekedvének, húzták az igát, tudományos a1nbíciójukat kényszerűségből alárendelve a patika forgahni érdekeinek
1'Jzé1t nen1 volt igaza annak a lapnak, amely így
ír 1919 tavaszán: „
kispolgári tömegek a
gyógyszerészek, belőlük nem lehet soha bolseviket csinálni." Erre a választ a Gyóg:yszertári
1fonkások lapja 16. száma adta meg: „
aki a
1nagántulajdont védi, az a burzsoá, abból 11em lesz
soha proletár, de akik segédként kuliztak a patikában, azok gyógyszerész proletárok és nen1
hiányzik náluk az öntudat."
Figyeljük csak meg a szon101ú kifakadást a szaksze1\'ezeti újság hasábjain, ahogyan társai nevében is ü·t egy
gyógyszerész, akinek a p1'0letársors jutott osztályrészül:
„ , .te szegény, nyomorult patikárius-segéd, mit zúgolódol te a világ rendje ellen, neked nincs jogod zúgolódni,
neked nincs jogod gondolkodni, teneked nem szabad pa.1 Borsod 1ner1yei Taná.cs Gyógyszertá1-i
zincbarcika

Közpon~fa,

Ka-

naszkodni, te csak azé1 t vagy a \'ilágon, hogy dolgozz á
nappal és éjjel, dolgozzál 1nalon1taposó rabszolga módjá.ra, míg össze ncrn ioskadsz, és nJomorult párádat ki
nen1 adod KönyöJ ögvc ós félve ké1dem, a patikáriussegéd nem ernbEJ1? Csak kötelességei vannak, jogai nincsenek, a társadaln1ilag csak ímmel-ámmal megtűrt,
agyonkínzott patiká1iuS-SE-Jgédnek? Nincs nagyobb proletár a szegény gyógysze1·ész segér:1néI."

Természetesen ez a réteg képviselte a legfonadalmibb, leghaladóbb irányzatot Ehhez a csoporthoz, ahogy akkor nevezték, a gyógyszertári
szakmunkásokhoz tartoztak az anyagi függőséget
tekintve a gyógyszertári segédmunkások, tehát
laboránsok, pénztárosok, takarítói{ tön1egei is
A sok viIIongás, bEJlső viszálykodás, amely mutatkozott közöttük, s amely megbontva az egységet, az ellenség malmára hajtotta a vizet, 1919 tavaszán lassan feloldódott Vég1e a küzdele111 során egymás mellé sodródtak azok a töinegek, a1nelyck csak egy célé1 t küzdöttek.
Felszólítások születtek: „Vigyáz,-,unk egymásra, értsük
meg egymást, hogy testvéri SZEffEJtetben, belső baráti kö·
zösségben inutatkozhassunk az 01szág előtt."

A Tanácsköztársaság jelentős szociálga.zdasági
intézkedései között jelentős lépés volt a gyógyszertárak álla1nosítása Erről a Forr adal1ni Kor n1ányzótanács XLVII.. sz rendelete intézkedett
Végre megvalósult a régi álom. A történelem
felelt a maga és tárnai nehéz sorsát panaszló gyógyszerészsegédnek A 1negaláztatás kráterében izzóvá
vált szavak vulkánként törtek a felszínre. „Elv·társak! A gyógyszei tárak dolgozó proletár munkássága a proletárdiktatúrával kivívta azt, hogy
önn1aga sorsával önn1aga rendelkezzék Az évtizedek óta folyó bérharc, amely a beteg embertől
kiuzsmázott filléreken élősködő gyógyszertártulajdonosok és a gyógyszertárakban dolgozó proletárok között dúlt, végre eldőlt és a proletárság
kezébe vehette a beteg testvérei elsőrendű érdekeit szolgáló gyógyszertárakat" A gyógyszerészet
terén tehát döntő fordulat következett be
A Gyógysze1 tá1i J\1unkások Szaksze1 vezete a patikák
és a velük kapcsolatban álló intézmények dolgozóit tömörítette. A szervezet felépítését tekintve demokratikus
elveket k_övetett„ A vezetőségben helyet kaptak a gyógyszerész-szakmunkások és -segédmunkások egyaránt A
csúcsvezetőség öttagú bizottság volt: H olczer Jenő, Kiler
János, Nagy Oszkár, Pongrácz és Té1 i. Az ő fE:ladatuk
politikai és szervező jellegű volt
A termeléssel, elosztással, üze1nvezetéssel gyógysze1·észi szinten héttagú Gazdasági Tanács foglalkozott:
Dr Báthori Ferenc, G1ünwald Elemél', Kálnián Béla,
Mauer Armand, Sz1ü.s .Ten6, TTiola J_,ajos, ~4ndrássi
József
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A Számvizsgáló Bizottság élére Szöllőssy és Guder
Teréz került, míg a Fegyelmi és J\1:unkabizottság elnöke
]..T enwú th Béla lett

A szakszervezetre nagy feladat hárult gazdasági
és politikai téren egyaránt. Egy-egy szakszervezeti
gyűlés késő éjszakába nyúló vitái azonban életerős, reális döntéseket eredlné11yeztek
A szociális intézkedések Jnellett a szakszervezet
feladata volt a szocializált gyógyszertárak üzemrendjének kialakítása is. A Gyógyszerész Szakmai
Választmány (Ji'ritz Sándm, Harnik Lajos és
Sugár István) kidolgozta és június 24-én a gyógyszertári dolgozók elé tárta a szocializált gyógy·
szertárak igazgatásánalc tervezetét A megváltozott kereteket új tartalommal töltötték ki A régi
kor bácsfegyelem helyébe a lelkiismeretes, becsületes
munka lépett Em1ek feltételeiért az üzembiztos
volt a felélős, akit a munkaügyi és népjóléti népbiztos a szociális termelés nép biztosával együtt nevezett ki. Munkáját is az ő felügyeletük alatt
látta el. Feladatát képezte a magisztrális anyagokról, valamint a specialitásokról való gondoskodás
- vagyis a gyógyszen endelés - a folyamatos
expedíció érdekében, toYáb bá a te11nelés irányítása,
a létszáin kiképzése
A helyi adottságok figyelen1bevétele, vala1nint a dolgozók érdekeinek képviselete nem n1ehetett a rnunka.fcgyele1n i·ovására. Nagyon fontos volt a n1unkaidő helyes
betartása, melyben teunészetesen ugyanúgy, mint a
munkában való részvállalásban, az üzen1biztosnak kellett jó példával elöljárnia„ J>éldás munkafegyelem volt
Amíg a?> aznapi recepteket fel nen1 dolgozták, egy gyógyszerész SEJm távozhatott. A labo1álást külön erre a feladat1a kijelölt gyógy8ze1ész végezte, lehetőleg úgy, hogy
a inaci:n·ációk kivételével sem1ni sem húzódott át n1ás-

13. évfolyam 4. szám

napra. Na.gy gondot fürdítottak az m:i_pleálás1a, deféktálásra, amelyek szintén a laborációs gyógyszerész feladatát képezték. Ezen munkák gyors és pontos elvégzése
megteremtette a fennakadás nélküli expedíció lehet,ősé
gét Példás munkafCgyelemmel lassan megváltoztatták
a bEJtegck viszonyát a patika felé„ Hozzászoktak, hog1
nincs p1"0tekció, soron kívüli gyóg·ysze1kiadás usak indÓkolt esetben: „statim" jelzés, vagy elsősegélyn;y újtás
esetén. I'\'fegszüntek a régi „nexus" -ok, egyéni érd1:.,kek
helyett az őszinte segíteni akarás határoz_ta meg a gyógyszel'észnek a beteghez való viszonyát, amelyért joggal
várhatt,a a betegek megbecsülését

A demokratikus vezetés, a dolgozók é1 dekeinek
szem előtt tmtása még 50 év távlatából is példan1utató szá1nunkra~··-tei1etőségét is n1egszüntették annak, hogy egyes vezetők visszaélhessenek
azzal a bizalon1mal, a1nely őket vezető inu11kakör be juttatta
Ebben az időben számos nehézség adódott (a
gy~ógyszertári 1nunkások nagy tö1nege n1á1 ekkor
a fronton harcolt) és nen1 jutott 1ninden posztra
megfelelő munkaerő. A volt tulajdonosok egy része
szabotálta a n1unk:át, a patikák ncn1 kaptak utánpótlást, a gyógyszertárak készletei lassan kifogytak, felütötte fejét a bürokrácia, nem voltak rentábilisak a gyógyszertáiak.
Ezek és inég szá1nos n1ás nehézség akadályozta a
fiatal Tanácsköztársaság gyógyszerészetének nm"
1nalizálását.
Azóta a Szovjetunió felszabadtó harca nyon1án
létrejött az új proletárállam, megvalósulóban van·
nak n1indazok a célkitűzések, 1nelyekért elődeink
küzdöttek. Legfőbb érték az emhe1 Széles körű
társadalombiztosítá s, ingye11es orvosi, kó1házi ltc-·
zelés áll a rászorulók rendelkezésére

AZ 1919-ES PROLETÁRDIKTATÚRA GYÓGYSZERÉSZI VÍVMÁNYAI
DR. KOLOS CSABA'

lt gyógyszerészek 111unkás1nozgaln1i inúltja legalább annyim értékes és tanulságos, mint a többi
foglalkozási ágaké, csak az a sajnálatos, hogy ezzel
a kérdéssel az elmúlt több mint húsz év alatt
mélyrehatóbban nem foglalkoztak. Elképzelhetet·
lenül nehéz körülmények között, lépésről lépésre
gyógyszerész-társa dalomnak
a
megvalósultak
mindazon természetes és n1agától értetődő k:övete-·
lései, melyek külföldön már hosszabb ideje fenn·
álltak A következőkben ezekről az alkotásokról
szeretnék n1ege1nlékezni

Központi Gyógyszer Üzem

A Tanácsköztársaság gyógyszerészi intézrnényei
között előkelő helyet foglalt el a Központi Gyógy ·
szer Üzem Ennek volt elődje a Gyógyszerforgalmi
Kirendeltség A Tanácsköztársaság megalakulása
után a Gyógyszer forgalmi Kirendeltségből a gyógyszerellátás központi szervét kivánták kifejleszteni
1199 április L keltezéssel dr Dóczi Im1ét, a kirendeltség vezetőjét (orvos és ininisztériumi tisztviselő) felhatalmazta a népbiztos arra, hogy a fo1-

rndalmi és katonatanács XL VII sz rendelete
végrehajtásaként a gyógyáru-nagykere skedéseket
az 5 sz Munkaügyi és Népjóléti Népbiztossági
rendelet érteln1ébe11 „ átvegye és a gyógyszeráru
kereskedés komn1unizálását egy szervezett Központi Gyógyszer Üzemben mielőbb indítsa meg"
Egyben megbízta az említett osztályok és csopor"
tok szervez~sével. Ennek inegfClelően a Központi
Gyógyszer Uzem az alábbi osztályokra tagozódott:
a) Elnöki csoport
b) Termelési csoport
e) Árubesze1zési csoport
d) Üzemviteli csoport
~) Segédhivatal
Aprilis 29-én dr. Dóczi Im1ét és Szántó Sándort
bízták ineg együttesen az Ű ze1n ve'zetésével és az
Üzem részére 5 OOO OOO koronás folyószámlát
nyitott a Pénzügyi Népbiztosság a Munkaügyi és
Népjóléti Népbiztosság megkeresésére
Országos Magyar Gyógyszerész Tanács
A teljesség kedvéért meg kell említeni az Országos Magyar Gyógyszerész Tanács megvalósulását,
mely az „őszirózsás fürradalmat" követően jött

_______________________________„
2
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létre a tulajdonosi és alkalmazotti érdekszövetségekból 1918 november 21-re hívták össze a különböző gyógyszerészi csoportok közös értekezletét,
s a kaf jövője _szempontjából nagy jelentőségű
határozatot hoztak Az értekezlet egyhangú határozata:
„Az 01szágos l\íagyar Gyógyszerész Tanács, a
llfagyaroszági Gyógyszerészegyesület, Budapesti
Gyógyszcrésztestület, a Vidéki Gyógyszerészek
Országos Szövetsége, a l\íagyarországi Gyógyszerészsegédek Országos Szövetsége és a Gyakorló
Gyógyszerészek Országos Szövetsége vezetőinek,
valan1int a gyógyszerészi szaklapok szer}resztőinek
részvétele mellett f hó 21-én megalakult.
Feladata: a gyógyszerészet ügyének korszerű
reformja. Határozatai: a Gyógyszerész Tanács
kívánja a kormánytól, hogy küldöttei az illetékes
111inisztériun1b8..11 a gyóg:ysze1észet ügyei11ek vitelére befolyást gyakoroljanak, éspedig a gyógy.szertártulajdonosok és alkaln1azottak érdekeinek
paritásos képviselete alapján Khánja továbbá a
G:yógyszerész r_ranács a gyógyszerészi törvény
refűr1nját, a gyógyszertárak értékének n1egóvása
111ellett "
A Tanács dec 4-én tartotta szeivezőülését, Zoltán Béla elnöklete alatt Megalkották a szervezeti
szabályzatot

A fent említett há1·om vezetőn kívül további gyógJ' sze1·ész-szakrefe1·ensek voltak: 'l'é?i Tibor, Vámos E1zsél:]:et, D1 Fo1·gács Rezső, Dr. Andriska Vikto1, Pollák
Akos

Gyógyszerészi Osztály

A továbbiakban néhány szemelvényen keresztül
betekintést nyer hetünk a Gyógyszerészi Osztály

Sok évtizedes séreln1e volt a g~yógyszerészeknek,
hogy legsajátosabb ügyeikben az illetékes minisztériun1ban nen1 gyógyszerészek, 11anem orvosok,
jogászok intézkedtek Ugyancsak ők idegenkedtek
legjobban attól a gondolattól - melyet a kari vezetők lépten-nyomon hangoztattak, kértek és követeltek - , hogy a gyógyszerészetet érintő kérdésekben a gyógyszerész-társadalmat is hallgassák
meg. Korábban csak azt kérték, hogy a gyógyszerészettel foglalkozó törvények és rendeletek
kiadása előtt hallgassák meg az érdekképviseleteket, majd azt, hogy az illetékes osztályokon gyógyszerész-előadók is legyenek, végül pedig kifejezetten gyógyszerészeti ügyosztályt követeltek gyógyszerészreferensekkel Korábban csak a Közegészségügyi Tanácsban volt két-három gyógyszerész
kinevezve, de csak n1int rendkívüli tag, másodtendű szereppel
Végre az októberi forradalom után a 6625/1918
ME sz és a 687/1919 MN111: sz rendeletekkel a
gyógyszerészet ügye a l\fnnkaügyi és Nép jóléti
Minisztérium hatáskörébe került, éspedig az egészségügyi főcsoporthoz, melynek Dr Madzsar József államtitkár volt a vezetője
A l\{unkaügyi Népbiztosság György l\fátyást bízta
meg a gyógyszerte1melés kommunizálásának vég1ehaj„
tásával
György 1\{átyás az osztály létrehozásába bevonta
Szántó Sándort és Dóczi dr. -tis Há1·om alosztályt képeztek ki, mindegyikük egy·egy alosztály vezetője lett
A gyógyszerészi ügyeket György 1\fátyás, a gyógyszEnellátást Dóczi dr , a gyóg~'Szertermelést Szántó Sándo1 üá.nyította

Az osztály teljes megszervezése ápr 14-re fejeződött be és működését ápr. 17-én kezdte meg. Az
igy megalakult VII. szakosztály ügyköri beosztása

az alábbi volt, mely egyben az osztály programját
is magában foglalta :
I. A gyógyszertermelés szocializálása, központi
irányítása, ellenőrzése és centralizálása
1 Gyógyszervegyészeti gyárak
2. Galenikumok gyártása
3 Gyógynövénytermelés
4 Gyógyszerek tökéletesítése
II A gyógyszerforgalom szocializálása, központi
irányítása, ellenőrzése és ce11t1alizálása
1 Gyógyszerbehozatal, -kivitel
2. Anyagkezelés.
3. A termelésl~szU.Rséges nyersanyagok be·
szerzése.
III. A Gyógyszertárak szocializálása, arányosítása, felügyelete
1 A szocializálás ·végrel1ajtása
2 Az ide tartozó személyi ügyek elintézése
3 A gyógyszertárak üzen11nenetének, felszerelésének és anyagkészletének ellenőrzése.
4„ Fi11anciális ügyek, azolr központosítása
IV A gyakorlati gyógyszerészkiképzés bekapcsolása a megfelelő üzemi intézn1ényekbe.

működésébe

Június derekán kö1 távüatot adott ki az Osztály
sz alatt a gyógyszert.árak arányosítása. érdekében, melyben kéri a vá1·1negyei és városi direktóriu„
mokat, tegyenek javaslatot új gyógyszertárak felállításá1a, egyben jelentsék az alkalmatlan elhelyezésű gyógysze1tárakat, illE-Jlyek a város más részébe, más faluba,
vagy tanyaközpontba volnának elhelyezendők
Az Osztály a gyógysze1észözvegyek és ~árvák é1dekében napilapok és szaklap útján június 17-én az alábbi
felhívást intézte:
„Felhívás a gyógyszerészözvegyek és kisko1ú árvákhoz. A l\iunkaügyi és Népjóléti Népbiztosság Gyógysze1·ész Osztálya jelentkezési e hívja fel azokat a vagyontalan és kereset nélkül álló özvegyeket és kiskorú árvákat,
akik haszonélvezői vagy tulajdonosai voltak valamely,
a 47/FKT sz és az 5-ös, va.larnint a 25/MNN sz. rendelet
alapján köztulajdonba vett gyógyszertárnak."
10.60'.~/\Tk.

Fontos rendeletet adott ki május 7-én a Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság (21/1\il'l'N sz.) az
elburjánzott gyógyszer-különlegességek és titkos
szerek szabályozása tárgyában.
A hosszú háborús évek alatt a gyógyszertárak
berendezése és felszerelése természetszerűleg megkopott. Egyes gyógyszerészek lazaságokat engedtek meg maguknak az előírások terén, nagy volt a
munkaerő- és anyaghiány egyaránt Ezek tudatában az Osztály április 15-én felhívást intézett
kiváló szaken1berekhez, nyilvánítsanak véleményt
a gyógyszertárak és gyógyszertári munka korszerű
sítése, n1egszervezése tárgyában A fellúvás 7 pontot és 6 elvet tartalmazott
Gyógyszertárak felügyelete

A gyógyszerészi kar osztatlan egészének sok évtizedes vágya és törekvése volt, hogy a gyógyszertár-vizsgálatokat arra alkalmllil, jól képzett
gyógyszerészek végezzék Ez a szándék is - mint
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sok más előremutató terv - megbukott azon, l1ogy
a gyógyszerészek ügyeivel legfelsőbb szinten orvosok foglalkoztak, akik féltékenyen ügyeltek arra,
hogy a gyógyszerészetet még szakmai szempontból
is ellenőrzésük alatt tftrtsák
A felügyeleti kérdés megbeszélésére igen előkelő szak„
mai értekezletet hívtak össze, an1elyen több orvos is
i·észt vett. Képviselve volt a főváros tisztifőorvosi hivatala, amely eddig a gyógyszertár-vizsgálatokat végezte
A fenti bizottságban részt vettek dr . Vámossy Zoltán,
d1„ Winkler Lajos, dr. Matolcsy l\fiklós, di. ·Végh János
tisztio1 vos, dr„ Kaiser Károly, a tis;;:tiorvosi tanfolyamot
vezető főorvos és a gyakorló gyógyszerészek számos ki\' álósága, niint pl. dr. Deér Endre és így tovább
Különböző javaslatok és hosszas viták után
megállapodtak abban, hogy a fővárosban gyógyszerészek, vidéken a tisztiorvosok egy kijelölt
gyógyszerésszel végzik ezentúl a gyógyszertár vizsgálatokat

Gy6gyszervizsgáló és tudományos kíséi leti laboratórium
A gyógyszertári felügyelői hálózathoz hozzátar tozott egy gyógyszervizsgáló és tudományos kutatólaboratórium terve is. Ezt a Központi Gyógyszer Üzem birtokában levő, korábban az egyesületi
vizsgáló állomásból kialakított és korszerűen felszerelt laboratóriumból képezték ki. Feladatai közé
tartozott a gyógyszergyártáshoz felhasználni szándékozott anyagok és a kész gyógyszerek vizsgálata,
felmerült tudományos-és vizsgálati problémák megoldása, tudományos búvárkodás és a gyógyszertárvizsgálatok alkalmával mintavételezett készítmények vizsgálata Kidolgozásra várt a recepteknek a
kor tudományos színvonalán legalkalmasabb elkészítési módja, inkompatibilitások, sterilitáshoz legalkalmasabb üvegfajták, új gyógyszerek és pótszerek kidolgozásának kérdései
Szaksze1 vezet

A Ta11ácsköztársaságban a szakszervezet11ek a
n1aitól né1nileg eltérő feladata és szerepe volt
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U P : Öst Ap. Ztg. 21, [29~30], 352 (1968).
A Sch>veize1ischer Apothekerve1ein (SAV) fflnnállá··
sának 125. évfürdulója alkaln1ából tudományos kongresszust és azzal kapcsolatban gyógyszerészeti mintavásárt rendeztek Bázelben A bázeli általános mintavásá1· ke1etébe illesztett szalunai bemutatón különböző
országok mintegy 100 vállalata 6000 négyzetméternyi
területen, reprezentatív pavilonokban mutatta be gaz„
dag választékú termékeit, ideértve az officina·, labo1atórium- és raktár berendezéseket is
A svájci gyógyszerész-egyesület tudo1nányos szekciója által rendezett. szimpóziu1n vezető témája „A
gyógyszer - és a gyógyszerész felelőssége" volt. Ezt a
sokoldalú szakmai területet hét előadásban tárgyalták,
és azok szövegét szimultán fürdító berendezés segítségével minden résztvevő aZ általa választott nyelven hallgat-hatta.
A jól sikerült rendezvény részt\'·evőit rajnai hajókiránduláson látta. vendégül a SAV vtSzetősége és a kongreszszust a bázeli n1intavásár pompás termeiben tartott
gálaesttel fejezték be (199)
R B.

~.\

szakszer\;-ezet képviselte a politikun1ot a szakn1án belül, és 1nivel a sze111élyi ügyeket n1a.gának
tartotta fem1, a káderpolitikát is intézte. A Kom111unisták 1'Iagyarországi Pártja n1ég kis létszá:inú
volt, úgyszintén a kon1n1unista gyógyszerészek
sejtje is, de a szaksze1 vezet vezetőségében ott \. oltak és igyekeztek érvényie juttatni a n1a1xi-len.ini
eszn1éket

Szaksajtó
Néhá1i:y szót kell szólni a szaksajtóról is, 111ely az
akkori időkben is "'-1áj,\_koztatás legfontosabb eszköze volt és a sajtó birtoltlása egyben hatalmat is
jelentett A gyógyszerészet kebelében az 1919
március 21-ét megelőzően a legjelentéktelenebb
kari korporációnak is n1eg\Tolt a inaga sajtóorgánu111a ~!\ tőkeerős, 11agy taglétszáJ11ot képviselő lapok nagyobb terjedelemben és gyakrabban jelentek meg. Főleg szakmapolitikai kérdésekkel foglalkoztak a laptulajdonos helyzetének megfelelően;
kisn1értékben tudon1ánvos refe1átun1okat· is közöltek A Tanácsköztársaság alatt egyetlen szaklap
n1aradt 111eg: a G:yógyszerész Ujság. Szerkesztője
Székely Jenő volt A Tudományos rovatba dr !Veszelszky, dr Bayer Antal és n1á.s nev·es gyógyszerészek írtak
Komoly founában foglalkoztak az idő tájt azzal
a gondolattal, hogy kizárólag gyógyszerészeti tudon1ányos lapot is adnak ki, Karlovszky Geyza szerk:esztésében, továbbá Gyógyszerészi K.özlö11yt is
szándékoztak 111egjelentetni

*
A fentiekben igyekeztem a két díjnyertes pálvázat nyon1án kör'\ronalazni és e1nberi közelségbe
hozni a Tanácsköztársaság korának a gyógysze1é·szi pályá1a vonatkozó és 111ég n1a, ötven év n1últá.n
is helytálló, korszerű elveit és intézkedéseit, ill .
1'ZOk föbb vonásait

Vincze Zoltán

ASSZOCIÁCIÓ FARJ\fAKONOK
ÉS MAKHOMOL.EKULÁRIS SEGÉDANYAGOK
KÖZÖTT
Jütgenscn, (] E., Speiser, P
[/], 385-393 (1967)
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_A_ g)Ógyszertechnológiában segédanyagként kite1jedten alka.ln1a:1.ott inak1 omolekulá1is anyagok között ineg··
különböztetünk ionos (Cl\!IC), ne1nionos (P-VP, ::\iC,
'1\veenek) és an1fote1 (gt:;latin) segédanyagokat Hatóanyag-1nak1on1olekula asszociáció, zá1 ványképződés,
n1olekulakon1plex, micellaképző anyagokkal pedig mi·Cf;lla--asszociátun1 kialakulása révén jöhet létre
.Az asszociátu1n-képződés köYetkeztében fizikai-ké1niai, núkrobiológia.i és biogyógyszerészeti szempontból
is n1ódosulhatnak a késztímény sajátságai. i\íegváltoz„
ha.t az oldékon) ság, stabilitás, a segédanyag st1 ukt-ú~
iája, a diffúziós vis:1.ony, viszkozitás, megoszlási hányados, s ennek következ1nényeképpen a fE:lszívódá.s is
A.z asszociációs jElenségeket oldékonJsági yizsgálatok··
kal és dialízis„1nódszerekkel szokták ta.nulmánvozni.
~Iodellkísé1letek alapján előre n1eg lehet mondan(egyes
iendszeu-_,kben inilyen asszociációs jelenségek vá.1hatók

(81)
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