
Halálozás d" I p · .. ·- , 
, b ir~ . , ~ , e ness,} Odon gyogysze11é'5z, s·zep-
_,cm. ei v-an cle'"JJe'· ~A 'J ·-· " ' ' ·.' e~ 1\. 1 x-I >: e1'Cü :1.1. Orosházán eihun,yt 
, .Hatosag1 kezeA:ík J ogos-c H1 fe1mo11dási idő kii' ,,_ 

tese a} t k ,.- .- , iz"' 
~ , 1a . eze10 sza1na1a? Ez <l ké1dés már több m~nt 
egJ, e:e. i'oglalkozratju a gyógysz.o1é~z-köz,éltuni.~1nyt 

A_ ~al~a101 le~iltott és kÍnkB.sE:_i ,,ssen igaz,olt gyóg;y;sze_ 
re.sz rendszerint nen'l akai fizeCni Erre a gyóg~-zer~sz· 
he1kl!.kb 0 m 11-.;;"''S'll• t ·· _, - , - 1 

. """i >Av/J • ._ ei ugJ' edeh serkentik ő:kiet. \Volff 
La,J:os sze1keszt,ő u1 is :ez( v.a,l!Ua. ő iné.o- Jneg 1.8 t ,, to;dot-
~ ,ect egy ~épé~sel és a1 de1nok1ácia inegcsufolása j-e

g.\reben ko1ekn:ven kihajigálta a X üg.iosztál . lk· 
. . ·t· ·t N b. t Y a al.. 

u,~zu ta1 .. L ·em izut b~fil.niik. ó családi patikában csa1k 
: OKo.~okat alkalt.naz é.5 jó árf11 t még sr..,1:eptou1ycint is 
a·JU'·1· Jo-y ec::e"t l o•y b' · 
, "'"'·-"·' ~ .... '1 ~ 1 ~ ai iegen megsz.ünt a ha:t. ke-
li~:e.~, "-- a hatosa:g n1egint c;,;ak Wolff urék ruellié sze 
god'Otl ·· · Ez csak egy kiih ó péld.a - a nemfiz€tés -
ben a ráfi1zeté:Slb:m, de akad il_yen több is. . .. 

.X .:E~zt a sort az,onban lli'OSt 'i-áratlanul ~egbontotta. a 
L g~rcsz,tá;ly példfifJllUtatá.sa. Egy idősebb kartá1 sunl{ 

m.e,glJet,egedett és: hosszu ibetegszabadsága közben nyiJ

va~1valo lett, hog~y ne111 ma,iadhat tov·ább egy h·ag 
g·~.~gys;.'.81 tár hat. k;J.1zeJ.ője„ l\1-0-st .a X Üg}osztály kif[. 
~et1 a hat hónapi feli:.11ondáisi időre jfuró össz•ege;., Ezzel 
:1~~atalosan is ~gazol}a, hogy a hat. kezelő ugyanolyan 
,~11'.ah:iazott, nnnt barn1elyik gyóg_y sze1 tári dolgozó . 
Vg;yvedek figyelmébe! (sz) 

1-leghivó az Eg:i et:E:ll11'i Gy6gysze1is11nie1eti Intéz,st 
(VIII, üllői-ut 26,, Jia.11nadik en1elet) tantermében dél
után há1·ocnnegyed 6 órai kezdettel tartardó tudonlán,> o..-: 
előadások1 a · 

Oklóbi.:r 10 .. én d1 Fritz Gusztáv egyet;::ffit e ik 
fnnár: A ph·ninakolo,gia ujrubb hal;dása (II) 

Űl{t'Ó:ber '24-én dr. Mődlinger Gusz,,á,· eg.:retenli <: 

rk. tanár: Az állattani isn1ieretek sze1epe a g'yógs1szeié 

i-;z'e.tb:m. - (Az „Uj tudo·mányág;ak és uj sze1npontol1 
gyogys7elképzésnükben" e sorozat 4, eLőadása.) 

Ezuton is felhiljuk a fig.}elmet a11a, hogy a gyog, 
SZ{Wészi tó\ ábbképzés ujb6l intézn1énJ ,es megin(!itása~.; 
„Cy6~,ysz0rész,1 KJ akor1ati ké1dése:kkel fogllalkozú ~n:-ig 
bes:;;é1es·::1k" lesznek iniuden hónap első· .f-s hwr 11nidi.k 
péntekjén délután 6 ó1ai •kezdettel az Egy.etenü Gyógy
szerészeti Intézet (IX., Hőgyes End1e-u 7 ) tante1~ni:é_. 
ben; október hó [olyamán tdh.át 3-áu és 17-,én. - Veit 
dégeket szivesen ~át1unk:. - Budapest! 1941 október J 
Dr Végh Antal főtitkár. D.r Lipták Pál elmök 

. l\ieghalt ~ vitantlnok felfedezője, Ca1nb1,idgei jelen
l-es szelint Su Frede.t:ic Hopkins CowlandJ aki 1904 óta 
a Ca..'1lb1 idgei egyetem taná1a1 86 éves 1ko1áb.an n1eg
halt Az embe1iség ndki k:Ösz·önheti a viitaminok felfe_ 
dezésé.t, ő bukkaíl1Jt iá kutatásai sQr,án az áHati zsirrban. 
kül~nösien a halak n1ájában olyan anyagra, ame1yet Vi~ 
tam1n A_nak nevezett el _ 1929 .. ben Sir Fxed8tic Nobel"· 
tllj f1 nye1i a vita.m.inkutatásai .elisn~eréseképpen l~k'3ű
túl 1935._ig- az angol Royal Soci,ety ·s:luöke volt 

S~g;~mai ü.reenstek. 

Á GYóGYSZER'l1JSZ 

tnlán ltog~ a 1.lli s~k-Osztál"'""''""'1„ ki't ' ,1.u.,1 • ·1 „ ~ lL.IVQ. e e.s ~ ev aJaitt -
J11L,>·en e1ed1né1n t iért e.r olyan iránt·ba h · 

, . , " - •i' n, . og:i.; magán 
~og,:sze1 ta1a1kban ·azok forgaimáinak megfelelő sz.ám. 
aJkaL11azottat helyezzen 1eJ SaJ"no„ „,,_ 1 . u , "'• ~uo va amtt 
Ezzc l szeu11be11 a X ügyosztály nii.ndttn szociális icli_~~. · 
~~get n1e~a~ott ·-:- a hat gyógys:zertárak részére_. :Éltek 
t:,; \ele. Ez·ert peldamutatás ma a hat P"t\ká"'k . 
l' · " puszta 
ete ·, ·. , Köz:e1edünk a f.elé!ethElz. .. Ha eg_y ihat, gyó. ~ 

szertar ailneneti za\ a1okkal küzd a X „ "l gy , . , • . ugyosza y ép. 
pen szoe1ahs u"tmutatásávaI ,jogot szeiz~tt „.,. 1 „ h 
.d · l <.W. 'ij"i 0 6Y 
l e'g enese.;1 vag_~ végl~gesen áthelyezzen .ai:·akit. Iga:::>; 
hogy a szaraz fellnondáshoz is folya.."'llodha'na D il ) 

'1d , . • · ' ;. · ·e ·Yen 
pe, amutalasra igazan nincs szü!ffiiégük a n1agángyó. 
~ze:tárru:nak l\161 t az.o<k aztán amug~ istenigazában gy~ 
elnenek is vele„ 

"""..., ............ _. ............. """ ..................... ~ 
FELH!VÁS! 

AluJirott megvettem a mádi KIGY.o'HOZ . tt . · . c1mze real. 
J~~~ g,:.og.rsz-ertárat, - igy felhiliom a gyógysz-~1tár 
h1~e~ezo1t, hogy l{övete}éseiket 8 napon belül 'frubl K 'l. 
inan (rtlád A · t' 2 a , , ~. ,' ~ pponyi-u 3.) gyógyszerésszel szernben 
erienyes1tsek 

l\Jáí:Jásfö]d, 1947.„ sze11tember 30. 
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Budapest, VI., Gróf Zichy Jenö-u. ,37„ Tel: 123-867. 
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, Egy ,szegé~) hadifogol)· életben maradásához, szük .. 

seg"s l dob .. SOLGANAL B,. OLEOSA 20 százalékos 
Ha v11l1aiki l'endelkezik a fenti gyógy.szer1r1e! kérjük sür„· 
irősen .l?ejé1· IstváiJ.1 gyió,gyszE.11é:szihez, Süme;re eljuttatni 
- ki azt továbbitja, "' ' 

Egy teljes gyógyszertári berendezés (állványzat, 
Lá1a-asztal, tá1arné11eg, 150 db. csiSfidlt üveg) eladó„ 
Cim: 'I'aksony, Erzsébet-u 69, 

11:egjelenik ha ;-onta két:szei 

Szerkeszt&.ég- '8 kie.dióhi.,;atal: 
VII.' Akácfa. u •s.. l 2 

Telefon: 422--140 
Hivatalos órák: d„ u 4-6-ig„ 

Felelős szerkesztő: Felelós kiadó: 
HARANGI S.ÁNDOR SOMOGYI SANDOR 

Telefon: 844~11 Tel<!l'Gn: 1--. 
Szerkesztik:: 

MARKUS DEZSö SZÉKELY IENö 
Telefon: 422-140. 'I.defon: 162--866. 

LaptWajdonoa: 

Hatósági: Ké1dés-e a foöve-~Jrező: A Sz·éke.sfőváros 
r:. ügros·ztilya.i a hat kezelé~ben levő g~ ógysze1tá1ak 
munkavália1óit, a sz.akszel'v21zet jóváhag,> ásct nélkül, át
helyezheti-e egyik pa.tikából a 1násikba? A \ áh,lsz nem 
i:;nnyh e· egy·szerü„ Termé.szete_,~ hogy a dolgozók ~'llindén 
ügyében a szakszc:a:'i·<:o:;:et a fo11ás Dt> yizsgáljuk n1eg 

a _ IH ........ ::.. Sz„ Szalti!zervezet Gyógyszerész Szakosztálya. 

Hoffmann Jó7'sef ;:~dáj;-VIr:-~;;;=;·;;;~ 

.A MAGYAR MAGÁNALKALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

GYÓGYSZERÉSZ SZAKOSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA 

A és 
Hogy az u .. 1i„ szakla1JoknuJ,; 1UL!JIJ /Jefolya

'" s&lú és 1cUz·i élernet~yfot1nu„u 1t,,tNiA • .Lt 1nu,r„ uan, c~,~G 

·Jrttnaenlci' tu<J.,Ja vauii tudat <ilatc er„"i. 
~:J.S'ó ·meg1oniuvuslJan is ]eieniu.'Jn.41c h:elí 

itélfl'l teJurt li szaliYma.i sa,Jtoi;, ae 11,a .JVUu;ui, 
uvaua,gonaolu.uií~ au:,Jco1,, \é.ltJ u1); 1neg G'5luc tya~ 

zan, ·niit .Jeleni a s:zalc'inai szenipon1)JfCVIi tui a 
yazda.sag·t, JJotiti/W/t, etik4i, ae 1oleg a aen1,ok.
rac.ia tefl.t:nreceben 

Keza2u1C talán ugy, ahoay általában siok
túk.: az eie.Jert,. 1'l..tino/u1,va a 1ié·vnek quas'i e1.;nt-~ 

ntoi.O{}'tai ruav.uat azatalJOl.. JH.i az, hogy: .szak-· 
rnfl! nz ,Jeleru„i polga1i men--iauta.s au.tp7{tll 1ne.u
fugr11rnazva, a aolgozók osztáiyanwc, jwgy uyy 
munl(Ja'(' egy törzset Mert ne feteaJük, a au.1-
go.zó1tnalc van cscuc s z l!: k ni á ,J u IC . s lt 

'i>ZaJcmah.oz 1,s csatc dolgozók· taTtozlíatnafc. 
H á;nyszo1 · hal.tott.unlc 1 1niaí ,ilyen kt,Jelent,esvh;ei. 
i. r..· fia naplOpo, dologkerútő, atielyeti, nagy 
val,ani't /Jecs'uleie::; s z a k nl á. t kuu,nulna, 
Vagy hogy 1vatnki a társad.alom here.1e és ter · 
ft.e, mivel 1i1:ncs sernmif.ele s z a le 1n á .J ll. JJ..e 
füzzük továb.b ezt a gonaor.utsor t. Soha sem 
1iallottuk m{i; azt, ho.g-y 10tabtrtoko.~-·, náztu
laido·nos-, butoT gyá:1 &S8Z<.u-crria, de azt igeil, 
hogy: fötdrnüves kőmnves, siszto:tos sza/cnw,. A 
közvélemény spo'ritán 1ne[Jnyilvúnutásánu1c fog-· 
hatjnk fel ezt a meg.ielölési módot, am.ikor 
nem ha.iÍandó szakmának elismerm a nagyjö
vedelmü dolognélkü.li pozició/cat Tehát Jconl<
rétizálha.tju/c: a szakmia, hasunló r;lfoglaitság
gal vagy egymáshoz közelebbi összefüggés·ben 
álló dolgozók speciális !tudása és cczok összes
sége 

Nyilvánvaló, lwgy a dolgozók ·11azd.a.3ági 
érdekeit, s ami azzal egyér:telmü, politikai JO
gait is, a 1nultban, 'CSaknem kizárólag a sza/c„ 
mai ér·de/cképviseleti szervezetek, rövidebben a 
szakmai szervezetek tudták vagy próbálták 

' megvédeni. 
· Hogy a doloozó1crw,k nagy erős pártjuk, 

vngy niináent átfogó csúcsszervük ( p_Z, a Szak„ 
runuc::;) '[euyeri, azc a ni·ult '.1 endszeJ ne1n cu.lt.e .. 
Viszont a gazdasag·i és az ezt lehetóvé te1'd po
tltikui elnyoinirn mégw csalt fenn/01 gotc s iép
ten-nwmon rnegnyitv.ánnít, iehát niinden f1zt
lw:i, vagy szellemi rnunká,snftk to:pa.szwlnw. /cet,. 
tett -u prtrroer •niegnyitvanuiás<ioan.: a rnnnlca
l>et eg leszÓ1 ·itásáOat1,„ Ha nuishol t>tke1 uit is Jia.,_ 
tatrnas propagandával, télek1iuh gezéssel, bnti
tassal és a nenitelen ~ndulawkna/C szabadonbo. 
esá17tásá,vat a ttsztárnló„tási etve'Ji·~l, szak1n·ui 
gazdasagi vonatkozá,sban nem ioollett hozzá, mu_ 
gasabb filozófia, hogy a tiszt.a.nlá.tás megnw
rradjo1i„ 'Látni tehetetc, 11.,ogy a }}'/,Unkuoer&.!_{.e.i; 
lerDy~rnják hogy egy!céz-renaszerreí' telcinté
l"yes dolgÜzó B_za1crna1e rov,á,&u1a egyént pri"V'tLe
g1nmo/cat osztogatnak, 1iogy régi erdemes 
szakembere/cet mellőznek és odct nem valókat, 
sot külföldie!Cet is f,avoriz.át1w,k. A szakma. 'meg~ 
oldatlan prootém/Ltr&Uk te!cinbetwk általában u,z 
ör egségt és 1 okkqmtság-i biztositás /úányát, 1111-· 

cel olyun hajmeresztő követeléssel, hogy mind„ 
ezek egy szociális /Lllam feladatai kell hOi!Y 
legyene/C, nom 18 mer.tele volnci .~löjönni .. ;sonc~, 
nem deklarnlt de rmndenki dott nyilvanvu W 
tény 1volt, h~gy az ó~llarn 1ie11i. a n·tll;'/n,k~ssa_q~, 
__ tehát idegentől nem kér het-ik konw1yan es 
nern vár /w,tják '8orsnk\ javítását. 

Megállapitható, hogy az egyes szaít·1uák 
1 észleges pr oblémá·1 között jelentkeztek a /ui
tal1nas tá1·sadalmi krízisek. Az w atkodó rend 
'elérte, 1hogy ezeket a 'JJtajdri,e-ni 1n·ind&nt e,L.so1J
rő kérdése/cet igy felaprózva, egynvástől tzo 
lálva tartotta s inivel ineg tudta akadályozni, 
hogy az összes dolgozók a nyilvánvalóan közös 
érdeke-iloet egységesen képviseljék, hosszn év
tizedekig még a helyzet nra tudott maradni'. 

Felap-rózm, izolálni !bagfftellizálni lehetett, 
„ . ' 

de e!tünt'8tni a vnlósá.got. ci gazdasági és ebből 
következő társadalmi J;roblérnákat, nem A 
félrevezetett- és e~butitott proletárnak és jcis„ 



polgárnak sok minden nWBzlaaot beadlwttak, 
azt is elfogadtatták v0le, hogy ne politizáljon, 
ezt ha,qyfa az urakra, vaay a saját re1iegát1aí' 
ra, akik jóakarói és 7obban értenek ehhez az 
uri o,huncutsáa" -hoz .. Nem is foalalkozott polk 
tikával illetve nem is mert politizálni, de min
den ,qyávasá,qa, tunyasáaa, vaay fels.őbbség
tisztelete dacilra, szerinte teUésen politikanien
tesen foglalkozott a saiát nyomorusá,qával.: az 
alacs~ny niunkabérrel, a !hosszu munkaidővel, 
hogy ilykép 11!em tudja család.iának a legszük
séaesebbqket el(íteremteni, stb., stb„ S hol tet. 
ték mindezt szóvá wl vitattóJk ·mea? A „po
litikamentes" sz1lkszervezetekbfYn s itt pró
l:tálták or·vosolni. A problémák nem vesztek el, 
csak átalakultak, szakmai téren folytatódtak A' 
mult rendszer kisebbi.teni p1óbálta a problémá. 
kat amikor szakmai térre utalta, ennek e;llec 
nében bekövePkezett a dialektikus visszahatás.: 
Nem a problémák kisebbedtek, ,ha'fllem; az őket 
képviselő szakszeJ'Vezetek politikai hatalma 
(lásd sztrájkok) és gazdasági sulya ( pl, nem 
egyszer tár,qyalfyJ)c meg a muJt_ r endszfr ben „ is 
egyénrangu félként a munlcpadokkal stb) noU 
meg 

Mivel a szakszervezetek vitték a reálpoli. 
tikát, á!ltak az iaazság és valóság sziZ~r d ta
/;a,ján, képviselték néha akaratlanul, de rend
szerint tudatosan a meg neni alkuvó mate.
rialwta osztá,lyharcob, szemben a blöffölő, kö. 
dösitő soviniszta burzsoá 'hatalmi politikával. 
ezért lett a szakszervezet a dolgozók gazdasági 
érdekképviselelli- szervéből elkerülhetetlenüt 
annak politikai tömörülése. I gy találtak egy .. 
rrz,ágra a felsőbb uazd:asáatan kérlelhetetlen tör
vényeinek alapján a szakma tagjai é$ a 'szak-
szervez.et„ · 

Magyarország áltaJ,rínos lélektani képe <í._q 
társadavmi viszonyai sok tekintetben módosul. 
tak a felszal]gditás után, de egyidejüleg 11ia,qu .• 
kan viselik a 1mult bélyegét is. Az évszázado
kon át csendben rászoktatott és az utolsó 25 
év alatt harsogva belenevelt politikamentesség, 
sőt bil:onyos elé,qgé el lnem ítélhető politikai 
ellenszenv okozója főleg a középosztály tagja~ 
konok táiékozatlanság1árnak, akik quasi a mu.lt 
üluzióit megóvó tuaat.lanságba menekültek„ 

A.z értelmiségi szakszervezetek tagjai kö
zéposztálybeliek Jó ha körülbelül ott ta,rtaiiak! 
osztályöntudat, politikai tudás tekintetében 
most, ahol egyes fizikai dolgoz6k szakszerve
zetei 50 évvel ezeWtt. A mult rendszerben 
megtürt érdekképviseletii szerveik, tei mé.szétes 
osztályhelyzetüknek meg nem felelően, az u1al- , 
kodó osztályokkal való együttmüködés afupjan 
áUóttak Ennek következPében igen sokan, akik 
tagiai ezen szakszervezeteknek„ a demokr áciá, 
val -szemben igen gyanakvóak, r osszhiszemüek, 
sőt ellenséaek Erek napilapokat csak fanyaloa
va, előzetes bizalmatlansággal eltelve vesznek 
kézbe, hoay azufJán a suttogó propagandánuk' 
hig,qyenek lés bizonyíthatatlan rosszakaratu kri
tikával, éljenek Vagy pedig. egyáltulán nem 
érdekli őket a {Lemokmta ;11ijtó. 

A szaklapot azonban inkább kézbe veszik·, 
mivel itt az egyéni'. énkklődésük, <L speciálisun ' 
őket közelről érdeklő 'kérdésekben erre meaadjil,}f 
az ellw,tá.rozó,st. ValamA,nt a multban a mun; ;· 
ká.s-szakszevezete:k a fjársadalmi és politikai el.. 
nyomás ide.ién szakmai 1!onalon 'Vitték a /elvi.... 
i<iaositás munkái1át, ugyanugy viláaositja fel 
most a swksze'f'vezét keretein belül a' szaklap, .. 
a szakniai vagy egyéni >konkrét példák alapjárí ' 
az érdJ6kelteket egyes g a z da s á g i k ér~. 
d é s e k felvetődésénél.. Hisz ez a politikai, 
harc mozgató erefe is, ~tt 'mindig .lehet az igaz. '.• 
sá,qra, a dolgozók érdekeire utalni és ezt a po •. '-

, litikailag éretlenek előtt is nyilvánvalóvá ten.. ·' 
ni. Itt tiszta, testre szabott demokráciát kap.;;~ 
hat bár ki. „politikamentes,,;t", „szakmait" .. Még;; 
ha Jebtett szándéka ~s, hoay a &ernokr_atikus ·'.'.· 
p&rf;okat ':°:g~ iVqen elkerülje T~h1t itt _vaf!_ ; 
az értelrnisegi szakszerve0etek wnainak donto . 
szerepe· hogy a .szakiiwi politika sikján nevel. 
je a tagokat politikai osztályöntudatra Hogy 
mega,dia azt a világszemléletet, amelynek alap~ 
fa épp a szak1nák gazdasági termelő ereje. 
Hogy a ta,qok mielőbb. ráeszméljenek, ·mmze-
1ínt az or<zágos politi/oában is épp ugy a reálw 
számok és gazdasági Vények a mérnadók és 
szab fálc meg az egyén helyzetét, mint a 
mai életben és hogy a magypo'l:itikában is épp 
oly ostoba irreálif!ás a szürke, de való élet té
nyeitől elszakadva kalandor vaay prestzizs. 
politikát folytatni, mint a szakmai téren. Más 
szóval, a jó szaklap megérteti olvasóival, hogy 
épp annyira a niulM a nagybútokosság hatalmi 
erei ér e támaszkodó uri politikai rendszer, mint 
pl. a gyógyszerész-szakmán belül a 12~ pen
,qős fizetés vagy az állandó léfiel-nappali szol
,qálat. A szaklap megérteti, hoay a szakma az 
álfalános gazdasági élet egyik zárt részle,qvi
háBa s hogy ezért a na,qypolitika sem térhet 
le a rr.deg és szür/oe valóság ujáról: Aki mást 
mond az csal a csalás pedig rosszindulatu, 
egoista dolog 'és la dolgozókkal rendesen· önér~ 
deksilckel ellentétes tényeket akar, elfogadtat
ni Minden délibribos és fellengős politika; 
(lásd irredentizmus, revizioniz'!"us) mögött az 
osztá.lyellemégek érdeke !huziJdik meg , 

De nehogy azt higyfük, hogy a jó szaklap 
i.lymódon csak mintegy belopja az érdekelte!.l 
tudatába a helyes elképzeléseket, wem e 19 a k 
ezt cselekszi. Kel!, hogy bátran és büszkén ki
nyilvrínitsa a szaknw,i dolgozók helyes állás
pontiát és \kemény k~álúisával a csügged.őkbe 
erőt öntsön .. Oktat és példát statuál.. Szerkesz" 
tö&égének rnindenhez kell értenie, úniverzális
nak kell lennié, mint a i'ó )o1'vosnak, allround
nak, núntrit jó sportembernek A sekélyes' el
képzelések és politikai félmüveltség lehet iérve
léseinek első befoaadója 'A szaklap tud a 
zalmotlaí1kodók közelébe férni. 'Miként a ltiSc. 
hajók vagy csónakok tudjak csak megjárni a 
sekély vizet és a partot rne,gközeliteni, a záto~ .. ·· 
nyak es fjordok közé be/w,tolni, ho,qy az embe- • 
i eket felvéve, kivigyék a nagy hajókhoz és. o,.,, 
nagy vilá,gba 11 széles hor-izontba, az is1!1ereték • 
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birodalniába Szaklapunk is egy \ilyen kis, de . 
rendeltetésének mindenbrm: megfeklő Jw,}4; 
mely behatol a beaubózottság szirtiei kö.zt la
ziuló szaktársak '!!ekélyes képzeletébe, hogy. fel. 
vegye őket szellemi Noé-bá1·ká,jába és kivigye 
elzárkózott, elmaradott világukból. Ha behet, 
a nagy lw,jókhoz, a nagy munkástömöriilések 
eredménnyel, biztató karavánjához De ha né1n 
hajlandók, átszállni a nagy egysé,qekre, ugy sa-' 
fátmaga ís képes legyen, mint kicsi,. de jó! 
niegépitett · óeeánjár ó hajó tmearnutatni nekik 
~z ui /öldrészt és elvezetni a sze_lkmi Uj~ilág 
felé .. Csak természetes, vwgy az ilyen: ha.iosze
mélyzetnek . mesterségének minden vonatkozá
sáJban tökéletesnek kell lenni. 

A fe/Jadata magaslaMm á.lló sza/dap evel{en 
és színes, nern 1nélkiilözheti a politikai tenden

. ciáju riporotokat, tárcákat és a tudást a tudo
mány terin is terjeszti, A politikai iglosszák és 

\ 

krónikák niüjaját megismerteti· és megked11el. 
teti •• 

- A ,gyógyszerészi szaklap ismé1'veit adtam 
meg ezen tanul1nán'!{omban, sőt tovább nw .. 
gyeíc., ezen szaklapnak a má8 gzakszernezetek 
lapió.val való összehasonlitása révén vált mind .. 
ez bennem tudatossá, Vagyis 1ni törté.nt? Amit 
az előbb 'meaii tani.: megtanultam a jó szaklap„ 
bál egy,etmást, pl többek között, 1nilyen.jó a 
szaklap és milyen a jó szaklap .. _ 

Szaklapunk 1birálóina1c, csak azt aianwrn, 
olvassanak el más szaklapokat, amelyek sz~r ke, 
monoton és egyoldaluan csak ldfejezett targyi 
ismer tetéseik/oel kijá,rasztják az olvasót. A 
gyógyszerész szakma iapja eleven élettől pe
zseg. Mi sem bizonyítja ezt Jobban,_ ni.int hogy 
11 valóságos élet szépségei ·mellett olykor egyes 
tírnyoldalait is felveti flásd személye~/fed~s), 
de ez is csak a valóság harcos megnydvanuJasa. 

KEMÉNY GYoRGY ------
Gyógynövények a therápiában 

- A fertőző betegségekről ;..... 
lrta : Varró IUallár Béla gyógyszerész 

1 

(Folytatás„) 

A fertőző beü::lgSlélgek gyógyitás-á118. kevé5, gyógy _ 

növénnyel [ endlelkezün:iJk 
: l&.'Uertetésü[]!k sorám) a llázellenes gyió.gynövényel>: 

között részh1Dese'bb-ell1 foglalkoztunk a chinakéreggel, 
melyet a inaJlar~a specifikus gjlíÓgyszeréruek i~me1ünik 
A Réreg helyett gyako1ribb a h3.tóany.agá:nak, a Ghilli
n:Um hydriqchlwicum,nak rulkallnazás1a. A mat1a,ria l;;:e-
zelése 1k;éthá:nyu: prophylactikus és a 1.11:e1g1betPgedett 
egyén keze]é:se , · ' 

A me~J!őző- l;;:ezelés abba11 áll, hogy kétS?"·er hetEn
kéut [1e.feikvés előtt 1.ű g:I sósa.vas chinfut adunk A 
be~m'kezelésné! naponta 1~~2 igr.-ot, 1ázmentes.s'égig:i és 
azoii tulmenőeh 113jponta 4----5·-szö.r 0.2-0.,3 ctgr-o:t, 
megfelelő inte1 vaHumok bci:ktatfusával. A nrala1 ia t1 o.„ 
picanál, egyes l;;:utatók állitása szerint, a J;::érreg főie.: 
tével ma.r:a:dandóblJ e1edn1iélnyt láttak. 

A iáz,ellenes drogokat is szokásban varn- ma_láriánál 
igénybe venni, áll ez a l;fö:z-Ons-é.g<'S orgonafa (,Syringa 
off.) magházából k!ésµit.ett f,frz,,-:t re, 

Tüdőgyulladásnál Í>:·&mfo;r-chiniu keverék, legin
ká1bb injectió alrukjábaD: A nö,réllyi -ex·e:detü sallicyl 1 il
letve .ennek :natri001 sója _a na'~i fum salicylicum, aikut 

rlheumánál nem Uélkillözhétő 

A tuberculoisisnál -syn1:ptomatikus hatásáról győ-
zödtek meg, a diólevélbQI eilőállitott karyon készit~ 

miénynek„ 
Typhus esej:ében terpen!inolaj, choleránál vezatrin 

készitménnyel-'való régebbbi ,ke!'z-el~si''Öl még meg· ikellett 
emlékezni. 

Fertőző bei;egségekn-é!l az -&tha:ngoló lm'ráknak 
nagy hasznát vehetjük Ezek célja a sz·f'!I"V ezetet ~:y~ -
helyzetibe ,hozni, hog.) maga, te1mészetes .utol!' k,üSz,o-, 
nölje ki _a fertőző anyagot. ~ Sy1npto!natikuB' ke~l~s1 
köptetők, a. hasmenést csöl;;:kentő drogok, stomachik!ák,,-

ca1 IJ..riinati\·.ák, n1inda1u1yi4ll nagy seg1lségünkt·ei lesz.„ 
lh;"k a ferLő.z-0 bajok gyógyitásáinál, 

A NEMI BAJOKRÓL, 

A biol:o@l.B orvosokkal szembell, fe\l.fogá:::;unk. sze
~int, a ;nemi ]Jet,egséi5E-1k kezelésére, a d1ogv-k c:::.ak alá"" 
1eudelt szerepet tölthetnE-fk be 

A. vérbajnál (syphilis) a salva1sun felfedez.ésE.1 

előtt, a sa:Pondíll tt~1,ta1lmiazó d1 ogokat hasnnálták Ma
kacs és i<lüLt esCteknél előfo1 dul, hogy az, azelőtt spe:.. 
cHikumnak elism-ert délalllíf'Iikai sarsapariUa gYiökeré'Q 
fiőzet fo·rmájában adják a beteguek A több g;y ógy
szer~önyvben f~·lv·ett, Species llig:norum vértisz·.!iitó t~a, 
l'ignum guajac:it_ liguurn .sassaf1ast és radix sarsap.:1" 
i·illát is ~artalmi:tz N:aponl a fél liternyit fogyas:ztat
tak főzLtébBL :Q~\ atbain volt a Zittmann főzeti1 inely a 
drogok ~nellEJtt ciunobert, cal'onLelt is tartalmazot;t 
Vá1tozó eredménn) el sz·ok-uák riéh.a, ma -is, makacs é;:; 
p,.JhanyagoJt eseteknél, ezt a főzetet rendelni. 

A hazai növ&ny;ek közül á homoki a;pró sás ( Ca
,rex arenaria) ~és .a borzas sás (Curex. birta) gy&ke~·e, 

nádtiptJan (Ca]am·agrost]s (lwnceolata) canescens) 
a , . ) 
gyökere, a ta.Iackbuza. (Ag1opyrurn. ~tr1tLCum) r:pei1s 
g;yőktöizse, iend:sz·eir'int rnás sap~nnn tartal~.azo ~1 o· 
gokkal keverékben. a sa1sapaiilla pótszerte Tert1.er-· 
lucsnél, a mtü említttt jódtau talrifu drogokat is fel

használhatjuk , .. . , 
-~ gonorrhoea kezelésénél általába;n az ezust. e.s 

>-'.ink oldatolaa '"oltunk utalva, mig a penic~ (P('· 
ciHinu1n notaiff'll gomba) ·feltalálásával szinte meigol .. 
dódott a kérdés, a sike1e.s eredmény·t:~k publikálásával~ 
Felfogásunk szErint az0nbati1, hathatósan támoga0a.to 
a maradandó eredmény elérés-<.• céljából az olyan t~.á.k 
vagy te..akeverékek rendelése, melyek hugyutakat -Ob-
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litő és fertőtie11itő sajátságnak E Célból e1söro.rban a 
n~e.dveszöliö le1·.elet, (Arctosta;phylos U\;ae u1sI) ke:Jl EJU· 

1itenünk _4,. kerekr.2-pkény (Glechon11a hedti11acea) né 

piesen katona Petrezselye~ és a szurokfű ( Origanum 
vulga1e), '-hasonló célt szoligál. .„ 

A k~lföldi drógokból e]őá11itott_ -készitményeknEk 

még n1a is 1 annak kedvelúi, igy a 1j2-1 .granunos

adagolásban a copaiva. balzsan.1~ mely ugyan aci.It eset. 

ben contraindikáít\ de -azon~vü1 g.)o-~-or- és ves-eizg-al-

-- maf Yá1rhat ki A- santalolajat iS.- gelatill capsulába.n 

) adják 0 .. 3-0 5 g adaghan. Secretió- Csökkentő és 'fájda-

10111 csillápit-ó hatása ,-aii,. de gyaik1an izgató hatás is 

jelentkezhetik A cubéba ki·yonat-ot ís gelatiri capsulá- -

bnD Q„.S.-0„5 g adag.oláslJan lS'ZOktáik rendelni 

Kondylomát ungueút~m sabinae via'gy extfactum 

sabinae kf!nŐcssel (1:10) kezelik, ez az-on'ban ma már 

_elvesztette jelentőségét Emlitésre érden1es a thuja 

1iniktu1ána:k használata a fenti e.setn:él, mel;\ ugyn!Th

csak idEjé;t multa. :aZért is, mPA t bizonytalan ered

nténnyel já1 t alkahnazása. 

Decoctun1 ZÍttinanni 
/ 

100 0 sa1sapn11nu: gyöke1et 2400 O vizb<•n, 24 órán 

i' {,t cl igei ál jUJk, ezután :5;, ü--5 .0 cukrot és :l.!liumen c1u

dun1oi teszünk ~ folyadék:hov,J 3 óráIÍ1 át vizfürdőn 
főí;zük. i1JiköZ.bf,n. keverjük A fü.zés -után 5 Q-5.0 g1 

ánizst és édes kiö~nényt, lü.O éde~gyökeit'~t;, 25.D s~nna_ 

le\ clet t.Hszünk a fő.z,etl1ez, 214 ,Ó'ráig állni ha,g~ juk, 

u közlJen többszi.h lnegkeve1 ji~k A kitisztult íol~ adé .. 

kot az üledékr.Öl lE(iYntjük, a máradékot kiprésel\jük, 

a:-'.. igy nye1i. szüredék!et 2500 ű'-1a !k:iegész.1tjük. lk-g,

gel n pq.kolásban, me1t:gen 200 O, este ugyancsaik 200. 0 

l11ngyos:1n kell e1fogyalszta;rhl. Az 'E[gész: adag _)1 6 1111. 

pon át, a. leii t inóUon keli elfo.gyá~ztani 

A.dhl\'ans idült luesnéJ 

Hel"ba cnici benedicti , fol, salivia:C, ligni guajaci, 
ildr.oma arc tii lappae ana 10 0, y;hjy,onia carlcis 
a1enariaE\ Jigni sassafras, xadix saxs'aparillae ana 20„0 
l\1 f spec:~ S ICéL evöka'nál1Dylt 3ü0 0 vfzzp.l 2:00. 0~1 a 
h_iözui li szürPd:ék(',t inelegen régge1 elf11gyas~tani. 

Ehhf:IZ a. J;:everéJ{hcz lehet 3,0 0 Fucus Vf'Sicul.osist ifl 

kt\rerni. 

A NEMI INGER FOKOZASARA VAGY CSöKKEN. 
IÉSÉRE ALKALMAZHAfö DRóGOK 

A g,:;-·,Ó-gyitás fol:ra1n1::1 la néha szükségessé teszi, a 
néi;ui ösztön csökkentését„ All ez elsősorbail a kanko 
kezelésénél, allJ-ikor a Jlug,rcsö gywlladása folytán. 
nemkivánt me1evedés '€.s magömlés .szokutt hEikövd 
kezni A tüdőbali.O::sak a f:ekY'Ö és piheritet-0 kurák ikQ 
~etkez-tében, gyakran .5zenvednek a nEimi ·Ösztönök fel= 
fokozottsága kö>etkez1nényeivel Ezeknél az esétek-nfl ~ 
n~ ug\f'tÓul kitünő drÓgjaii.nk kÖ'z.ött válogathatunk 

Az id:1ghn:jok .kezelésének taterápiájáná1 máir emili~- · 
tést tettünk a kontlóról, 01elynek virá@porából port 
vagy pilulát készit~nek {Glandulae lupuli) 0,10-ü20, 
adagban 

A macska.gYöke1et i~ is1nertettük már az ideg.:.' 
nyugta:tó drógok között mf'l'S azonfelül' a nemi funk:~ 

ciók1a ls különt1ges hat~S:sal rendelkezii~. 

A c-amphort is· szokásban v;arr -0.1-0 2 g adagban· az 
en1litett esetben rendelni 

Entlités.re ta1 th~t„ sz.ár:not a b<J.rsmE'.nta fo~ráza;ta 

A teakeve1 ékekhez pedig rnz idegbajok kezE!]ésének 
f(~jezetéb-E>n en11itett nyugtató drÓg()lk közül tEJtsz.éa 
r,ze1int tehetünk inég drógoJkat 

X<ihag.\' ó vagy ln;nka-d6 nemiöszi-Öin fokoz.á:sát:a a· 
legis1HP.l tehb és n Jeg[;\ ak1abhan használt dróg, Cor!. 
"nthe Yohimbe, köziépafrikai fának klérgéböl1. nyert< 
yohimbin, illeh·e nnnak sósa.\'aS sója a yahinl!binuni 
h~ llochll(Jri!quJ:n, in-elyet !0.0'{}5---ll1;1i adaigoyáshan por; 
tn bh~i:t:a, vaigy in.iek::!ió for1nájába.n szokás adagolil!Í. 

Utóbbi idöben divatha jött a Muira. puama b1azil[ai 
' 1 

fának ki\orJif1Jtn, ii11cturája, melyet 25-3'0 csep:pen!kén~ 

ÍehEt adagoJni Sajátoss~ga folytán én n1ElVezten1 el) 

bugatónak Ugyancsak magyar nevet adtam a b>let,- , 

áz . .:,iai panax ginseng fa gyökel'iének é:s etneviez.tem 

hin1ty gyökérnek, idegrendS'zerre ható és ruemi ingert 

!'okozó saját>:;ága
1 

fol)'t-áin„ Főzetét vagy Porát rell'delik. 

A népgyó,gyász.atbóJ !i.s~ert ;ieini ingeit kivá1!tó 

drógoknak komol;-. jelentős~get nem t~lajdonithatunk. 

/\. lcosborgun1oknak (signatura ehnélet), a rel1JElt'lnelk 

p,,flig inkább ,c:~~ak hngyhajtó sajátsága válthatta ki er.t 
1 

a felfogást, 

Rp. R.adix vnle1 iauae 20. 0, Sti-obuli lupuli 3-0„0, -:i\l 
f. sp(•c S„ ;Egy e\Ők<'tlnállat 1 csésw \iz.1 e Forr:áz11ti 

E~te n"JJeiegen a .szü1-edéket elfogyasztani 
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' 1 - • 0 Da n aos • „ • 
E megmaradt latin idézet egy letűnt nagy 

világ ittfelejtett mementója, de &llinos, sokszor 
idézhető napjainkban is. „Fklek a görögöktől, 
mégha ajándékot hoznak is." 

' ' Még e;;zünkben van Yalta-San Franeisdo. 
Potsdam, . a puskaropugá:s zajában kicsendül 
" konferenciák hamgja, feoelemnélküli életet CL 

vilár; népeinek A hüsszu há:bo'Ins megpróbálta. 
tások idején vágytunk a tökéletes béke után, a 
félelemnélküli •élet után, hogy a gyifok sz-Ornyü 
pnsztitását a tenmelő békés munka váil<lsa fel 

Nem is olyan régen, szörnyü vissza is em
lékezni a hullák és pusztulás idejére; országunk 
megszabadult a haiiált hozó, szörnyü megpró
báltatástól Az azóta megtett gfüüngyös ut is 
nehéz volt. kegyetlen körülmények kö2iött, fogat 
összeszorító, 'láza.s munka követkeZett.. Elmond. 
hatjuk, hogy a pusztulás után, csaknem minden 
külső segítség nélkül, csoda történt.. A semmi
ből lüktető életet jelentő országot varázsoltunk. 
Az elárvult officinák és labomtóriumok ujra 
éledtek, megteltek ta;rfalommal és elháritottul<l 
embetársaink feje felől a járványok veszélyét. 
La.ssan tervek születtek, a• hosszu háborus ki
eséseket· pótolni igyekeztünk, politikai szerveink 
előkészítették a demokrácia mesgyéjét szakem. 
bereink pihent MYuka;t beállították az ujjáépi
lés nazyszerü terve1ibe' .. Hivatott érdekvédelmi 
rrzervein~ a jowviszfYJlY rendeiésröl „szociá1lis 
1eformokon keresztül, a fenyegető munkauélkü-
1;ség nr.gszüntetése és a bil!tokon-kiviiliek jo
l!OS kívánságainak kielégitése köriil fár:.doztak 
Uvv éleztük, hogy eljutottunk az ígéret kapu
i&lmz, és megvalósul a rég ohajto<tt vágyunk: 
egyforma képességgel egyforma jogok, a kí
haszniilt munkaerők megérdemelt nyugdíja. a 
.iavak igazságos elo1sztása és a sok-sok, eddigi 

.nélkU.lözött terv megvalositása. 

A nagyyi!ág nofüikai karmestere élénk 
'ütemet dikt:í.I a beigért félelenmé'lkü!i élet he

.\ Ivett a ré.dió háborus készültségről bömböl. uj. 
8Ógá1:u~ok ~:ikáról e;yakran_ ha115uk az vi hábo
IU luret Tavolke1eten a ver meg mindig Mars 
szekerét öntözi, eeyszóval háborus pszichozi&ban 
éíünk még mindig· Fcmto~abb kéidések előzik 
meg a mi régen nélkülözott és most megoldás~ 
'áró problémáinkat -

Pedig mi. 11uu xi.strík. örök optimizmusbai1 
illünk, kik életünk tövises ut.iá:n is hittünk a 
népek felszahaditásában és mindenkor a béke 
mellett tüntettünk, hirdettük és vall'ottuk, hogy 
.<oha többé hllborut. Hirdetjük és meggyőződé
sünk, hogy e borzalmas és kegyetlen ember
pusztitás .sem1?it sem e; edményez, hogy nincs 
oly nagy es lTI'ely szakadek emberek között. még 
ha csztályharcról van is szó, hogy békés·eszkö

. Zökkel. felvilágositó, vitatkozó, meggyőző ér-
vekkel, a zöld asztal mellett, elintézhető ne le
hetne. Az eddigi évezredes háboruk példái sor

ig,azolják, hogy hábornval még soha semmit 

el .nem intéztek, c.sak a következő hábom mag
dt hintették el. 

Lassan nrrá Je~z a;z emberen az ember Rá. 
jon a~ imper_ialisfa,, tőkés társadalom is, hogy 
ne~ uzlet mar a haboru és inkább hallgassor; 
·~z igaz ember ~angjára, mely nála is megbu
JJk, <;sak a P,;·ofithang elnyomja a nála gyen
gen Jelentkezo, halk igaz ember hangját mely 
~zt mondja, hogy mij]den ffil!bernek egyformán 
Joga van az élethez és egyformán kell hogy a 
javakat élvezze · ' 0 

Az ö~_ök béke nem azt jelenti, hogv a fegy_ -
verek ·zaJat njl, ;< mnnka lázas üteme harsogja 
t\11. Cs:.k az ajándékok, anüvel a világot felh
lálóink. tudósaink megajándékozták. ne az erfr 
bu pusztulását. de a javát szolgálják 

Edis„n, Marconi., Planck (ez utóbbi most 
h'."J~ ~neg, DZ uj atomkutatás atyja), mind-mind 
kwalo tuaé.sok, de akarntlanur is a halálgyárak 
meg.teremtoi. 

Az ;1mult 'két világháboru nyomorékiai élii 
men~;.ntor a, feltalálók csodáinak és a haJo.ttak 
rn1l!ioJ .• !~l~a1 az ember klasszikus pusztitii,sá. 
n~k A 1andékot hoznak az embei-iségnek A.ián_ 
dekot. amell':'el megtizedelik a világot Hirnsi. 
ma, N_agas.ak.1, a 3 év el:őtti. atombombák próha
nyula1, lllirCtmegannyi e'IO tilalomfa . , , . . t , ~ , _ y a n1a1 
11!'y1_s ''.' erzekeny világnak Csak mi, huma
n1stak„allunk T'end'ithefotlen nyugalommal és 
h~Pd~t}':l' az iíiök ?éké! a;melv el kell, hagy kö
V0tk, zzek mert reg• ·ert,e!emben háboru többé 
nem lehet Mert h" lesz. ez már többé nem há. 
h?~··u Rz máx csak az em1ber ko11ekti'v ;)UIS'7,1t i
tasa '.e~et Peircei, va'gy órái: 1'ehmnek A tömev:
pus;tr~asnak de ehhez miir nem kell hadsere:•· 
elvegz1 egv.két ~ repülő . Az;t azonban me~ kell 
~or:d~nu:1k· nem vigarszként, de- reá.lis n1rgg~rő_ 
zodesm:ikert J1ogy nem csak egv atombomba 
P:V~!:· v~n .:::. v1lág;on, és ·ezt szere11esére n1ind~riki 
tud.Ja es 1gy e,q11 országra sem veszélvtelen a?. 
nton1J1áboru k'ezdemiénvezése Aml1v;·11 sorsot 
szán egyik a n1ásik:nalc hasonl6 he1vz.c:the ke .. 
1üihet maf!la is„ Ez pedig eg·v orsz.{;,~ s:zRm'iii-n 
gem lehet kívánatos, mert eZlel azüín vé<"1ee· 
bekövetkezik a ho?no sapierrn JJUsztulésa „ 

EITT' ~ ajándékot fogadhatunk csupán el: 
az e111ber kiegyen1itődéséhez s z ü k s é ,g e s 

; megértést; az egyforma jo•got az életh;z és 
egyforma kötelességet minden ember részére 
lieállni Jn'U!dkáfá11al a közösséa szolg'úlatába. / 

Ehh~z elsősorban .ió példát azok nyujtsa
nak akik me, a világ javainak és gazdagságá
nak birtokában varrnak, a;kik az utolsó háborut 
i:s nyereséggel zá1iták 

Ajándékot, a tiszta ember afándékiit. bé. 
két hátsó gondolat ·nélkül .. 

Márkus Dezső 
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Szemelvények a koltura és a gy6gyszerészet kiiréböri, 
Kiizli : DR. HllLMll JáNOS egyet: 111. 11111ér 

A gyógySZ'Ett·észi hiYatáS 'ho:zz.ávet-őleges- .számit:á
sok szeTint, iűindössz.e 300 éves m,ult:J:1a tekinthet visz. 
sza Vís:zont gyógysre1ek alkalmazása olyam régi ke· 
letü, 1nint mf'!ga az embe1iség 'Dö_rténe-1.:~nünk k:ultur
r:riilékei között a ba1 ]a1J-g:lakó ős.emberre vonatk·ozó re
liktumdk a legi_··ggibb kel,etüek Vessünk néhány pi1lal1!
tást. a:/ Öskox ködéb? és igyel~ezzünk m€g.rajz0Irn1 a kiu~
inr:emhel' · f~jlődését. 

* 
Földünkön az „ember" kíalakulásá~ a jávai ~a

jo111e1nb_er ,és a )vele· egyko.IU kinai. m3,jomember (iSillO· 

anth10pus) m~lgjelenésétől sZámith!a.tjuik: A jávai ma_ 
jo~en1be1 (pithec:anthropu•s el'ffi:lt:us) cs'ontmarad\·á„ 
nyait Eugen Dubois orvos 'fedezte f.el 1891-ben JávaJ 
szigetén dilu\ iális-vulkanikus hamuréte•gben Jellemző 
rá a te1]e.s ku~turi1at1anság, testiéne pedig az előálló 
szen;ÖJdök után JecsnQJotit ho~lok1 kismé1etü kopo:ny>i., 
továbbá a végfagoknrnk .az izm·ok tapadására szolgáló„ 

f\1Ösen f·ejlett tn.Taj.ai Alig 15 .m magas 
Az emb'eri kultura kezdeté1·öl 3.. diJuvium idejéből 

~;záirmazó sussexi 'és heidelbergi eml:)er korában- be-

~zélhetünk. A ho1no heidelber giensi-snek állkapcsát 
19ü6-J;ian egy H1eidelbPr-g nJeU~tti hom-0kbányában, 2~ 
111 m1éilys:égben f·aJálba nleg Schottensaek„ Az nkkori 
6se~ber még ál1a't-ias külsejü, 1kezdetl~ges gondollcozá
,:;u is kégycrtl~n 1elkületü lehetett. Ék~t.m·ódja lYéID sok·· 
hali küJiönbözöft az ál1atétóJ D.u-r,~áln pattintol t k·Ö 
::-;e1 szán1aiva1 ·és a tiiz használatával tekinth,et:iük ~. 

ku1tu1n első képvi·selöjének 
A neandervölgyi e1nbe1 csontváz1a és kopo11yá ja 

inagasa.bb fejlettségü kuturára vall Csontm:nradvá-
1_y:1it egy Düsseldorf melletti barlaingban talált:i :-nel.! 
1856-ban Schmerling.. 11:\ cn tipu,i:::.u koponyálui.t 500-o:n 
-fp}Üli szá~nban 'találtak a -horvátorsz·ági Krapinán és n 

franciaor3·zági Dordo~e me.11Ptti La Cha11elle aux 
Saints-i b a/ r 1 a ·n g o k b a tn Eze:k a palf'oll,t.!11 
ko1a1beli emberek dur\~a k ő s z e r s z á n1 o k a t 

h a s z TI' á 1 t a k Tiyenek a tatai ln!é'sztufáJhan is na_ 
gj'obl} mennyiségben 1uegtalálhat6k Ha:sitott. pörkölt 
csontn1a1adványok kannibál tulaidonságukr6l ta:riuskod
nak A netandervölg~i e'.'..11be1 155 cm riTagas 1ehet-E'ti 
már fe1tünő homlokának domborüsá'ga B·s az áUcsnntok 

emberiesebb allakja 
E ko1ban már n1indeg~-i'k földrffi·Zlein kiallakult az 

embertipus. A-z akkori öseffib('I nyon1ait Afrikában is 
n1iegtalá1ták1 ez a 1hodé.ziai en1bertipus, 1mely csont
~néi etei alapján a né,gerrtipushoz tartozik A:z af1ikai 
ősen1beI s1.iklarajzn.í h:asonlitalnak a sµanyo1országi bal-
11u1g-okban l'áthatókhoz, tGmészetesen más a. témájuk: 
af1ikal állatok, igy struccok, kafferbh··alyok A trans
\álÍ burs:hmannoknáI ugTÓ qros-zlán'Ok, 01rsza1vu~i\I;;:. ele· 
fántok szer:Eipelnek kifestve. A nyugatszib'érjai ba1lan
gokban talált fekete és vö1·ös szinnel máz.·olt raj'zokat 
szamojédekhez hasonló emberek feste.tték ki. Közép- ~s 

Déla1111erikából is ke1ültek felszinr'e, ,e, korból szár~aző 
<::mberi csontok. 

Tá1 :-adalom ország u;t.:kor természetesen nem .-olt 
Kéeőbb alakult.ak a t·ö1z~e-k is· addig az embernek leg
ki::;ebb és legnagyobb I~özöss€~~ a család 

1 

volt. Az ős-

~rüber sokat szenvedett az időJárás vi:szontagságaitó\ 
a Yfldállatoktól, fér,zektől, bete~<é.gektö1, sőt n:i;m rtt.~:.,c · 
kán inásik enbertársától N·ehéz harcot Vivott a IDi:n~ · 
dennapi kenyié11ért, ebben gyakran s~1bet :k:apott Ilyen-· 
koJ inohát; hideg vizet az anya tett a beteg sebre vagy··-:·.::· 
a láz11s gye11:mek testJére. Amikor pt>dig. elköltözött a_·, 
család eg:;; ta.gja az étők honáihól, valósz:inüleg ő csuk_. 
ta szen1;ét, ll\-Ormo1t néhány sz:ó-t -és hiantolta ,er. A. maÍ 
é1telen1ben Vett gyógyszerésze. oryosa: iés, papj!R. ·a 
c~:aládnak az anya volt 

l\'.'fidőn az e~nhEil értelme fejlődött. megfi1gyelte be-.',:: 
tegs•égeit kutatott grógyszerek u~á.n, sokszot öszt6!nö~; 

sen. lg:,.· tett ~szert gyóg~·sz·e11kincsre, n1Pl-y n~11nzedékr0 
szállt tovább Az e'1 dD volt a patikája, m.iként azt ~ ,: 
~na élő' vadnépeikné1 isi látjuk A sfrleiletek, '-cöI:öp'épit-;·" , 
m~nyieik ma1 advány~i is tanuskodna!k: erről 

Hosszu 1éw.·zázadok :multán, amidőn a társadalom:,-{ 
első lépcsőfokán a törzseJk kialaikulrrak, taJáIÍroz:Ű.nk a: 
hlrii. 'értelemben veJt 01 vos és p.ap hiv:atJágát 'j:eljesitőlr~ 
ket akik akkor 1né;g- tanáccsal r·o:ss·z. szellt>m·oik távol-
tartá:-;8\'al ördöiriiz-éiss~t i;;;,tene\..: védösze11e1nek. manók, .J 

tünd-éH'k segitségűlhi\ásával i~y2:keztek segiteni szen:-.." 
vedő 1á1:-:11kon Későbben a ke1·esztény időszámitás 

kt>Zdett tájár1, 1a1á1kozunk a: mal é1telemb'e1t1· vetf_ or~ 

vc~i:,yóg.~ sze1·kszf"kkel. akik 1n:a:guk 'ö'zedték és ifoés,zitet. 
ték g~„ógyszeniket. tanáocsal szblgáltaJ;: és el is a:d.:. , 
ták I:€szitii.1én~1·ikei· J',![ár a gö:rögök és• 1·ó~naiak virág-'.)> 
·.Záf1.a i<l.Pjén is volt.nk lll'V<'s,ebb orvosok, aikik seg_éde--, 
ket is tartottak, Ezek a ;;·2.gédel~ készitették a'ZutáTI a 

, g-Yétr~·szf'IPketi később önállósodtaik aromatariusük, un_ 
gu.ent.ariu~ok. hP.tbai iusok, stb lettek :és pia.coko:ri.', 
t('n11,101nok lbolthajt.ásnihan vá:sá1·okon. fb.ig:ah11asabb, 

helyek'f n 'á1u1iák kés·z.jtn1é11yeikP-t őket tekinthetjük. R 
gyóp::- sze1é~zek őseinek A ;Icözépkor:ban ar,után az or-. „ ''„ 
'0l-..i ór, gyógyszerés·zi- hivai·ás Ji~·ssan kÜJ1önválik K~' ' . 
~őhb _12~juk ~negjel_:n1~i a gyó~an:aghesze~·z,ö#ket 
irr\:ahr\tak); a késobh1 n:-igy- e.s kis d19gu1stak, 

• 
EGYPrmr 

Szánió~ épitészf?t! I'e''-11E'kmü és az edrlig n1egfej_tieltt 
fei1atok n1<-)ge1ősitik a 1·égí 1örtén€tiJ 6nak, ~ianethos:•. 

.... nak ad.a.lait) m2:1:-„ek o-z,erint a: csodás ,.feket-eJ' NilUS
Ül".:,zág ,.chf'mi" népe!, n1iként ..Ó-P~síptomi nyel'Ven ne: 
vPzték őket, a legrégibb, iet,>'ész-en a l{ ,e, V. és VI. é"f'-; 
t<~i·fdbi· visszanyuló Uhténelemme] r:etnde1kiez.nek„ -\A 
hiiodaln1at a Kr e. 4400 köxül al.apitotta 'MeneS k-1_
rály ö 1 aJ-::atta lie llíf"~nphis alapjait ls Ebből a ko.r- ·:'' 
ból szá1 DtHZÓ i1ásÜkat n nat)isÍ:-nn Ra idejéből ke1teZilf 
és 0lmondják ezekben az ő, valaniiut Ü&iris, Horus é.s'_ .. 
SPt hetegségeit., továbbá azok kezelés<ét Á'Z első ·di~·.-::"' 
nasztiából szál1mazó i\:Ian::•tho

1 
Ptah fia. egyben orvos··,.· 

és Ol"\'·osi szerző lf'hE'tett A IV d!uas~tiábói való. 
Choops kii ály idejéből származó 01 \'0si papyrus van ~ 
British Mruzeumba~1 és u szülészettel foglalkoz!Ó'. 
\Vestcar papyrus hasonlóI~épen a giz·jhl pyeamís~. épi~·!·: 
tő Cheops id-ejéből keletkPzE·tt' Kt. e1 1783 körül -u_nal~~' 
kotló Mentulistep királynő a XII {_lfnaszti~bó'l 
I'bE-ts pap) rus Kr. e 16'00 kö1ül iródot.t Ki. e. 

'fl<'ll Cambyses perzsa , vezér Pelusiumnál III. J>eam„ 
: ·rnenif.et legyőzte és Heliopolis az első egyiptomi orvosi 
·: -jskoláYaJ e1gsütt elpU';:;-z-trµlt. 
_, Az egyiptomiak mát - K:r e· 3000 .fvvel/ma:gasfoku 
;:~-knltu1á\:al rendelkeztek A Ni11us árte.rületeln 'gyógy
-k-és haszonnövényekElt- is te r m e s :z tett e kJ expedi-
- :·ciókat küldtek a "Oms'zédoS országokba és 'a'zok tei_ · 

l_negiSllierk-edtek A temrpllomolk: é$ 

;,:::_gj~holtok falainak 'E1r~i'1yphái és képei, toválbbá a 
-- pflpyrusok :sok ·é1 t_éke-S afdatot szolgáltdtnak áz egyip

tomiak életér'Öl .§s_~széleskörü gyógysz:erisme:rtükről- A 
sirkamrákban a hal-Ott mellé !helye'zett edén'Se!khen szá_. 

_'mos növényi _1-és"f és d.1-0,got találták' a kutatók. 
'fhot o'rvosisten, ~dt ibi~zcsőrrel ábrá:zolnak1 az 

.:f.·eg-é.-.z'Ség. képviseIIŐ'je ·A görög pih1a1makoin (gyÓ'gyszer) 
szó -E1!'edetét is tőle .származtatják, t i, az éi1etbiz:ton
~ágot - (ph-ar -mRki) i~ ö testesitette meg. A heliopolisi 
Ra orvos1st.en volt Vallási- felfogásukra vezethető 
dssza a hullakonzer'i' álás: páco11á:s, aszia'l-áS, balzsamO
zft:~ 11ag~ müvészem és n p-oncolás tJiafilma Sze1 intük 

·a lélek addig halhatat1M1l, amig a test épségben meg
van. A bebalzsalnozást ':a past.ophorok végették, akiik 

.;'.,, bbbivn a:z idő~n fizetett álla,~i ·aJkalrrnazottak voltak 
,.,._,és Duhit orvosisten előírása alapján a betegekn'8'k or

vosi kezelést is nyujt'ot tak Az :egyi'ptom~ szemo1vo

i::ok ii:ren hfresek vol!bak 
A gyógysze1 észet 00!1 téi1etének szemponrt·jáJbBI 5'élen· 

t<r..-ek a pap~rusok Igy elsősorlban -a papJtns Ebers, 
n1el~et 18731-ban Thebá:ban talált Ebers óko1i man'll!· 
álir-~Hk tdkinthetjűk széljegy7.etei r.lap'ján. R,r e 160'0. 
kö1ül irták

1 
siértetlen1 hiáinytalian„ szf'r i:;áxga pnpir~

son, hieratikus, szép irássail róttfuk; 20 ~ ·m. hoss·zu., 
O 3 m sz:éles tckeI'cs; Az el~Ö részbe11 ,,sze1nél~ek 
minden betEtgsé1gé're szolgá:{ó gyógyszerek készitését

0 

·találjuk 1 ·eceptgyüjte..."ll~ény'kiéTit A második rész. 01vosi 
tanác.sadó; a h{tlrmadik rés·z_lbe-n ráim•ádkozások, autosug. 
;!Pstiók„ fo!Jl.ászok vannak Isishez, az egészség istennő_ 
jéheZ 

Ilyf!J:1 pap~rrusok még a II. Rn.mses idejélYöl, 13-50„ 
körül irott orvos( papyrUs, a ,,Brugseh majorr' A Jei_ 
deni pavyrus ~emotikus fr:áissal J&szült ó':egyiptomi 
gyóp,:ysZerío1·rn~kat sorol fel a Kriszt-us e:lJő-iti ek~ú é'v
f'7redből A t'egrégibbb „Priss·e~' papyrus Krisztus 'etOtti 
20fJO.-böJ. a VI.· dinasztin korá!ból szármnz;i!c, ikét másik 

- ::, XlI. <lina><z-ti.a korából, 1800„ l~Ö!Ül Az- elsö szdká:S:·· 
h-.. diaetP.tikus-e1ői.rásokat , tatrtalmaz, a n11,ásodik női 
lwt.egségeket, a h'armadik .ál1iatgyógyászatiakat ni„ 
A menhotep összégyüjOOtte a ré.g1. sz:Övegel~et, kijavítva 

tgJ hivatalos gyó:gyszerkönyv. előkészítését vé 

Az Pgyiptomiaknál szokásban vo1tak - eg'észségiigyt 
sz:abályok, ügyelt.e~ a tiszta 1ievegőre, a füsfülésekst 
i:ilikahnazták A pap.yrus Eber.S Kyphi néven: tarta1m<l!z 
i1yen elöi1ást: melyet Dioscorídes is m·~mlit; ez Cy
pcrush61, Juniperusból, Ca1amro:sb01, Myr.!'ihaJQól és ha_ 
sonJó drógokból állt. Nagy. Suliyt helyeztek a- tiszta-

eág:ra. havonta 3 napon át llas!\ajt6t, s6t ldygtiert 
használtak a test !>első tlsztátlatrl!lágalnak eltávol!'t&· 
sára Bizonyos betegségekben e-Ióirtált -a- tengeri :Mr

<lőket I 

Gyógyszetre:ikben gyak1an tallálunk fedöneveket, 
n1iként a ;rómaiak a higan"í t MercUtiusnak, ai; ólm:ot 
Saturnu5nak nevezték Voit sy.rlonimal lexikc.njuk is, a 
sz.~nt trások tolmácsolására, nehogy a lailmso-k kiv.á'n
csisága felfedje a szent i-rásokat . :flőként isteni sze .. 

mélyek Után nevezve el " 

A hie_roglypháJ{ k!özött sokat ta11álunk, m:etyek nö
' éúyi tészeket vagy nöWnyeke-t ,jelentenek. DNgJaik 
közül megEml'litem a k·övetkez.:őke-t: Aibsintium (ikieselyü 
sziveL -Ambroo.ia, Acacia, Anetum, Ani:sum, Altem·isia, 
Canna.bis, Ca1ffu:amus. Oheli<lonium, Cicho:rium, Conium·, 
C~niander, datol-yapálmia, Erueia, f.üg~, Foenlll!m Grae-. 
cun1, árpa, grán'átahna., H~oscyamus, indigó, SzEint Já-. 
nos kenJér, Car!!l'ln, hagyma, rien, Lotus·, 11Üoon:, marr
du1ia, Mándrajgio1a. opium,, Myn:hia, Nigella, ÍJálma<>Ja:j 
é1s ibo'r, Ricinus, rÓ'zsa, sáfráTiy, SCilla, Sesam·~ Strych.-· 

nos, Sty1aX, '· Trifolium, Vm.:ben:a, d:ahéij 

N~gymé1 tékben hasmálták az iáltat1 vil'ágból sZál<-
m'azó gyógysze1eket i$: különböz6 áli1:atok vérét7 tojást, 
macisk,frk, kiUt;-.ráK ,ulvájtá.t és ute1usát, agyvelö't, testist, 
májat. el~fánrt-cson:tot, gyermek~. tfé!rfiak, áJllatok foliyé-_ 
kony é;; szilárd ex:kr~entumait, z-sirdk:a.t, be1e1ti hust, epét,. 

s:Wrt tüskét, bőrt, 

_kart, mé!z;et1 viaiszt 
ajándék is 

sz;arvat, telknósbél\Ja héját1 csonto
G~vakori szokás volt a fogadatmi 

Az .ásvánivi:Já:gból Ís szálíiios gyógsstert k:észltet
fa~k Fo'gla1koztak kristálytani és kémiai müVé1et:ekkel. 
H1~szl!iáltá!k: a n~eskö,,-eke1t, timSót, antim101?1'-vegyüle
kf't, asphafütot. ba1nakövet1 ó11not, mes1zet. :földi olajat. 
mé.szk!ö'l--et, vasat. ara~:iiat, I'ezet, nat1iunicarbonatot'. 
higanyt, an1monium1CiaTlbonatot, am.moninmclll-0-rid(!t, 
konytll'as6t, szalrmiáksz;e:szt, ]{ént, :eizü1stöt, cinket,, ~ 
cint kit~rjedte~ alkalmRztik 'tlénlk nagykereskedelmet 

is folytattak 

A pa.tJOTV osok meUEltt; ott volt a gyógysze-'l'készitók: 

rendje (ur·ma), t(>;~P']omszerü boJitl1Íel:i;i.Sé'geikben (asi) 
árulták készitrn!én'yeik,et, AJlványeid1émyeik aigyagb61, 

üvegböl vű1taik, t;ignat,u~·ák helyett jeleket a1kaJmaztiak 
GyógySze~.011náik Iröziött· tfőként :fözeteik, fo1.r;áz1atdk, 
hideg feJöntése:k -szerépe11fek, használták a fiistöléseket, 
belégzéseke-t. Menhuhotep k,i·rálynö (a KrisztUs előtti 
i2000. évben 'a xr d.inaszti:ábóf (hází-patikaszerü fafLá
dikája naipvilágra !került mely 25 különböző gyökét"· 
drógot, kan·alat 5 aliabást,rom é~ eg~: szerPentinedényt 
tarrtwlm;azott, .gyógyszE1rmia1adéikokkal, Val&szinü koz~ 

meti:kai szerek voltak benne 

Az akkori gyógys·zelfész.nek le:glényegesebb szer_ 
szám•a a kétkaru kézimérleg volt EiYsié:ges és m'eg
biZ'ha tó sul'y- és tél-fogatmértJé'b.-ükről nem tudunk ké
pet all<:otni A tonát. a dr""1rma;, l>esclra/, ro ;;. lrln 
szerepelnek. 

OBERLiNDlll GYULA gyégyszertári és laboratériYmi 
felszerelési cikk<Pket szdllit, 
Coml'ra fablettasaitoltigép és le
párl6késziilékek gyártás alatt. 

Budapest, vu, Nagatadl szab6-utu 31. 
Telefon: 2H·733, 

1 

1 
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kit élete utol~ó tizenhárom évében :H a r a n
g 1 S á n d o r n én a k hivtak Ez az egye 
szer·ü és fá,jdctlinas hir beieférne 111 szokvánJ{OS 
néhány-soros gyá,szrovaJba, ;gy.: Harangi Sán
dórné Harangi Sándor pesterzsébeti gyagysze
rész, 'szaklap~nk felelős szerkesztö.finek 'felésé
ge" vásárnap (5-én) hajnaUJan hosszu és. ki,, 
nos .szenvedés után, harmineötéves koraban 
iirök nyugovóra tért. TemetJse _á1dxisos életének 
tükör képe volt. Ernberek, könnyek, koszoruk. 
közte „A Gyógyszerész" szer k-es;t1Ji11;ek és 1r&Un„ 
katársainak kegyeletes megemlekezese , • 

Ennek a nagyszerü asszonynak az, elete 
azonban kikivánkozik a sziikre szabott gyrfaz .. 
1ovatból ;1ert utolsó tizenhár01n esztendejének 
minden mozzanata !példamutatás volt a fö.vő 
szónuira. Csalc most szabadulhatott volna fel 
a: igazi felszabadulás óta, de alclcor niár csak !'' 
lelke, hfoö tanifösa szárnyalt, segitett, lelkest
tett és vezetett .. 

De ?Jolt t1z évük Hwrangi<)knalc Pe8terzsé
beten és ezt bnost lci Tce1l harsogni a világ!wk, 
tiz lcemény' évet lcinlódtak és koplaltak vegr.g. 
Ha1 angi Sándor Pesterzsébeten segédesedef;~. 
Jrwn mondjuk lci, kihasználtúk la mun/cue:e.i.et 
és ö mégsem mozdulhatott E gy na,qy s.wciahs,. 
trt tömeg állt niögötte, hasonl/J so1Sban. Az elv
társai. ICsak miattuk maradt 1neg Hogy mellet; 
tJük. a közelükben lehessen, a folyton mrgu1ulo 
fi>?dalatti harc.okban 

Az asszonya ez a rn\ndig törékeny asszony, 
1•elc együtt nélkülözött, hitt, küzdött és rn

;nénykedett Megérdemelte volna az i:qazi lfel. 
,szabadu!ri.st De csak ugy \érh•ette meg, hogy 
majdnem három év óta tudta, hogy uz életet, a, 
hároméves tervet nem neki épitik. Tawn 1nég 
az is eszébe futhatott, hogy azért i'Lz ő munlcriia, 
élete, szenvedése sem volt hiábavló. Ea!! qyü
/cos betegség ölte meg és mégis ihard lciizben 
@eft rl Szociali,sta volt. 

A' pestérzsébeti, k01nm101ista párt sdmolw 
Harangi Sándorné sinánál :tetemre hívta " tu 
dományt mely évek óta esalc qyillcolni tud, fő
ként ezen a ter·ületen kwérletezik, tökéletesíti 
magát Van ipénz és nince 1ehetetlei~ég De 
Tá1n, ezt a sUgárzóan tiszta, h:i'vő eJn-beTt nem. 
voltak képese/e meggyógyítani Vád volt ez n 

ma is .háboruval üzérkedő hatalmasak ellen, de 
seoélylcióltás, Zázadús és lázitás is egyuttal azok 
felé kik' a mi utunlcon mennek előre 

Ezért olvadt össze emberi békességben, 
ezért hatott olyan erőteljesen a sírásba csukló 
1efmmátÚ.s papt bucsuztató és a munlcásdalo
:solc Internncionáléja A hívő és a szr1cia,lista 
igeh1'rdefé.s __ eg·y 'hir{í ::."'ZO<;iú1i:-::ta t.en?-etésén 

SZÉKELY JENő 

Gyógyszerészek a katedrán 
Nem egyetemi tanárainlcr ól és rnagántaná._ 

rainkról beszélek A.zok előadnak, tanítanak é8 
nevelnek. Az ő ke.zükben van a .iövö gyógysze-
1 ész-nemzedék hatal1nas eniberanyaga, ok 
gvur iá/e aliikítiák ezt az anyagot - hivatásuk 
,;(,ag~sza'tán lállÓ gyógys.wrészekké. Tanárain.le 
tudása, hite és ere1e - a magyar gyógyszer!l~ 
sset .Jövőjének a biztositékai . 

M ast azolcr ól szeretnék :beszélni, akilc ed
dig hcillgattalc de rna o, .,Gyóqys~erész-nap?k" 
keretében '13gy.egy szalcmat kerdes. rneg'vilalfl
tására felhivják löket az egyetemi katedrám. 
Valójában nem is magát ezt a tényt ismertetem, 
hane1n az u7 szelleniet, niely végre ezt is 'ki
termelte 

Ezt az UJ szellemet köszöntöttük d r. 
H a n t o s L á s z l ó kitünö kar táJr snk 11111,' 
gas szinvonalu előadásába'}f A' naftalánr'5l ~e
szélt. Végre-végre, mondogattuk -, 'ar., 
Ha~tos László is megtette az e"8ő Úpést az egye_ 
temi katedrr1 felé Végre eliutottunk odáig, 
hogy kör,;lnézzü117c a szakmában „és felfedezzük\ 
értélceinlcet.. Végi'B ott! tartunk, hogy a doktor 
Hantoso/c /áállhatnak és tndom.émyos é8 gyalcor_ 
lati tapasztalataikat és tudásukat átadhatják a 
guógyszerész.ek ös'!zrsségérvek Pesten ·és vidé
kr,n)' .szalclap1A..nk rn;ilv1á,rtossága utján, sze'ite az 
01 szágban 

K1ilönö.s örörnmd számolunk ·1ie erről Ii.· 
vam1 hmder eiü twlományos eseményről és kez
deményezésől. Pedig nem történt 8ernnti lcülö„ 
11ös, csilk dr >Hantos l/í.szló a rwftalánról be
szélt "" Egyetemi Gyó911szerészi Intézet eZőodó
te1 rnébcn Dc ríern uagyunlc olyan sokan, hógy 
az ilyen lci·uáló képessé[Jü >gyógysze-1 észelcet és 
tudósokat rnitegethcssuk.. . · 

Remélhilc, hor11J ez'3nf.ul gyakrabban talá.l
ko ;1n·ik 1_ 1ela a ,. r;yógy,szeré.sz .. napok'' ke1 etiJ
ben _n(llt:f,or J-!untos Lá.szló azok közé tartozik, 
akinek /wnwly ré3't kell adni az ifjv,ság tani. 
tá8db(ln. '1-8 1', ., 

Ilyen gundofotok születtek bennem dt. Han
tos Ló.sz/ ó előadása ~itán. El kellett mondanom. 

(SZ..) 

Sedyletta tabletta 
36x6 615 
Sza.badcn r@edelhető: OTT - MABI 
MAV - S""8R - DOObi atb .. 

POllH4&'UUC::unr GYÓGYU.llRTÁlll 
~l!!IMPElb'T, VI. - Teleh$: Ut--afll.. 

-------- -··-----~ 

, 
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Az V. ~a,gyar Gy6gyszerkinyw :/elé 
lrta: LIGETI VIKTOR 

AZ ELMULT 13 ESZTENDő, 
ej:' 

amely a IV. Magyar Gyógyszerkönyv meg
jelenése óta: ~elt el, a gyógyszervegyészet ter ~~ 
sok ujitást howtt A 1rntrutók mrn1káát a most 
elmult háboru sffin igen befolyásolta, mert 
amint tapasztalhattuk, gyógysz.erkincsünk ez 

-i:dő alatt ,is jelentősen gyarapodott.. l)e ha nem 
is számit.iuk az elmult --- másfél évtized alatt 
forgak' '· - 1"erült , érték,es gyógyszereket, mint 
amilyene„_ o1dáiil a •snlfonámidok, egyes vita

.-- minok horm,,nok és az antibiotikumok, hanem 
, csak ~ Iy.. Magya1 Gyógyszerknyővet tesszük 
kritika tárgyává, rá keU jönnünk, hogy' az &zá_ 
mos tekintetben idejéúmultnak ilekinthető. Ez 
a}0 tt nem ésak a bemie lévő hibákra Célzok 
ham·em ·főleg arra a tényr•e, hogy gyógyszer
könyvünkb!')n igen sok elaivnlt ~s mai sz.emrnel 
nézve küfönösebb értékelt ·nem képviselő hirva"' 
talos gyógysoor van, amelyek egyik gyógy
szerkönyvböl ·a másikba minden tudományO'S és 
gyakÓr•lati i:ul>ap nél!{fil~ átsiklottak. Ak~, ;rnh1t e 
sorok iró:ia, !ds faru>tó! kezdv;e Budapestig az 
összes állomás'ok fokozatait bejáfta, tapasztal
hatta, hogy_ 01;vosi rendelések szempontjából 
mdokolatlanUil meumyi olyan hivatalos gyóg'Y
szert köteles~ '" gyógysoortárak raktáron taT-· 
tani, amel!ekúifil kötelező r'ákM;,rontartása. csak 
a hel.:y1 visz01{yoknak megfeleloen 16!~ne , mdo
ikolt /Ezzel szemben· el kell rsmernunk azt a 
tényt, hogy egyre iizapo.r adnak azok a gyógy
szerek. amelyek erefüte <CSak kiiJönlege,sségek 

'fórmá]ában ]e~entek meg, de idővel a magiszL 
trális re:rudel:ésEjknek is fontos alkatrésze( "et
tek Há pedig a,z. elmondcJttal<lwz azt is hoz.:ar 
vesszük, hógy a gaienusi készitmények elkész1.: 
tési módjai, valamint a gyógyszerek vizsgálati 
módszerei az. elmult években mem1yirn tökéle
te&édtek, ·beláthatjuk, hogy mennyire ~gető;en 
scürgős az, .uj gy ógyszerkö11yv megjelenese. . 

A háboru >e],mu[távail, de a hiíJbor u alatt is 
mir sok országban jelentek meg uj gyógyszer
lk:önyvek, vagy a régieknek pótl~a~ .~egutó~b 
épp e lapban ismertettem a Jui;:os2:!.'.'-v1aban ké
szülő JL ,gyói?;,yszerkönyv körúl! elozetes mun
kálatokat..· Amint tudjuk, már nálunk is ko.rno
lyan foglalkoznak az V !VIa,gyar Gyógyszer
könJ>V mégjelenretésév"!-, A_ kö2Je~u ltibai; e 
lapban is, valamint >a Bí1dapest1 qy~gyszeresz
'l'estületben is hangzottak e1·- felhLVáSok, hogy 
javaslataikat és észrevételei)rnt minér töb~en 
hozzák nyilrvánosságra 1 ·· , 

A felhivásoknak eleget téve, szeretném :hé
há:ny el:gondclásomat hevei\yéswe papirra veL 
ni ~zzal, hogy taú:án ezekke) is szolgálatot tehe
tek a magyar gyógyszm>'\szetnek, no meg ab
ban a reményben is, hogy ,példámat mások is 
követni fogják és igy sok tapasztala.t hozzájá
rulásával mielőbb megvalósul az V Ma.gyar' 
Gyógyszerkönyv. ' 

/ 
ELSőSORBAN ts 

amint már beyezetőbeu1 Jrtam, jelenleg~ 
gyógy:s>~erkönyvünkben, sok olyan szer va'n, 
amelyeket az orv0'$ok már egyáltalán nem, 
vagy pedig csak nagyon ritkán , és egyes vidé
keken rendelnek. Az elsőket természetesen ki 
kelJ hagyni, hogy helyet adjanak olyanoknak, 
amelyek értékesebbek Már most mi legyen 
azokk,al, amelyeket az orvosok még elvétve ren_ 
delne1' ugyan, de killönösebb gyógyászati érté
kük nincs~ vagy pedig• csak egyes 'készihnények 
alkatrészei ül szoigálnaR? V é1eményem sze<r·int 
ezeket a gyógyszerkönyMbé vq.gy fel ke\,l veili):i 
azzal a megjE\g;yzéssel ,;Raktáron tartásuk csq.k 
abban az esetben kötelező, ha ezt a helyi viszb
nyok · megkiván.iák", -~ vagy csak fel:soro.lni 
őket és rtáro[ásukra, rninőségükDe, tisztaságuk 
rá és vizsgálati módswreikre vonatkozóan ut0J
ni "a korábbi gyógyszerkönyvben foglaltakra. 

, Néhány olyau1 szer is van, amelyek gyógy, 
szerill 11.eun igen hász.nálatosok, mint· pl. az 
Acidum sulfuricu!n co•ncentratum és diluturn, 
sDb. Ezeket a Mater ia , medicáhól ki,. kellene 
hagyni és «sak a Kérnlőíj,zerek, között szerepel-
tetni, ·· 

A IV MAGYAR GYóGYSZERKöNYVB.EN 

szereplő hivatalos gyógyszerek kfuül a kö
vetkezőket tartom kiliagyandóknak Ezek közül 
egyeseket ugyan a helyi viszonyoknak rnegfe
LElöen k-ellene r·a1ttá1on tarr;nn, -11éhányat pedig 
a i eagensek közé kellene áttenni.. 

1 

.4.eetun1 pyrolignos" re.e- IUtkán rendeUik: Esetleg a. 
tif ,. f 1tkulta:tiV- ID· Óg'Yis~en-:k 

közé lenne so.rolva 
Acidum acetic conce:ntr. 1\'Iegtaiiandó a i·eageus( k 

kÖZ'Ött 
Acidurm acetic„ Q.ilu;tum / l\.í•~gta1 lan<ló a i·eagens<-k 

Acidwn henzoicu1n e res . 
és synthet 

_4-cidum phosphoricun1 

Acidum sulfuric. conc, 

Acidum sulfurio. dil. 

Alcohol absolutuS 

Alulnen us~m 
Amygdala dulcis 

Angelicae radix 

Anisi ~tellati fl'uct } 

köz.ött. 
NPn1 ien<lelik: 

l\1t>gta1tandó a ie.agensr•k 
között 

J\.1Pg-UÚ.tandó a reagens?k 
l::özött. J 

11egta1 tandó n reagerf:lsek 
köz·Ött 

Megta1 tandó a reagensl k 
'- I~özQtt 

Csak kézieiladási cikk„ 
A belőle készüJ.ö 1*11Ulziót 

n1á1 nen1 igen" rpdelik 
Egyáltalán nem rendelik 

Ji..ff-g kézieladásban sen1 
ke1éfik. 

A hnzai , Anisi vulgads 
fruct. i tökéletesen pótolja 



„ 
' 

ApOll)or'phin, hydrocÍtlor· 

~: v----.' 

Aq:ia chlorata 

\Ritkán ~ rendelik Hamar 
_ ho:nlik; ·Köptei1őnek aZi Ipe„ 

cacuanha és a hazai Sa-
p-ona1 ia j-Óbban rn:egfeleL 
nek 

Megtar.tand6 a reagéns-ek 
~öz-ött. 

Ntlll.1 rendielik. 

' 
LiquOr hydro~enii hy~~ 

ox. n1ercalis ) 
Mel 
l'-1el depuratus 

~- AqUia Foen:iculi 
Aqua Rosae A moderµ prur~funé.ria ide,jé:. 1._ 

ben vaJ,jon 1kin.ek k•eíl ió_,.:._ Mixifi.J.r á gummosa 

Argentum nitric. fusum 

Cár·vi fr uctl,lS 

·. ColocJ:nthidi;s frt!-cfus 

Cr oci stig1nR-

~ ' 
Cuprl;tn aluminatum 

' ( 

' Em1dastxun1 Cantharida-
'turll' 

EmüJsio A1nygdalina 

zsaviz? 
A ke1eskedelembe.n kaipható 

f~t:Qkban lévő teljeSen kí
szo1ltotta a, használatból. 

A gyógysiffi:tálbÓl a füszei-· 
resek elhó.ditntták Az 
Ole.um Ca1vi indoko'.ltaibb. 

Nem rende1lik1 de -m-ég a be-· 

löle készült hi·vOna'to-t sem 
Csak' a Collyuim~ad$tr. lu .. 

- / ·teumbaln szerep ~a úhera '. 
peuti!ku.S hatás nélkül: Ma 

\ már füszernce:k se::n. i.gen 
ha!3ZrlJ!á1ják 

,Csak egp.émi öSsZeálilitáS 
·-szerint sz-okták alkatré': 

szeit rendelr'ni 
Álifatgy,ógyáiszf~ti cé}olma is 

1~it,kán haszll!ál,jál.:, Kiit€~e„ 

,ző r~ár()IIJlt·a.rtása Í>'éÍdJá-
- ' ' ul BudJa!pe-.ste:n ind!okolarl~' 

lan 1 
N<eim rendelik." Es,ei1leg fpJ 

lehetne '"enni „Eúiullsi,o f" 

semlnU:íus" név alatt. 
Euphorbium ~ Egy·áilftialán nEttn ha:s·z-náljáik 
Eitractun1 Colocynthidis A ~,.gyi. hiashajtók lki'.;:.-z.011· 

sicc tottáik 
Extractum Filicis m~is Rit.kán rendelik EsetJ.eg a 

aeth sul:Jspissun1 fakwltativ gyóg'$ szerf>k 

Extractu1n Liquiritae ve 
nale ,aquos, sicc, ' 

\Extractum Scillae 13icc 
Extractum Secalis com' 

aquos siccun1 és sub-· 
spissum 

Extractum Trifolii fibri
'ní aquos„ spiss 

Ferru9~, pulveratum 

Filicis mar-is· :zhi:Zon1a 

Galeopsidis herba 

GrariliniSrhizomS. ,:• 
Gumnri Ammoniacum 
Hydr ar·gyr UUl-' bijodahLm 

rubrum 

'{{Özé kellene soroz.nii , 
Ké~S'zletben iartása .csak· 

.:szükség eseté-ll vo!l.na in
dokolt, 

Ma ~rá aNg rnndelik, 
Csak ·:a fluidu1llot rendelik 

Jdf.Jétmult Már pilu~lá!k k~~
·szit_ésétre sem használjuk„ 

iA Fer ra"'ll hydrrógemo !re~ 
ductum mellett indokolat
lan. 

,csak kiV'Onata ~.szná1ialtos. 

az is nagyon ritkán. 
Nen{ repdelik. Még· ké.zi\':!Jg .. 

dásbaÍl· sem ké1 ik -
Hatása: kétséies. 
Elavult, , ' 

A ri?agellsek ,Jefózé sorolandó, 
mint :a Nessler..reagens 
alkatrésze~' 

Hydrar gyrum salicylicu1n _Nem·, igen haszál,ják. 
l{aliJ.1pt _hydrocarbonicum/ A reagensE{k: közié 'so-zú1&nd?. 

\ 

~ux Mo~Ch-~ta 

-Oleun1 Pho§horatuti1; 

Öleum Rosáe Bulgaricu111 

Oleum Santali -

Oleu~ Rapae r3:.ffinatum 

O~ymel Scilla~ '/ 
P~osphorus 

' ' 

Potio Ma:gnesiae cit1' 
effel'~„ ' , 

Pulvis de~tifricus n~·ger' 

PuIVis gummosus 
Í1Jlv Seidlitzensi.s efferv. ' ~ l 

' ( 
Sapo kalinu.s venalis 

Scillae bulhus 

Stj.llae bulbus -siceata 

Sebun~ ovife 
.Sebun1 salicyl .. ' / 

) Spiritus aroniatiCUs 

Spii'·itu~ ~ap_onis kalirii 

Sulfur pulver-~·tum 

Syrupus Cerasi nig~i !\ia
ced,, 

'§yrupús Coffeae ' 

T-erebinthina communút 

Terebinthina vene-ta 

Tinctur·a Aloes 

"' -

A GYOOYSZE~~~: 
Ex t.empore k_.éEzit€indő. 

Niem. gyógy<s-zer . 
Ném gyÓfiysz€'-I A n~i}i~:i:-

1,.?4el- i·osaju."'11""7n"ak !Si'ne;::i~
tl\dokolt ih.asznáil!iató~~~(·' 
A Pil íern'i parb, <ilőáltj. 
tásánál . llll&; reduJ<áí&' · 
an;y·,ag is niegfel0t · 'i ·:.·:,, 

Ela,ult', Ma már allg has,;;·· 
nálják„ 

Csak mint rr~i~ 
használatos. ·-< 

J\1a mát nem tgell. ha~nái>,k 
Ják, . . - • \).· 

D11ág,a A;z o{eum Geranil.:.~-
pó:yo }ja„ 1 (/ 

GOÚo:r~hea -e~len ma -ina:r: ~{\. 
sulfo_na..'"Ili-di-készitmények_ · __ -_ ,

és ·a· penicilli-n mellett -e1~-,:'. 
avultnak tekir~t_J;ietö. · ,, -'r 

Sz;:1;ga miatt az 01. Heltarithi { 
jobha!ll n1egfiel-el , 

El1avult vizelf1thajtó„'. .,7• 
01_. PhosphoratuID készitési.~j 

~ I e 113.sz,ná]ják:, vagy pat\ ·:,:, 
1kán~ it't-Oszerek gyártt1i~· 
ra Kölel~ző tari:tása fel~~; 
le-ges 

Ma n1~1· 
1
elavult h-rusihajt?·--: 

A. modern fogpaszták 
lett már llJEffi kérl1~ 

C.~ak loéz.ieladJást c~kk.: 
K'é:ziela<láshan is.: ffiá:r· 

kérik 
~ptutánát cs:ai}t a1 'tiiSz~~:>: 

S-apo kallinus haszilllálh?-tfi.:/· 
Fölösleges, hogy ai .gY<)gy::: 
szerkönyv 'm-0sószer:t ir~-0n_:,: 
elő, .. 

·-Csak patk:ány<ltt-ósrer-nek 
használják, . 

ElavUlt viz.eléll,ajtók 
--tléséi:e llaszn~lják 

Ké·ziela.dási cikk. 
Ké~iela~c'ikk -

Kézieladár.::>Pau is 
vidékeken kférik 

A Spiiuitus saponatus m~li-
'\ Jeti felesleges .i : 

A Sulfuri: -p~lv-erutU·m lo~~~ 
mellertJ. foles!eges, 

Hasz.nálat~ nem 
el, 

Hasz!Ilálatbf~n nem 
· el, _ 

Esetle_g a faiku.Uitiv 
közé -ilenne sorolva. 

Esetleg a fakultativ szei' 
közé il1ell!Ile sorolva. 

Ellavuit. Ma máir· 1alig . 
de fik 

MAGYAR GYóGYSZERKöNYVBE,N 

helyet kellene adni v:éleménYBm szerint a 
:\Jtövetlrnző éT<tékes gyógyszereknek Tudom, 
'tJ10gy egyesek ,besmozása az alábbi..k közül -ne
~hézségekbe ütközik, de ezek nélkill evedményes 
''gy~gyhatásokat ®Jlig lehet elképzelni, Legtöbb
jtlk a' külföldi gyórocszeripar te~mélm, de ha m 

.Uj gyógyszerkönJIYben helyet kapnának kémi~ 
elnevezéSeik, . vagy azokból képzett röviditett 

.'-'elneveresek alatt, hazai gyáraink is előáilllit

;.'.'hatnák őket Ezzel nemcsak a magyar vegyi- , 
~·\par Jendülhetne fel, hanem _egyes némét gyá" 
\rak' kiesése folytán expol'ltra is számithatnánk 

t'.i Acidum--aliyl-izoprOpil_ 
bar·bituricum 

·;:_-_-Aeidwll a.scoí-binicuni' 
-,;: ,A.cidum-pyridin-carbo

nictµn 
Aeth~xy-diclnrinoacr,idi-. 

num Iacticum 
Aethy lium methyl:.phenyL 

pipezidin carbonicum i 

Aethyliwn para oxybe~ 
zoicllin , 

Benz)rlium benzoicu1n 
Bismuthum tettrabrom

:pyr·ocatechinum 
-,· · Calciuim ~luco-nicun1 
/· Desoxycotlicoster·ó-nucn-
,·_;· 1' 

aceticum 

Jól bevált altató„ 

C-vi~~n
N·-vita,min 

1·e. 

D.olont<in '.Pótszere 

Nipaool konzerválószer 

'.f:levált scabies eJJlelli szer, 
A Novii':tiorm pótsoo-1·e. 

J·ól aldó<lQ kalciumve.gyület 
Sz;intetikus m:eil;la-vese hor

mon. 
pe1lido1 pótisiere 
Corar!nn pótszere. 

''---
Hydr argynun sulfm atom 

.r-ubrum 
_ Lactoflavinum 

Linimentum benzyl-ben .. 
zoatum 

Liqu~f éar-bonis deterge~ 

Methylium- para-oxyben. 
zoicum 

Methyl naphtochinon 
Nairiu1ni choleinicum 
Natriwn diaethylbarbitu-
' . l'ICUlll 

Natr'ium phe-nflaethylbar. 
hl.t-Uricun1 

OJeum !IÍelianthi 

OPium , concentratum 
P a.. b„ sulfamidum 
P a„ b„ sulfonaeet.antidu1n 
P a„ b„ sulfonainido,·gua-

-nidinum 
P. a„ b„ Sulfonamido-me. 

thylthiazolum 
Para-oxyphenylaethanol

methy la fim tar tai:-i.~ilnt 

IBőrgyógyá~zat.há.ri igen p.j 

t&ie.it 
B2";vitaatin _ 
Scabi'e-s iehen á iJla Novasca

bin 
Eczem:a €!!Jeni kőszénkátrány 

k-észit·ip.iény. / i 
Nipa~ -1k-o}ize;rválósze1. 

{-vitamin. 
B1evált ,ep$ajtó. 
Medinal Pótszer.e, 

A legg~rrukr a;bbain rendelt 
gyó-gysze1ek -eig}rike A 
inv. Gyógyszerkönyvbör 
mégis kimaradt. 

Ol. Rapae és esetleg a küL 
földi olajok helyeit 

DD'mopon; PantoPon helyett 
M-a már nélkül'"ó·.zhetetlen„ 
Az Albucid JJÓtSz'eQ.'e„ 
A Sulfoguani,din pót1sze1 e 

A Sympatol pómzere 

Penieillinum cryst. ' Nflln ~eLl hozzá k001!n1en:@.:r. 
Pr iI11uh1e r-adix lpecacuan:ha helyett„. 
Suspensio Penicillini ole-. 

osa 
'festosteronu1n ace,ticum 
'1'hia1ninum h.rdrochlorl

cuni 

S:t.inteUkus iya1 ho1"1non 
B1-vit:ta1.oin piacethy~ amino-a.zotoluol 

J)iaethylantido-P y r idin 
carbonicum 

Diaethylamino-n1ethyl
ehlor id ~éridin 

Dio-xy::aiiethylstilbi>n di·· 

Tlypaf1aVin pótszere 
1 

/ Tocopherolum 
Triacetyldioxydiphenyli„ 

satinum 

E-1itamin 
A Pil. laxn111tes h:atóa;nyarga 

pr'opionat · 
;-: ~ I_}iphenyl hydantoin 

ml 
Extractum Thymi fluL 

dum 
Extr~ctum Thyreodieae 

Sz1n'betikus 
1 

tüs~ihorn1011 

Diphedan és Antisiacer 
pótszere, 

Kede',szmíriiy- lcivo11~t 

P.ent~is ('!Lien. A Pilká pót_ 
s:zere. 

Pajz,s'lftirigy kivonat / 

Ungu,entu,m a-zotoluoli 
comp„ 

Ungeuntum Penicilllni 
(pro · occulis) 

Ungu,entun1 Sulfathia'l!oli 
Vitamin ([}2 cryst 

p,elliclol, Z!nc, oxydát., O~ 
Je~'.o~_is tairtilJinu klei;tőcs: 

(Folyt. köv,) ' 1 ,_ 
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A gyógyszerészet megmaradásának ,_ , i utja 
EJ,11101Hlta Piaczés)_' László deb 

receni gyógysz-e1ész, n szaibolcs
megyei , gJ ógyszerészek Nyi1iegyhá· 
zán rta,r l·ott iudományns össze:fövet{~~-11. 

A hat évig tarló világháboru alatt ol;r nehéz idő·k 
zúgtak el felettünk, oly vészterhes élmé)1yekk~l lettünk 
gazdagabbak - öregek ~-s fiatalok eg,yaránt -. mely-
hez foghatót és hasonlót ~n1heri nemzedék m€g soha __ _ 
át nenl .éft. 'l'errnéSzetes dolog, hogy ilyen katakli?at~_a. 

szerű Világfelfo1dul'ás után tnegváltozott az egész gló_ 
busz iarculata és ier1né~zetes dolog, hogy anµak mint
e.gyi függvénye, -következn1én;reképen megváltozik,\_at
alakul a _mi kicsiny pályánk iS~ 1\lert a gyógyszerészi 
pálya a világegyeten1' fogl'alkozásai Íiözött (éppen _olyan 
parán:fi, éppén olyan törpe, mint amilye~ kicsinek, 
niint: aniil)'en apró pontnak tünik fcl_egy-·egy emh~r a 
földker·ekség e1nber1engetegéhez viszonyi~va. Ez a ki
cs1nység, ez a jel~htéJdelenség azonb'an csak addig a 
határig áll fen~, amíg· az egyes pályán- inükődö embe
rek létszá1Hát nézzük AbbRn a pillanatban, amei~ ben 
elhagyj~k a. 'statisztika rideg- s-zámoszlopát és "1át-é1ünk 
az >e,gyes foglalkozás~k hasznosságának, fontosságának 
kiértékelésére, a gyógysze!'észi pálya )a. hátulsó so1ok-· 
ból hatalmas.-iraniodással az éJvonalba szökken 
' És ez a fontos, 'ez a szükség~s \pálya sulyosan, sőt
éte::-veszéh esen beteg. Ha ne111 sietünk az 01>e1~]ó kés
sel, ka.ta~_ztrófa si'ákh.d ;reánk Neni. eg·yedül állló je
lenség ez a különböző ~zakmák történet~ben Hiszent 
inindennek, ami a l'ilágón \;an ,- embernek, állatnak,, 
növé1n:nek, eszn1íén'et{, ~ondolatnak -: egJal' á1,t a;z a 
sorsa,~ hogy ;keletkezzék, fejlődjél\:, virágozzéh, hanJ-at„ 
Iódjék és elmuljék„ A tennészet eme kérlelheict:e~ so1:. 
rendi törvénye alól a !foglalkozást. ágak sen1 lehetne~ 
kivé1:h:~lek Hiszen hány pálya ván, an~elyek va:a1nikor 
a -fejlődés virágzás magas fokán állottak és n1a -

Csak a t.ö~té.nelem őrzi el,nléküket; ÉS hány meg hány· 
pályit '~van, atnelyek jelen napjainkban, valósággal a 
sz:emü.nk előtt 1kopnak, oszh1nak, ko:--hadna'k, hogy be\ 
(átható 'időn beIUl el~norüljenek a megse1nmisü1és örvé• 
nJében,. Ezek }{Özé a ban) aJló pál:rák közé tartozik a 
gyógyszerészet is. 

A ,.gyógyszerészi .hilatás eme szomo1u sorsának ia.7 

a gJógyszerész az oka, aki legelőször frészitetJ. sped 
alitást A kaln1oárszeUe·m az oka, a1nel'Yet -elődeink kön} 
nyehnüen és el'ély1teleniil a pál) ára engedtek. A kap
Zsi s.zellem az oka, atnelJ ·nem ~légede,tJ 1ueg saját 
gyógysz,ertá'ra jö~edelmével, annak ellenére, hogy ez 
a jö~ed·.elem dús és gaZda.g \·olt, hiszen a különleges·· 
ségek szü!et.ése éppeil ar1a az· időS:zakra esik, anükor 
az aranybánya legenda, anlelynek nia :már· csak átkos 
terhét érezzük, 1nég szintiszta igazság, élő valóság 
vollf Ezek a merkantil szeUe1ntól túlfütött kartársak 
házi kész-itménJeiket más gyógyszertárak utján is fol'
galomba bocsátották. Ez volt a specia,litások őse· A 
hasznot ·hajtó -.Pél'da ragadós volt, egyik gyógyszerész 
utánozta a lnásikat, addig-addig, mig a különlegessé„ 
geknek_ eleinte k

1

eskenJ erecs~éje széles ·folyauwá da_ 
g8.dt. Ekkor aztán jött a nagy i\-1oloch, a t-Oke, a1neiy 
n1egérezte. megszimatolta a. s~ecialitás ké_szitésében 
r'ejlő üzlet leheföségét és P, maga mohóságával, kérfcl
het-et]enségé-\ el és erejével a folyan1ot. tengerré duz-
zasztotta. 

A különieKesség~k óceánja 11e111 az az elem, anieJy. 
hen a. gyógyszerészet irendes n1eg~Jhetését megtalálná.
A gáta'k, ameb,eket a.z áradás elé edd.lg állitott,u~ '' 
ki\ éh:-.I nélkül összeo1nlottak, miként össze fognak OÍnot 
ni azok a gátak is, amelJekkel esetleg a jövó'ben-:.·_td: 
sérletezünk, nerr~csak á~é1t, mert a tőke most ~is érő$°/ 
a tőke 1ndst is hataln1as, ~emcsák azért, mert a -sPi'.d'.. 

ci.alitásfk vrob~~m~ja a~ egf.s~ -világot~ elárasztó )~?-~:;{.'. 
ség, hanen1 elsosoroan .es foKepen azert, mert aki :a:;._; 
haladá~ és fejlődés utjába áll, az éppen olyan -hiáb3:~'„.:_ 
való, haszontalan inunkát végez, - ~int az, aki_ a -vit;f:f: 
got a~ országut~közepére ült<:ii„ '· _ -:;·.:~ 

A klasszikus_ érteien:iben vett_ gyógJ'Szerész-et: -h~':;'. 
nya lásállak nlásik oka. az, hog,~ 1 a gyógyitás t-udo~ui;": 
nJa uj ·utakt'a tért és ~z-e.ken az uj utakon jelen:;·;: 
tiis elórehaladáRt é1t el Valóságos :forradatmi vivma_::: 
· · · · El · d" ebb te1n·n• 1'• n-yokhal ál.unk sz.:•n:!)en egen o · en a _'·e,_~: 

ben a Penicillilu e, a Sti·eptom~ cinre és a kisérleiezé~f 

a]at.t álló más untibi0Hkun1okra utalnom, A gyógrl<:' 
tás n1a n1ár egészen más eigonde.l:íssal, n1ás szelle~r:·, 

mel más t~szközökk:ol, 1nás gyógyszerrel és gyó~y~.' 

sze; a1akokkal történik, n~hi;t apáillk és tÍagyapá~~ 
idejéhen és eze,knek az uj gJ ógyszereknek késZi:tés~ 

kies?tt és a ,lö,,l)ben l1nég jobban kiesik a gyógyszel'.~ 

~ári laborátó1·hun é.s officina_ szük ·keretéből. , , 
örv-endjü;nk~e ennek ·- ·tisztelt Kartársaim, ij 

vagJ siránkozzunk felette? T ár·gyilagos gOitdollHlil~_~r 
su„ ha.Jadó s.ze-He1nü ember csak örvendhet enne_~ 
mert általános Si.l~mpo:n.tból ez telőret,örést, elöreju~ 

tá!':t jelent, jelenti az c~1 í}>e~i szelle1_U: J diadalát a ·!.er;; 
m-észet er(ii fele: t. l).e hiába ks sii'ánhoznánk ra1t~_', 

hiába is küzdenéni~ ellene, küzdebnünk éppen. oly~: 
1nedő maradna, 'ru~nt a1nilyen meddő \Olt Don Quih°-t_-: 
te-- Icüzdeime _a1na hizon~ os széhualom ellen . ·" 

JVIit teg-y-ünk tehát, tisztc:It Kartársaim? Ny~~-
god,Junk ~Jele a ,áitozhatatlanba., mint ahogy ,a ~Y() 

gy'i-tha,t1atJan bf'·teg- is beleUJ- ugszik abba, hogy elo'bb 
utóbb el kell pusztulnia'? Nyugocijunk bele abba,·,.\ 
gondolatba, hogy, páb ánk, melJ re ifju korunkban ~:l>;-
00k széi> l'e1nénin-til lé1)Jtilnlc, amelyró1 azt. hittük, 1hogr. 0 

. • k'ink nemcsak nekün~. hanem gyern1,~'k.einKnek és uno ~. _. ;~: 
nak is kenJe1et fog adni. -- a 1ni generációnk élete~!\; 

elpusztul? 
Szó sen1 lehet exröl! A gyógysz~tészet nen1 

n1eghalni, a gyógysz~r~szet tovább is 'élni fog,. Eím. 
azonban efengedhetetlen előfieltétele,' hogy kellő nieg_-< 
fon:oltságga1 oli:os előrelátással, higgadt bölcseségge · 
célszetÍi r~g~lmassággal alkalmazkodjunk a ~n,egVált~~ 
zott, hel;rze:thez és pál.) ánkat ugy -alakítsuk át, ho , : 
annak az u,i Yilágbru~ uj ér:telme, uJ tere, .uj hivat • 
legyen„ Át keH alaldtani ld 'kell bőviteni munka·~., 
:rünket. Ha a vénykészités ~üvelete- nen1 ad szán1u • 
eleo-endő kern eret, akl{or n1unkaterületünk kiszéles1 

1'o ~ ___/ ka 
~é\-el (kell H"'IC.:gnövelni a.,, mindennapi~ kenJéradagun -.: 
Ez az uj ln unka.terület azonban ne az legyen, am . ._ ._ 
egyes tulagili~ kar-társaktól pl'oP.agálni hallottam~ h. 
több fig;yelmet szenteljünk a 1plpe_~·ecikkeknek, árusi 
si körünket terjesszük ki a bazárá_1ukra, retikiil? _ 
fürdőköpenyekre és n1ás hasonló tárgJalua Az tb:. 
elgonpo-lás :eIL::.n élesen SiKr a keli szállani. A f~so_ 
cikkek át·usit-ása be-csületes, tisztességes fogla.lki,.. 

. ugyan, de ez nen1 a gyóg~ Szerész~t. megn1nráda,~\: 
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t.: é: kevésbbé annak fejlödését je1enttené haneri11 ellen. 
(~.:Cneg, annak megszünését és eg;r 1telj~sen ideg'8n, 'a 

eske-dői pályára \"aló át-t·érést eredményezné 
Örök gyakornokok 

nemes pa(ináju, Idassziku~. gyógyszeré~zet 
csak akkor· járunk el, ?J1nak egyenes -\·o· Egyelőre csak egyetlen megtörtént ieset bí

zonyitja. hogy a végre felszá.niolás alfhtt lévő 
r1emoklei,eles kérdés helyett,. egye&ek 1nost az 
örök. gyakornoksá.g gondolatával foglalkoznak , 
1'ud7uk, hogy az uf gyógyszerész-kiképzés ér
telmében az első egyefomí év után egy év 
a gyógysze1tári gyakornoki idő. INyilt' kérdés, 
hogy· ezt a kötelező egy esztendőt meg lehet-e 

't akkor folytatjuk töretlenül, ha uj inunkµterül!:-;
et tudo1nán}os l''Ona1tliozásU dolgokban, például 
iszer,;i,zsgálat.o·kban, n1ezőgazda.sági ké11tiában, nö-. 

l \ édeI:em'hzlh, a gyóg,rnövények gyüjtéSében, fer
ztésében és feldolgozásában, ~lettani vizsgálatok~ 
. és a közegészségtannak szinte fel sem~ soruTh.afó, 
ágában keresstilj:„ 

hosszabbítani .... VéZ.eményünk szerint: nein. 
TObb helJ'en beszéltünk már erró1 A._ kollégák egy

;fésze lemondóan legJintéott, anlint önök k~_Zött is hi
'·"' yáÍ·a vannak, aki'k, ha. nen1 is kezükke.f de gondo~ 

kl:lan legyintenek és ter Vünket, elgo~d,, · /unkat 
Piának, fantáziának, vagy a legjobb e? 1' nehe.. 
n1e.g\'alúsithatónak tartják és ahelyett, 1 i;,y ezek'. 

nek a nehézsége-kinek leküzdésére v~Jünk egyÜ.r'f harcra 
iíöVetkeznének, rezignálta'n n1egadják maguikat sorSulc
lák Pedig nem _győzzük elég sokszor, elég er-ősen 
"··_·eJ.ég komolyan hirdetni, -hog.) a felsorolt tudomány_ 

nak szakritánkba' laló bevonása az egyetlen I,ehet
í_éges ut. an1elJ elvezet11et benrniinket a \·gyó~ysieré
iíet reneszánszához. Sz:eretném, ha a ter1nészet ~sodát 
fénne velé111l éfi halk szavamat ha1sonává változtatná. 
~gy anná.k hatahnas hangja felrázza, felébressze ~az 
~i:6kat, akik még mindi,g szép álmo){at szőnek arról, 
_Íti'gy vissza ··;fognak térni a \-égi idők .. és a bőség szarn
Jib61 ö1nEffili fogfnak a rnagis'f!rális 1eceptek. Nem, tisz
~l('Kartársaim! , Az álmo~ )H->im fognak va1ó1·a ! \álni 
i csoda\-ár'ás ideje elmult és aki ezt ilt~m -tudja-, nem 
'épes, ,.agy nem akarja belátni, az irgahnatlanul és 

lij1h·örtel:'IJ1ÜÍ le· fog 1naradni a ,iövő 1negélhetését bii· 
. ó hal~dás szekeréről 

.A Gyóg,rszerésZtudoJ1~ányi Társa~ágra és a g)·<"igy
. zi _érdekvédelmi szervelcre vár a /felada•t. hogJ a 
roJt tudoman:rágakra való átképzés(: 'előadás~>k, 
lyamok, va.gJ még ezután felbukkanó gondolatok 
•alósi.tásával ·a kartársaknalf megkönnyltsék ·---A 
ányha.tóSágoknak pedig -az lesz a hivatásuk, hogy 
gszei·zett uj tudást: a gJakorlati életbe átültessék„ 

~huosit.sák,. 
{ 

1
-Addig azonbait, ~nig ,ez az idő e(következhetik, 

~lg a gyóg~szerészet miegmaradásá~ak egyetlen utját 
'" i ~fpitjiik, kikö\ezzük :és 'járhatóvá tesszük, bizonJ'OS 
'."neJ, k!C'.11 eltelni:e~. Ezf ai időt okos előkészületek"k!el 
~n· felhasználni_„ Ezeknek az ielökészületeknek régi tu. 
,)nnk -fe,lfrissitésében, az-'-.-lujabb lrutatásolc er~dmé· 
einek megisn1erésében, sza.kniunkák oh,asásában. tu 
1án~os előadások hallgatásában, általábait agyunk. 
, R"ondolkodásunknak, é1deklödésiifnknek az uj tu. 

's befogadásá1 a szolgáló edzésben kell n1egnyilvá„ 
iok Sziiks~ges igy cselekednünk, hOgy ha ránk 

_:Zönt a be.teljesülés napja, ne álljunk eZ-ekkel a doL 
kka1 szemben teljesen ide'genül, úe legyenek "azok 
)tiink a terra incognita titokzatos és rejtelmes ite
·.~f:ei 

-Ezekkel a. gondolatokkal jöttünk önökhöz, önök 
_·ezekk~( a gondola:tokkal hallgassák 1ne!? az előadást, 

e:zek fognak bennü?t·lfet ·elvezetni ahhoz a céfunk
l1og-y a g\ og)rszertár hnnét: az k g·1 en 1a1ni \olt: 

' hetésü:nkn~k szilárd biztos h<iztsa, a·" tudásnak 
l't, niegbee1tült csal'noka 

Egészen m,ás volna a '}l.elyzet akkor, ha az 
e_qyetepii ha/lqató gyógyszerészgyakornoki rnü
ködésenek megfelelő eredményét egy vizsgán 
igazolná. Csak ennek a jeltételfzett vizsgának a 
sikertelenség~ esetén lehetne .szó a gyakornoki 
év meqismétléséről IDe az, hogy valaki ugy 
ment el gyakornoknak, hogy ddós maradt a ké
miaszigorlatJával' és ezt a gyakornoki. év fotelte 
után sem 1pótolta, nem !ehet jo,qcim a gyakor
lati év kitolására. 

Ha valakinek egy egész gyógyszertári é1! 
nem·~[e_qeiidő, ~wgy er;yetl~i szigorlati pótvizs
gát letegyen, anna.k · két év sem lesz elé_q .. És 
'itt merül fel az a bujkáló gyanu, vw_qy ai illető 
belekóstolt a „felületes" gyógyszerészi mükö
désbe és nem tud.fa, vagy nem rL/carja abba-. 
hagy1ii. Persze itt annak is szerepe van, hogy 
talá.n kissé idegenkedik a tová.bbt'iinulá.stól. Hi_ 
szen tauodhcdat!an, hogy ez a könnyebb rneg
oldá,s Akxdhat olyan lelkiismeretlen munkaadó 
fa. aki ké.szségesen belenyugszik egy ilyen Zehe
tetlen helyzetbe U _qy oondolfa, hogy a má.sod
éve s gyakornok kellő felügyelet mellett, akár 
egy öreg 'oklevelest is pótolni /cép.es És p1hule
nekelőtt olcsó munkaerő .. 

Nincs e_qyetlen olyan é1V, mely ezt u !tény .. 
szer gycikornokságot a.l,á.Minaszthatná Tf alak1 
szociális szempontokkal érvelt. Hogy ta,lán a 
szegénysége miatt nem -bú visszamenni a.z egye_ 
terme .. Igen, igen, i/;e a,zért a,z a bizonyos M
niiai 1 vizsga, is 'h.átra van És 1na a szp_gé11,y e1n
ber _gyereke ingyen tanulhat, ha va,Zóban aka,r 
tanulni , . 

Vigyázzu.nk é8 ne .iátsszunk a .tüzzel. Csi
rá.7ában kell elfofta.nunk minden olyan törek. 
vést, mely állandósitani próbál:i.a - ü gyakor
nolcsáyot. SzerencHére er1· e az uf gyÓ_(J!f8Ze1 ész
kiképzés nem ad lehetőséget Tudjuk, hogy a 
gyakornoki év kitöltése után vissza kell menni 
az egyetemrn Alci ]Jedi.o nem tér vissza., az ?1Mn 
óhajtja folytatni IJanulmfmyait. 
. FJ.zek szá.núi'ra nem lehet hely gyógysz•er tá.

rainkban És ha mégis 11iegmaradnak csere1jék 
fel fehér kö1JenyükcJt tarka kopennyel és elé
uedfenek meg a laboránsi !munkakörrel. Elvé_q. 
re ez sem rnegaüízó Tételezzük fel, lwgy sok 
öreg Zciboránsból csak azért nern lehetett gyágy_ 
t&eréSz, 1ned szegrfny volt Miért ne lehessen 
mci /aborán., em; oluan gyógysze1észhállgcdó
ból.. akinek a képe8'-ic~<1ei· ~zegé1111r.k a gurJgy-
szP) é>;zi oklevél ·nieg.szeJ zésé1 ~? .. 

(SZ..) 

\ 
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Vitaesték az Egyetemen -
-------· 

Rovatvez~tó: dr. Turi' Pál 

Beszámo,ló a második vitaestről 
,_.-- ' : ~ 

, 1„ Dr.. Mozsonyi Sándor : 
Az V. Magyar Gyógyszerkönyvről 

\ . 

. A gyógyszerészi kar fokozott érdeklődése 
kisér te az október 3 -án megtartott mwsod!ik 
virtaestet, melynek prngrammja a mu.Jt alka
lommail felvetett konkrét kérdés"ek alapjárn 
alakult ki. A kitüzött témák megv\'taitásár;i, az 
;&ő kevésnek bizo!lyult, minthogy mar áz' első 
problémát, az V Magyar Gyógyszmköny,v kél
dését számos· fetszólaló vitatta Mozsonyi pro
fesszor oiyan témát vetett fel, mely a gyógyc 
szer észi kart . egyete:mleges.en fogla;lkozta~ja. 
Gyógysz,erkönyvünk 1 bizonyos mértékben má1r 

'sz,ületés'e pillanatában, elavult _ hingsulyazza 
Mozsonyi professzor~ és mivel a itudomány azó_ 
ti\ sokav haladt, . uj gyógyszerkönyv kiadása 
váit szükségessé Az Országos Köze,g1észségügyi 
]'anács és más hivatalos tényewk már r'ég.en 
sürgetik a gyógyszerkönyv reformját, de fő.. 
ként anyagi n~hézségek mindeddig megakadá
lyozták, hogy a tényleges munka mE;glnduijon. 
Egyelőre adatgyüjtés és előillészitő munka fo
lyik az Egyetemi Gyógysz.erészefi Intézetben 
és más tudományos intézetekben. A IV Ma
gvar Gyógyszerkönyv .. annak idején hét [a1"at 
a: att készült, a gyógysze~·ész szakmának nem 
.vdt lehetősége hogy a. k~szülő gyógyszer~ 
kövnyhöz hozzászóljon,s jaivaslata:ival a tnilomá_ 
1'; os vagy gyakorlati bész szerkesztéséhez tá
n,ogatást nyujtscm. Mozsonyi professzor rámu
ta,t ennek az eljárásnak· a hibáis voltára és 
bangsnly@za, hogy a kés~ü1'ő V 1\fagyar 
Gyógyszerkönyvnek a l e e· n: d ő S z e r. 
k e s z t ő b i z o t t s á g; bizoi1yár a a 1 e g_ 
s z é l e s e b b publicitást kívánja biztosítani. 
Hivatkozik külföldi példákra, ahol a gyó,gy
~zerkönyv szerkesztésében töhbszáz szakember 

sa-bb'."t válassza ki Ez a m!fnka természe~ ·• 
elodazta a gyógyzel'könyv megjelenését) , 

Mozsonyi professzor előwdása második 
eyzében felhi,vja a ka1tá,rsakat javaslataik 
kü1dé9éte, főként ahhoz szóljanak. jlozzá: m e. 
1 y e k a ·z o k a g y ó gy .s z e r e k, ame.;; 
:lyeket fcnto<s volna bevenni az u j g y ó gy_ 
szer k ö· ny vb e, milyen gyógyszereket ren~; 
delnek az orvo'sok, illetve keresnek a betegek( 
a leggyakrabban .. A gyógyszerkönyvi vizsgála- · 
tok .közé a , gyógyszerész szá[lllára köt e 1 e. 
z ő e n csak a leg·egyszerübb módszereket. 
sz.ánd.ékoznak felvenni. olyanokat amelyeket ·a:' 
gy,ógyszerész könnyen elvcégezhet Az u i ·gyógy>, 
szerkönyv röviden meg fogja jelölni, hogy a~ 
előír!;. vizsgálat 1nfre vonatkozik. (Élénk he1ye8_ 
/és.) A gyógyszerkönyv bonyolnltalíb vi·zsgá:l\í: 
eljárásokat is közölni fog, de nem a gyógyszef 
rész, hanem a vizsgáló közegek részére (Ha'.:; 
sonlóan a IV Gyógyszerkönyv' „Sebészeti kö
tözőszer ek" cimü fejezetében megadott nta.sitác1 
sokhoz) Fontos az egyszmübb és kompliká1L 
tabb vizsgfüati módszerek elhatárnlá,ga gzérf' 
is, ·mert utóbbialohoz gyakran drága készülékek•, 
szükségesek amelyeknek beszerzésével a. mai' 
nehé.z gazdas&gi viszonyok közt nem ~eh~t .ai 
gyóg'yszertáraka:t megterhelni. 

Felrveti ez:után az előadó pr'ofesswr a.zt az 
clg;ondolást, hogy néhány u iabb fejezettel. 
táblázattal. ·kellene a készülő .pharmakopoeát 
kibőviteni (pL kéziefadási cikkek, állatgyógyá~· 
szati szerek, .syno~ümák, ·.összefér hetetleJt, 
gyógyszer-alakok e~ső\~elgély _n:Yuitási tudniv~; 
Jók, stb) . Emelje az uj gyógyszerkönyv a t~;: 
dományos .szinvonahi,.t és legyen az a gya:kor!<I 
gyógyszerésznek minden kérdésre feleletet 11dó, 
utmutatóia" -- friezi be előadását Mozson1/i 
professzor , 

Funk pizsef kartársunk felszólalásába1' 
örömmel üdvözli az V Magyar Gyógyszerkön 
készülésének hi rét A gyógyszerkönyv valób 
tartalmazzon mindent. 1ami a patikust érae 

Y c::sz részt lRen1ény va11 arra, hogy az uj g~rógy _ 1 

szerkönyv aránylag rövid idő alatt, 1949 .. re 
elkészül .. Tekintetbe kell venni, hogy uj gyógy
sr.erek\tömege fog: ebbe belekerülni. A IV. Ma
gyar Gyógyszer könyv igen hosszu ideig, 8 évig 
készült (Mozsonyi professzor itt emlékeztet 
arra a fontos szerepre, · mel;11et . Winkler pT o
frsszor a IV Gyógyszm könyv szer keszt:ésében 
j :ítszott; a késedelmes kiadás egyik oka az volt 
hogy annak. idején több uj külföldi gyógyszer~ 
könyv jelent .1J'.leg. Winkler professzor alapos- '" 
eágára jellemző, hogy niinden ilyen esetben a 
l.:észülő gyóg>Jszerkönyv -e,gyes xéSzeit ujabb i e
,izió alá vette, hogy a tenezett eljá1rást a kül
földi módszerrel összehasonlitsa és az alkalma-

- mo'l1:dj a a, felszólaló En1lékeztet arra. hog:Y, 
annak idején az ő javaslatára vették fel a IIH 
Magya.r Gyógyszerkönyvbe a hypophosphit-s · ·' 
rupot,.- a Liqnor Feni albumináti-t. és . neze 
szerint keresni kell a lehetőséget hogy az or"'. 
vosok által l.rginkább alkalmazott gyógyszer< 
összetételeket a 'liyógyszerkönyvbe felvégYélf' 
Különös örömmel üdvözli azt ·a tervet, hogy lllJ 
analitikai r~z jelölje meg i·öviden a vizsgáji 
célját Javasolja néhány Fo-no előüatnak '· 
gyógyszerkön;)'Vbe \aló felvételét 

Ih_·, Molrnk István TákÓSpa,Jotai gyógysze_ 
rész krfejrti, ,h0gy sok minden érdekli a gyógy'. 

' szerészt, amj véleménye sz.érint· <11 gyógyszéI'~ 
könyvbe nem való (pl. kozn1etikai cikkek ké

,· szttése,, nem hivatallls gyógyszérek stb:) · Az 
e,. Q.rf>zágos Gyó:gyszeréSz Egyesüle1Jbe1i flelvető-· 
· '· dölit ai! a javaslat, hogy ezekről ~a kérdésekről 

külön ismertető füzeteket, kellene kifill;n[ addig 
';is am>g az uj gyógyszerkönyv megjelenik 

' . Mozsonyi p:;ote:sszor válaszáb&n megjegy
, z1 hogy mrg a ~·egi .gyógyszer könyv sze;rkesz-· 

·. tését egy ádetglenes bizottság végezte, amely-
11ek megbizatása a gy\Ígysz.erkönyv meg.i elené
sével ;e is járt, addig most egv Allandó Gyógy-
szerköhy'y Bizottsá:g~e1á:11il!;ását tervezik, mely 
a tudomány haladását követve, külföldi min: 
tára ujabb >és ufabb · A!dditamentum"-okkal 

'eo:észitené ki, időnként" a gyógysz.erkönyvet 
Ettől fii~getlenül Dr. Molnár Jstván kartárs 
.iavaslatának megvalósi1tása · tisz.tán anyagi 
kérdés. Ha az otszágo's Egyesület és a Buda
pesti Gyógyszerész TelÍtület megfelelő támoga
tást nyujt akkor' ezek;ek a kiadványokat a·zan
nal meg 1ehet jelentetni, anyag bőség·esen áll 
rendelkezésre. Visszatérve ai y Gyógyszer
konyvre M 9z.sonyi professzor még egy problé
mára hivja fel a figyelmet: a gyógyszerkönyv 
idegen nyelvü kiadásának kérdésére. Az edaigi 
gyógyszerl<önyveknél az :idegen nJ"elv a latin1

. 

volt: de bármi!ven kíválóan forditotta is Er ... 
nyey József a IV. lVfagyar Gyógyszsrkönyvet, 

, a fizika és kéi1üa modern fogalmait latin nyel: 
. .. ven vi:sszaadln'.i sokszor áthidhlhakatlanul n.fuéz 

,, volt A' kérdést ruzérdekeltek ~i.gyelmébe ajánl.ja. 
· Má~kus Dezső kartársunk az. V Mll!gyar 
. Gyógyszerkönyv kérdésének megvitatását anir
nvira fontosnak tal"tja., hogy azt javasolja:' 
11,indeJ1 o:yógyszeÍBsZ-nap vitaany3!g1áiban az el
ső ,félár át. ennek a kérdésnek szentelj Ük. Az < idegen n:\l'elvü kiadásra v()J1atkozóan külön b.ic 

z zottság kiküldését tartja sziíkSégesnek, mely 
hivatva lenne me,gállapitani a tekintetbe jö'Vő 
ideg'en nyelvet vagy nyelveket A latin nyel'1 
mellőzése mellett fügfal állást. maid a gyógy
szerész-napok 1'\tkitásá:ra tesz javaslatot: 
ut;ym1is a mostani' állapot az, hogy minden hó, 
első és harmadik péntekién vita-est, második és 
negyedik nént~kén pedig tudomátlyos eloadá& 
van (utóbbiak a 'Gyógyszer észtudományi. Tá:r
saságb1t_Q) Ez a nagyon értékes programm 

· esetleg a kollégák számára tu!>s\gosan fárasztó 
Mozson11i professzor örömmel V<1c"Zi tűido<

másul Má1•kus kartársunk javas·latá:t _az V 
. Gyóg-Vszerkön:y!VVél kapcsolatos vita ki:bővité-" 
sét illetően. Á ivóg'yszerész.napokkwl kap,csn
latban arra az állás11ontm he1yezkedik hogy a 
;H\óőbbi téli időszakban ezeknek számát 'ugyis 
csökkenteüi kell, Addig ,a maga részhől java
solja a jelenlegi rendszer fenntarfását és sza
\azásra tesz1 fel a, kérdést A megjel,entek 
többsége Mozs011'yi professzo1 foditványát to .. 

'gndja el Ezután az 1dő rövidsége miatt a na
phend föbbi kérdései1e térnek át.·Dr Hantos 
Lászl-0, Dr. Kedvessy Gyö1 gy és -Dr Némedy 

'. 
1 

lrnr.e nagy é~deklőd'éssel fogad~tt i>Smert.etéSeit 
vidéki ka:rtársaink és a vitaes~n részt n~ . 
wett fővárosi ko1légák részére alá:bb Közöljük. 

, 'Külon iSi)l.ertetjük a )övetkező, 1947 -október· 
1"7 -én, d.. u. 6 órakor tartandó ·vitaest napi-
rnndiiét. · 

2. A naftalán,iól. 
_ Dr„ Hantos László előadásának ki
vonata,· 

Naf\talan a Naftalan -, GeseilsChaift Gera11 Tifflis 
készitri-i1ényiének véde:tt neW~ TaQiáltkozunJk' 

1 
Naftalan_ 

·?e;ru1a:tt~nm pµ:i:um névvel is, mely ugyancsak a -kn:Uká-: 
~usi nyersnaftából Jcészül tisztitlás utján ás '·a Deutsclies 
Lanafta1 ~esellschaf~ utján ke1ült forgalomba 

/ Mint inind® k'.ffizitrnén~; for·galomiba",kerüJ1é-se uÍ.án. 
ugy ez. ·esetben is, n1ás cégek ;h<t.so:ht.ó · -re1nde1Jtetésü és 

0tö1~b-keV:ésbhéJ J azonos' összetéit:elü praepar atum'ai jé-
1Bntek ~eg ~ (piacon, kitlönl:.ilöZő fantázia netveiken. mint 
Sap-01~n, '·nafal1a.n. stb , 

Bár ez esetbAn, h:i :a kaukázidsi .mérl~e-'letlen olaj'"'" 
for~áisokr~a gondoJunk, fe1teh:ető, ho·gy a -.gyártás kiin
duláisi al1Rpanyag~ ·f.eJlrtétt1€zheiiőe11; az-onos lehel., ue1n 

- ugy·, mint példáiul-.a Karl's-badi :sónál, melY esetben 1nég
'arlll'yi lite1 viz sem bug:yog \Kmrlsbad-Marienbaa' gsógy~ 
fo1 rásaibÓl, m_int ·a1nlt>l)-nyi .sót e niéven a, világon elladl
Ju1k, ·m:égis ibizonyo15Ia vehető, hogy a:z a:1'apké1 dést 
faütc:!vő kar:t!á1 S·1 -- melyről a kiosztott váh1Szadási 
pen~um~m ·szól, nein anrnyira .a védett nervié;1 kir.; 111M1.'! ~ 
nyis:é·gben itt-ott feJle.1ihető készitményi·ől óhajt iki5ze-
1ebbit tudni, hanem i~á:bb a .gyógysiiéiré'Szi közkinc~-s1é
,,á1t vasel1if!_µln saponáto-adustum:róll \''agy; llel~escb
ben Va:~linum adu~ti.i~ saiporiatu~nról 

Mielőtt_ az előá11ifá'si eljiá:ráf\ ismertetéG'é:t1e1 rátér
llé~, 1~övíd€-n foglallkoZJ;:tUllik kell1 az 1aíliapanyaigul sZ-01-

g.áló rnaftával 

Nyers naftán magya:rui1 kőolajat értünk„ A k~oliaj 
-a·zŰnban a különb5z;ő: lelő,Pely rs·zerint .-ös,s!z,e,tétcl:éiOOn .1-é-: 
11.yeges ellté~ések'et mutat Peuzum·om tulhosszura nyuL 
níl, ha a petu51'e~ETI kel étkezésének „ üime-Itetésév.el akar_ 
niám ponto:itan definiáiln1 · -az- ö~szetevőket-; ~ne1 t ezen :-l 

téren a tuaom,áinryos felfogás r11éi nelm egysége.s. A 
Meríd:elejeff-féJe emaí!1Jációs ·elméletet mély az an:orga
nibs a1ap3.nya:i?;okat (vizgöz ha~árs izZó vaskarbidra)„ 
telórn.te!l:te -bázisnak, rnegdl(intötte a petr óleu"m .óptfkai 
aktiv'itásn Az- ésvlelt optikaJ_.aktivitás ujkhb elméletet 

"' eredlméi:iyezetf, me:ly s~I'lint a kel·ettkez_és az elhalt ten„ 
geTi faufia és alacinny'.htbb!ICndü nöVénycsaládok vla,5z_ 

~ zsirmatidványai'ból1 vezethető 1"21. Ar. optikai aktivi
tás okát;, -- az -0hiti forgatóképességét polar-izffe.Jt fény_ 
nyel szemben - -Marcusson az áJII!at :és növ_ényvihig
ban feltalálható c:holesterin illetőleg ph~toste11nne1 ma „ 

gimrázZa; Treibs vizsgálatai is ezt igazolják, -- Neu·· 
ber g pl'01g a szénhid-rog"énekhen' ~ melyeket ő desa
midiáTt optikaflag ~iv aminosa:vak!b61. - fehérje le
é-J)itési produk:tu1nokból ·- l\:eletkezetteknelk tekint 

Nyersnaftában két. fő ·tiptist kiilönböztetünk meg: 
ame.rikait és· kaukázuSÚ Mig az an1{•rik'a1 fŐként fi pa
raírJn csopor tihor. tin tozó szénv'€eyü·Jetie!kPt t:•;tt:.alniüZ·· 
ia. n1elyt>-kneik általftr~bs k~pletük CnHZn+.2 addig _.a 
kaukáz.usiban, -- jelen: esetben né:vsz..eirui-t is bt>nnün_ 



ket él intőben CnH2n általános; képletü szénh_J dro-
g~neket, a 11Rfténeket- találjuk. -

A CnH2n. va;gyi~ két hyd:rogénnel kf', Psebbet tar
ta:lrirazó 'égí ü1etek. mint vá:r:nók. item telitetlenek„ 
tehát nem .. aetihylfi>n csoporthaz tarto;:;nak, han8m i1 

benzol Csop61t h~drogén addiciós 1eg;:rületei„ Tehát a 
bakui JH:•tró1eu111ba.J.1 elOfo1dul1ó cyklopal:affinok ~s 
néti2!n narftének polymethylenek. Az utóbbi n:év mutat 
·éÍJpen rá szPl·k~7...etük 1egi6ab sa.-já:tosságára. A cyklo.
paraffínok metrhyJP.n csoportokföÓl ~ CH2 - é;püln~ 
fel, Iion1erek tehát_ az: oliott'ine1dfe11, azonföan telifet.t j·e1_ 
legÜek 1€-s a pairaffinekhez .!hasonló- tulajdonságokat 
mutat.nak A!z azonos szen:ato.m·Üt tal'tlal111atzó pa1 affi
nc1kkPl szembf'n n1ut.atkozó 2 hydrog1én hiány itt nPm 
kettős: kötés jelenlétén alapul, ~hanem a: sz~11Jgyürü 
~.árásához hRsználOOik ie1 2 veg1érték '\T!gy a cy;-klo
prop.an, cykl0-butaQ, Cyk1opentan; cykilohexan. _,·stb ve:;r 

gyiiletek tuli:ljdol'f'sigai' a ,megfe1re1lően t!E'Jit-ett paliafd:i
lleké'V'e'\ megegyezn~_k 

A nyers nafta. a kőolaj destillációjából nYieiit ter
n:Jéikek bi.zon~ á1a isn1eretesek, ezen csak az-é::;t kelíl 

ifufiden végigfu-h•unk. ·-mert .11017..-ek között találj'qk '::11'E~,g 
k-éRz.itményünk e'gy:ik al~prunpá.gát. A gáizszerü'· ...... Cy~o
gén 1naljd a kiönn~ ü párlatok 1higOI~:"- petroleuinaether, 
(kOT·ORelen. "sh 0ia·,vood oil,), gazoFin (niásnéve11 (gaz-0·~ 
len, 1kan·adol,. neoli':n), benzin r~gy napht:i. olt. Dnn
f0rt oiJ), Iigroin, ·tisztitó olaj, inesterséges· terpentin .. 
clai), világi tó olaj (l·gyé'b neve petróleun1, keipRen, ke „ 
:rosin., nustrál olaj. ole~phin, Burmi:ngs . oil 
-sta.nda1d-üi] után <eljutunk a 250-300 fo]fu,ál lé':ö 
frakcióho?i, a gépkenő ollajo'khoz.. (Möhring.s olaj;' Lub
~ri-lct~tín .olajhoz), n1aid .3i00 fok felett a paraffin \ase
lin olajokhoz„ s ,~é:gül a desrtillatio maxadványáihoz, a 
kenőes:...anyigu1 -li.asznái1t vaselinhei / 
, A gépkenö· ·ola,jÜk közé so1·olt viligos gépolaj. és a 

1 Röté1. 11, íll Cilinder olaj +.0rmé~zetesf>n i'gen nag:y tisz
t aságuak. épen re11deit.Pté~·iáknél fogva t·o~j{•sen ~av .. 
1nm1tes. sz.agt1a1J.an olajok Ezek a ken'Ő' ü11ajok <:ná1 .nemi 
'~K\ szerü lepáTl&.i te:nnékPk 1I·u1ne-1n' hii11ö:i;l't"gf'·8. r.lj*· 
1iásokkal 

1
1iszti:f;já:k inint pl ü1lih1e'vi:tett viz·g-őz.zel 

lTi-ahbnn J.ég1itkitássRa í'aló 1e1j'áTlás utján az id1egP11 

:::lnyagokat kénsa".ryal és l'll'gg-al való ke.zelés, vi;i;zel 
vaJó mo1''ás urtj~n tá, olitott-ák 101 he1ölük 

·v·aselinÚ1n adustun1 saponatnm (';1őá1Iitásáhcn: ve
~·y,ünk 780 ~ ?il-l!~os gépolojat. 150 g söt~t. cilinder-

' ol::ijat é::: t·ágas vasüstheu. v::is \.n.cy tüzálló kQhöl ké„ 
S\Ült· r-:zéntiizelésü tüzhl"lí Pn ( ~q1a1 hf>.rd) 250-28'0 fok
ra_ felJJf'\ Íi ilik„ A 280 .Jok 11íín1:ér·E'f'kleltet ni:-' l:é]lÍÜlk tu1 

n~~t ri1cgg.\ ül1ad. H::i az cJ1ntH!\ft hőfokot elértük. 214.Q 
g gyanta 'é~ töltő'a.!1yagmenf.f',:> 5o:százaléJíÓ-; ken~S7.-3p
nant adunk :]1ozz·á. rh:zletekbcJn. _ Eg.v-egy .adagolás 50 
:.~r '-nál töhh ne l('gyei; Vigyáznunk kl•ll a ·f)zap1n-n1 
:1daA01ásakor. ll1ert a J.:·eaJkci,ós p,J<'gy fe-lhnbzik s k~nv-

, n\ 011 kif:u.t J\lfindig várjuk m1·:ig, 
1 
mi'g a hnbképzödés 

-, e.:::·f'.zünik. s a sza'PJHln a!.z olaiban fel-0l<lódik. ·8.tmi _ 3-'.4. 
lH·1cet •·~sz igénybe Idönikénti keíerés „ gyo1si'1ia a 
iPakciót H11 ;1 szappan rlóht n1p,n11~·is'égét hozzáadtnk 
ta1b:Uk 'készitinén~ünk:tl 250-----280 fokon két ó~á:ri' át. 
nliP1Ött ::: ':'llegJelelő edényzetbe 'Önt.iiik A m·egadott: 
n; rny:isé,Q"( kbő·1 termPlé:;,ünk k·e'rek 1 1kg 

Azé1 t veo:;zünk inkább 01.sórendü gépkp,nő olajqt, 
nieit ebb::1 ~- .lrőohij desztill'.~ásá:nál a f1a:kciú lehülf 
s:::J;:Ü1 :'1 -s:;-;i141d p:11a:ff-int f'h-á1a~ziották. A_ pai,affin 
jelenléte ugyanis ;1 készitm4rl.;vünk - minőségét lényege 

~ ' ' ' ' . : " ' 

A GYóGYSZERESZ 

' / 
sen bCfOl~~s~híá . Ug;y·:~n_igy kell üg~elrntink a káli~zap 
pam qu{llltasa1a 1.s1 mef:~ gyanták je1en~éts, de nem-kü
}önben nem ~egfelelő p'árla_tolaj fe1ha'5.ználása, zsela:_ 
tino"Sotl~st:' koeso-nyá~odást - idéz.' elő A pétf \.-Rseun 

amit je1:n1eg vaselir,t f1avum helyett: alkalmin::unk ~ 
1·ecciptu1 aban,, f0lhasználhat6 Ugyan de készitmétlyürik 

ez esetben az eredeti úaftalántóI e!tér·ő ~onzisbctri:cíaju , 
lesz · , 

Ha 'a·z '?lmóndotta:kar betartjuk:1 sötét 'ba1;nászöld_.- „ 

átnéz·etbsn _ ViJágoSb"árlla szinti, ti'.5-·ztaí praep3.ratun{ t·~ 
-- •. , - 0 

nyerlu1l~ .A,e-the1ben_ chlo1·ofol'mban oldódik, vizben, aJ_ 
I~oho1ban t.ermlészetszerüleg na"Il, IZsirok.kal Bs glyce-. 
1inn 'l] jól ·elegyedik 

De1mat0Jógi~ban alkal1uaz~ák, ~kcé1ná:k, 
t:ono:u1ans, -Prrurituio:, urtic:::.1ia, · scS.bies'! in'lpetigo, 
s~k ellen. Eg,)1nagában is használják fájdalo1n és visz 
ketés-csökkentő antís2pti!ius hatása 1niatt. A- Vaseiinu~ 
saponato adustum okoz~a fQltaK petr·óieunl'maI könnyen 
eltávolíthatók 

3. Dr. Kedvessy György; 

-Egyszerü gyógys~ervizsgáfato~ a 
tára mellett} 

A tá1a n1Plleti i·s elVégczh(-'l.Ő eg·yszerü gyóg~ Szer. 
'\. i zsgálai ol~ is-n1t1 lPté:::ét t·öbb:in is kétbék biz-0.nyá1 a 
nzért, 1'uP.11 kartá1saink ina·guk i.s éndk~. hog~ gyógy
sze1 vizsgá~latra "-~ h:t ·ep;ysze1 ü for'.nában is __ 8z.ük- ' 
ségiik , :111 

A g\ óg:ys·z·r1 ek megvizsgálá:.-.,itt t~lőjrj.a a Gyógy
szerkön) \ továbbá a gyógyszerészi ·müködés és rfft,iá
tás _ iá1g-yában kiado'-1 2Gü 510/1934 B M szánllu 
lrndelet is lg.az ugyan az, hog\ olyió1 rend~let is 
vn11\(21 QOO/l936 I(, K M .. sz.): a1nel.\ a g"~Ó.gyá1u
na,zykPn~s'kel~Ők ~'0BZéJ'? flÖi:rj~, hogy --· a1111~nnyiUt:n a 
g;, óg;- ·~ze1 ész a gyógysze1kö113· vuf"k 111egfel.e1iő árut 
r'<'J1del, -- iJy:2J kötelesek szállit:11ni, 1nássZóval előzőlog -,. 
01eg ilH~Ji ~'iZf:.J::'álh)\lk Ez n re~;delkezés. nZüphan nem 
~1C!1fesiti a gyógyszc-1 ésizt köL>Jezntt~ége a161. ' 1' 

Azt hiszen1 1a 'l( ndelelektől - függe11Pnü1l j.,; k;frtár
sa-im ,l+'lkiis1ni21:eti köt(-](';:.::-:;é.güknek· é1zik a p;yógs.s7_,cr_ 
\'izsgálat ('l\"é.g7_„é.'-'é1 inett hiszen c»ald~ ihn1ódon le
heh1ck bLztos 1k' ::i ;~·yóg) »z1~1 az;ono:::s..igába:n és , aJló.-· 
!;ia:n h1d.á~o3 ,.,;ol1ába11 J(ülönö_spn .áll ez ol'yan esoiben, 
an1iko1 két:..;:ég n1t•rü;het fel valrnnely .2:.'i óg)1~zer a·zo- ( 

nos~ág;.i. 1<'·kintetébi n Cs(111w'go1lás ra:ktái nzá;c: vagy -
i~npl.:·álás közbfo:ri cláfordulhat a ;csen~ Yag~ t-gy!éb 
té\·edés v·énykészit{i,, közben a gondos gsóg}szerésiz 
ig~ ( kszi'k 1111:ggyőződnl a1 t ól, hogy az· álliványedé~JY
bfn Jé-lő g"}Ógyszl'L' nzonGs az t:'ilényen feltünt:stette:l, 
Ezt 11:;-; ellenőrz-QG.t n:1gym!é;rt.ékben ('}Ö„'.egiti 11 g~ ako1fó 
~.~:.:-. Óg\ sze1~s~z •n1unkllji kö~lY2in ~kifejl:ödö~bt; alllyn.gisme-

1 e:ff>. -aulf'lynek scgit S(~g,ével szán1os gyógyszer egy
:~ze1~ )11-Órlon a szin, a SZHJg ('S2ft-lpg aZ íz vag} jel.lem. 
ző tapin1ás, kristáJr.'011na t;ITT-'SZÓ' al a külső fizikai 
tulajd<1n:...::ág-0k aliap)án :nár -felis1nei::hret9 J\-íás esetek
bPn azo11ba11 6 tula.ido11sá;rok 1nég ntn1 í J(.gendők a 
fl'lis1nerésre, ilyenko1 az azonosságot csak r€aikcióv8.l 
tudju,k ml'gállfl!pitani. 

A k~1dést feltevő kartáfsak ~etn r·észl::1tezték1 hogy 
niely gyúgy-sz.&.rek vizsgáiatáf :;:;zet·t:inék hallani. Az 
e'ls'ö alkak1m1 a- néhá1n a l'+'tepíutában gyakraibban 
cJöfOrduló gyógysze1 t , álasztottarn ki és eiek k'ön;Y-. 

... GYóGYSZERESZ 

''Uyen elv~ezhrető ~onos,.µgi reakcióit ismer tetf'~-11 Kéc 
'\em, ne várjanak most t.őlem u n tudo1n.ányos 1e11ő. 

·:. 11aást, mert hi.sren ezek a vizSgálaibok a kiv~nságrrak 
-~ ' "' . 
m-egielelöen 'Egyszeriiek inkább csak az egyete1neri 

,:ja.nultak egi részének átisrllétI:éSe, de _ha a közkivánat 
·'911ajtja, a továbbiakban féle'.!11elkedh2fünk a ,g) Ógysze1-. 
;"rizsgálai maga.Eabb régióiba is. Ez alkalo1:nnial inkábh 

~~:,a ,izsgálatot ezideig- még nen1 vég?ktt' k!a~társa'k s-z.i
*;'.:ro.á1a sze1etné~11 ezt a néháiny eg~sze1ü 1eakei5t elmgnda

.~,:;,fii. hogy lássák, nerri1 n1egoldhatatlanu1. nehéz feladat a 
--gy:Ógyf"Z:el•iz~gála~ és találl ikedí1 Ü,k lesz. ez::n az uton 
--·fovábh hal.adni 6.s a jövőben '.!llaguk is végeznek gyógy. 
J;;Pj.Yizsgálitot. Bi.ztosithatok 1uindenkit, hogy a: Ieaik
:ciók ;:,ok:félE1 szép s·zine - a hJasí'A10sság me1Íett - s'ok 
",.., önyörüségiet szerez a vizsgálónak. 

"''° Az· egJsze1ü. \ana1.i:zist t'ermészetGSen is1ne1tn:ik t,é
:,:·teJezem fel 

}_._ r,ec·;:1ptu1áJ:1a:n gyalnan szerepelnek a különhözö 
i;alicylok ameJ~. E.tk híg vfzes oldixtb'a:n :fe1richl-01 id-

sötét!kéKre szineződnek Igy a salicylr,;av, a 
: na.b iu1nsalicylat szeszes oldatban pedig a phenylsali„ 

eylat ts ~dja ·ett n r·ca~ciót.~·· Az a:cid aoet salic 
.:;r.e-nnyezéseként · uiindig tar tcilmaz kev:es szabad sali_ 

~. eylsa' at é'.5.' igy fer1ich!lorid-·oldattal hal:váinykéikrG-~;,i_ 
neződik. de ~öté1 kék szint ~ár nein sz.ahad !ölteni?. 
„- Fc11 Iie'hlo1 iddal szép J,::ék szint ad még §zámO'S 

phe1u)lsz.á1ruazék, 111int n1aga a pl1e11ol, a 1eso1cin, a\ 
lJs.r0galJlol, a cst.•lsav (~iric: gal1la1.), kaliun1 sul:fo. 
,'.gua,iacolat. stb. h;. . .a natrifm1bcnzoat hus·~zinü csapa 
dékot ·ad' 

A - inanaps·ág n-e11~z,en h0"6·z0n-:z;hetö an1ipyreticu-
., !nokkal szem·bPn küllönösen óvatosaknak kell l'e:nnünk 

: és c.élszerü Efze'két a'zonosságra Jneg1izsgálni' ~t\.z au1L 
·oazophen vizes oldratlban fe1richJ.odddaJ mulóan kék1·e 
f1zinPződik, Ha:.-.·onlóan1 mutatható ki n co1npr. n1nida
,znpheni, plv és co·mp1. ba1banddi ·a;:nidaz.ophen tH1ial-
1!1a is Az azophen fe1richlorid-oldnt1aI: vi1::;zont sötéi-
\'Örös szi11!\. ö:lt 

' A h~1 licl0Iid az . ehnondottHkon , kivül n1ég s11k 
· „ ·mii:-; reakcióho;.-; is f:e~hasz·nálhatÓ'. _A- seµ11ege~ acet a

< .tok: .Alun1in acft-, ta.r!'. .sol. J{aliu111 acet sol :~zé:p 

·p:ros :-:zi11t nrtiiatnak 1ezzel a 1er1lgi•ns:-;el 1\1egP1nliten1 
111ég az ó11iu1n ki,on<ftot 'és ttnc(ulái, a:n(ly.-_kben lé

, YŐ n1c•consav íe1richloiiddiJJ sötét \nö1ösban1'ára :-;;zine
ződik 

ilZ alkaloidák ált.alános kin1utn 1ái-.át \izf>s olda.1-
ban jódo:-; jódkáli_oldatt.al (L-Ugol-uldat) ke1letkező sö

. téth::in1a Csapac!é·k alapján vége.zhetjük 

Néhán:i- :-:zó' al k~térek a h} d1ngenhyp211 oxid a:zo_ 

!lDsságl re 1lkciójá1 a Nt>n1 azé1t, n1intha 'aln1ne1:Y ci.;e
l"étől k_elleric ez eseth2n 1a-rtani,- hane111 ~11e1i fi )izs-_ 

· gíilatok sze1int a 3 százalékos hyd1ogcnh)pe1oxid
oldat a~·ánylag g~ 01san bomlik„ Ez.ért a tömény oldwL 
hól - aoiely válto;.:-á:;:; uélküÍ hŰsszu időn át eHartható 
·-csak an:n~ it kt 11 higiL1ni, a11ie11:'.yi 2 hét alatt elfogy 

_·~Amennyiben a~ oldat 111é.g n<~rr1 bo1nl-0tt el nag, obb 
~nértékben ,s.ó~avval inegs'l\' :illi1 iíva kaliu111 .. oldat né-
hány C~'ppjélől 1núlóan k~i~1c s:dneződik 
' Többen ké1-tt„k a p ;nninob-nzol~ulfonaini<l azo .. 

11osságának n1egállapi~ására alikalmas reakció közlését 
Kb. 5 cg„-oi n6hán:-.: csPpp sósa\'-val i11egsav:n1yitott 
': i;:hen ultlunl: majd 1..:--2 cg nah iu111:ni11-itei ti.dunk 
11112zá Egy-kft p~. e ul<i11 lugas bér:i naphtoLreagens·· 

St>] (0:20 .g. béta 11a1)ht'ol, 1 keni 5 n nah:onlug, „l? 
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csappd-é-kot ad ame.r~ a 
_ l:eagens feleslegéb.$11 n1eggyv,0riö's. szinnel oldódik.L Ezt 
-- a 1eakciót a legtöbb p an1inobe11zolsulfona111id, $zár

inaz.ék is adja. Nap'htÓli hely2ltt tnJOmolt is használlia
tuhk, 'runellyel tgen szép' Lnaran:cs1-örös. színt kapunk 

Ezzel az útóllbi reakci6,„al részletes vizt6-gá1a,tokat 
vé~eztem és - 111egáUa[pitottain, hogy a színintenzitás 
k-ö-&ieti a Beer"'La·::nbert tö1vénJ,1t azaz a szhnnél:Ység a 
koncentrác:ióval f.g~.enes a!1án~·ba:n áll. Ennek alapján 
kolo1ilnet-1iás tartalmi n1e'ghilt.á1"0z;ási inódszerr dol
goztam ki, a1ne:ly .fü'kalma-s 1gen kis mennyiségü p 
aJm.Lnnbenzolsulfona::nid ldmut.atásá1·a is· Ezt a n1:)d
szm:t félha.sználya sÜ.:e1 ült a s.zem·é·szeti .-klinika kéré
sére több b.ete.g szen1éllek csarno.kvizében inEtrl'n:- ileg--e-' 
sen meghatároznom a p, an1inobenzolsuJf'onamidot A 
Viz.sg:áilathoz mín<lössz21 0 2 !kc~. csatnokvizet kaptam 
és· ia;bban a p, alliinobensolsulfoua:riiid menn~ isége 3---5 
gf\Jmma v-0lt. ' ( 1 gamma a gI 1 rnilliio~nod 1 ész,e,) 
Ilyen kis n1ennyi1ség meghn.tároz.ás-átn alkalmas 1nód
szer előzőleg tudto~1ual ne1n volt ls1neretes ) A inód_ 
szer és .a kisé1~1eti ·e;redmén)rek leháisát 1 a l\íagyar 
Gyógyszerésztudomáuyi Tá.T~aság É1 t 19:-47, 1 ~·z.) 

4. Dr. Hémedy Imre: 

A Tinctura Aurantii conferta helyes 
készitésérőf; Tabletták recepturcii 
előállitósáról .. 

A budapesti Egyete:11~j Gy6gysz:eu··észeti ]}nit~ézetb~n 
i11inden hónap P:ls·Ő éio: hal"ln.adik p·énte'kjé11 nl:eg"tarta11i 
Szokott „Gyhgyszer.észi-nnpok11-oll elhlangzott két i:va
korlnlti gyóg~ s1z·::IJ.éc:zi tá1 g~ u k.:éTdésre óha:j1tunk e hf -
lyijtt is válalc:zoliI']'i ai alábbiali::b:an, hogy; vidéki kar
i:ár.sainlk is tudo111ási sze1ezzpnek ezeki1Öl', 

Az 'egyik kérdés az volt, hogy elk·észithPlÓ-e a 
Gyógys,ze1~k'ö11~ v előiráisa sze1ü1t 16% s'zfurazkhona.t
tartaltnu tinctura aurantji eoritfeu:ta? A kél'désl teHcvő \ 

l{a 1 táts UgfaJ1frs ai ti1ictüra előá!llitásakot ·az elői,l! '1;17,á-

1111zkivo:nn 1 t'i11tah::in1n'ál 1nindig !kev&a·ebbet ka1wt 1 
SokS'Z·OI felve0Ü· k1élrdléis ez, amelynek tá-rg,,.aJiáS'H-

knr eiHŐRol':ban is1n:i:1rtPtnünk kell a tinicfura .di óganya
gá1 k,épező ~de:-;nan1.ucshéj Ös·szetétielé:t. .:riyf'rési B'z,furi _ 
1 ási 1nódját, továbbá hart:Ó::ilnyaga~niak lÓV<onáSái, az~_?1Z 
B 1inctura eJkésiités·é:t / 

Gyóg)'§Zerk:lö11y\ iink n Citrus au1 nnli111n dulcis 
fii ss gyü111ölc~héj.ina!k inegsz.áir itott kü'lgő sárga 1 étr
giét .Auiantii 1_01tex'' uéven (hel~~E1sebb az (xoca1pi
u111_ illetve fJia\ edo · aurantii elne1·ezés. 1111~1 t a pt>rlcaJ1-
pimn br1n áz allbcdo is ben111e1 van) tartatja é" i.~bból ké
sziltteli "el 70 % _os szes·~zel a tJnclu1át, pe1 kóláció-s ki
\·onás·saJ ~t\. hivatalos dl'óg ~eirásánál a Gyógysze1-
könyv ~negjeg3zi hog_y annak belső felüJ12téTöl' a ffhé
res, taplós :i.:éteg - albedo -~ csakne1n tökéletes( n el 
v;:in tá1voli1\·11; a drógUól előá11i.to1t tömény tincturától 
p2dig megkövet~li hog~ anrla!k: szá1azkivonatta1tahna 
legalább 16% l~gyen 

A hi,ata1os édesnrurancshéj Weh111f'r sze1int a kö-
:vet.kező alkatrés-zekel tartalmazza: 

iilló_olajat kb. 1--2·%-ot„ 
h~peridin -és isohe15!peddin nevü glykosidák:it, 
µectint, kL 6%--ot, 
l.'~i1adfk;tllyq~ot kll n~?~-_ot.. 

ca1otln1· 
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~l"abinoOOt, 
saccliaroset. 
,A-vitamint. 
B„vita!íi.inokat, · 
oxydase és peroxydase ne\rü e11z~meket 

A narancshéj fehér szivacsa..' réwe, ~ aLbedo 
tartalmaz: 1 '

1 j~_!-~~i 

gyantás ainyaígokat •. 
keserü anyago_kat. 
pectint .. \ 
~-vita~init, 

B-vitarminoka:t, 

A kese1 ü naracshéj (flatedo) a_ III. kiadáb""U Ma
g}aJI Gyógy~ze~·kön~-vben '\."Olt _!hivata1os ame1ytől a 

jelenleg hivatalos iéd~is _nar3\ncshéjat kémiai reakció\al, 
\'a.gy iz~elés·i próibáYal lriilönhö'z':e_hetjük meg. A ké-
in:iai reakciót a· P'.':'\ájci Gyógysz.e.rk1önyv szednt 'UW' 
v<éigezhetjrük e1, hogy a na~ aincshéj vékony :bi1e1tszetéH~ 
1 á11gsiivegen. kaliumbichromá~ oldatot. cseppentün:k és 
Hz.t l!ne~n1ele.gitjük A keserü 111arra;nieshé}. e _próbá:nál 
'f•J:iÖseTI 111eg-bar nul,' ipig az édes nara.ncshe.J valtozatlau 

ri:Íara.d 
Az tz1~lié':"Sl pr6bá111ál Wusic:ky vizs,gálatJai7z1er1~t 

az. édes nalralli()s:h!éj 1 :50 a keSerü na.rancshéj 1 :ZOo.. 
a ·maTid~rrin:h.:éf--1 :1200 k~serü~té~{,Ü 

Gyógyszerl~Ö1~y, üdk . 11.eill vizsg:áiltatj,a a narancs:.. 

héjat eg~-ik vizsgálati inód '1S7..erint sen1; talán' ez aZi 
oktt annak ih.ogy sok -es;éitben kerül ioFgalomba aiz éde~ 

11armncsh-éj he-Iyett a keseIÜ naJ:.anC\~;héj. 
Á naranc~hé1j' hatóanyagánál főlep; annak ill-Ool:i.j 

ta.rtalmát ke1Jl elfŰg:ada1Ü:nk-;-,sa'jnos a -G~·óiYs.zerkönyv 
a~ illi6olajtart\aJlo~ kötelezi» vizs1?álat.át se1u . irj.a ~lő,· 
ami pedi'\I{ -- tapasztalataink sz::::rint :-- ige'n~ tf'ontoi:i: 

31 A ~agas hőn sz:.átitott - mekb.arnult '---- exoca:r_ 
pium elveté.sélt~ 

4_„ Inó--olajtartalom meghatáI'Ozását- és -véifil 
5. .!J.,. hamu.szám·_értiék f:eilemelé:s:é-t. 
A -d1óg il1óoliajának mennyiségét a .s·zá:ritott 

cárpiumb_an_ a yilisigálatok szerint n - kÖVi"tkezők befo; 
lyásolják-: 

~l A dróg nagysága. 
2 A szái1iLá~ hőfo'Íca„ 

! ~ A felhas.z.niáil:ás előtt való köz.v:etrre..n pori!tM: é-s, 
a porítás mté-rtk'ke, 

4 A kivonró :sz,eszels oldhit. töménysége. 
.Az Egyetemi Gyógys:wrészeti Int?Zle!t és Dr .. Ki.~ii:·' .:--· 

M vizs~álatai ~zetint legtöbb iHÓOlaja± az: a ~~árritOtt· 
narancsh~j tartalmaz, ameh,et a gyüm!Qks1'Öl iié.i:n< . .-;~:\~; 
részre· vágva, lefejt>e és a1ibedojiát&l megtisztitva; s-z.á~·f·::' 
ritunk m·fl'g Ebben áz esetben ugyanis kevesebb illó_.:·· 
olaj tartó sejt .sérül meg és e·z,áJltal:. ruz illó-olaj vesz«t~- · 
ség- cSekéliy"- A · kereskedel~'b&l beszie!r7..ett ~ api'--óra··",·, 

' ' ág~tt d1·óg nlóo1aj vt>..sztie-sB_ge -a1zér.t magas, ·mert neirii._ 
a fenti eljá1 á,.<:;.t k'.Övetik .az ~riiásbarn és ~a S'Z~ritásban~. 
(Legééls:ze1üb"S _v.otna ny·ers drhgot alkalm,a.Zn.t, ., 
Jyelt ·a gyógys:zeréiz házil1ag maga gyüjtene és ttsz.tL-:_.·:" 
tana m"eg albedoiátó~, aili11ely tevé1rellység házi ~~srJ.t.):. 
ményeinket is gy-ani!pit.a[)Já. V:Bsisünk ésak eg~' pi-llffin~ · 
tást a Phar~. Helv:e/t:Íca V kom·m·~ntiá1jába (1947): . „. 
:in1el.\ a 1inctura aurantii dulci1S feJezet.:ben ezt irJa;,;''<;· 
A 11' -r-.u1cstihctu1ra a flisc<;, ne1n szá1ito:L,t; Ila\'edópör_ 
kC~zül' n1ie1 t n. Sz.á1 itott narancshéj 'flif:'ltheri~u~ Qla]Ü 
nagyré:-;z.bf'll elgya1nt:ásodik ~!J.,. friss héjból igen jólZ~ 

vol'Ila. 
I Évekkel ezeilöti a rV. ,Gyógyszerkönyv. ko:rrt,kció_

iáfb..1:11 --·· ameli sro:kférfi_alk be, ouás:ával Intézetünkben . 
·;r&fzüit el~ __ az Eg_,..\·~'ite1ni q.~·ógy~ze1'~~zet~ .:~t,éret- az-· 

Anrantii cortex'i feje7..et 111t'gfelelo modos1tasat a kö

~ctkezőkben javasolta: 
1· Az >édes- és ,,__ke1serü narancshéj k?z..öttJ. m~gkü

Iönböztetié'S eliő-irását.. izlelési 'próba á.ltail. 

és iJll:11u készLt.i~én-ylb nyeirüiil<., feltéye ha a. }'.esfilii_::.: 
:ilbedo idhetöle~ teijésen eltá.;.Ülitódik." A timt.ura·<· 
aurantii készit!ését a ténti G~úgyszeTköny\'· olyan inó-· 
don ii.ia e!Ö, hogy 100 J:.és_z _fri1S'S flavedút 100- r~&sz 95'·\·_:< 
téTíogat%·o.S szesz és 1ipo :ré:Sz. viz kevt>rékéve1· 24<':'. 
ó1 á~g maceráltat, a; k:e1veI'iéket préselte:ti, 8 n:ap_i tilepÍ-"·-:_i 
tés után ,sz;üreti „.kz. ig~ TI~'erti ké'Szitm€ny \·(száraz~\'.. 

·<111\agartahna 3 ~% )° vizzel tisiitJán--elegyithetö \ • 
A- narancsihé.i sz.á1'itását legfeljebb .S:7 C~-on, W-.1.t 

1 l '.'1:-·: 
gC"zZük. n1ert a vizsgálntok szerint ez a höfok n eig~.::(' 
k.edve:ziőlbb 

A d1·óg nlóoJrajániaik kinyerése sze~pontjábÓl ~a· 
frissen poritot~ V-ös szitr.finomsáigµ;ak 1negfelelő d'l'ófl: 

2 Száyrnzkivqnaut.a1 ta1Óm meghatárOzásá~ 70%-oS 

sz,es-.:,zel, 

~ 
~ 
I. 
]1 

rn 
lV 
v 

VT. 

Exocarpium auranfii dulcis 

70%-os S7.R'6"Z . 
" 

:? 
0 

''0 

~ ~ 1i 
~ ~ ,..0 
i= ~ ~ 
<E~ 

1\.06 

1.0'5 
irn 
126 
r~20 

l.20 

\_ ki\ onó:-:r.ei töménységbnfk üptin1áli8 conc'~;ntrá
ciója ;u(.'.; :: l~i\ouá~1: hgalkal~nu,,;nbb a -pé1kolá1Rs, 
uünt ezi ily irái1y11 \Tizsgálataink mutatták 

JJor a 1eg1negf-el1alő'bb, mint azt Dr,. Kádá1· Tibor a'lábbl· 

adat·ai n1utatjálc 

Tinctura Aurantii co
1
11ferte 

-..; 
§ 

~ § 
@ - j 
; ~ ' 
t'l .e* t/1 

10.9 
12.5 
l:Í9 
14 .. 28 
14.48 
1410 

034 
037 
013'1 
039 
041 
0 39 

0Jl9 ~· 
0.16 1 „\ 
0,21 „ 
024 „ 
019 „ 
0.21 " 

A. drúg '\'izsgálatalnk sze1int 
~zeszes l„1.vonatot a.d .1\.. Ju·goszlá.\' 

B8_%-os szeszes kivonatot ir elő, 
' 'l 

A GYOOYSZERESZ 

A- tinctura sz;árazkivorrattartalma sok €\Setben nem 
e11 ·e1 az elöitt í6%-ot, amelynek -oka -lehet egyrészt az, 
hog~: a dr·óg több fe11é:r'1 szivacsw részt 

1 
- albtdo -

-tartal·:Tua-Z másrésrt aiz, ib:ogj, -a drÓg___. poritása nem 
volt megfei1elő, igy a 'hatóanxagok tökéletesen nem: 
vonódbak ki, Vagy a dróg régi .volt, agyonszá!itott, 

·elégetett ~nyag, amelyben' a!Z il1-óÓ1a.j begyantásodott 

stb. 
A fenti táblázat s.z-erint a legtök!élet€se'bb kivonást 

.az VJös szitaJfino1nságu dró.@or ajta 
Abb';:i;n_ az esetben; ha a ttnc.tura sziáraz:kivonattar-· 

ra.Jma rJz előírt 16%-ot ne·m érné el, .a ki"vonam.dÓ dróg
n1ennyiségét megiie!Jelő 1u:·ányban 1111övel-nünk keli. E célz.. 
hól előre ·n:atároz.zUk meg a frissen p_Qritott dróg szá-
1 a:zkivonat.tartalmá".t 7.0)%_os szessz',el ·és- növelijüik an. 

nak n~nn1 isé:gét a sz-Ük~éghez ltépest; 
Az aliál)bialdb~· ;-1djruk Inté:z::Eitünkben végzett-

vizsgáliatalµk alapján a ti-nctu:ra nurantii confe1 ·ta ké.
i>zitéséliez- . .szükséges d'r"ágmennyiséget. ---átszámit,. a az:t 
annyira, hogy a he10le elő:álitott kész tin~tura l6%
szá:rá:21kiYon:atot tartalu1azzon: 

H,a a cl1 óg 7iü %-os s,ze
c;:zes száraz kivonattar

talmH volt %-ban: 

278% 
27 6 !I 

) 264„ 
82 6 /1 

36 4 11 

~4 0 „ 
32 6" 
2l.2' /~ 
Stl „ 
31 0 „ 

1 

Ugy lOü gr tinctui: a !ké
szitéséh~z 50 gr' (V) 
dróg hely.<:ftt veendő 

56 gr 

57 ,, 
58 

" ~9 
" 4\<l 
" ~7 
" 49 
" r51 
" '51 
" •52 
" 1 

A f.eltet:t k:érdésre a ifeléletet tehát .abbiin ad.iuk 
'nieg, hogy: 

1. A dr.óig lehetőh~~g a perioarpiun1 fú1vedóját ta1'~ 

tahna zza :1l1bedót minéll kevesebbet 
2. i1 drógŰt lehetőleg fti'S'SP!l_ po,rlt:jui;;: az V-ös Rr.i

ta fino~ságának 1n1~gifelé]ően. 
3 J:Iatiároz·zuli: meg \-előzőleg a poritott dtó~ 70 

% _os ~z~SZf'~"i siiír_az kivonata:nyag ta1•taln'íát és szük
f.>:éghez k,épesi. növe]1Ji._i.k a dróg ruennJiségét n1egfe~<?f1ő 
nr;ÍIJ1yban 

• 
' B'.áJ a ké1dés-he~ ne:m taátozik, , mégis célszer~inf>'k 

lartjuk .a 1z a}á'bbiak köz11é.s:ét": 
A tinctura auranHi confe1ta. 1nint ízjavHóa.nyrrg 

hi~ ;fontossággal, é:s fől1"g a Srrupus auraÍ1tii és Sy· 

1upus kalii_ sulfogua.j~coJi készitié,;~ér:e használjul~_„ A 
s:;r,irup készité:&-eko1 ~ mint is1neretes - a tinc:tura 
gyantás ·~.ny·agait vizzel vála:si.tjuk le és steril boh.l:s
albáVal Üil·epitjük a keyeréke.t, végül papiroson szfrr
}ük a'zi:: rrieg és ·be-nnie meh-'gités nélkÜ:l oldjuk.~ cukfot 

E manipuláéiókniá:l! azonban 'a \ iz a tinctur:a il!Jó
olaját is ldesapja, sőt a bolu-s i.s adsofbeálja Tiz illó
olaj legnag:robb -re~zét annyira.1 hogy a lrész naranes
szil'upba'n az nlúÜluj men11yiség.e1 olyan kevé.~. hogy az 
qu.ann'i.a,tive ne1n h:1fátozható rnt>-g ~ 

Fel'merül az a ké1dés i;-::. hog,- a sz-árazaüyagta1· 

1 
Igen_ tisztelt Karlár·s Ut·! 1 
Felhiviuj<: sziV'ei> figyelmét az OMA-gyomor

m-ész készitményÜnlkl'·e, melyet napilapokban ffe.llan.. _ 
dóan hirdetünk, igy a közönség ker~i Saját jól fel_ 
fogott é1d1Elk'ében ne !hagyja kifogyni ezt a tégi ~ 
vezemtt ~ézi eladási c.:fücl:iet ( 

~eszere-z:het.ö: a:z összes nagykéreskédO:knél', vagy
a E:iUNN'f:A.-gyógyszertárban, Budapest, VIT, Erzsé*'-
bet"körut 56.. ' 

Kar-társi· üdVö'zlettJ8l: 
Kalán Gyula és dJ·„ Balló Lajos 

gyó.gyszerészek 

te!J<lntetében s hogy nem .egyedül az il16olaj szá1nit-e f' 

teikintetben~ H~ igen, aildcor csupán eZt kellene ineig
határozni és aikko1 se1µ.n1i jtiJentős-ége ninics a viszo11y_ 
lag {)ly magas hőfokDn végz:fltt száraz kivonafta1 tal:<Yr;1 
n;i-egihat:áruiá.sának, -a'.111eh,en az il\lóolnj nagy;ré.sZe és 
·éppeni a Iegé1tékesehl) ré~·ze. elpárolog\ Ilye,n iJányu i 
JcisérletEk az HTóohi{j fia-1 tali11i '::neghatározá~ára Inte: 
zetünkbf'n 1

most vannak folyamatban ' 
• 

A 1násik ké~dés a t11ble1.táJk recep1u1'ai előállitásá,. 
ij·a vonatkozi·k 

Sükszor adódik annak szüks1ég-ességf'·. hog\;'· lü-·20 
daraíb tablettát 1,rell -a gyQgyszerés:znek „ex tem.por·e:• 
elkésziteni Ilyenkor. -- ha ai -ft>1irt g~:ógys1.iere~ pot 
neaVes granulálást igBnye1 1;aza-, ""agy tapadó , oltárn:ál 
fogva, ne~l v:égez.zük el ezt a g:ria:nrulálást, ~ner\ air!a 
idő_ ne1n áll rendelkezésü11kre, hanem u n. tö1ltö n1:aSZ-

' ' sz.át alkalmazunk, an1ely 11lz ianyag kisajtolását granu·· 
l'álás néll~iil is le:hetővé -teszi. 

Ilyen jól he\ ált tOH1_ö-m,assza 
saccharu1n n1bun1 (V) 
talcÍl1n venet (VI) 
nmylum .scilani (VI) 

a 1Cö"1EJtkezö: 
515 gr 

10 g1 
30 gr 

5 !};I, .RtEia.lin (V) 
a,ethe1 dep 96%0• 

sz~sz kb 30 gr 

Elkésiitésf': a SaccJharumot, tfllr:u1n0t éS „ ... a111~ h1_, 
n1nt kPve.rjük f.'l gondosan éR a porke;er:é;khrz adjuk 
az aethe.tbE!n hid<"gf'n yagy a S'Zf'S7.föen mf'leg-en felol
<lott stearint A tökélf'i..rs elkever0.s utá~i száTitsuk meg 
'a llOl't f'Uyhf' ;11e1e.gen é."' tartsuk el .ióliáró ÜY~glJen 

Alkaln1azása: rrl 1abl;ettár,and6 porhoz vagy ]1orke-· 
verékhez a töltő ".nassZából 10 ;izáz::ilékot ac111nk. a7:,zal 
a porr gDndú::an (>lkeverjŰk lés azonn~1 préselhc1tjük 

- Célszerű a tölt·ő ~naSsza al:kaJmazisa olyr~m esí~tek
ben is, amiko1 a nc1d,·es gr.l9'1ulálás a hatóanyag- kémiai 
;-áltt)zását okozha1ja.. ·p1 vita~in tartaln1u tfibl~tták 
készitésekor 
llllllll!ll'lllllllll!lllll!lllllllllllllllll!liB!i!l!l!ll!llllll!lllll!llll!!111111!1!111111111111!1lliillllllllllllllllllll!lllllll 

Elllfuetórri díi: 
1
1 hóra 15..·- forint 
Negyedévre M·- forint 

Falusi tör'pe gyógyn«rti.ralmakt 
1 bóra 16 ·- f6rlnt 
3 hór·a 25 .. ·- torin\ 

Szakszervezeti tarok: 
1 h6ra 1 ·- forlnl 
3 hóra . 10.-. forhlt 

talornnak milyen bef-o~yása van a készitm-én~ jósáii:i \ P.,,;tabkarékpénztárl '<;sekksz~ oúm• 1402..· 

1 · 1 
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A 6Íó8TSZERESZ. 

Orvosi hozzászólás ,,a · kuruzslásh•z'' 

! 

Bemutatkozásul csak annyit szer>etnénk 
megemliteni, hogy tdbb rnint hároni évtizedeJJ 
orvosi gyakoi latom bennem múUJJobban 11ieg
erősitette a kartdrsi érzést o.. ,gyágyszer.és.z irá_ 
'IJYában CS' rxzok közé az or1)osok közé tartozani, 
'akik a legnagyobb tisztelettel· és szeretettel 

. gond,olnak a szó .szoros értelmében vett „mun-
katá.Tsaikra-", niin:_rj,enkor átérez-re a:zt \'.1 nios
toha helyzetet,, melyet az.élet számukra bereríi
iett Ugyanolyun öröin111el látom, illetve olva
som lapjuk ut. bbi példányaiból, - a helybeli 
gyógysz·erésznő jóvoltából állandó olvasója va. 
1mok -, hogy felkelt a nap és ha a kur agili
tása nem fog lan/mdni. ugy " fobb s01sra ne11i" 
csak érde:;n-eseit les.znel-c, 1n1:nt ·eddig, harieni an
ncik áldásait végre dlvezni is fogják 

Forbáth .gyógyszerész ur cikkére válMJzol
l'fl, nem szemben jogok állni, lwnem mellette, 
cs01k éppen hogy egy másik egyén szeniüvegén 
út fogom megvilágitani azt az áld(Lt/an kédést, 
mely tényleg időtlen idők óta fenn áll '3s (Lmely
nek "valóbmi közniegelégedésre el kellr tűnni a 
közegészségügyi porondról Klasszikus ethikai 
szempontból szeretném megvilágifoni (L kérdést 
épp ugy, mint (L/iogy klasszikus éthika~ szem_ 
7JOntot szolgál ci mindenkori törvény, igy ci Fo! -
báth gyógyszerész ur által húinyosnak talált 
1936 l tc. is. Ott kezdem, hogy kir a gyó_qy
szcrész ntüködését szernbe állítani az idé.zett 
tdrnénycikkel, rni!i't tudomásom öZ:sri1rt alig-

1 Áfonya bor 
Asthmolysin inJ, 
Posterisan kúp 
Posterisan kenőcs 
Alsol crém 
Tinct. Ferri Athenstaedt 

cum et sine ars. 

./ 

f'&(),9"1ke.i;ukedő.k~ 
kt)ri&teaf'i 
metr.nf!-i.séf.&en 
ka~M.! 

............... ..;... ..... ...;. .................................... ..... 

alig cikadt évtizedek alatt talán egy-két eset 
ahol a törvény oltal11iát kellett volna igényb~ 
venríi, vcigyis anncik_ erefével, hatalrnáva! (1, · 

gyógysze1'és.zt ,,niores"-re tanitan,i Ha a.karit i~, 
talán elvétve, semmiesetre sem 'több, sőt. egé-c 
szen biztosan kevesebb, mint más. fogkükozá
~uakriál. össze.véve„ Ez i{Jy vári/ De tieni _is csa:--
dáljuk, mert a rJ,Yógyszerész rnár egyéniségénél. · 
de képzettségénél figva is messze fölötte álló 
erkölcsi alapon küzködik, qhonoon leszállni. nem 
ér 'á .. Az ciz e_qy-két eset; ti11iibe az éllentábm· 
kapaszkodnci, pedig nem bizonyit egyebet, mint 
hogy a gyógyszerészi ka;t is gya1ló ''emberekből 
rekrutálódik, gyarló embernél pedig az is elő_ 
fo1;dul, hogy néhci megbotlik 1Vesshn nwgára 
az, ak:i rnég életében hiblit nern követett el. . 

Én a kérdést 1 rnás miegvilágitásban látom. 
Minden Joglalkozá:si ág igyekszik nwgát erköl„ 
csileg körűlbástyáznic gyakorlottságot, képe
sítést követel az azt folytcitóktó'l és 'az illeték. 
teleniil résztvmini /ásérletezőkkel pedig ,,kan-. 
tárBág". „,l-cu1uzslá-3", stb c1'.11ien szembeszáll. 
Kétségtelen, hogy a '<'lzembeszálltis első sorban 
ciz erkölcsi érdekek védelmét céloz;;a, de' tagad_ 
hal:atla1'.. h0gy anyngi féltéi!Blc is motiválftilc 

r tlzt, anC/kúl, hogy „nierkantilizm.US" ,vádjával~ 
1•clnli il(ethető. Aki. fl kenyerét félti, (,z még 
nem azo'nositható azzal aki minlkn szempontot 
félre őév"e, csak a „nia~inion"-t imá,djd, 

Ami az orsztigszerte, vidékenként közis. 
mert, fellegzetes és a laikusok álfol is könnyen 
felismer hétő betegségek dia_qnozisát és therii
piáját illdi, nem osztom. o gyógyszer ész u.r né
zetét Jó magam bár több mint 3 évtizede niü. 
ködörii vály.áni~ri, ne1n rrvernék egy szenir~ 
golyváncdc diagnostizált esetben egyszprüen 1i'ó
dot rendelni, mert tnd01n, hogy lehet az Base
dow sbu rna is, melynek diagnozi'.sá hoz r:észbe
bes vizsr;álatra, \sőt .alrvpanya.ocsere ázs_qálatm 
is szülcségeni. lesz, pozitiuitétSa esetén pedig 
e_qészen más a the1 ápiá ja. Lehet ismét olyan 
eset is hol a 'mütét lesz sürgősen ·indikált esi 
" jód szedetéssel csak az időt töltjük el /wszon 
nélkül. Nem szeretnék hosszadalmccN,enni, de 
hasonlóan láll a lwlyzet a többi felhozott beteg
ségek esetiében is. Malá ría diagnozisát ma rnár 
ci legeldugottabb község orvosc'Cis mikroscopi~e 
tíllit.ia fel, vagy ·állittafjci fel, hiszen lbejelentes 
kötelezett betegség! - és a chinin 1 endelését 
sem lehet sablonizálni, vagy csupán. a páciens 
r~ndelésére bizni,, mert anrwk hátrányai közis
mertek, siít életveszéllyel. is járhatnak .ÉJJP~~i · 
ezek. a :hát:rányok a fülzugás, az abortns elo
"egitése, a, vérnyom'!-8 leszá!litjsa_, szivpána~zok 
/áváltása @gyesoe/cnel fennállo tdzosynchroJSia, 
Schwarz·1~a;serfieber ha.ila:m esetén pedig ha
tározott életve8zélyes volta nemcsak orvos 'köz-
1'emiilcödését5 lc1>vánJa, .h.aneni igen, ,qyakran, 
szakor'vosét is. Ugyancspk ee.ek a hát; ányok . 
fennállása vezé1elte h tudósokat a luzfasvsabl> · • 
Plasmochin-Awbr in felfedezésb e . 

Szahádsághegyen 
külj öl dről hazaérkewtt okl. ayer mekgondozónő 
korlátolt s.zámban vlillal gyerm:ekeket telfes el-· 
látással Iskola 1 pere Álla11.(ló 01vosi felügyelet 

XIT, Cédrus-utca 5/b .. Jancsó. 

Sa7nos nem tudom az első segélynyujtás
rn való · kötelezettség indokáj. sem a ,felhozott 
esetekre osztani, 11iert azok nem r>ieritik ki an .. 
nak k1;;tériu1nát. Készséggel isrnerem azonban 
el,' hogy sokkal többet tesz ennél az igazi 
gyógyszerész az af:rnutatással, figyelmezteté
seivel és az orvoshoz való utalással, bár elő. 
fordulhat itt is a' legnagyobb fóhis-zemüség 
mellett. 'az orvos és gyógyszerész szembekerii .. 
/,ése. Itt azokra az esetekre gond9Jok, mikor az 
orvos pl„ psychés therápiát célozván, narcoti-

' cum helyett egészen ártcilmatl.an B;~ert ir fel, a 
páciens :áJlmatlanságtinak lki:p.róbálására és a 
gyógyszerész n.em f.s .~eftve semmit, ön]f'én
f,elenül is elárulja, hogY, a vfray nem is tartal~ 
maz narcoticumot. F;zelcnek az eseteknek azon
ba.n semmi közük nincs a kuruzsláshoz 'és csak 
épen azért enilitettem lel őket, hogy rá mutas
·'·ak arra a körülményre, hogy ha az O'('l!Opnak 
és gyógyszeDésznek nincsen me_q az e_qyfriáshoz 
való 8Z·Ízszázalékos bizalmci, ,sőt hn akar ~s ke
res alokor folál a surlódásra való alk11lmdt 
Hogy ·enn~k azután a szenvedő közönsé_q issza,.' 
meg· a levét, az kétségtéle;1 ~fyppokra,tes, vagy 
Hymeia gye1ine/cei testv~rkent /o~ll líogy tis1;.
telfék és szeressék egymast, áldas csak ebbol 
fakadhat 

Végezetül én is ugy ~cilálom, hogy az 193~.: 
r te 'para(frafusai részünkre, qyógysz,eriész- es 
orvosokra nézve, <nincsenek tel1esen szabatosan 
megfogalmazva, de vigasztalódom abban, ho~y 
szülcóéges alkalmetkkor maid ki?kosodnak bel~
le a-io_qászok Nemnyugtalanit ez eng~ni ku_ 
iönösen alckor, ha mint emliteUem, azo~ alk·al-
1na.zására sor n~1n ig·en kerül. r 

Figyelemre méltó Forbáth _gyógyszerész 
'" me_qfegyzése ci kór/uízakban szokásos és az 
,ípolónők által cidott infekciókra vonatkozólag 
ltí csak nzt ·szeretném megemlíteni, hogy en
nél sokkal a_qgályosabb folán a gyakorlut, 11Mly 
szerint már évek 6ta, - .. talán miótci az insulin 
volgárjogqt nyert a széles pra.xisban - nem
csak . képzett· és megbízható ápolónő kezeibe 
adjuk a Record fecskendőt, hanem a laikUJJ be
teg kezébe is, kitanitván őt annak használC:tá
ra,dterilizálására, de akaratlanul is .nwdot 
nyujtvtin e.záltal egy esetleges abnsusra 'A' 
tör·vényt itt is a szükség \bontotta. 

Készitsünk szür/,etet'' o, kérdésből.: azor
vos ne adjon srlhasem házi készleteool orvos
ságot a betegnek, még egy olcsó aspfrínt sem 
é8 ha ugyanakko1· a gyógyszerész- s~ni vállalja 
a kockázatot egy strunw kétélű ke'§,lésében, 11IfY 
elkészült a megbékélés mindenható recept7e. 
Misoe, defur, signetur. 

Dr .. BAYER íEMIL, ~rvo.s, Ala.r/ 

Cl B A 
K~SZiTMÉMYEK: 

.A,gamensin drag ;·-amp 
Andrnstin drag , amp .. 
Atoclnnol kenőcs 
Car ban tr en gra_n ula 
Cibalgin ta,bL, oldat, amp., kúp. 
Coagulen por, tabi, a.mp 
Coramin amp., oldat 
Cornmin-R ta,bL 
Tudial tabL 
Digifalin~oJdat 

Dio\lain por 
Elbon tabL 
Entero~Vioform tabi.. 
Esidron tabL 

.Lipójodin tabl 
Lutocyclin amp .. (2 és 10 mg); ta):iL 
Neuro-Trasentin. drn,g 

'Ovocyclin amp .. (1 és 5 mg), tBIQ!. (0.1 és 
1 mg), kenőc:s 

Perandren runp, (10 és 25 mg) 
Percain taH , a.mp. 
Percainal kenőcs 
Percorten amp. (5 és 10 :mg) 
PeristaJtin fuag .. , amp. 

• P.riscol 'tabi, ana:p, kenőcs, oldat 
Pr ivin oldat 
Prokliman drag., 

, '.Resyl amp„ - ·• 
Sistomensiri dmg., arnp, 
Spásmo-Cibalgin drag., kúp 
Trasentin drag., amp, kúp 

' 
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• Ílauatfl-eeet~ : de~ flQ,,,,,tru ~~<dí. e-

Folinsav, és rutin szerep.e a •/, lálk. , vup ·oza.s 
·· fiziológiáiába:;,, 

Az am~Iika1 kutatok az utóbbi években 
'megaJJapitották, hogy a rnDin és foln)csa v hlá
nya a~_ en1~er1 és·- allati S'Z:Srv.ezetoen, su1yos 
h1anyielensegek okozóJa le11ét. Az 1946 .. éví 
yeg.i:esz _kongwsszuson Atlantic C11yben Gougn 
es Grüf1tn számoltaK be e két anyag feJfeue-
zeseroL , 

A folirusav (facte1bacillus casei faccm 
streptococcus 1actis tactor, Vitamin B11, Vita~ 
mm Jll:) : Day megt1gyélte, hogy mig ana2mia, 
pernic1Qsa esetiében v1'.t.anilr1okkal / ik.ozömb'öt>en
viselkedik a so:iervezet, a.ddig annáJ foltünőob 
gy_o}sas'ággal reagál élesztőjnvonat, vagy friss 
maJkIVonat adagolásakoi: '.I'ulnagcV dózis ,esetén -
a vörös és feÍlér vérsejtek mennyisége oly 
gymsan emel~ed1k, hogy a vérképz,ő genncseJ
tekben lefellyo v1Jlámszer ü vá1'tozás a krsécrieti 
áJlatok exitus letalisával végződött 

A folinsaw antiana€illliá,s fakto" nak b zo
ny.ult Szerepe I)étl:külőzihe<tetíen a nagymoJelm
laJu fohérJék .fe!épitésében A föünsav az 
anaemia oly eseteiben, meJy vashianyra vezethetö 
vissza, ha tástala:n.. Ada.goJá,sa anaemia perm
ciosápál per as és pai en1Jeialisan történik 

Blőállitáfa: . a) flis.1> májkivonatokhól A. 
ke1eskedelrni 111/i,7/éivonat.Pk ezen faktort niá1 

· neni tartalm.azzak, mi'VeJ a kivonáS1 eljárások 
alatt megsemmisüh1ek: b) a ·1„cto-'bacillus 
casei u 11 é1.i<ldés fakto'1At aeiob, dyphterod 
orgamzmusok szürleté'bfü ny;er ik; e) szm:téz,is 
UtJá,n: a fölins1wat elsőizheµ1 az amerikai J:;e_ 
deIJe Laboratóiium kutatói áll:iitották elő A 
lactobacillus casei faktor kémiai szerkez;8tébe 
a hyd101Izis .utján nyert Jeépi1Jési ve,gyületek 
nyuJ tanak betekintést: a fluoreskáló komplex 
veg:yületek és aromás aminok végill i;s gÍuta" 
minsavat, p. aminobenzoesavat és <jgy pr etidyl 
szárnnazékot eredményezte1k A föfüISavat. töb
bek között az emlltett Lederle Laborhlónum 
és CaLco Ch~mieál 1Co, (mind a két 'cég New 
Yorkban) állitja elő .. 

Rutint-t különböző növényekben találták 
Nicotianá tabacum, Forsythia spledens

és l'l Hydraugea paniculata-bú1 izoláJták is, 
Gyártja: Penick Co. New York Twbletták 20, 
mg hatóanyagtartalommaL Per os, Pro die: 
60.-100 mg„ _Kerelési időtar1tama néhány hét 
( G Ruchti: Giom Sviz,. di Farm 27-194 7, ) 

- - S;~.;,;. 

, , ConvallarÍ!" maialis L .. -Jnagvaiban uj, víz_ . 
?e11 .Jol 01dódo, szi.v:renató, l erös giluko_zilnat ·1 ia~ 
ialtaK, . melyec . convallos1dnak neveztek eL A 
magvak ezen k1vül még máS g1ukoz1dákat IS · 
tartalmaznak, de ezek rzolálása "Kristályos tor- · 

\'.:náb_~n még nem sikerült, azonb.an mégállap:~ 
•OttaK, .. hogy. a magvaK convailatoxmc ( w. 
Ka~rnt rut.al Convailana majahs L. (LilraCé-ae1 
vuagJaban . íeJted.~tt, . kis mennyiségbe,11

1 
a fo_ 

Jrn1ban is feHeJllerto d1gbt&lis és scropha:n;tus 
é1p.u~'.1 grnkozidáJl: J1atásat lenyegesen Ie1ilimuló . 
!u1stalyos vegyületet) nem tar1caimaznak ConJ 
valiosi1ct str.Qpnanthobiase hatására d-g1uk:0zr~·· 
és convallatoxinra h.al'l'a<i, teJrát azunos · 
i5 \ ctcglucos1dd:.I-rhamnosido) .strnphimt1dm-ne1 
(8cnmutz és lie1chstei11 Pnarm ' Act. Heiv: 
VoL 22 -194°/) 

1'a.enw (galandféreg) okozta infekciÓk te
rápiáJában a kura etlőtt a beteg 24--48 órá~ 
at csak fölyékohy tápan;inago1c 'Vlegyen · Az e[ső 
oapon este egY,:-két kan:ail ncinus olaj bevéteie . 
1tJaülatos Az iruneretes ,extr,. filicis marj:s m"-l
let1t egy most meg:je1ent s'Vájci swkköny;cy (Dr. 
H, A K11eis: h.umpeudJium d.. parasiuscnen 
Wü1mei in IVIenchen, Basel 1947,) még a ltö-
11etkező kész1tmenyeket sorolja fel: TetrachlÓr- , 
aetliyl'e1t ka.psuJák. ;:; k.cm ös.szmennyiségü ada-
golása. Hasnajtó: Magnezium szurní1t, . , 

Tökmag.: 1 vo-:::bv mag ( 30-120 gi) ösz
\ sz52.uzva,. viz·be11 éuko.rs~21]1~·uppal„ 

Puraca granaturn-"bó1 50-60 g„ot 750 kcm 
vízzel 12 órán át áztat, majd 2/ü térfogatárnl / 

befőzeti.. A kofatmához sz:irripot, v rumot, 
mentát adat Bevétel után egy óra mulva 4U. 
Jwn 1 icmus O'lajat.. Gyermeknél a íél mennyi-
séget ·rendeli, , 

f'el1etieri1nszulfát: Bmmpt előirnta '(felnőt
tek résZJérn) 

PeJletierinsulfu-rié. . 0 .. 25 g 
Catt,chu LO ,,,, 
Aqu dest -15.0 kcm 
Ext1 a<it Aurant amar. 25 .. 0 „ 
N é,gy óra eltelte után 40-60 ikcm ol. Ri-

c1ni . „ . .„ Q.j., 1ioi.:i 
l'r ichur is trichiura ( ostorns féreg r illÍ<ik

cióknál Faust szerint 2, 7 kcrn tetrachJoraethY
len 0,3 kcm ol. -Chenopodii igen hatásos az 
esetben, ha e]őz;ő este glaubewsót alkalmaznak . 
és sós~szappanos vizes beöntést.. 

rr--_11z-'--fo1-a1tn-.D m-ife-~--f ·...___f _1 ___ ...__b_h -1 ,~, 
me11eu már az tU~ai flU lf ~ Blcerta", is naluB_ 0. 

:..-~~~-'-·~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~__;:........;....;..;..-"-.. 

. Hexyhesorcin az- ujabb kut!l!tások· szerint 
Q,2 g„os gelattn tokban: felnöttn~ 1 g-ig;. 
gyermeknek 6 év alatt 0.2-.0 6 A kum utá11 5 
órán 'át semmiféle táplálék vétele nem ajánla
tos„ ·Hivatkozott egyellemi taná-r a legjot>bnak , 
tart;ja a F'.icus-faJolt (Ficus glabrnta és f, 
dolaiia) frissen pré&el,t kivonatát két i:uben 
3111 g-ot .tartalmazó kapsu)át ·per os 2--4 
óra eltelte után hashajtó .. Megáuapitfusa szec 
.rint a drógok proteolitikus el)Zll11et tarblmaz
nak, melwek a gíf1sztát a .gyomorban e1emés2-
tik Ez a metodruS a féregirtás uj tipusához tarfo_ 
zik, mert eddig azok a sarutonintóLeltekintve, a 
férgeket vwgy paralysállták, vagy m~lték A 
kivonat csak hidegien !tartható el, vagy o:5-
J százalék nátriumbel1Zoatual kell komerwálni, 
Mexikóban, Közép- és Délamerikában „lechíe 
de higueron" es „Hii,ueron1~a" névep_ már for-. 
galomban van. · ' / 

Ascaris lurnbricoides (orsóféreg) k!ezeJésé_ 
nél az aL ChenopO<lii (1 k0lll); Santonin 0.01-
0.1 g 730 kcm 01, O/ivl\il'um; Semen con:tra; 
HeXylre:sorcinol (hexyliesorcinum) 5 kf"psula 
á 0.,20 ja,,vahlatoka1f sorolja fel a SantoniI1-Calo-
mel kombináció mell<1i;t.. ' ( 

Enterobiu8' verrnicularis (bélgHi.szta:) ellen: 
Gentwnaibolya fab1Eltt~k ismert alagoJ.ása 

, ( 8 na,pon át kis gyermek€1k 1-2, nagyo}?bak 
\ 13--4, felnőttek hármoozm 2 tablettát nac 
, ponta ), , valamint Santónin-Calomel' dozisok 

í'elsoroÚisa mellett. ugyancsak említi'"" hexyl. 
resocint ( a,,dagolás . mint ascads-rnlJl'), ' továtb„ 

' bá a tetrachloraethyleÍirt: , (Felnőttek: 3-4 
kcm kapsulákban; gyermekek: 0. 65 g 60 kcm 
teHtelit magneziumszulfá:taJdatbam Két óra 
mulva sósvizes beöntés ) · Ui kés:uitmény: 

Phenothiazin ~uhiodiphenylrumin) oly 8iS'e
tekben is bwált, hol a gentianaibolya hatásta
lan,. )liéi javallja a következő adagolást: 2 év,es 
karig 15-2 g; ,2--4 év: 3 g; 4--·12 év: 6 5 
g; 12--18 érv: 7.5 g; Jlelnőtt 9-12 g, Az eillső 
kura után 75 s"ávalékos eredmény mµtatko-

. zott, 14 nap után megis!ll1étlése)wr az ös,szes 
·, gilis"ták elpusztu~tak, A phenofüiazi,n 50%

, ban 'adszorbeálódik, bélnematodákat megöli. 
mivel azol<: sejtve.spirációlt megakadályozz;a, , 
Phenothfaún alJkalmazása mindamellett ne,m 
veszély;telei1, mert (JSontvelő és veseártaJ~kat 
okozhat. 

IL Lehman, Rererat Schweiz. Apoth Ztg„ 
1947' Sept 
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HIRDETőINK SZIVES FIGYELMiBEI Hirdetési 
dijaink 1947. január hó l-től a következők: 

A boríték ei.ií és ut<>laó oldaMn hasí.bozélo~ 
.1 mm. % 50 forint 

Á boii!Ak bellö iéuén'' huá~ ' 
1 mm :z.- forint 

Á · lapban l6Tií hirdotléoelk ha~esaég!JGD 
l mm. HiO tOI'int . 

Apróhirdetés legfe1jebb 3 sotig 25--, forint 

.. ,.~.-'""'~-~ 
·A.' 1Wpókban bejön hozufon a patikába -'8..aiJ 

ficdale1nber, T.iszta jódot leér Eurrw,gyará.zorn 
neki, hogy ez zárolt y;,,nyag, csak kiutalásra k«
pv;nk olyan csekély rnennyiséget, aniely alig fe
dezi ·azt a szükségletünket, amely gyogyszerek 
/cészit.éséhez kellene .. Igy lteMt csa/c jóatinkl>u
rát adhatok, de tiszta . jódot nern 

A fiatalernber sa.rn{ilkozik, de nern fJ(igit. 
Ahhoz nem talJáJlorn )'Jlég fWtatriak, hogy kísér -
Zetekkel fát.Szó diáknak nézzern, rnegkhra(WL 
tehát, rnmek neki a jód, 

--: F'eftéshez szeretnérn '-felhasználni -
hangzik a felelet,, . ·· · 

- Festéshez jódot? 
-·Igen, kérem, keratin anyagok festésével 

kis ér lete:u:rn, 
- Maga vegyész? - kérdern. 
- N ern, gyógyszerész ur, én orvost0;nhall-

gató vagyok, de köz,ben vaZarniböl élni is kell.. 
- Ejha. és ebből nieg lehet élni? 
- H áJ; /WJ nern is jól, de valamit n~égis ke-

resek, \Tetszik, tudni, ruilunk Magyarorszó.gon, 
fekete szinü kabátgornbokat 1iern tudnak ké
szil!e'ni, a rni készitrnényeink vöröses szinben 
7á,tszanak Tiszta fekete gornbokat külföldről 
kell Í1nportálnunk. Már rnost én megbiz,ást 
kaptarn egy gombkészitő vá.Uálattól, hogy pró
Mljak olyan festékanyagot késziteni, arrw;ly a 
keratint egye11!etesen feketére fes# lés nen; 

- fluoreszkál vörös színben 
_ No és - kérdem"--- sikerült? 
-- Tessék nézni, - benyul a zsebébe és 

egy fekete gornbot nyujt át L_ ennek u festési 
eljárását é1t fedeztem .fel,. A gomb0kat egy ve-· 
·gyianyag oldatában ázt(Ltom, a vegyszer difu
zió ut,i'án 1beh~ol a keratin anyagaba, utána 
egy niásik oldatbu helyezem. niire fekete szinü 
vegyület keletkezik az anyag belsejében„ 

F elcsil/Ján a szemeni.. Nincs bai, ' amiq, li!yen 
derék fiuk vannak Magywrországon„ 

- Mondja csak - kérdern - iiz előbb azt, 
mondta, hogy rnaga <Yrvo,stanhallgal!ó„ Ernber ,' 
rnaga, nern go_ndolja, Jwgy inkább a technikai 
fdknlfJáson volna p, helye?.! 

- Ja, sóhajt, igeiti ott lenne, A.nnak i<M.ién 
oda is készültern, niert ugy éreztem, ahhoz ·van 
legnagyobb kedvern, tehetségem és arra va„ 
gyok predesztiruilva. hogy vegyész legyek, de 
sajnos, nern vettek fel„ Tel;szik tu<lni, a Nu
rnerus clausus''.. E gy„ké.t link !f;antárgy miatt 
nem volt jeles é"(ettségi bizonyitványorn .. 

Elgondolkozom, ma már" tanulási szp,bad„ 
sdg van, gondoloni, ilyen t1JUt nufo· nern fordul„ 
hab elÖ. Minibenki oda iratkozhat be, ahová 
akar é8 azt tanulhat, arnihez a legnagyobb 
ked.ve wan, 

De eszernbe v,illant, hogy a m:ultkor já,ban 
olvasta;rn beszárrwlót az egyetemre beé!rkezett 
felvételi kérvények elintézésére vonatkozólfl[J' 
es nagyon.na'gyon elszornorodtarn. (l, v.) 
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Hozzászólás a gyégyszerésztovábbképzéshez . ' 
lrta : Dr •. Sulyok Győző 

A Üudapestí Gyógynö\én.rkisérleti Intézet li}16. óta 
irányitja a hazai gJógy:rlövénykereskedelenuriel kapcso~ 
!aihan a gyógynövér..J gyüjté9'~ és te1mesztést. \ 

l\-:h.~nkásságának _sr·.Edn-,ién;reképpen a legutóbbi bé
keévekben minteg;\ 400 \·agon g,Jógynöv-ényt expOrtál
tunk nemcsak a szornszédos államokba, <de eo-ész Euró
pába, sőt a rengerent~lra, n1ás világrés~ekb; is · 

' ' .. A.Z elmult 30 év Watt [i\Iagyarországról ·kivitt kö-
zel 300 féle. áru és drógfél1oség, részben a vadonter-· 
ffiök' közül, '!'észben a teune.sZtett gyógJnÖvényeink kö
zül keriiPt1 ki. 

A harmadik kiadásu gyóg,J szerkönyvben hh„atalos 
102 _··d_.róg, nl!i.g a negyedik mag.lai' gyógys~erkön~ Vherl 
89 · di: 0 ~ hivatalos„ t< \ . • 

'I errnesztett gyógynövényeink közül, különösen a 

rieinus1 1nák és borsosm~nta en1elkedett a multban a 
legnagyobb jelentőségre 

Exportált drógjaink _,.gyakran nliut külföldi készit
mények, special~tások és yegyszerek kerültek vissza ha
zánkba 

GyógJ szerés~elnk ezekkel idáig nem nagyon foi-· 
lalkozt,ak, pedig iR·Z orsz;ág u,jjáépitése .és a köi'gyógJ
szerellátás, valamint: a vh ágzó gyóg:ynövé,nyker2ske.: 

_ debn;ünk fejlesztésé érdekében ez kiv'ánatos volna , 
HRzáuh:ban jelenleg számo~ iieg;rako1olt gyóg"Ynö· 

vénygyüjtő, termelő, ;beváltó és nagykereskedő 1nükö~ 
dik, akik között éppen a gyóg,yszerészek, akik arra 
leghi~at.ottabbak lennének, talá1hat.ók a legldsE!bh szám-: 
ban.. A 1nultban erre .{a1álhattunk n1egfelelő mag;,:.ará 
zatJot. azonban ma,. 1nidőn a háborutól tönkret,ett or-. 
szágunk nljinden k'incset ki kell használni, a !köz és sa
ját jól,étünk é.rdekében, inár· helytelen ez a. 11

1

1ultban 
észlelt passziv resintentia„ Éppen "gyógynövénykeresli;'.:
delmünk •tov~bbfejlesztése és a kellő szakszerüség érdf._ 

kében látnám ldvánatosnak a gyógysze1észeknek a 
niunkába \'aló bekra.pcsolódását. 

Az Egyeten1i gyógyszerészi kiképz~s nen1 te1jedhet 
ki a. gyógynövényke1eskedelem összies kivánalmaira, 
hanen1 az kötve van a g}ógyszerkönyv rend'elkezései'· 
h2z„ A gyógynövénykereskedelem ~szont a _gyÓgJ'Jjller .. 

köny"ön kivül figyefen1be kell hogy vegye, ha csak 1köz
vet\1e is, a Í'lépies gyógyászat és a drógokkal kapcsola„ 
tos lcülönf~le ~par· kö\:etelményeit is, minők pl. GJógy
szerészeti ipar, - kozmetika. é.i;; Ulatszeripa!, S_öt textil· 
ipar és thnárn1esteiséget is (pi fehérszappangyökér). 
(Ez utóbbi eset.ben a g;\- apjumosó :vizből lanolin nyel' d 

hető) 

A hazai gyógynövén)kereskedefemben egy -nagyobb 
forgalnlill pesti gyógyszertár, egyéb elfoglaltsága 1nel
h-.tt talán ném ér· rá békapcsolódnl, de már egy-Yidéki, 
különösen törpe gyógYszertár számára bizonyára nem 
lesz lcözön1bös, hogJ ennek Segitségével is fokozni tud-
ja jövedclmét, \ 

,,TER.LA'' 

Elgondoiása~ szerint egy gyógyszer·tár'tulajdOŰ~~,--i_,;; 
l~emcsak n1int heváÍt-ó, vagy exportőr, esetleg tern~§' _;·; 
kapcsolódhat bele a hazai gyógynövénykereskedeL~mlk.:,:.:;_:· 
de mint gyóg}szer, specialitás stb, előálli~ó üzem ·18,c_'.;-'· 
Bármennyire is hálttérbe szc:nito'tta a Dtlndinkább elb·a,:_,::< 
talmasodó chen1otheiapia--a phytotherapiá.t, azonban·.a:~tf:: 
n~régse1n nél'külözhet.i Nem sorolhatom f~l az öSsz~}.:~:: 
forgalomban léyö gYógJuövényes készitmén)eket, de-'.:: 
ha előveszi valaki_, akár· a l\iüLLER .. féie1, klinikai ~e·/·<:; 
c'-"ptkön:J·vet, al{ár a dr Issekutz Béla: /Gyógyszerek.' «!S:':-~:· 
gyógyir.ás cin1ü szakkönJ vet, ;vagy bármely más ·_.kü{~>3''
földi. klinikai receptkönyvet, abban a"Zi extractum„ ~s-~· 
tincturákon ki.vül számos. teakeveréket gyógynövények~-;„ 

kel készült sp~cialitást, stb„ talál„ tNém tudon1 elhau~ ~:. 
g;atni srám:os __ vegyszeI"ünket sem, melyik v3.lameiy_.._
gyógynö\ényiinknek a hatóall.yagából l<észü!, _mint 't)í: .:;. 
1110IJ)hinu1n hJ drochloricu1n, codeinum h:Jdrochloricuni~- ' 
atrqpinum sulftnicum1 scopoiaminun"ti h)-drobl[Omicun11,.:' 
C„ \i!:an1in, menthol, stb, 1négha ezek egyrészé,nek-1i:lö
áIIhása g:vógyszertÁri Iaborátóriu1nokban _némi nelt_é;,.·>· 
ségekbe is ütközik Nem egJ azoUIJan könnyen előállit~"<.: 
ha.tó, ~nint pl az iilóolajok _f-i_ gJ ógynö'vényel\nek .e'gyéb:, 
felhasználási lehetöségeít különféie -szakkönyvek táf~'_.-„ 
gy'alják Ezek e"IőáJlitása a gyógysezI"észeti Iabora~ó~··;: 
xiumban nem egyszer könny~n 'eszközölhető, 1~1.. dióolaj,' 
hajkenilcs, napolaj, :g)9·mor_·:ij.eserük, likőrök, köh.i.iviz~k.--,:,; 
sth, Vegyün1{ egJ ){OUkl'éi- 1>éJdát,: 

A nagycsalán, _ 1nint :Folia ~s /Herba. Uitic.áe~ ~iií.1:·~' 
esetleg Radix Urticae kis:.'bb-nagyobb mé1t.ékben eX• :;:. 
portd_lógjaink között állandóan sz-ei:eP,eJ:. A csalánle\'e-,..._." 
let a ;népies gyóg;1-ás~athan vértisztitó, vizhajtó, hurut·~„„:' 
oldó íeák k~szitésére használják, 1nég pedig kb. 10 g1;;'-
c~salánle\'élböl készi.t :nek. 250 gr. teát. _ 3 sulyr.ésZ 'tiszta:·· 
szesszel 1 sulyrésZi csaláhlevéllel készült. Kivonatból 
}lajsze.szt készitenek ..... A csalánlevél közi~mert áU30_· :-,:
táp.szer„ Nagy fehérJetartahna követk;e„z:tében összievá·g~ 

I · . , , 
va, lcacsáknak, pulykáknak, sb .. adják nagy előszeretst~' 

tel. Fiatal ,sarjhajtásaibóí s fiatal levelei!>ől spenótsz-e~ - -.·(: 
rii főzelék készithető. Mint rostnÖ\.'én;) a .fexti.Íipar is ··,:~: 
haszno,~itjat mig a \isszaniaradó·, hulladék a pa.pirgyál.".;;_.~,/ 
táshan hasinálható feJ. .. A.1talma.tlan zöld festé·kanJaia._; >;,. 
chlorophyl, le\.e1ébő1 ga'Adaságosan állítható elö,. Ez_/ 
utóbbihoz figyelembe kell venni, hogy a száraz c;:a~án-: _-';_,
levél minin1ális be\.áltási á1a kilónként 60 fillér, de".·fr 
nagJfrer„:skedőink kb„ 1 i~~Jnt 15 fi11éI"es áron vesZik'<" 
.Jelenleg chlorophyi fest.ék nen1 nagyon kapható, mint;<? 
olajban .oldódó_ i'estékan)agnak, egyik hazai gyógyáru 
nagJ'keI"e.sk~dőink b,.effiondása iSZerint 25 foriitt az. ára 
kilog-rrui.1monként, Chloroph;vlt percolator, vagy vissza~ 

folyós, hütös soxl'z·th készülék segitsegével bármelyik 
gyÓgJ szertár 1.könnyen elő tcídná állítani. 

Á di·ógokból előálli!ható különféle készitmény~k ,.
által eléihetnénk azt, hogy neii1 k~Üene drágán 

Központi iroda, üzem és rendelés 
VII., KIRAlY •u. 67 1. 
Telefo'n : 421-926 

Gyég,ysxwwtek Szövetkezete K~. 
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/! ' .... ' J .. ~~ te9kkde&&i uit1&e.s.tie 
A , ,.,.~~~ee:e~e-fi.0.fl6K< t>któ&ei; 1?-én, ~énte-
ke"' 6 6c:tik()e fe.rz tirz: eg,'lete!ffi ~'IÓ9-lf.S.ii;Ué&izeti 7ntke.tf...en (IX., Uá'llJ-eN

lhdr:e-u.tca. 1.) 
11.ti~cend : 1. 'be:. 1nt>izN-(ffllfi Scíndt>c: : V. W.ég:.f:f.s.rzec:k~u 

Z. Dc. 'fcitiz ~u..s..zt&.u: K.ér:dé.s.ek a, 9'1J-6g:.11-.s..zer;C,,a,l&..s.ta,.,. 
kacéf>.áe. - . 

J. Dc. ti~ták 'i>,áe: Ué.C,,&.,...11- k,f>,...,...11-en eevég:.eizketíi. FHikr:o.-
ké!ffitii ceQ.kci6- dr;a~t>t:t>ki:a, cdkae1n12.zu12„ '· 

lf. i)r;. Zú~i P,&.e: 'RefiiriJ,ei,,,,, Stcetttr>mífti"" é.s. Z11-rx;tk,i:icilf, 
12 'llete~tucti&a,... · 

/ 

'ennünl\ és b':'hoznunlt külföldről különféle- növényt•.kböl 
r előállítható 'Vegyi cikkeket, hanem ·esetleg n1§g expor .. 

tunk is lehetne heló1e, ·iniért különféle növé'nJ ekhÖl, e!ö .. 
áili.tható \'egJi cikkeket és eg~:éb nálunk nehezen elöál-

· Jif.hai ó mezőgazdasági ipal"i ltel'n1(ékE1ket és f,g;\ éh köz
s,zÜ'J{ségleti cikkeket hozhatnánk be értük cserébe kill
földró1 

Ugyanakkor ifel kell hivnom a figyehnet, egy 
_ ugyancsak ilövényi· kete·sKOOelmi cikkünkre, a go1nbára, 

J\ sok összetéveszthető 1nérges gomba következtében 
kellő Jártassággal és '"'Szalds1nerettel hirók szá1nára 
ajániha:ió. az iezekkel való foglalkozás, Figyeh'·1nbe kell 
vennünk, hogy 1;_-agy feh~rjeta,r't:iimánál fogva fonto~ 

közélelmezési cikk„ 
Egyes gomba.fajok száritfa \,állandó (<'.xportcikkei,nk 

liöT.k ta.rtOznak, pt va.rgánJ a és lH'$~rügon1ba 

A fent elmondották alapján tisztelettel javasolo1n 
az alábbiakat: 

1„ r\ g")'Óg;\-'Szerész·ek szá1nára gyógynövényismereti 
oJd,pl' ásoh ki\ ül, illetve azzal párhuza1nosan é!'i össz
h:-tngban adassaniik elő a hazai gyógynövén;rkereske· 
dek:·~bc)1 P!l5fcrrduló drógok k'21reskedelmi változatai, 
vala.miJÍt azokna.k, 1uint az ipar számára nye1hető 1nf'_ 
Z<igazdasági te1méli"eknek_ ?ruisn1e1e.te, gyüjtése, feldoL 
gozása. szál'i,tása, sth Azok é.lő és dróg állapotban \·aló 
,jellemző 1norphologiai és anatorn.ia.i sajátságai 

~. _,Az előző pontban emliteit gyóg,Jnövényok és 
drógd'k c.hemiai ~aJátságai, 'alamin1 ipa.ri felhaszná„ 
lási ,fehet-Sségeik, tekintett-fJ a gyógysz~r, illatszer, fü
·t=<zier, likör és egJéb iparokra 

8. -,_Ajánlatos lenne a hazai g,yógJnövé.nyek hatás-
tanát is intenzivebben kh izsgálni, 4 nniltban Magyari
Kossa professzor i~rnak jelent meg ilyen irányu köny
ve. Ujabban inkább ·-csak népsze-i:üsitő f{önyvek jek~ntek 
ineg, 8.mik a kiiánalmakaA teljes, egészében ineg ne1n 
oldhatják 

4. A termelhető gyógynöy·ényeink termesztésének 
ismerete bizonyára nen1 lenne közömbös a vidéki 
gyógyszerészeillk számár?., de a nJers iiru éitékét a 
részüWaól biztositható sz_akszerüség csak emelné„ 

5 Különösen a vidéki !.'}'Ógyszerészek, mint köz
egészségügyi int'éz1nények, a. fentiek alapján a n1:é1·gezö 
1nagasabbrendii növényehll\ ismert•te mellett ajánlatos 
lenne, hogy az, el1111ő és 1nérges gombák is1ue1etében is 
já:r·tasak legyenek \és akár gon1ba!,zakértöként is mü„ 
ködh&senek, m.iértis ilyen iránju kiképzésüket is ja .. 

\asolom 
'Tégezetül, tekintettel a lapokban és rádióban nap

világot látott hh·esztelésekre, valamint az érd keltek· 
kel történt beszélgetésemre, szükségesnek tartom nJ.eg
emliterü, hogy a gyógJ'l\Öv~nJ'ek 1ninimáHs \á.11a nem a 
gyóg)s'1ertári eladási ál' ala1)ján lesz nH~gálla1iitva :\ 
ntinimális árak 1negállapit-ásánál a Földmívelésügyi M1-
nisz'te1ium illetékes toizerve,' elsősorban a külföldi el 
adáSÍ árakat és Jehetöségel{et . veszi figyelembe, dc 
ugya:pakkor az előbb e1monlott~k ala.pjáii. figyele1nbc•. 
,,eszi a k<"Ieskedtlem és iparok lgényeH is, A ininimá
Iis ár_ ne111 jelent.i a.zt, hogy azoknál a kereskedő n~ln 
fizethet többet a tf'xmelön~k, ._,hanem csupán csak azt 
célQ_zza, hogy n1egakadályozza a te.r1uelő tulzott kiuzso_ 

rázását. 
--·-~·-···---··~·--·------.... 

Carbargon 
Collciid ezüstöt ta1talmaw 
adsorbeáló képe>lségü ~zén 
nulákban 

n11,gy 
gra-

Foghuzásnál 'helyi érm&telenitkre 1 

Cocadrit 
( Cocainurn novum hydrochloricum 
2 % illetve 4% ·- li.drenalinum 
hvdrochloricum O 002%) injectio, . . 

Supergen 
tabletta és pulvis 

- szilárd hydrogen hYP"rOA-yd .. 

Előállítja éli forgalomba hozza: 

!ertif a ~J~~JURr~Jár ~l Y!IJiBlri ~f. 
BUDAPES'l', VIL, SOMOGYI BÉL.A.-UT 1. 

TelBfon: 22---66.--30. 
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1_697 . Ez a szán:1 igy niagában, nem j_elent 
se:mnüt. De 11 é\\el vag,\unk Budavár felszabadulása 
után és sa,ofai Jenő herceg már g;icakorlato-Ztat:ja 
rnusl{étásait és pattantyusait a DéLvidék megtisztito
ga:t1ására a török járom „i:,,J1úl. , Thököly Imre világgá 
Rzó1 t hajduinak töredéJtei o~t bujdosnak a Tisza lái)jai. 
é_s reliett,) ései köiött ~s II. Rákóczi _Ferenc n1ég álniá\ 
han sem gondol arra, ~hogy néhány él" mulv~- n1ostoha
at)ja módjála, n1\aga ~s kirántja szablyá3át, hogy 
lliegf-01 gas1'a a ltlag, ar sz~badságért Igen, . milior a 
péesi ,,apot,.liecal ius donlini r2·gis" fényesen !Jerende
zett g~vóg3szertáiát n1egnyitotta szépen puli~urozott„ 
l'Ck'2szes sz-ekré:nyei,el., I,- Lipót csász?:r és Idrály ural
kodott a fiancia ,ld~ályok ~:r·óniáh n_edig !XIV„-ik LajOs 
ült, a NafJkh·ály, ~ .és nyugat 10'.őf n~f_r 1lirosodik az 
ég, a spanyol öröhösödési háboxu Európa -·e-gét_ elbori
l;ani készülő Uszkeitől Jgen sok minden történt a \-i· 
!ágban és sok háboru dúlll' ekkor js amikor a. p-écsi 
patikárius,. aJd előzőleg talán t:ábori felcser vollt, \'agy 
orvns, szépen b~rEiudeze(t uj apot.ékáját megnyitott~ 

Pé(~ aklHn· már fels:r,ehadult a 1örök jároin alól. 
Á i-.zékesPg,yház tornJ-áróf Ieke~·ülí; a félhold, hogy ~e
Jy.et adjon a keresztnek Csak egJ-két kar·csu 1ninar-et 
P-n1Jékeztet. niéi a J}asák lletiirit 1i1aln1ára,. s a hegynek. 
ha~1yargó ut-casorokon néhány csukott erké_!y és kiugró
ablak sür-ü Jácsozat.á'\'al figyel1neztet ar1a,i:__hogy innen 
:ílmodozó szemü oda-liszkok figyeltek az utca .iáró
ki>]Qh€'. S! a nagyon öreg e1nberek még mutogatták a 

friss, kényelmes 
' 

elkészitéséhez' 

A GYóGTSZER~z 

házat is, amelybén a törökök -hir'es tör~eíit-ója, Pe- · 
cse\·i Ibrahhn 1negszületett„ aki szülővárosár6l neveZte -
el magát, n1ert „Pecsevi" ann:yit jelent, mint ,,pécSi". 

Ebb'en az időben a g~óg~szertár·akra nézve az 
osztr·ák örökös tartományokra kiadot-t r·end2letek vol-
t:ak érvényben, Uj apotéka megnyitására a.z osztr.á.k 
hel,J tartótaná<·s .adOtt engedélyt A zavaros idó'kb~n votiak 
mozgó ;gyógyszerárusok . .is, ,,ándor tót()k, ugyneve?J~lt 

olejkárok árulták hátuko'Ít hurcolt ládik~kból, csod_a~ 
te•ő pilu1áikat Rendszeres gyógyszerészkiképzés ·n1-f~
nem volt. h'isz·2n csal{ 1770-ben nyil't n1eg a n,agy
szo1nbati egyetemen a gyógyszertani intézet. 

De a gyógyszertáraknak mé~is na~y 1üultjuk volt 
ai -0rszágban Hiszen m'ár az 1244-ben kiado-tt Budai 
JogkÖn) v is intézkedik arról, hogy a gyógysz-erlárak
kizá1ólag csak orvosságot árulhatnak. mást nem- l\lár, -
\olt hodaln11a is. Néhány évvel a pécsi apötéka meg~ 
HJ;i.tása előtt jelent meg m.z első g)"ÓgyszerésZ'eti szak
Jiö11yv az qrszágban, Rulá.nd Dávid pozson}; orvos irta 
és lAícs-én nyomtlák ki, A cin1e: Pharmacopoea 

Az első gyógysZ'erészek többnyire ozvosok 'voltak. 
ők kéí)ezték ki segédeiliet és adtak neki-k felszabaditó
le\-eleket~ ~1nelyeknek alapján a helytartó tanács jóvá
hagyásával folytathatták a nH"-sterséget. 

l\!it áruttak a pécsi Sipőcz apotéliában? Minde'nt, 
f11mit \az ilJd\~ri ,tudomány is1neri1. Csak.._ azt a ésoda.:· 
pilulát ue;n áruU'ák, amit 'Pázmány Pét2r· a haf.aln1as 
hiboro-s1nimás köveielt t.réfás levelében lalanielfik. -
PáTff~ 'gróftól: ,,Cs?:náltassa. meg neke1n az apotiékában 
ez~; a néhány lpilulát" ·- irta a grófnak -- .,Recipe , 
1,illulae tres prb seno 68 annorum ut viginti a.nnis j11r 

' ' T TI B'' 
borogaté tabletta 

Régóta bevált kúleladésl cikk 

Dr„ WAND!ER gyógyszer· és tápszergyár rt 
Bud~~est X.. Postafiok 1„ 

e 

nior fiat u A tréfás r·ecept magyar !forditása: ,;\Tégy 
hárotn piluiái; 68 éves agg számára,: hogy- 20 é{vel fia-
talabb legyen." _ 

Sajitos a -prímás hiába követeit.e a csodapilulákat, dfi 
bizony ezeket' 1nég máig sen1 árulják a Pécsi gyóiy~ 
áiudában„ De hiszen1; hogy az ifju Beszterczey, aki fris~ 
er'Övel, -\jó munkakedvvel, tele reményeJili:el meg fogja 
tudni cs~'nálni ezt a hires ]Jilulát, -amel;r -uj és fziss 
·erőt. fog fakasztani a inai, sok vihart kiállt 0:1nbei; 
lelkében és igl' az ehnult 250 éTn2k uJabb dicsőséget 
fog szerezni 'ai utókor számára -é's Beszterczey kolléga, 
az uj és friss -erő, segítségére lesz a háron1éves terv 
m·egvalósitásánál, hogy az utókor egy boldogabb, szebb 
és békésebb demokrat'ikus ~Iágya.ro1szágban élhessen 

KöVESDI SÁNDOR 

\1 Mosolygó gyógyszerész 11 

HOL VANNAK A FIUK? 

Végre. azt i.B megéltük, hogy ezek az ö1 er}, 
fiuk, mindös.§ze lveten, beiratlcozhattak áz egyé_ 
temre. ö1eg diálco/c, ·- ~iét elsodort élet;, -· 
végre ma, 1.947 .. ben pótolni fogfálc azt a mu
lasztást, mely nem is az ő 'hibájuk. Egy érzé
ketlen és >ellenséges korszalc ügyelt nf, hogy a 
rnrba vissza ne kerülhessenek. És ha en'Ybek al 
korszaknak a zsandárain niult volna, ~őliasem 
nyilik ki előttii,k az egyetem kapuja. · 

No <le nwÍMlyogjunk. Nem azért, 11iert •ez 
r1 tény olyan szivderitően mosolyogni 11aló, 
hanem 1niert ez a rovat nem panasziroda 

A h'ét öreg diák lcö~ul négyen együtt men
tek az egyetemi beiratlcozásra.. Ott állnak a 
fiatalok között, kicsit elfogódottan, szemérme
sen Az altiszt gyanusan figyeli, néZe0,eti őket .. 
Nem, _ go11.dolja. -- taruiro/c nem lehefoek,, 
ne1n i...s1nrr,1~ őkcf, .liacsak 1'ieni rno.st 11,evezték ki 
iiket.. De akkor miért állnak., lolongf).n((lc ott Yl 
l>eiratkozó' hallgatók között? Nem'. itt balmni 
nincs r'endben 

Az alfüzt addi.g tiinődik maaálJan. mi11 
i'rigrc rlhafáro.zza, hoyy, ndanlcgy és 1negkérde
zi iiket 

--·· Ji.11 e tetsúk várni? 
- A beiratkozásra 
- Az okmányok i?·endben vq.nnak? 
- Hogyne, itt van miruiJen · 
-· Na és hát kérem.. - hol vannal< a 

fiuk? 
A mi öreg diák.jaink en e olyan haxsogó 

hahobtizást 1 enrieznek, hogy sokáig szóhoz sem 
jutnak. Az ciltiszt vá>, mosol;;og, ném-án kérdez, 

í 
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nem érti. Yégre az egyik 11utr/ára bök az hiiá
' al és ugy mondja, dadogia, kacagfa 

- Mi mi 1ni vagyunk a fiuk, rní sze
mélyesen l 

/ .. 
Er·re m!Ír az ·altiszt ÍR mosolyog és VJSZCl-

sétál őrhelyé1 e Kissé csóvál.iá ugyan a fe7ét, 
·. rJ,e belenyugszik. Fiatdl caltfazt, alig több hu
szonötévesnel. De lcissan megimfal egy harcsa-

. ba.iszu öreg alti.szt felé Az maid felvilágo
sítja, hogy az ehnult negyed.sefázad miért vém
tette meg ezeket az öreg diákokat 

{SZ ) 

LAZAD6 FIATALOK 

Ez a kis történet is idekivánkozik ebbe a 
rorJatba. Pedig talán nem is olyan vidám. De 
meg /cell szoknunk, hogy ?'l'Úl a humor sMli ön
cél. Az is mélyről fakad \fa lmesszír e 1nutat. 

Enµek a kis megtörfönt •esetnek két hős. 
nőie is van Az egyik körülbelül ugyanolyan 
n1,r;sgze fár a ha1'niinct6l niint a másik a hat
vantól Természetesen mirid a ketten gyógysze_ 
része/e. De egyformán iellemző erefü akkor is, 
ha bármelyik szak:ma munkásaival helyettemt
iük {ílcet 

Fiatalok és örege/e vitázna.k Nem az em-· 
beri. életliorró!, hanem u. v .. kari politíkáró! 
A'z egyik fiatal kartáT snli !beszél, érvel, lázad, 
birál, irá1111t .s::ab Egy idősebb kart!árs közbe. 
szól, a fiatal továb/J rna.gyaráz .. Erre _1wlak1í in
qerült 'megjegy.zést tesz a fiatalok tulzott ön
biza.);márn Itt tör ki a vihar 

- Nem türöm, _ fakadt ki szenvB1Wye
sen fiatal Jcurtá:r.snőnlc, - hog11 az öregek ál
lmuloan letnccsoTiana7c' Miért legy•en hidrány, 
hom1 fiatal va.rJ1Jok.' És' miért előny, hogy 1ía1a
ld minden !cülönöse!ib l;;iiklcenő néllcül inegörn
aedett? Ha a fíatalsárt kitii1Ö élctei,eiét az örr. 
aek ár:landóan eZ,,{t1u,solfák, nem érdemes itt 
dolgozni és nem 1bdemes fiatalnalc l·enni' En
(161n ;w alc.á1 ion ~enki azzal eUwTlgattatni, hogy 

fiatal vagyok.' 
Ezt a felbolygatott helyzetet történetiinlt 

másik hősnőie mentette nieg A vita legizzóbb 
hevéb·en elkaca9ta 11wgát, két karfát nwga.sba 
lendítette.: 

_ Barátainr, 
vagyok, én nem 

mondjátok nekem, hogy fiatal 
haragszom meg é?te . (sz) 

~
,~ 11 1· a.·• u„t s"l"cyl 1~· • ~ nllartha József Dórmun !I ~··. e. ::i~~;~ho~I ";a:is:l I . -- n r 1 !3 !3 gyógyszerész Uri U 1111 „ r! 11 U Bp. v„ Zo!t!ln-11. 12. 

~~~~~~~~átalakítását vállalom„ Telelo11: 127--6!!4. 
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Cs e.r •·be re 
ADOK: 

Acetanilid 
Acid boricum 
Aci d acet salicyl. 
Bisrnuth oxychlor atum 
Bismuth, subnih icum 
Chloralhydrat 
Ca:rnphor 
Coffein purum 
Kalium hyperma,ngan, 
KaJium sulfoguajacol' 
Tannin a:l:buminat 
1'heophyllin 
Agatheosan d1 age 
Expectiv sol 

Lampolan inj, 2 ccm 
N eQ'salvarsan 4. 5 gl'. 
IRevival 0 .. 30 

„ 0 45 
Procythal ini 

KÉREK: 

KaL és natr i oda tum 
Amidopyrin 
Phenaoetin 
Resorcin 
Pi!ocarpin 
Natr sa1lkyJ 
Sti.bium sulf,. anr. 
Opium pmv 

A pénzügyminiszter 60.2501947 X. a. P. M. sz. rendelete 
a szabadforgalomba kerülő szesz után fizetendő ellenőrzési 

illeték megállapitása tárgyában 
A 1nag~car köztá1 sats:ág- kounányá11Jak 5000 /'liJ4 7 

]\1_ E. .sz,á;;1u rfnáeJet 1 r§-á!bain foglalt felh;:i.itnlÚ1c1 z·ás 
1 

alapján (1negielenl a M~1g~raJ Közlöny 1947 áp1ilis 27-i 
$f5. szánrában) a k:'övetkezőket r.Endt<len1: 

1 § 
(1) A szf•szeg~ edárusági igHzga16~ág álrn1l tre·;föl

dön 
a) ttali célra valan1int· kÖZl'1.cblnÖl meg ne~n hatá

J ozott eg~éb fog~ asz:tá~ü céJ.ok1a sz.: Jbadforgaloluha bo
c~Atott sz.<~z és b<npá1 lat után, idré1 tve a szes,zna.gy
k·et eskedőlt rész·ére kiutal:t szeszt is ·~ a b) ponf.b'fl\ll 
meghatár.o·z-Ott célo'kra szolgái1ó szesr- Ió\:étcléveli -
htkto1iterfokonkinJt 1ű Ft 

b) a' szes:znagykereskE\clök résZ'ére kiutalt s azok 
áltia.I kizár ÓJa.g gyógyszer, i:ová!bb.á ot yo·~ri müs.zerek 
~e.r~t61tlienités:éil'e és· essenltilák és 8.rom:á:k eliiállitásá~ a 
fo1gnloinbahozhrit'ó szesz rután hektolJterfokonként 3 Ft 

e) a hor szeszita.rtal~1ának e111elésére (a.vinálá:s·á-
1 ;1). illeiőJ-eg inust cukoda1 t-a11~"Jánnk rrn'~góvására sziá11t 
1>Ínlat· után he:kto1ite1 fokon1ctnt 10 Ft, 

d) ece-i gyá.1 tás1 a sz.o1gáló sz~·z u< :in h~toli_terfo

Konkint 15 Ft, 
e) általános ipa1i cé1okia szol'.gáló s. á1ta1lános d"'

naturált szesz ut,án heiktoliter:fokon1ó.nt 2 Ft fizeArnd'i 

elleuőrz:ési illeték cimén 
(2) A bor- és gyü111ölcsszeszfÖ'zdél<ben '"\ 
a} a ter111e]Ök rész-én:< 111-é1·sékelt eg:redárll'~á-i:;i á1-

különböz.::1t inellett előállitott szesz (pálinka) után hek
toUterf-ok-onkint 4 -.Ft 

b} teljes egyfdárusági árkülönbözet fizetése nf"l
len i JöálJitoLt szf'sz {pálinka) után heiktolite1fo"konkint 

s Ft. -
~) a sze-szeg,) edá1 uság ;l"észér·e a 'issza\' á'ltás jo

aúr al~ ft,~1·1ta1 t.ás:ftval el-Oállitott szf'!~Z (pálin:ka)- után 
hck'o1iÜ-'. !(_.~~-{l!:l:i:11 8 fo1in: fiz::tend'.í Pllenőrzési i\le~ 

ték cin1én. 

(3') A szes%egyedáruság alól bá1 nIBh 11.nódon al. 
vont SZi~:-c;z után hektolitetfokon·kint 10 Ft 

2 1§, 

Az 1 § (1) bekezd&se1, tov~bbá n (2) bekezdég e) 
pntia s·zerint fizetendő elae-l1lőrrksi illetiéket a szeS-'z 
n1egr<:mdeJ6~ével · egyidejüleg aJ ~ze$1Z árávitl együtt a 
P. M SzeR·ze,gyedáJru~á,gi 1:'1adásl ár, bev-éteH szátnl'a; 
Bu(h1vr~st, 1011300. szá111u c~ekk_sz.ámlára; az 1 § ('2) 
bekezdté·s a) és b) pontja ,5z:21r~n~~ (flzoetendő ellr.nőrzési 
lllet:éke,t a von1atkozó üze.mbeje-lntéssie.li l~gy.idejül~g fi 

méirs&k:fH. illetőleg te:1je~ eg:yedár·usá!gi árldilönibözettcl 
együtt a--P. M. Pá1'i·nkafőr.d!é1~ által fizetendő árküI-0-n_ 
hözet be,,ételi siái1n1a, Budapest, 10L·3ű1. sZ<ámu csekk~ 
számJ>jÍia.; az 1 § (3) Íbekezdése sz:21rint fizetendő 
ellen-01 zési jneté!ket a~ egyedáruság 1alól elvont sz~'>Z 
után ftz:~íü.~ndö egyedáru.sági el'adáisi :ár, árkül·önböze~ 
árrészesedéssel együtt a yŰnatl{-O-Z!Ó határozat._ lelet s:tb 
rendelkezé-sei szerint alz illetO ha.tát"Ozat, le1.it sl:b„, ál
t·al lll:i:1kjelölt helyi-e ken befizctrn:i 

A ielf'n rendelet 

3 § 
1 

19'47 évi o-~ber hó l-én lép 

hatáh-ba. A hatálvba_!.@pés idej~j·g megrend:elt, ilJet.őJ1eg 

e1őáJÚt:ás1 a 1J;:ljeüentetit szeszmen:nyi:ség után, runellny~- ' 

ben a ~1egrendeléssel, üzembeje10nté:sser egyi.deji,iliBg .az 

egyedáruisági á:rat, árkiilötibüzetet és en~nőrzési il1e 

téket befizették, a jelen rendelett~l me:gálh11'Pit-ott ma~ / 

gas-ab'b téte:lü ~Henörzési illetiék.et fizebtl nem kell 

Budapest, 1947 évi· szeptt>mber hó 25-én 

A miniszter helyett: 

dr, Fóris László io. k: 

állam titkát 

Beír egy gyógyszeltá;1·tula7d01ws a szak .. 
szervezetbe, hogy X. Y. gyógyszerészt szere4ié 
alkalmazni patiká.7ában. Meg is 'Okol fa, hogy 
miér·t Azt ir,ia, hogy flZ illető.38 éves és 2 gyer _ 
mek apja, ő pedig pontosan egy olyan koru és 
családi <illapotu kartársat keresett 

Nézzünk kissé a mélyére ennek a szinte 
szemérmes munkavá/Jn,lói megkivá;násnak Az 
csak ,tennészet~s, hogy a kiigényelt kan'árn 

. még nem tett hitet a népi demokrácia, kiépíté
sének feltétlen szükségességéről .. Ideje sem volt 
rá, mell nmnrégen került haw nyugatról .. (Bár 
~zt egyesek átminősiflí.k hadifogsággfi.) ' 

De most nem ez a lényeg. Keressük a mó
dot, ahogyfln a munkaadó megtaúil/u/,tta a ma
ga ki.vál/J.sztott emberét., Mert vall}uk be: nem 
leherett könnyü feladat Hogyan· is tözténhe. 
tet? iruZul,iunk el a leginkább ,kinálkozó uton. 
Mondjuk, hogy a névtelen munkaadó gyógy
szerész, feltétlenül a Af'agyar Nemzetben közzé_ 
iiett egy p,próhirdetést. ;,Harmincnyolcéves, z 

, gyermeke,s . okleveles gyógyszerészt keresek 
rLzonnali belépésre Cirn a kiadó.hivatalban" 

Erre azt·run nwgindul a nagy áradat a név
telen pati/ca felé ViÍágos, hogy '()Sak olyanok 
jelentkeznek rLkík a M. N. apróhirdetését elol
vasták, de hiszen rL hirdetőnek ;s nyilvánvaMan 
csak ;ez lehetett a eélfa„ (Persze ez az egész 
apróhirdetés csak feltételezés, mert ma „hiva
t·alos" munkaközvetités a szakszervezeten kívül 
nem történhetik .) 

Jönnek a munkanélküliek: Jönr;ek keserves 
ag{Jódással, )wgy b'izony nincsenek bir:toká..bar1 
a kívánt feltételeknek.. Haji~. nehéz időket 
élünk, de próba szerencse Az egyik 45 éves éS 
csak egy gyereke van „ . Vissza/ A másik 39 
éves, de négy gyereloe van Nem kell! A 
har'madik 33 éves ~s 3 gyerek ap.ia Ez rernénY
lcedi1" a legjogosabbr»n.. Gondot1a, 1ieki eggyel 
több gyereke ·van és mégis csak 38 éves 
Tévedett' A negyedik 26 éves két gye'Y'ekkel 
E>; is azt hiszi, hogy nemze~gazdasági szem
pontból reá.. esik a választás Elvég:M 12 év van 
még há,fira 38-ig. előtte a jövő Ezt is el
küld/ik.I Egy elvtársunk ·véletlenül e!olvassrL a 
hirdetést, elmegy ő is. Igaz, hogy mrir 50 éves 
is elmult de :vrLnnak némi érdemei a denwkrá
cia felép;tésében, gyereke is van .. ,. Ennek 
persze ad m.ondták, hogy nagyon sávesen, sőt 
a legnagyobb 'készséggel, de lássa. be, hogy ne
ki kabal{Lja a 38 év és a /cét gyerek. Tapaszta
latból tudja. hogy legalá..bb 20%-kal esik a pa
tika forgalma, ha idősebb kartársat alkalmaz 

- De hi..szen ez is megöregszik 
- De nem míla1>i.! 
Végre fön az igazi, \Okmányok rendben -

fel egészen a dédapáig, és 38 éves; kétgyerme
kes családapa. 

Most már nincs rnás há;tra: ki kell kémi a 
s;xi.ks;l:ervep:ettől. Szegény, szegény <.)car~ánun
k'Jt nem irigyeljük azért a kálvár'iá..étt, amelyet 
végóg kellett j&mia,, hou11 rátal.álfon a maga 

test«esza..botlr alkalmawtt,iára 
lá.t ... 9zik, hogy ezek dz uralt, 
öszliinnel vonzódnak és utat 
hoz. Zsák q. foltj<ÍJwz 

---

De 1 áta/.áJt U gy 
vnlanii c.sodála.f:os 
találnak egym&.-

(SZ.) 

Néháay szli a gyógyszerészi „kuruzslásrol" 
„A G,yóg3'szerész" f„ é. 17 számában Fo1·bát.11 Ernő 

kollégá1n tollából eredő cikkhez engedtessék meg, hog3 
az én gondolatailn.at is hozzáfüzh_ess.::1n· Ész1~vételei1Ílet, 

hosszu 'évtizedes gyako1lat é~ tapasztatat után teszem 
meg~ anélkül, hogy adott eseÍekbcn a g3ógyszerészi te:.. 
\ékenység kúneriti·e a kuruzslás kritériumát, a törvény 
~dev-ouatkozó paiagrafuSait sem szán4ékozom 1boncolgat.=. 
ni. sem a törvény szelle111ével iiem kivánoli foglalkozni„, 

Ugy Iáton~. hogy ilJ·en vádakkál csak szórvánJosan· 
állnak elő az orvosok és azok közül is csak azok akik
nem is1nerik és csak kivülről nézik a gJ ógyszer€sz éle
tét és munkáját, ivagy ahogJan a ta~ulatlan en1b~rek 

„üzlétn.ik" ineg {holtnak néZik a· 'gyógyszertárai: és nem 
látják azt uz önfeláldozó és hivatási. szerető n1unkát, 
n1elyet a g)ógyszeré,sz egész él&.-;.éµ át, épen- olj becsü
~etesen. ielkiismer:etének és te~t fogadahnának megfelt.:
lően végez el. mint az orvos. 

Meggyőződésen1, hogy lakik a gyógyszerészek Ügyei~ 
\-el foglalkoznak, /hatósági, OKI, vagy miniszteii kikül
,dött .Ózvosok, a legnagyobb m'eJgértéssel kezelik .a gyóg~' _ 
i;ozer·észellet„ · 

Ha már e témánál tartunk, talán inkáb_b kuruzslás„ 
uak n1inősithető. mikor két beteg egyinásnak a,iánlgat 
gyógyszereket-, ez sokliaI több- veszél) t 1·ejt magába.n, 
líÖzegészségügJi sz!ermpontból, vagy pedig a Savas~sz-. 

szonyokhoz fordulnak, ugy az orvost. tnint a gyógJ·sze._ 
r·észt megkerülve„ 

·Nemcsak rentélem, de biZ'to-n hiszen~ amikot eljön 
az ideje annak. talán rövid idő ·kétdése, hogy -ei a szór
ványos vád n1egszünik, m1e1t a gyógyszerészkép1.ks a 
legjobb és legér tél{esebb kezekben ívan és dgen sokan 

' "annak, akik 'hála Istennek é.beren vigyáznak arra, hogy 
a gyÓgysze.részi 'páiya .el ne m1~kantilizálódjék és keZük
hen tartják a konnányt és ir·ányitják arra felé, ahol a 
gyógyszerészt elismerés lés ~egbeesülés fogja i<ör ül
venni, épen ug~·, n~int az otvosi katt. 

Ha meg1naYadun:k · azon a vonalon, melyen a 1nos- , 
tani uj korszak, ti·sztultabb látással, több idealizn1ussal, 

111int a I"é.gi és n1agunk is igyekezünk aruíah utját ki.
épit-eni és tovább fejlesrl-e1ú, la gyógysze1észet el is 
fogja é.rni a cél'ját 

Itt ezen a helyen meg \kell hajtanom az elistn.eré~ 
zászlaját dr. Fritz GQsztáv egyietemi tanáI" ur . előr.t. 
ki a gyógyszerészek részér·e irt Gyógyszexhatástán elő
szavában igen bölcs előrelátással irta meg es té,nyleg 
el is érte célfát, n1ert azáltal, hogy az ott felsozolt 
gyógyszeriek. hatását Ismerteti iés ·egy kis izelitőt ad az 
anatomia, pharn~akognosi.a, pharmakodynaniika, stb .. ból, 
azt hiszem senki sem merne gyógyszert ldadni, pontos 
diagnozis ismerete h'iáilyábr?:n, antlhez még (.sok egyéb 
adottság is szükséges, nhlg az orvos elbirálja, hogy mf.-
1)-·en gJógyszert irjon fel a betegén~k és milyen adago_ 

'-\~ásban,. ; \ 
Kivánato~ volna, hogy ih \ alóban hasz:nos -és ért~-

kes könyvet itllinél itag~ obb szá1nba~ 1ocsáftanána.k 1en_ 
del.kezésünkre. 

MAROSTőI íS !'VAN, gyógysze!'ész, 
Sz-egedfeh>őkÖzpont. 

I 

\ 
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Egy régi la6óráns mókái 
-L-egaiábh volt olyan ~1Íresség Pál bácsi a kö:r.~ég

be~ mint Edison l\tig azonban Edisonról a község egy 
része tudta csak, hogy ki ija-fija, a j,:_gtöhbje ll&Ílg 
_ugy, hogy Béni bát,Jánk a község pénz:árosa, a „Yai
lás«-IeXikonból elősza'\alta róla a fontos, tudnivaiÓkai 

a gaidakörben a „tisztölt'~ hallgatóságnak. Pál b~cst 

viselt dolgairól, pálya_futásáról hároni. nemzedék aprit.
ja_nag.}ja tudo"i:t ugyszólván n.tlndent, 11.nit iJl.Hoffiáshól, 

-~nrit személyes tapasztalatok Utján. 'Voltak őszbecsava-
rodottak, ak'ik a legén.} viitusok idejé.n akaszkodtak 
össze ,ele. Voltak, akik 1r&gemb~re-sajet't.~ _ inast rnár 
ÖI"egedő kujonra emlékczt~k vissza csak~ De abban 
mindnJ'ájan iuegegJeztek, hogy eredetihil é.s eszesebb 
enih-r nem szül~tett ~nég Turszeg községben, minr ő. 

Hogy mint ajándékozoí:lt· ~da, mint a Rózsa Sándor be~ 

tyárvilágának egyik n;\ar:ad\'ányát, egy -ócská. \ilágitó. 
pisztolyt al1mak az ang!iusnak, aki a község hatá:rá~an 
tu1lá a földet ha:tezeréves leletekért.. Hogy mint fize~

t.etett ·.2-gj ~egy liter bo1t a rövidlátó és fuk_ai segéd
jeg~·ZŐ\.el, ~ak'i éJt-halt a kugliért, olyképén, hogy áHi
t-ás közbeit hurkot vetett a kilenc baba köré s ha a 
segédjegj·ZŐ tekeg·olyója ·frözeUedett, 'ntegrántotÍa a hu
:1·okia kötött ,hpáigát. Ezek és ilye1tfajta .csiny.tevése1 
közszájon for:og't.?.k és én is hallomásból tudtam 1ueg 
Ha például ijgyesen intézendő, kegY'es és ti.hvényb» 
n'em ütköző lopást }{ellett végheZ\Ínni az jllető !nala(" 
és bh:kaállományból, alünek a névllapjára a jó li:orhák 
ilagy dinoni-dánom~t csaptak, azt a Pál bácsira biz
hatták rcsak„ l\fert niikor a ká1\·allott a saját jószágá~ 
ból ked\é1e kila.lnnározta magát, s a csinyt n.agJ po .. 
hárcsengés._ik liözepette felfedték, Pál bác'si olyan be~ 
felé hunJorgó, hamislt:ás \.tnosoUyal állott az ünnt>.pelt, 
~lőtt, hogy az szinte büszkén vel"egette meg az öre,g 

· imposztor vállát. Ezt csak maga csinálhatta Pál bá~ 

csi., hogy az én ébeI" eszicmen is tuJjár.t 

Pál hácsinák a tréfacsináláson kivül \tilt azonban, 
egy másili: fhivatása is„ Laboráns volt a helybeli g) ógJ _ 
szer tá1 han. De ne1ncsak labo1··áns, hanem szakács, inlls. 
küldönc is volt egysze1nélyben„ öreg lprincipáliso1uma1, 
akinél gyakornok éveim'2t töltöttem, ,együtt öregedett 
meg, azzal a különbséggel, hogy bár köriilbei'üi egy
·;dösek voltak, sokkal fiatalabbnak látszott gaz<lájánáL 
Ervin bácsit, öreg főnöb:ömet, · urfinak., engeni. fiatal 
uinak szólitott. Nekem ·azonban ő volt az egyetlen 
Pál bácsi, ~ki utilérhetetlen ~edvességgel tanitof.t, n1eg 
a gyógyszerésztudomány elenJleire;. Eryin bácsi ezt tel
jesen r·ábizta Pál bácsi ugyan- azt állitotta, hogy az 
urfi nem elég tüi:eliznes ehhez, Én azonban lassanké:nt 
tájöttem, hogy Pál ;bácsi, amit 35 év alatt :n1egtanult, 
alaposan ,tu(,lta, sőt ujakat tanult hozzá. Gazdája. ·azon-· 
ban öreg€dö agglegény mivoltában csak k~sernyés 

fcletfilozófi.áját mélyitette .et A pa.tikához ugy j\1tott1 

hogy testvére mirtdenét elher·dálva, fiatal-korában ön
gyilk.os lett, s igy neki patikussá kellett lennie, hogy 
bátyja családját felnelelhess-e. tEZt becsület.t-el elvégez. 
te, azután m:agára maradva, jószivü, de mogoi:va öreg~ 
ur lett belőle„ !gy n1aradt nála Pál bácsi, aldre szük„ 
~ége lolt, n~nt a falat _k.enyér·re.. ő olvasta el a napi 
1endelkezettJ értve ezalatt,, <ámi a l1áztart.ásr.a és ,ai. 
bizott mindent, amit csak lehetett„ Helyt állott érte, 
h:{ Pál hácsi humo1a hébejl.óba kisshb~nitgyobb galibát 

okozott,, t be-\· étellel Pál bácsi, ugyszólván szabadon:-:
:rendelkezett, él'tve ezalatt, ami ·a háztartás_r:a és _,a~/·< 
él.et egyéb szükségletl3ire kellett Sokat és ·nagyok~Í'~ 
lehetett rajta never'.ni, ő volt a humor ko:ronáz<i.tlao<:
fejedehne Tursze.gen. Tl-éfái sóhas'en1 zaj_lo"ttak le ta~~,,' 

nuiság nélkül, s U.nindig az ei111beri gyengeséghez 
gyai:lóságokhoz igazodtak Nem szeretta azonban:, ha:,;' 
bohó_cnak néztéj{, a községi biv.tokok számadó gazdája:_:: 
an1i).-i1'a igézete alatt állott, !hog;r elég ~olt, ha Pál -bá-: 
csi kinyitotta a száját, vagy valami mozdulaitot tett<;: 
beszéd közben,_ 111indjárt -t'.eli szájjal ne\etett rá. ll.osi':'. ', 
szul il'ta.m, nen1 n:;!vet.etit. A szó Szoros értelmében rii~,:;,:-, 
högött \' 

Eg;Jszer· nagy társaságban voltunk, gazdurru.u1' éJ,~-"; 
pen ilyen l'Öhögő hangulatban volt, n1ást ·nem is lehe~1'·.,' 

te· t hallani, mint az áJ\a.ndó hehehe1.ést Pál báCsi o~·c. 
inent hozzá, ~ Iátont Laciká1n, kitünően mulatsz, ·-.dé·< 
1nost mondok olyat, ainin még töblJ.~rt. ne,feth{.,tsz · 
l\findenkinek a ldiánts·iság furta az .oldalát, de kiilö_: 
nösen a község gazdájának, aki állandó· röhögés :kö~-, 
ben kérlelte ~ no, de Pó.l bácsi, n101Yi]a már ld, hehe.:--:
he! - Essőköpf}eny! -- csattant fel Pál bácsi hangJa~:X: 
·- Essököppenl· 1,.------ révüEt !el a megszólitott - hangj~", 
essőkÖJJpf\ny hehehe s hornéri ha.határa fakadt. Mi m~g·:,.:; 
persze hangosan derültünk a. ldtünő ötleten. Pál báctd" 
:-;zel'int, hogy· Ji,z 1e1nherek nev·essenel{ éJJpen olyan köz.-;,-, 
figJ, mint az artéZikut já1ván;rok ,_idején Ilyen köZ<:;' 
ügyekben való fá1adozása. után egyszer eU'Ünt; héhÍí~)~ 
na1na a kö:iségből, \n~int mondotta, n1a.gánügyeit intéz>, 
ni rokonai körében Szerintem azonban azért, hogy ·a' 
jó ör;::g E1lin bác'si enyhitse a légkört, inert Jlfha eg)'~ 
egy ;tréfája után néhány ember, mintha nyárSat nyelt_"_ 
\ olna s ez nen1 tett jót a patikának Hozattam tehát: 
kettő~knek ebédet' a. v.:1Udéglőböl, de hiánJ'zott az asz~--,-,,_ 
tal nieHől dirigensü;nk, Pál bácsi„ Nehezen nyeltein .,le., 
a ,fa.latokat, EgJ szel' 

1 
csak ~cs·;;,ngettek B beállit két 

csendő1·, között'ük görnyedt!Bn egy férfi,, Ervin bá~:-, 
ruhájában -·,« 

- Gyógyszerész ur· - mondta az őnn.ester ~ e.zt-::: 
az rula'kot a hatá1 ban igazoitattuk~ n1egiSinei:_t.ük r~jta. < 
az ön ruháját, g>-anuba fogft'uk ő azonban azt' iµond_~--,· 
ja, hogy ő ugy kapta ajándékba a gyóg.:rszerész ur l1abor~D:: 

sától, aki behi' ta a R:onJ hába ebédelni, utána megajándé_~-: 
kozta őt IgJ \an ez, glÓgJsz-eré.sz ur'? - fejezte J>t:·}:' 
hhatalos hangon a'rz őr.mester, :-" 

Bizonyosan ig'y, - felel'te kul't:án Ervin bácsi,'.>. 
·- S jóga volt enne:k a. \'én kujonnak, hogy gyógJ~:-'.~„ 

szerész ur ruháit csak ugy odaajándéli:ozhassa? Egy,_,~; 
ilyen jött-n1ent v-ándornak, rongyos asztalos le~~ny~--,
n~k? -· pattant fel az őnnester 

.Joga voH hozZá - nézett szembe vele 

bácsi. 
Furcsa szokások di\na~ itt sz.isz.egte:a'· 

csendői,. arn1ikor sarkon fo1'dult, s elfávaz.1t.ak 
- Látja koUégám - szólt\ ihozzán1 az ö~eg prin·;:,_;'_ 

cirn, 'amikor kettesben inaradtunk - ilyenné nevelt ~~->
gem Pál bácsi„ Én is sokáig cyiuzódoi/an1, bossza~ko~d;_.'.' 
ita1n védeRezt:em lénJén„:l\ \arázsa ellen. Volt .iil:~::
~niliüi' a buta ~zukásokrtak enged;ln1eskedle, kül~~:/ 
ebédelt \Pál bácsi, külön én és külön a maga. egyi~'..:~. 
elődje,. A,zután már jó luuminc esztendeje együtt e1tl? 

ddiink. Hát nem kényslrnesebb, baJ"át~;jgosabb igJ? 
reielet helyett végigsimitotta.m az öl:-eg ur keZét. 

Amikor megjött Pál bácsi, ebédntil J,gy évődött Ervin 
bácsi vele. -- No, inaga véri kujOn, lát.tani legujabb 
művét, nem volt varan1i ... töké1::tes. Hát nem ;tudott egy 
pár tisztességes cipőt adni még a pártfogoltjának; hi .. 
szen_ a lábbelije is rüngyos volt?! 

-- Még ,arl'a is ~or kerülhet -. felelte Pál bácsi és 
hunyorgott hozzá, ami a n1eghatottság jele volt nála. 

SZÁGEL KÁROLY 

HIREK 
i~: PROF DR„ MAX PLANCK„ A n~üvelt világot' nagy 
~.·~eszteség érte: a kyantum elmélete révén \;ilághiressé 
~,- lett Planck pl'9fesszOr, aki fizikai világunk megism€ré~
f<--:sében ~j utat mutatott a tudo1nánynak, 89 éves korában 
,:;-,,:elhunyt. ő voLt a hires aton1ro1nboló, aki milliónyi 

Volt-okkal akarta vallonuásl'a biini az atomokot, kutat_ 
ta az atomok titkát, IJ1.og)1 a k,ifogyóban 'tévő szén és 
petrólellm világké.szleteket idejében at.omenergiá\'al pó

\~olhassa az e1nberiséir- javára. 1\Iég - 1943-hah is, mi
koi: már tul ,yolt a, 80 é\én, friss erőről, tervekről ta

>nu.skodik irása. 4,z 1918„ évi Nobel-.dijon kiliil szá1nos 
lítilföldi -elisn1erésben részesült .. 

üdvös tenne, ha az emberiség n~g idejében é,szbe-. 
k_apna, hogy az 1 

,atomenel"giát éleÍinivójának emelésére 
:_-fordítaná, nem pedig: arra, hog.)' a. Föld szin~ről elsö-

pörje a fehér ember, kulturáját. (Nagj' Sándor) 

Halálo,ziás. Dr Fridli Rezső 
bir óság vegyészeti ígaz:gatójai, 
2-á.n, Bud!a:pesieú eihunwt„ 

gyógyszerész, az or sz„ 
f. évi s;r,eptL@b-e1 hó 

A 11-épjóléti miniszter a 111inisz't-er<tanács hozzájáru4 

"lásával ifj Nánássy Sándw gyógyszeiész, ujfe1•hértói 
lakást, az Országos Közegészségügyi Intézet szi;:m~ély

zeti létszámábaln, a főisk.olai képeEi'itésü sznkon, . a VII:L 
fizetési osZ:tál~rba 1deigleties minöségü g;rÓgyszei:ügJ i 
fdügyelővé kinevezte (196165--1947. VU N. M, sz,) 

A minisztei'ta:nács az ipar-ügyi 1niniszter előtei:jesz
(iésére dr li'"'altin Ernő ·Okl. vegyész budapt~s·ti lakást, 
az Alkaloida v·egyészeti Gyár' Rt. buda11esti ibej cé1g1hez 
a 4 660--1946 M E. számu rendE1let 5. §--a értelwébeU, 
rállalatvezetőként ;kirendelte.. (1 81816/8-1947 V Ip 

. M. szám.) 

Gyógyszei:tári jog átruházása„ A szik:;:zói Szen-thá-· 
ton1;sá,ghoz cinizett Í'eá1lJogu gyógyszertár, mel~ ,eddig 
ijzv Ri:nay Zoltánné hasz·onélve;r,etében volt, a népjó
liéti ·minIB.·ztE1r engedélye folytán Nagy László telj~s
jogu .gyó.gj sz.eré~z.re ruháztat,ott ·át 

EGYETEMI FELVÉTELEK Most, hogy 
már az egész vonalon véglegesen lezáródtak az 
egyetemi fel,vételek, e), kell' isme1nünk, hogy a 

• Ka:rközi Bizottság mi!l!dent megtett a kezdeti 
hibák kiküszöböiesére.. Az uj hallgatók felvéte-. 
léné] sok jogos kéré~t ujra elbiráltak és azokat 
a lehetőséghez képest telje,,sitették Az öreg 
nemoklevelesek , fe1vételénél elfogadták szak

.: szervezetünk egységEIS igazolását. A baj az, 
hogy kevesen jelentkeztek, jóval kevesebben, 

. rnint ahányan előzőleg bekfüdték életrajzi ada-· 
ta.ikat és rákerültek a hlvai;alos :név són a · Egye_ 
dül annak a 'néhány appr:-0báJni akaró gyógy-

szerés.z·ne.k az ügyében nem to1 té11t n1ég se11illll 
intézkedés Az általános joakaratból azonban 
arra kell következtetnünk, hogy a lE>grövide.bb 
időn belül ezek a iégi, 1-érden1es kartár.saink is 
letehetik az appropácíós vizsgát (sz.) 

A Gyógyszerésztudon1ányi Tá1sa.ság f hó lű_én; 

·tartotta vezető testületi ülését, ahol igen széleskörü 
éS nagy\onalu p;ro.gi,a:::nmot foga<lot:t el a következő 

félévi' el,őadássoioz1atra. Az er1:ől ,s;-;óló részletes jelelli
tést- legközeleb'bi lqpszá1nwn1kban fog,j-u:k közölni. - .A. 
\ezetőtestületi ülés u_tán következett d1. Fritz Gusztáv 
eg.r. ny r. tanár előadása, „A pha11na-eologia ujabb 
hala-d'áSa" cilnen, an1ely zsufoi-t ':Padsorok E:d.frct, óriá~i 
érdekJ!ődés mellett folyt le. Lapzáxta, miatt e kima.gas-ió 
előadással csak a k~\etkező számunkban foghtlkozha_. 
tunk M 

űGYELET f::S JELENTI{EZ:f.:S .A. :1·iagy\ar lion-:
n1unista Párt GJ'Ógyszertári dolgozó~nak mun'i•abiJ.oti:
sága :nr,inden hétköznap 6-7-ig tajékoztató.. iigJ e~.e .. et 
tart a Hunyadi-tér 8. szám ·alaiti p;i1thei'yiség·Oen. A;.; 
l\l K„ P„ gJÓgJszertári dolgozóiriak intutkabizoaság~_,, 

felhivja pesti és vidéki ;tagja.ie, hogy a fent iné-gadott 
cimen. személJ'esen vagy irásban. haiadéktalanu'l jeie.nt
liezzenek. A szerda €tS'ti összejövetelek Jt:ovábl; is\ \áit.u_ 
zatlanÚl n1egmaradnak, (székely) 

A G.)'-Ógyszerész Na.pok keretében f hó 17-én, péi;
tekE•n d. u 6 órai kezdettel, IX, HÖ'gyEs .Endu,-11 1. 

sz. alatti Eg-'ete':lli Gyógysz. I11tézeib0n „Gyá:gys;-:(~Léi,;!';i 

gya'1\:or1ati :l1:Jérdé1,;ekkel foglalkozó megbeszélié~:.ek'' kere
tében D.r IVIozsonyi Sáudor: Az V-ik Ivlagya1· Gyógy
'"ze1 kőnJ·\·; Dr, F1·itz Gusztáv: G_sóg~'sze1hatástan; DL 
Lipták Pál: I\filn·ochétni.ai réactiók; D1·„ 1'u1i Pál: Pcni_ 
oiJiin íisi1ne1 tÍ.é.sp kf'1 üf megvitat..1..s1· a -· Minél szán10-
,sabban ,jelenjil.!1k n1egJ 

A penlcillinnel incompatibilis anyagok L„ G. Velatte„ 
(P1a..xis, 1946. 14) Eddig a következő ·anyagok i-s1ne(1.e< 
tese:k, n1el;yek a P .. ~t h:~tástalanná teszik és így egyi<le 
jüleg P _nel ne1n aika:l.~na:zhJatók; ~xygéu és az ö;:,:~zes: 
oxidáló anyagok (hydr1 hype11oxyd, per11yd1ol); a szabad 
halo:gének, 111int chlor, jód; fbro1n; hypoch]o;t:it (Dakin); 
chlo1':a.min; nE!héz fé.m~k. !hydroli:sáló savaik és· a1káliák, 
UIJ\:ohol, gl;Y-eE'.riii, eg'J·BS aldehydek~ mint formol; aceta1 
dehyd1 vailanlint ezeknek a condensatiós ter111ékeik (tl i., 

oxymethylen, paraldehyd -srl:b.); ,Ph-wolok~ dysteln :é:s t:s_ 
tereik; ad1enalin, tannin, pikrin:sav~ bizonyos kaucsukok 
enzy1nek és feunentek.1 mint pl. a bakte1iuJJn. coli áli a.! 

képezett penicilLase, miétrt is a P. rektáli.san hatásta_ 
Ian. (Dessewffy Béla dL) 

A gyógyit~ató rák 
A svájci „Neues Europa" hosszabb cikket közöl a 

rák gyógyithatóságáról, 1\-íegállaipitJa, hogy az utolsó 
időben a -yilág több klinikáján és kutat.ólabo1 atóriu1ná
ban sikE;rült poziiiv eredményeket elérni. Prágában d1 
Sztaniszlaw Hrudi, Csikágóban dr. Jan1es Franck, Ró
n1ábah pedig dr. Guane1i jutott döntő sike1hez a .iák·
cllenes küzdelem: te:rén. 

Dr. Guaneri rákellenf'::; ,.;zérun1áÍ'ól e,<ldig különböző 
vélEl!nények hangzottaik el, bár senkise1u vette tagadá-s
ba, hogy a szérun1 ~ok esetben jelent.ős gyóg) ered
ményt ért el A 1,Neues Eu1 o,pa" szei-int: dr Guane1i, 
aki eddi.g ingyen osztogatta rákellenes· szérumát, kö
rülbelül 20000 esstbe!1 tuclot.t az -,AF 2"-ve1 fáj(hrri
m.akat enyhíteni és gyógyitani„ Al: olyan e~etekb1:11, 



616 

'1n1iko1 ne1n kövt•tke:zelt be tel.J'üi::: ' i· leg"'la"J,11· ~ gJ vg;i u. a.s a-

lén)eg<i-5 jaF1.üá:":1.. siker;_,J.~ ;::~~.i.ni 

A i Neues Europa" ug-y véli, h-0gy az „A„F' ::: te
ku1thetá1 a pénilcilJin 111eliet.t, kó1 unk J-egna<~, obb O"\ ógy-
s:zerf.elfellezésének . · ~~ "''" 

együttmüködés a szn:kszel·veezti , onalon (j\í,) 

Hatósági: ön :kétségbevonja a hai.ósági kéZ.Á.Ő re1 

évi Iel~n~n~ási idejé1~ek jcgosságát, .s,,l)t rtudJü ~,·él eg,y 
~1yan .alhto.agos hata:i;-0zat1ól~ rueiy az ön :ii.lláspont.Já~ 

iga:zol.Ja Nem hisszük Ha nem tud11á, szaksze1 veze
tünk a fels7..alJaduJás óta n1inden aikannat felhasznalt 
hogy elfogadtassa enne!\: ellenkez.ő.tét Sajnos. ez c::;-aJ~-
rÉszbsn sikerült, mert az ügyvédek J;:ozller...- ra.,JOt<-ek, 

h~g> ez kitün,ó bujócsika-.Já~ék: és ker<.,-,;B~i iehec.ő.,.i:i;:.· 

De niég igy is szó nélkül fiz,eti:ek 1 n.c.m p-{reskedtt.'k ,; 
megértőbb ntu.-nkaadók„ Es rnost azt- hisz,i: j:Ch2i:. égy 

-Olyan határozat, a:n1ely szei int n1ég aZ-Ok se~ fizethet.._. 
nek, . akik ezt e111Üeit·ileg jogo-.:.nak tar rják ? l"í·GJH 
n1oncihatunk 1nást: rossz az érit.esülése (sz.) 

Többeknek: l'\iár töb.h iz:llen lnegii tukJ hogy ;.:;ze1-
ke~ztőségü111..:· uévteien lev-elekre nem \.válaszol. Tekintet
it-:l ai.ra, hogy inost egy közérdel~ü hozzászólás téikezet-;:. 
be. kérjük, hogy a IVlis:kolcon feladott X, Y: aláü ás,i.1 

k1u társ fedje fel ·kilétét. M. 
D H.: Ertl'-süJése · csak féllg hiteles. Ha 1n1- g· 

engedii kieg-észitjjük . !gaz, hogy ,,A Gyógysze1 éi::>z 
kiadóhi,,ata1a felveszi és leközli a gyógy.sze1tá11 <«k 

adás-véte1,é1e v~n,~~Dkozó hil;tl_etéseket, de uen1 igaz 1 hogy 
ez a :'):-_:,ei Kesztoseget a le:g1tavolaibh16l is éiintené. fénv 
az, hog~ <.1 kiadönivatal készség-est-:n tová:bbit hii:detér~·i 
ügyekben jeligés 1e,eJt>.ket is, de téves .az 1~ felfogás, 
hogy szaklapunk szPri<.e.sztői klözÚl bár.ki is íoglaJ.koz
nék gyógyszer(árak közvelitésév-el (st:.ékely) 

l{ L„, Bala.tonal.mádi: l\tíinden f:lö'keiült és mo:'it 
inát SP.~1w1ii akadálya sincs, hogy az egész bonyoJun. 
Üg),et uj,1a megvizsgá:Jjuk Akár u.gy, hpgy veg1e 
()SakugJ an leutazunk hozz;ád, akár int1Gn u1tezkt dunk 
J)e minüeneset1é olyan lépést t:e-SZÜuk, rnely 11észbeu 
'1lgy egészben megoldja ezt a nég_en Vajudű ké1:dést,, 

Uj kollelitiv: A kollektiv .szerződés 1n.€1gkötCS~~b:Vi_ 
Jesen: n1egtö,1 ténik. ~A..z előzetes tárg;J.· alá.sok fol_y arnat· 

llan varun.ak„ 
K„ ,L„, BaratOnahnádi:.·Levt..lét megik<-tptuik, alkalo~n-. 

adtáu vis:szaté1ünk reá. 

Qtmutató: Megje1e11t a 1\!IABI-Utmuiató l fOJ.'lifl!.
ellenÉ.ben a liJABI-nál kapható„ „A„ddig is, inig laÍ>U:uk_ 
ban részletesen köz.öljük a ké1déseket ismét ké1jük 
póstán beküldeni, , " . " 

K L L, Földes: Levele értelmében -eljá1„fill1k és a 

\'askészitménJekre \ onatkozó kivánságát 

iih tékes biwttsággal 

Fordító: A ro:nán forditásra niár 
nem ieflektálunk. 

közöljlik 1az 

köszönettel 

K. ~., Budapest: A sz-akszarvezeti egyeztető bizott
iságok - értesülésünk sze1int - rövidesen összeülnek 
és az összes felme1iilt p1oblémákat lendezik I_gy re

rnáljük, hog3; még e hó folyamái:i n1egindu1 a tEllije:e· 

f-oz,) ~tt!l1üköd~ a .s·z,1ksze1, e-zeti \Dna.10;1 

A QYOOYSZ'fil&~J; 
,-< 

Apróhirdetések 
Sz;;.:~JLs 'ármegj-€i gyogysze.1tár béri •·t .. · ,_ ·- , - ele elc.se ·.· ·· 

re:111ek, csaladi okokból lehetőleg .ész-ak-dunántuli b ~-- -~ . 
1( t .el, \agy készpénz-é1 t átadnám Cim,· a ki"a<l"'hi· · e_r- . 
ban„ - • . 0 vata1-_ 

,. 
I\T„-ik kiadásu l\iagyar G!Ógyszerkön"v A"z'l t···-_-'. 

"···t• V - „, ...... e_or 
•"'enygyuJ :eroeny - .·--VU::··"kiötete, . OKI 11\l„ köt-ot ,-
e~,y Analytik:ai rné1 lie.,2' eladó_ Pa:P_ Józsel Oszk~ ~V ~- -. 
megye - • a1S 

Dunálltuli gyógj·Szert.Áramat. ei.ádóvá tenném -, -t· • <- '
0 

le el.,, ·. h ,_use. -.:; 
dg C'~ei.en1em kise b értékű gyógysze1 tár.ért vag;,·::. ·-'.;:;~ 

rogériáé.it Cim rnegtuct:l1iiitó a kiadóhivatalban---: · ,-
,'röi ös_ ihol}~ gyógYsz·erészhallgatú elveszt;tte .n „ -.-., 

d~~e-1 l\iegtaliálót kéJ.jük, hogy a szerJres:Ztőségbe:~:·.< :·.'.!: 
ad1a· le. 

1
,„,.,., - ,,-„,;>, 

----.-:::----...,.----,.-_;_--- ;~ 
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/ A MAGYAR MAGÁMAJ.KALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZETE 
GY Ó·G Y SZER ÉSZ SZAK 0 SZ TÁL Y Á NAK H 1VATAL0 S , . 

LAPJA 
llP w 1 L! ~b R'" !!~:;:e:zopó, <f 

orga.i.om a hozza: 
WlLHEIM ARTHUR , ,Helias" kötszer és r'; . ' 

egészségügyi cikkek vállala.ta ijl; „ 
Budapest. Vl, Gr(}f .Zichy JenÖ··U" 37:.· 'fel.: 123'-867~ :' if: :·· Az orosz harminc ewes 

Gyo1s és pontos kiszolgálás. 
„_ _ _ _..,.,, __ ,_, .. „.----

, Egy Jó viziepál' ló ké:szülél~ .g:J. ógysz,e1 el{ért 
1elhet.ő, \ H:gy ikészpén:zé1 t eJ.adó. ·- 100 d11b külör•fél'• 
standedény szin'Uéin ,eladó, vagy gyógysze1ek-é1 t 
P<0treczky Tibor gyógyszerész,i Pásztó, Heves 1negy.e. 

Városi gyÓg)'Sze1'tára.t azonnal bérbe vennék ·
Ajánlntok: „Vár·osi" jeHg-é:re a kiátlóhiv:ait<:llba külden
dők. , ' 

G~ ógyszel' tár bérleiret 
N1agyibudapi. st tP1 ületén, 
S:á1~kánJ né Partos EtEl 

_,Pannónia-utca: 2·6 

kel esek B:rudapesten 
1negfelelö óvadékkal Clnr: -

gyógyszer:és·z. Budapest, 

'rennél{ Bu<lapest kOrn;r-ékén gyógyszertárat, eset
leg \'lcs~11él1?ető e,gy tisz.ántuli 60,000 laká".;u vároabu-ni 
Baját ház:han lévő jóíO"tzgalmu gyógyszel'táiral ) 
1,atokiat „Vil1a1,sia1ok" jrligére a kiadóba 

l>unántul, ie·hetőleg shpron k1Örnyékén1 
'iá1\lé.rleh~1' keies: \.Yielanll Bo11bála, So1oksár 1 

J;:ovich-u 59 

I\1egjelenik ha (onta kétszer. 

Szerke:sztőség és ;•--iO.adióhivata.l: 
V lI , Ákácfa-u 45 l 2 

Telefon: 422~140 
Hivatnlos 61ák: d. u 4--6-ig. 

Felelő.s sz:er.kesztő: 

HARANGI SANDOR 
__ Telefon: 344-811 

Felelős kiadó; 
Sü:\IOG.Yl SANDOR 

Telefon: 135---·8-W. 

Szerkesztik: 
SZÉKELY JENö MARKUS DEZSő 

T1:-1efon: 422·-140 'It-!t·fon: 162--806 
Laptu:lajdon-0.s: 

a rrrI. }f. Sz. Szakszer\·ei:et .Gyógyszerész szakosi:tálya 
----- '"·-""""=·~"~""--"""" ·-'"--""~'· ····-=- "--~··~·------- ~ 

He-ffUUl.llll J óz,sef nyomdája, vn' i;.:;.:;;:;~ .-. 

A cú1i cifak banális frázis, sablonos utalás számitott, 8zinte nerii/ is. létezett. A hatalorri 
a közlendők··ta,rtalmára. A forradalouinak nincs brutális ereJe 'Szinte 1neg&emmiffitette, eredeti 
'kora, a forrad.alom •örökifju. · „Az •esznre nenr 'jellegéből kive(kőztette, embe1Í méltóságától 

í hal meg" Egy terinészeti )olyamat tanai vol- megfosztotta, hogy ugy mondruk, wllósá.ggal 
tank és vagyunk. feloldotta a cá.ri állam misztikus tiszteletében 

Mert mi is történt .1.017-ben OroszorszdQ· Ú mllásos hűségébeií. A XIX. sz.á,zadban azon-
ban? ban niindjobb·an kihült, csökkent a cári 'Udvar 

Az elnyomó erők pillaiiatnyi, egym,ást te- és a központi hatalmn eleven ereje, illetve kor
semlegesitő helyz•etében előiJukkant a . népalca- szedi ·volta. Mindinkább nyilv·á.nvalóvá, lett, 
rat, megvalósult, testet öltött és ugy m.egwősö- hogy adott helyoetben már nem tudnák á. nép
dött. ho(Jy azutáki 

1
nár semmiféle elnyomó er•ii pel ugyanJLzt megtenni, mint évszázadok/cal az

többé leigázni nem képes előtt, amikor a,z el,nyomó fratalom a külső viszo., 
A társadalonitu.dom,ány is tei·mészettudo- nycic, a tárnadalmi teniperatura ki-v'á.na,lnw;inalc 

,mány, ,tehát ·a laikusok által kifejezetten ter- megfelelő volt !Azonban.az elnyomás - a nép 
'mészettudoniánynak ismert studium köréből eltüntetése, feloldása -- az államhafalom ten
vehetünk példákat.. Mindenütt a dialektilw az gerében má1 megvolt, tehát meg is maradt. 
ami az összes ielenségeken végigvez1thető. A szerencsés fordJU.latot iaz ~lső "ilágfoábo-

A t;errriészetí jelenségek . és kísérletek so. 1u hozta meg Az orosz %épre nehexdő elnyo-
rán ilyeslni- sokszo\· tapasztalható. mó e1ő az idegen imperialista tó.ma.dás követ-

. , , , , kez.tében lesemZegesitödött, legyengiilt és már 
.. A pat;ku.s-gyak~;latbol vett peldaval ~lhe- nem tudott a természetes folyamátnak, a népi 

t:ü;ik.: a ken igen er~s~n 1lugos, . oltott me.szes / erők kibontalcozáuciak utiába állni A pillanat. 
k?ze?ben hoss~as foze~, v_o,gy1s /ws~zas ei olte- ny·i kedvező hé,. mtb.en megindult folyarmat 
tes es abnormalis k?.1-fn;1n;enye_k lwJJa;sa mepett megerősödött A feloldott népi erőlc önálló for. 
'rf';egy olda~ba 1- ,homere/cleti vis~onyolc valto- málcká kikiristályosodvfl, olyan lceniény anyag
zasa, vag11is le.hules melletfJ sem valilc le.'· az. WY gá Jegecesedbek és olyun lconzistenciájuvá. !fei
oldatba v_itt ken (~?l belgic~) _Az ol,do kozeg. lödtelc, immár saját önálló alakjukban, arnelye. 
nek, 'a peld.a kedve~rt, egJI.. kis hoentwTal, a lu- ket már ctz erdisti elnyomó erők megso/cszoio
gos foly?-'1ekot teki':thet7u/c Amikor _az eller;- sodása seni tudott volna előző' állapotukba 
tett, ~atas - a savi - .~zt Zese1nleges1~r, a ken visszalcényszer·iteni 
~ivalik, amely kt m.ef!vált~zott korulme:iyek -- A hiW01'Uban sziuetett r ends21e1 célja a 
Jele.n. esetbe;i .a lehules utan --egy „ V;JCLb? lu- béke helyreállitása volt - és az is ~naro.dt Ezt 
gositas eseteben· sern [cenyszet itheto isniet ol- a szerepet ine_g ;s tartotta végig fennállása óta. 
datba Magától érüJt-ődik, hogy a világtörténewm ese-

.4z ·analogia rnegvonluitó. A végtelen szar- >rnényei, nagy inozgahruú s igy ez a tény sem 
mata síkság szabad nommljai, . a kievi · fejede- véletlen müve, hanein a dolgok magától é1 tető
lemség, majd a Rurik-<Unaszfüa ,á.lfala a,lapitott dö lényegéből fakad. Csak terniészews. hogy a 
központi cári hatal01n lcifeflődésével - qm.ely kiváltságos ha.rcosok, a lovagok és a riiilita1is
tlZ akkoYi időknek 1negfelelő tá1 sadalmi fonna tríkko,l szövetkező, /capítalizinus által i:ezetett:_ 
tolt: ~-mind \erős·ebb elnyorna,ws al.á kerültek. 1endszerek, illétve országok célja a húborn, a 
A.z absrni11tista hata.lom telfében a nép nem: hóclit(!s, a leigázás 'és kizsálc1n<inyol6.s. ]!fazont 

iÍ 
' 


