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Coµ;epw:aHHe BJiarH B _;1ei:reőHLIX rru1a1eJ1LIILIX KOHUeH1paTax co;::i;ep)l<a~ux rropOlllOK Mo.rroKa 6LIJIO onpeReJleHo
3 Mero;i:a\~H: THrposa1n1eM rro l\1e10.uY l-(ap.n--<1>11Uiep, Bb1CYIIn1Batt11e~1 np11 105°C B rrpUCYfCTBHH B03)lYXa J-I 11 naIZYYl\\e. l\~e)f{,:IY pesY.'Ib1a·1a11nr H3MepeHHJ1 _3Ha4HTe.JibHbIX
pacxow:,JJeHHti HC 6b!J10, X01_H pe3Yj!bf3TbI fHTpOBaHHi-í rro
'1eron;Y l-{ap3I-<flHlllep 60~1ee Ő31H3KH K pe3y_;1bTaTaM rroJY4eHHbIM rrpH BhlCYJIIHBaHHH R BaKYY:\te; O,íl;Ha1-.::n :\\eTO-

JlOM ru1poBaHU5I no 1--(ap.;1-<PuUiep Bpe.'l'1:5r onpe,r:i;e.aeHH51
HeGOJ!blllOe COiJ:Cpw:aHHe
CHII)h'.3CTC5I iJO 10--20 MUHYI
Bl1T3MI)Ha C B }I,3HHLIX Jie4eÓHhIX ITHTaJeJlhHhlX KOHIJ;CHTparax He JtelllaeT onpe 11e.rrean10
ZUSA.M~!ENF ASSUNG

De1 1'""'euohtigkeit.sgfJhalt der milchpulverh_altigen Heilniihrmittel \\'Urde parallel durch drei \Te1fahren bestimmt; durch Titrierung mit Hilfe de:r Karl-Fischer}.fethode, durch Tl-ooknung bci 105°C in Anv.:esenheit
von Luft, sowie dur0h ,-·akuumtrocknung„ Unter den
Ergebnissen der 1\íessungen wa1 kfJine \Vesentliche Ab\\·eichung zu verzeicbncn, ob,-vohl die E1gebnisse der
Kar·l-Fischer-Titrieru ngen jenen der \:·akuumtrocknung
náher lagen„ Durch die \Ter\vendung de1 Karl-FischerTitration konnte die Zeit oiner Bestimmung auf 10-20
J\{inuten >.Terkiirzert >.vE-rden„ Der minimalo Gehalt det
in F'rage stehenden Heilni:ihrmittcl an \-ita1nin C störte
dif" Bestimmungen nicht

(OrBzágos Élelmezés- és Táplálkozástudomá nyi
Intézet. Budapest IX., Gyáli út 3/a)
F:rkezett: 1967 lI 24

dl_ fJIJÓ-fJIJJeeJ'-éJXP1 lif-F-finefih-if-l
TÉRI TIBOR EMLÉKEZETE'
DR HALMAI ,JÁNOS

Alig 3 hete annak, hogy ünnepélyes külsőségek között emlékeztünk meg a Nagy Októberi Szocialista Fonadalom 50 évfordulójáról Elemeztük annak létrejöttét, vizsgáltuk hatását nemcsak a világ
első szocialista államára, hanem a szocialista oTszágokra, sőt az egész- világra Gyógyszerészeti vonatkozásairól azonban kevés szó esett Most ezt
részben pótoljuk
~a egy kortárn emlékét méltatjuk, aki lelkes
harcosa volt an11ak a kornak, és akinek nagy része
volt <tbban, hogy a gyógyszerészek is felsorakoztak
a vörös zászló alá Ertékes eredmé11veket ért el
példát mutatott, ezért ma elhelyezzük arcképét a
i-izocia.lista egészségügy dics{) harcosair1ak sorában
Vázolom előbb az akkori eseményeket, ha1 cokat
és eredményeket, hogy életrajzá11ak és küzdehneinek méltó megvilágítást adhassunk és ígv hódolhassunk emlékének
Az első világháború végén az egész gaz<iasági
vonalon, így a gyógyszerészet teré11 is súlyos nehézségek álltak eli\. A külföldi származású gyógyszerek háború alatti eg·yre nehezebb beszerzése, a
szállítási nehézségek, a drágaság fokozódása eg}Tre
súlvosabban érintették a tőkés társadalmat Gazdasági válság üti fel a fejét a rossz taksa miatt Az
Országos Egyesület tekintélye romlik; nem tud
megfelelni hivatasának Osszecsapnak a budapesti
és vidéki gyógyszerészek gazdasági harcukban
majd megalakul a Vidéki Gyógyszerészek Országos
1 Az
Orvos-Egészségügyi :Dolgozók Szaks:zcr\-czete
székházának VVeil-termében, noven1bc1 ao-án, Téri
Tibor arcképének ünnepél~ FS (']hel.~ ezCse-ko1 elhangzott
e-mlékbeszéd

fSzii?;etsége lH _A gyóg-ybze1clusztás bizt0Hításá1a a
Gyógyszerforgalmi Kirendeltség, állami szerv létesül,
de ez is csak rövid ideig tudja biztosítani az ellátást Meginog az álla1n hitele; inagánosok: vásárolnak külföldön. és így némileg ellátják a betegeket.
fi~gy kisebb lnaláriajárvány 111á1 erős próbára teszi
a közgyógyszerellátá s egész rendszerét A gyógyszer hián·y egyre fükozódik
Szervezkednek a gyógyszeiész-alkalmazottak,
megtá1gyalj ák annak a m6dj át, hogy miként léphetnének be kollektíve a közben megalakult szocialista i:;zakszervezetbe Ez tern1észetesen nagy elle11szenvet vált kj a 1nunkaadók táborában; kisebbnagyobb sztiájkjelernégek mutatkoznak A két tábor ál1"ndóan tárgyal egymással Az Alkalmazottak
Szövetsége azonban radikálisabb, rövidesen belé1J a,
Szalcszervezeti Tanác8ba Közben országos kongresszusra is készül6dnek Kérik a jogado1nányozás
refor1nját, a gyógyszerekkel való-ke1·eskedelem ren··
dezését, a telckkönyYi teherlap megvitatását, a kerületi pénztárakkal v-aló nézeteltérések tisztázását,
a munkadíj javítását és a g:yógyszerészek auto11ómiáját, tekintettel a ka1na1arendszeJ1 e. Az előzetes
tárgyalások azt inutatták, hogy· a kongresszus nem
fog eJed1né11yre v·ezetni, ezért Jneg se1n tartották
Az elégedetlenség és munkanélküliség egyre nőtt.
a cse1n_pészet, a lánckereskedcle1n pedig virágzott
Ilyen eldzn1ények után, ige11 nehéz helvzetben
vette át a ]Jroletar·1:átus 1919 1nárcius 12-én a hatal1nat Ne111szabad1negfe ledkeznünk arról se1n, hog~
fl?.: 01s;i:ág lnég h!1rnhnn állt. NehPz küzde]1net ''Í··
Yott a fiatal Tanácsköztársaság ne1ncsak a belső,
<le a külső fegy,eres ellenséggel is
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A Gyógyszerész Szakszervezet rövideSen tevéke11y port - 300 korona ösztöndíjat élveztek a Tanácsmunkába kezdett Az ügyek intézésére hét tagból köztársaság ideje alatt Segédmunkás is beíratkoz-.
álló bizottságot választott, mely az üzembiztosak hatott az egyetemre, ha felvételi különbözeti vizselhelyezését és a vidéki szakszervezeti hálózat ki- gát tett!
építését végezte G y ö r g y Mátyás kapott megA szakszer vezet elsőrangú feladatának tekintette
bízást a gyógyszertermelés kommunizálásának a szakmai, a politikai és a kulturális nevelést A
végrehajtására és a gyógyszerész-prole tariátus fel- segédmunkásoknak minden héten egyszer előadá
szabadítására. A gyógyszertermelés szocializálása sokat rendezett - minthogy nekik volt legnaígy egy nagytudású elvtárs kezében összpontosult. gyobb szükségük kulturális és politikai felvilágosíA Munka ügyi és Népjóléti N épbiztosságon megala- tásra -~, ahol is kimerítő értesülést szerezhettek az
kult szakosztály első ügyköri beosztása a követ- általános politikai helyzetről, a Tanácsköztársakező volt: 1 . Gyógyszertermelés szocializálása, közság nemzetközi helyzetéről, a hadműveletekről, a
ponti irányítása, elle11őrzése és centralizálása 2
Szovjetunióból érkező hírekről Hetenként, 1nin
Ugyanez a forgalom területén. 3. Gyógys_zertárak denki számára magasabb fokú tudományos elő
szocializálása, arányosítása, felügyelete Attérés a adásokat rendezett, keddi napokon pedig propa·nagyüzemekre 4 A gyakorlati gyógyszerészképzés gandisták várták az egybegyűltek tetszés szerint
bekapcsolása a megfelelő üzemi intézményekbe
felvetett kérdéseit Megszervezte az olvasótermet,
Március 30-án megalakult a Szocialista Gyógy- n1egtere1ntette a sportolás lehet6ségét. Go11doskoszerészhallgatók, majd Ifjúmunkások Szakcsoportja
dott az élelmiszer-ellátás, az étkezés nehézségeinek
Április 6-án a Segédmunkások, Laboránsok, Taka- leküzdéséről. A ruházati ellátást központilag in·
rltónők, Pén.ztárosok Szakszervezete Mindezek képtézte, sőt - ami ina furcsán hangzik - 1nég a doviselői pedig helyetfoglaltak a Magyarországi Gyógyhányellátást is biztosítani kellett a gyógyszertári
szerészek Szakszervezetének direktóriu1nában Tervbe dolgozóknak Szakszer vezeti tagnak felvették azovették és megkezdték a segédmunkások szocialista kat a tulajdonosokat is, akik ellen a dolgozók nem
és természettudomány os oktatását. Április 26-án emeltek kifogást.
rendelettel szabályozták a munkabéreket A ForraA Tanácsköztársaság ideje alatt igen sok kövedalmi Kor.mányzó Tanács n1ájus 3-án a inunkabért telés megvalósult abból, amelyekért évtizedek
szakképzettség szerint állapította meg, a gyógyszer- hosszú során át a kizsálnnányoltak hiába harcoltak.
tárak szocializálását pedig az április 9-én megje- J\iost lelkesedéssel küzdöttek, nem tekintették az
lent XLVII. számú rendelete írta elő. Ebben nem- élelmiszerhiányt, a gyógyszer-alapanya g szűkös
csak a gyógyszertárak, 11anen1 az összes, gyógyszer- ségét, harcoltak hittel, lendülettel a proletárok
vegyészeti és gyógyszerek előállításával, feldolgo- szociaJistA, egészségügyé11ek a 1negteren1téséé1 t
zásával, forgalomba hozatalával foglalkozó üzem,
Tér i 'l'ibo1 eJvtársunk T ér i József, a l\fagyár, vállalat állami tulajdonba vételét rendelték gyar-·Francia Biztosító Intézet tisztviselője éR
el }~zután ki11evezték az üzembiztosokat is A szak- S e e 1n a n n Karolina népes családjának Jnásodik
sajtó - a Gyógyszerészi Újság július 25-től tagjaként született Budapesten 1890 június 8-án
Gyógyszer tári M unlcások Lapja chnen jelent meg,
A népes család tagjainak 111:r\ e az édesapa különös
szerkesztője
S z é k e 1 y Jenő; utolsó szá1na elgondolása
alapján mind T betű• el kezdődött. Tihamé:1
augusztus 6-án hagyta el a sajtót.
vegyészmérnök 1888-ban született és J 96.5-ben halt rneg
Tibor volt a második, egy korán meghalt fiú a ha1·n1aclik
Jelentős intézkedése volt a Forradalmi Kormányzó Tanácsnak az, hogy a jövőben a gyógy- a negyedik Tekla, ki 1893-ban született és 1918-ban
meg (matematikus, férje Luk á e s Ferenc pi oszertárakat szakemberek, vagyis gyógyszerészek halt
fesszo1 volt a hires matematikus - őt ma.gát a spa.n:y ol
vizsgálják meg, illetőleg ellenőrizzék A vonatkozó járvány vitte el.) _<\z ötödik gyerek Tódor 1895-ben szÜ··
rendelet április 15-én kiírt pályázattal húsz gyógy- letett és 10 éves diákkorában baleset áldozabi.. lett. Köszertári felügyelői állást szervezett . Addig is egyes vetkezett Theodóra vegyész (Ádám 1ianó nyugdijaf;
tanáT felesége)„ 1897-beu született Theofil, jelenleg n:yug·
helyeken erre alkalmas szakképzett gyógyszerészek díjas,
ezután született Tasziló, aki baleset révén halt
kaptak megbízást, így például K a z a y Endre meg, kilencedik Thea 1901-ben született (A n t a 1 Pál
Vértesacsán Továbbképző, illetőleg kiképző tanfo- neje)„ Az utolsó gyermek Titusz négynapos korábnn
lyam is tervbe volt véve. A gyógyszertárvizsgá ló meghalt.
jegyzőkönyv igen nagy alapossággal készült el
Tibor középiskolai tanulmányait a Markó utcai
Gyógyszerészi Múzeum létesítését is tervbe vette gimnáziumban végezte (akkori igazgatója W ág.
a kormányzat. A Közoktatásügyí Népbiztosság ne r Alajos volt); nem valami jó előmenetelt mu157 404/1919 számú, július 5-én kelt rendeletével' tatott fel, ellenben jól tudott latinul. Dr. H o r a budapesti egyetemmel kapcsolatos Gyógyszerészi v át h Sándor házim vos ajánlotta a családrmk a
Főiskola szervezését rendelte el 8 föléves tanfogyógyszerészi pályát. A tanácsot meg is fogadták
lyammal. A szervezendő főiskola elnökévé W i n k- és K e r p el Vilmos gyógyszer tárába lépett be
1 e r Lajos professzort, igazgatójává pedig Dar- gyakornoknak Itt együtt dolgozott S t r a u s z
v a s Ferencet, a gyakornoki tanfolyam vezetőjét Hugóval és később Nád a s Lajos elvtárssal.
nevezte ki - eddigi ügykör ük meghagyása mellett Gyermek- és ifjúkoráról annyit, hogy igen szűkös
- P o 1 g ár népbiztos. A rendeletet egyébként az anyagi viszonyok között élt a népes család, sőt ez
orvoskaron szervezett Gyógyszerészi Szakbizottság okból gyakian változtattak lakást is.
elnöke kapta meg. A 8 féléves kiképzési 'endeletet
A gyakornoki évek sem hozta.k jobb időket; ke1919 júli11« 29-én 173 763/1919 számon a Közok- n1én·yen_ és sokat kellett dolgozni<l, no111rH:káE sz:i11tto
tatási Népbiztos adta ki
koplalni is Szorgahnasan járt a Gah:lei-körbe isi
Az egyetemi hallgatók - Ifjúmunkás Szakcsoaho-.;;rá N á da s I_Jajost is elvitte Itt céltudator-;
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munkával együtt dolgoztak az elnyomottakkal,
kise1n1nizettekkel a ,,Munkáért, kenyérért'' 11arcolók sorában. Könyveket, brosúrákat kaptak,
elvtársak körébe kerültek és kialakult bennük
az öntudatra ébredő szocialista einber Tér i
Tibor egyébként egész életében is nagyon szerette
a.z e1nbereket és szeretett mindenkin segíteni. Optin1ista és jól képzett marxista.volt; börtönben, internáló táborban is példát mutatott Tréfás rímjei
derűt keltettek
1914-ben bevonult katonának, de gyógyszerészként teljesített szolgálatot, előbb a régi Szent János kórházban, majd a Gyáli úti katonai kórházban Ezután Marosvásárhelyre helyezték, majd az
orosz, később az olasz frontra. Onnan jött haza a
háború végén
l(atonáskodása idején szo1galmasan írta cikkeit,
melyeket Nád a s elvtárs helyezett el Az ő feladata volt ugyanis a forradalmi levelezés, röpiratok
eljuttatása az olasz frontnak arra a szakaszára
A katonaszabadításhoz hathatós eszközökre is
szert tettek Szabadságos és betegségi lapokat állítottak ki Jól tudták mái 1917-ben az emberek,
hogv értelmetlen öldöklés folyik az urak, a bankárok, a gyárigazgatók, a császárnk kedvééit É1lelődött, terjedt a forradalmi gondolat, felhívások,
iöpiratok jelentek meg, élénk beszélgetések is folytak, inár nem 'js annyira suttogva
Az akkor még csaknem illegális pártnyomda túlterhelt volt, papírhiánnyal küzdött, a rendőiség
kutatta, feldúlta„ és n111nkR.,jR.J, lnindenáron 1neg~
akadályozni igyekezett. Siker ült azonban egyik
éjszaka Nád a s elvtárssal az általa megírt és az
elvtársak által jóváhagyott röpiratot kinyomtatni
Megjegyzem, hogy akkor a Fürdő utcai (12 sz.)
„Magyar Király" gyógyszertár volt a kommunisták
központja, gyülekező- és tanácskozóhelye A röpirat reggelre csakne1n n1inden fővárosi gyógyszertái ajtajára, kirakatüvegére rákerült és mindenütt
ott volt - kézről kézre járva - , ahol a kollégák
megfordultak Általában nagy helyesléssel fogadták
Szövege a kö\ etkező:
Pi oletá1 gyógy8zeiészek!
A 1iagyarországi Gyógyszerészsegódek 01szágos Szövetségének közgyűlése előtt állunk. Legyünk résen!
Nem t,ű1hetjük, hogy az eddigi elvtelens'ég, határa„
zatlanság, kapkodás és suba alatti alkudozás uralja
továbbra is szakszervezetünket !
Nem tűrhetjük, hogy szervezetünknek hivatalos
programja a változó alkalmi állásfoglalástól eltekintve
mindig az legyen, amelyet 1g12-ben sárga szövetség
korában bocsátott ki! Nem tűrhetjük, hogy kollektív
szerződéseinkben ol:y reakciós tételek fordull1as·sanak
elő, min,t a hatheti felmondási időben való megállapodás,
mellyel szemben miniszteri rendelet állapít meg három
hónapot„
Nem tűrhetjük, hogy a magukat „Gyitko1l6 Gyógy„
sze1észek"-nek nevező konzer"atív elen1ek sárga szer"\'ezete továbbra is élősködjék a szocialista szakszervezet
vívmányaiból!
Nem tűrhetjük, hogy egyetemi hallgató kartársaink
érdekeit elhanyagolják!
N-en1 tfuhetjük, hog:;- a technikai segéde1őkkcl, prolr:tá1 tá1sainkkü.l antí,.;zociáli,s;u1 bánjának 01 ~
~ em tűrhetjük to"·ább szakszervczetünkben sen1 a
polgá1i radikális „szE:Jllemi munkások" burzsoá ideológiáit, sem a stréber álszocialisták üres den1a.gógiáját !
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Követeljük és keresztül-V-isszük inin<lezen bajoknak
orvoslását! Követeljük és keresztülvi..<=Jszük, hogy szakszervezetünk úgy programjában, mint minden mozgal··
mában, minden cselekedetében 'alóban szocialista legyen!
Harcunkat belekapcsoljuk a nemzetközi proletáriátus
nagy felszabadító forradalmába, A cél: az igazi szociali··
:zálás már megjelent a láthatáron.
A. győ:.-:elem napja már előreveti sugarait

PROLETÁR TEST\ ÉREINK }fIÉNK A JÖY Ő !
Elvtársi üdvözlettel:
Beck Károly, Deutsch Ilona, György 111átyás, Hönig
Zsigmond, Nádas Lajos, Nagy Oszkár, Sohossberger
Emil, Schwartz Endre, Steiner ~fiksa., Strausz Hugó,
Szabó Dénes, 'l'éri Tibor.

Az egységet és a proletárdiktatúrát kikiáltó
munkástanács üléséről Nád a s és T é 1 i elvtársak a szakszervezetbe 1nentek, összehívták a
csaknem 100 elvtárnból álló csoportot és megbeszélték a további teendőket
Siinán inent végbe a gyógyszertárak 1nu11kás"
ellenőrzésének megszervezése, n1ajd álla1ni tulajdonba vétele. _A_ gyógyszerész-szakszervezet Múzeum körút 17. szám alatti helyiségéből átköltözött a Budapesti Gyógyszerész Testület Aggteleki
utcai helyiségébe I1~olytatta a nem szakszervezeti
tagok beszervezését. A szakszervezet visszan1e11őleg
n1á1cius 1-tól n1indcn .gyógyszertá1i alkahnazottnak 30%-os fizetésemelésre kapott engedélyt .Fogai1atosították az általános szervezkedési intézkedéseket _l\.z ország gyógy~szcrtári dolgozóit 12 csoportra osztották. A szakszervezet ez időben háron1
szakosztályból állott: 1 Gyógyszerészek, 2 Segécl1nunkások, 3„ Ifjú1nunkásc)k Szakosztálya
A szaksze1 vezet élére - n1ely a gyógyszertári
szakmunkások nevet vette fel -~ a főbizalmiak
gyűlésén direktóriumot választottak. A direktórium tagjai lettek: F e k e t e Lajos, N agy
G á be r István,
Oszkár, Nád a s Lajos,
G 1 ü c k -Ferenc; a szor:iáli8 bizottságé D é n e s
József, S t e i n e I M.iksa; a sr~itó- és p·ropaganda~
bizottsáy vezetiíje T é r i Tibor, titkár · N e u w a l d Aladái Választottak még gazdasági tanácsot, továbbá fegyelmi és mnnkabíróságot is
Téri a frontról visszatérve Dr. Jár 111 a i
J<~le1né1nek az Oroszlánhoz címzett gy-ógyszértá1ában vállalt állást Szakszervezeti munkásságával
döntő munkát végzett annak érdekében, hogy a
Gyógy8zeré'-lz FJzövetség csatlakozott a Szakszervezeti
Tanácshoz A Kommunisták Magyarnrszági Párt
jába Nád a s elvtá1ssal csaknem egy időben lépett be, tagja lett a szakszervezet kommunista csopor~iá1utk és inindenben segítette a KMP szervező,
agitációs és propaganda1nunkáját
A sza~sze1vezet hivatalos lapjának „A Gyógyszerész Ujság"-nak szerkesztője volt A lap mindenben segítette a szakszervezet munkáját, annak
szócsöve volt, közölte a határozatokat, rendeleteket, amelyek a szakmára vonatkoztak. Tudománvos tai:talmú cikkeket is közölt és nem lebecsü1.;'ndő politikai, nevelő munkát is végzett az időben
A Gyógyszeiész Újság április 15-i számának vezércikkében ige11 figyelemre1néltó cikk jelent incg
T é i i Tibm szerkesztő tollából Írja, hogy az új
rnndszei milyen gyornan meghódította a hitetlen
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koponyákat, majd folytatja: „Vigyázat! Az örök
kaméleonok, törtetők nagyon láth'J,tóan Yallottak
szint
az öntudatos prolctárj_átusra óriási munka
vár Kon1n1unistává kell átszervezni a társadalmat
gazdaságilag, politikailag és szellemileg." Folytatólag ÍI a gazda.sági politikai feladatokról, majd ololvashatjuk: „
a harmadik feladat a szellem és
é':l.Z ideológia. átszervezése„ Ez a n1ai generációval
szen1be11 ige11 sú1:yos inu11ka. A burzsoá nevelés hatalmas sziklát görditett utunkba, különösen a szelle1ni proletárok körében. Ez a nevelés nagyszerűe11
n1egfelelt céljainak
Az »intelligencia(( tá111asza
volt i1 kizsák1nán-yolók11ak, n1crt kevésre becsülvén n1unkáját azt hitte 11ogy ezekből az odavetett
koncokból élhet csak meg. Ezzel a sötétséggel
szen1ben a legn1esszehbn1enó propagandá\ral kell
küzdeni.''
Ehbiíl a cikkéből láthatjuk, milyen éles szemmel
látta az esernén·yeket és 1nutatott rá a legfOntosabb
te11nivalókra
A Tanácsköztársaság ideje alatt tagja volt az
500-as M-unkástánácsnak, a n1árcius 23-án az ügyek
intézésérn Yálasztott héttagú bizottság (György
_:_Wát_vás, Hol ezer Jenő, Ncn1ényi Jenő,
Neiwald Aladár, Pollák Ákos, Szentm i k 1 ó s y Sándor) egyik tagja, a Gyógyszerész
Szakosztály elnöke, felelős n1unkatársa a Munka.iig~y i- és Nép jóléti N épbiztosság11ak. H, gyógyszerészosztály holvettes yezetője György Mátyás mellett, a. kon1111unista csoport kien1e.Ikedő tagja, és
- n1iként az előbb idézte111 - szerkesztője a szakszervezet hivatalos lapjának Több n1ás felelős
n1unkában is igen te-.;;.réken:y részt vett
A Pil-.;;,;ax kávéházban tartóztatta le a re11dőrség
valószínűleg 1919 decemberében A főkapitány
ságra keiült, ügyét együtt tárgyalták Hőn i g,
i t t en ber ger
S t e i i1 e i· , N e i \Y a l d,
ügyéveL végül 5 év-i börtönt kapott. Bü11tetés~t a
1
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Eg,J os diétáknak különleges hatást tulajdonítanak
bil'.onyos szervi beicg80geknél.. }(lasszikus példa erre az
emé-sztősz{:1vek n1egbetegedéseinél használt diéta„ Felvetődik a kérdés, vajon azok a. gyógyétrendek, melyek a
táplálkozástudomán.)- kezdeti szakaszában keletkeztek,
megfelelnek-e a mai modern táplálkozástudományi kövcteln1é:nyf:knE·k? Szükségt·s, hog,J az egyes szer\·ek
gyógyításá1a beállított diéta az egész szervezt1tct táplálja., tehát teljes biológiai Ól tókű leg~ cn. Az eddig használt klassr;ikus kímólő diéták f·nnek a kö-\·etelménynek
nem feleln8k ineg, inert vitaminokat. ás\--fLn.)i sókat nem
tartahnaznak.
Ezeket a diétákat mát sokan kriti?.álták. Többek kö··
zött S te p p így vé!ekE;dEtt „
hizOn)OSna.k látszik
hog,\ a gyomor-, béldaganatok ne1n gyóg) ulnak meg a
szokásos uk:us-(trfndtől, a.n1cly usak ar1a alkalmas, bog)
teljes avita1ninózist idózzen elő ,., A7. e1nésztősze1vek
megbetogedéscinél köz1 cjátszik az (:r;té-ktelen táplálkozás is, 8 a táplálkozási hián) okat pE-:dig étipen vitamindús {~tflekkc-~l kell pótolni. Esze1int a kí1nélő és teljes
értékű táplálkozást össze kell hangolni
Il::; f:n pl. a
Kempner~féle 1izsdiéta is, amcl;. könn;yTn teljes értékű
ét1·cnddé alakítható, ha főzelékekkel, n;. €IS gyün1ölcsökkr L C-":itamindús ételekkf'l kitgé-szítjük Ezekkel a mt~
ga.s \-érnyomás, Uekon1penzáli \ é-rke\ingés kedvezően
kezelhető. 'l'oYábhiakhan a n:<, e1s ételekbéH álló BirchET -- Brrnnf r-fék spf·<::iális clifÍúra utal n szerző, amel)
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G,yűjtőfogház kórházában g-yógyszcrészi n1u11kakör ben töltötte. Sokat segített az ottani foglyoknak így többek között Nád a s elvtá1snak is,
'"kit házimunkásként sikerült könnvebb hehzetbe
hoznia .,
„
Há1on1 é-v n1úl-.;;,.-a arnncsztja révén kisr-abadult
(1923). Ezután Milánóba szökött hamis útlevéllel,
szakállt növesztve, fekete szen1üveggel; onna.n
San :\farinóba jutott, ahol több elvtárssal találkozott, in11en Bécsbe e1nig1ált, ahol feleségül \Tette
Szabados Magdát. Bécsben a Sernm-Fnionnál
te' ékenykedett egy ideig Az illegális kommunis-,
ták pártját aktívan segítette és tagja lett az Osztrák ]{on1mu-ru:sta Pártnak is. Aktív i>ártn1unkájáért is üldözték és íg~y Nád a s elvtárs scgíh;égével
1927-ben a Szov·jetunióba, pontosabba11_l\foszkv-ába
e1nigrált Itt a, Kon1intcrn _:\iagyar Szekcióia a
F{zo1Jjet-unió Konzniunista Pártjába iga,zolta tit
páittagság'1 1918-tól keltezett Leigazolta a Vörös
Segély (MOPRA); tagja volt '1 moszkvai magym
klubnak is. Eg) ideig g:;óg_;szeitárban dolgozott,
n1ajcl különböző tudo1nányos intézetekben "t\z
Idegemnehű Könyvkiadónál is működött lektorként
193·7-bcn a Szovjetunióba11 szcn1élvi kultusz á1dozaü1 lett Tér i elvtá1s
Az ehnondottakban vá.zoltan1 'r é 1 i Tibor elvtá1H he1va(lhatatla11 é1den1eit, n1el_vekkel n1éltó
helyet. ví-.;;,;ott ki 111agának azok között, akik a proletárok boldogabb jöviíjébe vetett rendületlen hitükkel harcoltak egész életükön át a dolgozó nép
jobb jövőjéért a szocia1izn1us beteljesedéséért, a
ko1nn1uniz1nus eszméinek n1egvalósításáért az egés?:
világon

*
lii moudok kösz(inetei T f': Ti I'hl)OdÓia és K- á da H
J.ajos f.l\- t{usaknak a. T ~: 1 i Tibor (']etéie 'onat kozó
é1tók(~S ndatok közlésé"rt.

csekély 'áltozta.tással szintén hasznos lohetntJ az e-gész
szf;r\·e'zfJtTf' E diéta a,z intermediE;r an)agcser-é1e. vala·
mint n, nag;.- \-Órkörre hat kod' ezőeu
:Felhh ja a sze1ző a figJ;elmet a.r1a, hog.'' a- különleges
diéták csak rih-id ideig alku.11naí'J1atók; hossza,bb időre
szóló rlit~tikus kt!zelés céljá1a (pl. cuko1 hetegek diétája)
nem n1egfelolőek A 1nodtJr11 diabetikus diéta ezeket a
kövotelm0nyekot kielégíti A_ szerző szer int fel kellenf
számolni a, hagyo111ányos diéták1·ól alkotott elképzelósekt_t, t"-s az <='gl"·sz rendszert le kellf)DE: egyszerűsíteni.
\""élemónvP szerint a különböző diéták közös nev-tJzfnE
hozhatók
K i8zte1 Istvánné
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.A. Dcutscho .A_potheke1 Zt:itung 1nelléklctoi ta1ta.lmaz
rnEJ,- itz .A.ktuális kirakat" híreit hozza„ EbbEJn láthattuk" eg.' sze1nléletes, kitűnő kirakatnak a. fényképét„ _A_
kirakat a „Kemikáliák - gyógyszerek az ásványvilágból' fcliiaiot \-iselte
\_ rnűkedvelő kirakaüendcző
gyógyszerész ki,,álogatta az ásványgyűjternényéből a
különböző típusú kristál:1-okat és a gyógyszerkincsből
azokat a ke1uikáliákat, inel~·eket ezekből állítottak elő.
).z ás\ án::; okat eredeti fo1n1ájukban helyezte el H kirakatban, a ken1ikáliákat pedig szép ki\-itelű áll,ányedf.11\t:klii:-n c'11IH0Ll-a ki Ti:-1·111?;,L(ol~,,,8il n.:n1 l1){un01li-tk tl
k'irakntból az ismc1tet-ő táblácskák som
,
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