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A Szobor állitásának 
•• „ 
un ne pere 

lrta; SZOLNOKI ANDRÁS 

A ke.zeiben pá.lmaágot tartó Géniusz qebeg 
a város fölött, őrzőn és emlékeztetőn A kitü
nő niagyar· szobrász, Kisfaludi s:trobl miivének 
fő- és imellékalakjai elmondják nekünk a közel
rnullt történelmének n"ég sokáig idéznivaló tar
talmát, <em[ékeztetve iszonyatos gyászunkra és 
a becsrtelern szolgaságból támadt felszab·adulás .. 
.-a„ IA szárnyukszegett hidak, üszkös romok éll 
a kiáltó szégyent hömpölygető Duna lkulissz<ii 
kOzött két év előtt betelt egyfajta rendszer 
végzete és fkevés 1hiJ<in egy országé A jele,ntés 
prózai -és szükszavu.:· ,j „ • ,. szovjet rohamosz
lopok Körmend, Szentgot,thárd és a Mur<i felé 
törve., április 4-ig •mindenütt elérték és átlép
ték az ors.zág :ha.tárát." Ennyi és nem több, 
amit a ha.dijelentés feljegyez; mireánk. r:i l:<i
taklizni,át tulélőkr e vár az események kiér téke
lése. 

Szél fujt és szelid napsugár tüzött, mikor 
az emlékmü talapzatára himnuszok \és 1gyászin
dulók hangj<ii mellett 'elhelyeztük a koszor11-
kat, diszlövéseik szóltak, al<icsonyan köröző re
piilögépekből ia.pr ó bo,bérág<ik szállt<ik a zászla · 
ját keményen rrwxkoló, bronzba-öntött szovjet 
katonára A bárányfelhőket haftó. tisztahomlo
lou 'égbolt alcitt gyorsan suoontak tov<i rLz .ün
nepi pillan<ito/c. A' tömeg meghatottan áUo~t, 
az emlékezés felborzolt<i a lankadó idegeket. 
Dél volt, még messze b<iktatott az e{!te, mely 
elérkezik, hogy rnéltós<igos ~söndjébe [burkolja 
Gellért hegyét, birtokába vegye <i szobrot. Má,r 
nem a számonkérés és tetemrehívá.s percei 'Vol
:tak \ezek, hane,m a hálá"'3 'és fogad<ilomé. „Épi
teni és megtartani" L- visszh<ingzott belül <i 
le~kekben. „Elfogailni <i swba,dságot, <imiv& 

· egy sokat áldozott név fiai trneaaiándékozt<ik 
bennünket és okosan sáfárkodni ' vele" A sze

. mek: üM@en irás betüiTe tapailt<ik„ hősök ne
vé!re, kiknek niulhatatlwn diasöség~t <i kemény 

kő lőrizni fogj<i, bár jóv<il hallcabb<irt, ·mint a 
diszlövése/c és szónoklatok De ugy kell annak 
lenni, hogy ne csupán a véső rögzítse őket a 
távolodó időben, h<ineni <iz egész n<'!mzet lelki-· 
ism.e,retébe rója fel <izokaJt a szüntelenül \íber 
hál<iérzés. örök t<inuságtétel gyanánt ott tün
dölcöliene/c az elporladt<ik nevei és végezzék: 
szelíd munká.iukajt a ham<ir felejtő élőkben, a 
valóságra nyitván szemeiket, a '(J<iládra és l/Wm· 
telenr c1 lecs<ipó -i,qazságot idézve.:· „Ime, mi va
gyunk <izok, <ikik od<ihagyván .asszonyain.k<it és 
gyermekeinket, 11nesszí országból jöttünk föl.de·· 
tehe, az örök, emberi küi!d(jtésben, a sötétség 
hatalm<ii ellen 'harcolva, <i vilá!gosság fénycsó
vá.i11<il lcezünkb0n és mi v<igyunk azok>, /cikne'fc 
nem ailatott meg viszontlátni szülőföldünket. 
U gy őrizzetek nieg bennünket, mintha sajáto
tok lennénk, hi,szen értetek .har11vtunk a fübe, 
és mi ugy fanultuk a mi hazánkban, hogy az 
egész föld, 11z igazság és <iz embere,k béké.ie eg11 
és oszthata,tl<in'" Ezeket a mond<itokat beszé· 
lik az idegen irás tengernyi betüi Nyitott filr 
lekkel föléjük hajolni, minden hangsulyukra 
figyelni ma 1egy nemze,t kötelessége lés az ma..
rad a nekilendülő 'építés lármájában is. Fogad
juk erőt adó italként, mint sorsüldözött vándo 
1ok a források vizét. 

A m<igyar ember - mondják _ neheze11 
felejt. A Dózs<i, Petőfi és Táncsics< népére ér
,tem s nem arm <i rnásikra, miety sohasem lehC·· 
tett és nem is lesz soha: ur e nép fölött. Ha 
sziz évekig fortott is cinkosság, cimborálás és 
1fruló.s; a nép felelősségérzete megníJitt a maga 
sorsáv<il szemben, ura lett indulatain<ik és 
szándékán<ik Szellemei ma rónák és bér·cek fe
lett büszkén terébélyesedik S <imint t,lassacskrín 
1negtanul !emelt homlokk<il járni, <innál igaza.b· 
bá válik <i rnondás, hogy nehezen 'fel.ejti, amit 
fe/Art a rovásra. Sz<ibad napjai h<ijnalán, ha.. 
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ialnias gyürközése, közben neni /ticsi gondJa o, 

elválMztfmi a nemest a taZnától rendet csi
·nálni s nWg a tegnap nyeit iniérgében söpöl1ii a 
portán Munkája közben kétfelé vigyáz. szr
goru és kér leZhete!,tlen aka1 n?1Lrndni, 1de ugycm
akkor 1nértékkel rne,gbocsátó.. A fei,zabaduUis 
ünnepén is alighane1n ezek a nehéz feladatok 
raj.zották !be agyát„ H'lvatott vezet6i felé foT
ditja arculatát, kiknek dandárja a saját sorai
ból kelt igaziinak védelmé1 e, a rnagiii gyakran 
szemér1ne;tlenül !megmutató, söiétben tovább 
lappangó munkásárulók elleni /bar cm M egta-

csak kevés glukofzangulint tartal„ 
nulta már e nép, kikben bizhatik s ha zömében 
nem ,tudná olyan niagabiztosan, vannak emlé in•z 
ke,telo"' 1 · 1 l m 'lyek iel'!,'?i t 'l ·1 - ' 1ekintettel an:a, hog· i:· a f1. kér'eg fóbatóani'aga a " · ia1 o e, e " • ,e e a vioagosság ' 
felé forditják Jlyein alkalom volt a szoborálli. glukofrangulin, - .amelynek bomlása a kéreg, rngy 11 
tá.s ünnepe. <, _ _:::~:; pelőle előállitott galeni-cus vagy recepturai kés1'i!mény 

Szikrázó, nieleg fériycsóva, suQárzik az euYiJé'. .. ·.~.-~.:.':f ',' 'batásérték csökkenését vonja maga után - a giuko„ 

ll 'k l - 7 · ·t tt le • "'l 7 'tf „ · , k , ·· frangulin fentebb >eb.nondOtt tulajdonságait és bontlási 1ne e a ak cinyu7, o ezero , ie e7u sar in. Y.-·.,.i · ",,. 1ehe1i>ségeit okvetlenül figJelembe kell vennünk, ha azt 
nyal bi1kózík la másik és é példázó ellentét ~·,f: skarjuk ih.ogy a fr .. készitmény .alóban hatásos legyen. 
legidőszerübb harmóniába olvad.: a megoldás, a Tehát :azt a célt kell szem előt11; tarlianL hogy a gluko.
cseZe/cvés niiként.iére tanit .. Raj'tunk áll, meny-:~; frangulint vált-Ozatlan formában vigyük a készitmény
nyit és hogyan hasznosítunk :belőle ·be Nem célszer ti tehát a kéregnek 100 fok feletti szá-

rítása. továbbá 1a savas, illetve lugos kivonás sem. 
„ --.-·. n:Jert ezek a n1üveletek a hatóanyag résileges V~gy tel_ 

Munkálatok a gyógyszervizsgálat köréböl 
jes bo1nlását idéznék elO. A glukofrangu1in bomlás ,ter

/;, , mékel pedig irodalmi megállapítás szerint a g:uko
t:1f' frangulinnál gyengébb hatásuak. (Ez

1 
la ~eggondoellás 
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(Befejező közlemény„) 

A további ldsérletek során n?.Jegvizsgáltam a külön
böző töménységü szesszel, továbbá sósavval és ecetsav
val &észite1t \nacerátu1nok fluoreszcenciájáJ. Az ered-
1nény az volt, hogy lala1ne11nyl folyad6k különböző i1L 

tenzitásu zöld vagy zöldessárga szinben f!uor·eszl\áU, 
Lugositásra a zöld szinti fluoreszcencia okkersárgára 
változott, sa\allYitásta ismét 111egkaptam a zöld szinü 
fényjelenstget, Ezt a f:;zinváltozást még 2-3-szor slke_ 
l'Ült eg)-n1iásután, ug) anabban a folyadéh:ban előidézni, 

utána a fi fokoza~rosan g)engü11t és végül maradan
dóan sárga színbe 1nent át. EzeJi:et Q ijelenségeli:et a né
hány hónapos f1 kél'eg is mutatta. A fluoreszcencia a 
szárjfaískor erősödötl-i1~ lA higitott szesz~ oldat fluioresz
cenciá]a 3 napi álláS után n1ár lén)·egesen csökkent, 
ugyszinitén a Iugosi.tás1a és a savanJitás1a 1hekövetkező 
fényjelenség fs gyengébb volt„ 6 nap után a fluoresz
cencia pedig 1nár alig volt észlelhető„ A szeszes ;mace
ratun1ban nem okozott fluo1eszcencia változást a ff2:02 
oldat,. Sa\'any1t!ásra azonban a fluoreszcencia sokkal 
gyo·rsabban gyengült~ •mint sav nélkül Hasonlóan lénye
gesen gyengébb Volt a fluoreszcencia niéhány perces 1ne„ 

legités után is, hosszabb melegitiés hatására pedig teL 
jesen kialudt. Lug ug) ancsal{ gyengi'~~t.f.e a fénsjelen
séget, 1n'ig sav-, )illetve lugnélküli melegités]{or a fol)-a~ 

dék :floreszcenciájának int12nzitása alig \áltozott 

Az a körühnény, hogy savval, illetve luggal !\'aló 
melegitéskol' (hydrolysisl{or) gyengült a flwneszcencia, 
illetve -tartósabb n1eleg'ítés hatására teljesen \eltünt~ a1_ 
ra enged következtetni, bog)· a fluoreszcencia előidézi:í
je a frangu!aké1eg "alamely glyl~osida ter111észetü al
katrésze lesz, amel) a hydrol;rsiskor fluoreszcenciává 
lált;ozás közben elbon:Jik és valószinüleg :emod'in íkekt
kezik beló1e. A bomláste1n1ék fluo1·eszcenciája ugyanis 
az e1nodinra jellemző sárga szin '\volt'. 

Annak eldöntésére, hog) n1el) ik fr-angula glyko
sida adja a szóbanlévő zöld .sziJnü fluoreszcenciát, ta
nulmányoztam a fl'angulakél'eg hatóanyagainak oldó_ 
dási viszonyait. Irodalmi adatok szerint a \glukof'rangu
lint könnyen oldja a \ÍZ, a hlgitott szesz és a fiégecet, 
aet.herben viszont oldhatatlan. A. többi frangula \glJ ko
sida vizben ne1rn oldódik, ellenben aethe1be;n jól old
ható„ Az i111én't iemlitet~ oldódási kisérleteket még jég-

ecettel is kiegészitette1n, an1ely oldat az 
sonlóan, szép zöltl szinb€jn fluoreszkál't 
oldat sál'ga fluoreszcenciát muta-tott.. 

előbbihez ha,".' 
Az 

Ezekből a jelenségeI\ből a!'r-a gondolhattam, hogy -a 
glukofl'angulin okozza a leh:t: fluoreszcenciát, mert va
lan;~nnyi oldási kisér!eit megegyező eredmiénJt adoi~ a
glukofralngulin oldási vfszonyai,val Emellett szól a~ 
hogy a f1iss kéreg szál'adása közben erősödött :a fluor_ 
eszcencia Hővel végze( t száritás közben, különösen 
120 fokon, a fluoreszcencia csÖJ{kenése a glukofra'ngu.;. 
li:n legal'ábt is részbeni beoinfásával kapcsolatos. Az, a' 
lény, hogy 'a. friss foéregben is 1negfigyeltem a fluo- ; 
reszcenciát. ar·1a mutait. hogy a kiteI'melés után 3-4 
11appal az enzym-mÜl\ödés hatásá1a nvár legalább i_s 
liiS 111em1yiségben 1negjelen'ik a kéregben a glukofran
gulin. 

Fel1le-vése111 igazol1ására előállitottam tiszta gluko~ ~:_( 
fiangulinrt Casparis szerint. an1elynek szeszes oldata: 
hat1ározothlln zöld szinhen fluo1eszl{ált„ Ezzel és 
előbbi ldséiletekke1 ;tehát döntő módon ,gikerült (bizonyi„ 
t.a1d. hogJ- a glukof1·angulin analitikai kval'clámpa alatt 
élénk ~:öld iSzinü fluoreszcanciáti unutat. Ez a ntegáÜa .• .'_ 
(JÍtás különösen azért fontos, mert a szaldrodalo1n nenl 
emlit a glukofrangu!i-n ldn1utakására alkabnas és biz
tos mínőleges kimutatási módszert 

Ezekut-á.n ----; ~r,il.nthogy az előadáson1 elej1én einl.L 
ie.:t J)har1nakológia'i tnegálJ&Jlitások szerint a glukofran
i:ulin a fr. ké:reg legfontosabb hatóanyaga - a n1egis„ 
mert módszer alapján megvizsgálta-m azt a kérdést, 
hogy a fr. ~éregböl előállitob~ r·eceptlurai és galentisi 
készitinények tartahnaznak-e glukofrangu1int? A _ 
kony készihlHiények nlint a decocfi, Fr„ lés az Extir· .. ·Fr. 
fluidum stb.. az előállitás után vizsgálva élfnk töíd 
fluoreszcenciát n1ut:attak, tehát le készit.m·tnyek bősé
geEen tarta1mazn~k glukofrangulint.. Állás \közben aion.: -:,
ban a fluoreszcencia fokozatosan csökken, egy év után'·< 
pedig liieljesen megszünik. A bomlás oka az oldatban 
\-égben1en·s hydrolytikus hasadás Ha a Gyógyszerkön)'Y" 
eléíirása. szerint frangulakél'egből készítünk az Inf„ !Rhei<-;?' 
tnintájára, tehát lugosan infusmnof, akkor a bo:m1ás_,_·_-::_:;. 
1nár néhány óra alatt tökéletes. A száraz f[·, kiv~t---.>'' 
- nyih-án a beszári.táskor végbemenő hőokozta bóill.>:_~ :},· 

megnJilvánult a szakll-odalom1ban a fr. kéreg Cs ikészit
ményeinel{ hatása ftekint.etJetében. Az egyes kutatók 
rnilván különböző n1ódon előállitott !{!s kÜlönböző idős 
k~szitményeket. vizsgáltak é13 ezért kapták az eLtlérő 
.eredményeket 

A friss fr 
_!tát ne1ucsak 
fon~os, hanen1 
szül\séges. 

ké1eg raktározása, illetve száritáSa •te. 
a háuyt.ató hatás kiküszöbölése miatt 
a glukofrangulin képződése céljából is 

Az eddig elmondottak fig;reln11bevételéve1 tehát meg·
'felelőnek mondhatjuk a frissen előállitottl ö.ecoct. f1·.-t 
és a folyékony fr„ kivonatot, továbbá a fr. co1np.-t .. A 
folyékony kivonat 1azonban legfeljebbb félévig használ
ható, mert ezután a bomlás már nagyon is száinottevö„ 
Felhivon1 a figyehnet az izolált .glukof1 angulin alkaJ. 
n:fizásának gyakorlatá lehetlőségére, amelynek előállitá
~a nem tu1lságosan nehézkes, a kis \g'yógyszertári Jabo
ratóriun1ban is elvégezhető és tabl0ttákban, pilulákban 
adagolva, korlátlanul eltartható„ 

Mindezek a kisérletek igen szentléltetően bizonyit
ják azt a tétel;~ hogy nem !leheti !élesen elválasztani 
egymástól a különböző tudományágakat .. A nagy1nérté_ 

. kii fejlődés és a tudo1nányos ismeretek gyorsüte.tnü 
· gya1apodása, sajnos, a véges emberi e1me számára le.. 
hetetlenné tleszi, hogy akár (csak ~gy-egy tudományág, 
pl. kénrla össze~ ismeretei~ is felfogja és azokkal rész
le't,esen foglalkozzék, ezél't a ~tatás mindinkább egy
egy i@ghatiározotlti területre specializálódik Az egyes 
szakok között awnban nagyon sok é,rintkezö ,~rülle.t 
van, -:ezér'~ :számos esetben a kutatlónak több tudomány
ágban is jártasnak (kell lennie, vagy legalább is bizo_ 
nyos ia}apismeretekkel kelf l'endelkeznie. Legyen szabad 
hivatkoznom az imént elmondott eredmények ismerteté
sére, ahol orvosok pharmakológiai és klin'ikai viizsgá_ 
lata.li a phr·makognosiai. az /analiltikai és a gyógyszerié
szi kémiai, továbbá a recepturai ismeretek lszoros kap .. 
csola!tban állanak a galenusi gyógyszerészet vontkozá
saivaI. 

Az antragiykosida-tartafmru. drógok, így a fr, ké
reg és késiitményeinek hatóanyagtar·talmi meghatáro
zasara általánosan ismert és. használatos módszer a 
glykosida bontása után az összes emodintartalom lueg .. 
hatá1ozása. 

A kémiai meghatározásokat \gravimetriás vagy ko
lorimetriás után végezhetjük lel, Valamennyi módszer 
lényege az, hogy hydiolyzáfjuk a glykosidát és fmegfe.. 
lelő tisztit:ás után a keletkezett enWdint elkülöidqve 

- sulyméréssel, illetve a ·Jugos köz_egben ~a-pott vörös _szin 
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ala1)ján összehason~itó kolOi:imebiával határozzuk meg 
A kolo1imetriás \·i.zsgálaitbk előtt célszerü a fr kérget,1 

illet\0e készitmén~'ejt '.H202 oldattal melegiteni abból la 

célból, hogJ a fuggal nem szineződő, tehát kolor:imet
riásan ne1n ntérhefő !B.llthronol_vegyületeket elQxydáljuk. 
A fr, kérget. ille~,ve készitn1énJeit -tehát erős ásványi 
sai l'Rl és az oxydálószerrel huzainosabb ideig gőzfür~ 
clön melegicJük, majd az emódirít szerves oldósZ:er:fel -
legcé:lszerübb aetherrel, - amely az emodint jól oldi4 
- többszöt egymásután választótöl'csérben niiennyilege·""
sen kirázzuk Az egyesitett aetheres oldatot -ezu~án kb. 
5 százaliikos káfiluggal r ázznk lki, a1nelyben az emodin 
piros szinnel kioldódik-

A szokásos gravimetriás eljá~fisok szerint ez·t a lu
gos 1tldaito-t megsavanyitva, a kicsapódó emodint más' .. 
nap szűrőpap'irosra gyüjtve, megmérjük, E- módszer 
hibájaként meg kell jegyezni, hogy az laether meglehe
tőset:J. nagy ·men113-'iségben o.Idódik vizben (kb„ 10 t~~ ~ 
%), a iizben o-ldott aether pedig a savanyitáskor meg.~ 
akadál)·ozza az emodin (teljes ~e.csapódását, igy_ tehát 
veszteség adódik a meghatározásko1 Az aethere.s :Viz_ 
ben maradt etrnodint egyébként a !Borntrliger-1eakcióval 
is kimutatható, Az ilyenmódon keletkező veszteséget 
ugy h:üszöbölhetjük k'i, hogy a csapadékos folyadékot 
sa\a'rlJit'ás után vizfürdőn n1elegit;ve aether·mentesHjüh 

Más h~halehetőséget okoz a gravin1etriás meghatá .. 
J"ozás 5orán a szűrőpapiinak az a tulajdonsága, hog} -
nag)-m·értékben vizsz1vo, A tapasztalait szei:int gY,ol's 
mérés közben is állandóan növeksri'k az elúzetesen kj,. 

szár1tott szu1opapiros sulya. !N·émileg bövelhetjük a 
mérés pontosságát azzal, hogy a szürőpapirt befedett 
szárltószelencébe té\e mé;rjük, de tekintettel a -'csapadék 
kis mennyiségére (10-15 mg..), m'é.g igy sem l{apµllk
a párhuza1noR \1izsgálat-0k során pouios eredményt:, 
1\-Iegállapitásom szerint leghelyesebben ugy járhatunk el. 
ha papiros helyett a gravfan;etriában <,egyébként alkal.. 
mazot~ üvegszü1őt használunk a csapadék összegyüjté ... 
sé1e. lgy az a hibaforrás is ielma1ad é.s egyenletes, pon 
tos e1edn1ényt kapunk. 

A vizsgálat n1ásik •módja a kolorimetriás eljárás, 
ame]j-'nek lényege az, hogy a vörösszinü, lugos en1oclin 
oldatot 1isme1t té1fogatlr-a egészi~jük ki és a vörös szin 
intenzitását kolorin1Jéterbe'n összehasonlitjuk valamely 
ismert koncentrációju emodin.-oldat vörös s.Zinével Min~ 
de.nesetr e esak azonos összatételü emodint használha_ 
tunk az összehasonlitásr-a„ A rheum- és a fr.-einodin 
kérniailag teljesen megegy_ező, tehát felhasználható az 
összehasonlításra, de a !fr en1odint nem hasonlithat]uk 
össze aloe- vagy r;enna-e~wd'i~1nal, amelynek szine -
mint mái en1litettem - eHé:r az előző emodinok szi
nétől. 

Az összehasonlitó ko-lon1etr'iában a rétegvastagsá
gok alkalmas változtatásával azt az állapotot, amikor a 
készülék látómezejében a két oldat szinét n1.egegyező. 
nek Iáit.juk, l\:1inhogy la Beel'-törvény szerint a rétegvas
~agságok és a koncentrációk szorzata egyenlő, ebből' az 
összefüggésből kiszámithatjuk az ismeretlen- oldat kon_ 
centrációját 

A 1i:olon1etriás megha1tározás mlndig gyakorlatot fs 
jó sziné.rzékü szen1et igényel Igy is -eÍőfordul azonban, 
hogJ kisebb-nagyobb eltér·-és mutatkozik a párhuzamos 
erednilények között és ezért szükséges nagyobb szán1u 
párhuzamos vizsgálatot. végezni Különösen a sötétvörös 
szín okoz nagyobb nehézséget a szinösszeh<;tsonlitásnál', 
A Hellige- Dubosque I{oloriméter ben légezve az össze_ 
hasonlitó vizsgálatokat, megfigyeltem, hogy 'ilcülönb~ző 



196 

ré,teg"astagságu, folyadéli oszlopokat lizsgáh:a, az osz_ 
lop 111agasságától függően haf, ányabb vagy sötétebb 
vörös szint ha.sonlitva Össze, az egyes kiszámito~~ ér_ 
tékek különböztek !egymástól iuég akkor is, ha \a szin„ 
összehasonlitás a legnagJohb gonddal történt és az ösz
szehason!i-tó oldat ikoncentrációja a Beer-törvény értel
mében a Vizsgálandó oldat koncentrációjától legfeljebb 
20 százalékkal tért el Ez mutatja, hogy a szem lérzé.
ken;rsége a vörös szinnel szernben !korl,átolt Ez :a jelen„ 
ség készt:etett arra, hogy pontosabb megoldást keressek 

Kolori111etriás vizsgálatot nemcsak ,szlnösszehason_ 
litással, hane1n fén)elnyelés alapján is l'·égezhetünk. Az 
abszolut kolorimet.ria alapja az a fizikai jelenség lhogy 
ha valamely szines oldaton, fehér fényt bocsát~nk át, 
akkor a folyadélr a fén;r egyrészéti elnyeli Igy pl ia vö_ 
rös folyadék főleg a fény zöld sugarait n;reli el A 
fénJelnyelés a folyadék szlnintenz1itásával' arányos, az 
viszont a koncetráció függvénye, itehát a fényabszorpció 
nagysága arán;rban áll a koncentrációval. Az ab.szolut 
kolorimetriás vizsgálatokat v·égezhe:t:iük fényérzékeny 
elem1nel feJszereit fotométerben is, ahol a szem helyett 
110-ntos elektron1os nW.szer segitsé.gével olvassul\ le az 
eredményt„ 

Fotomét.eres meghatátozáshoz szükséges a kalibrá., 
ciós görbe, amelyet ugy ik:észLtünk, hogy a meghatáro_ 
za~dó anyag_ l,ülöuböző hígitásu, is1nert koncentrációju 
sz1n:s ,oldata1nak fényeinyeIO képességét vizsgáljuk és 
az ert~_keke.t .. ~roordinata rendszeren ábrázoljuk. A pon
toka.t osszekotve l{apjuk az u u. kalibrációs görbét. A 
gCI'he segitségével a koncent~ációt ugy határozhatjuk 
meg, hogy 1n1egáUapitjuk a l1izsgálandó szines oldat ab_ 
szorpció ,százalékát, vagy ennek logaritn1usát az ex-, 
tinlrclót és a göl'bén n1egkel'essük a mét~ abszorpciónak 
vagy extinkciónak blegfelel1ő koncentxációl. 

. A_z ;~modin fotometriás n1eghat,ározásához is első 
feladat a görbe nIJCgszerkesztése volt. A vizsgálatokhoz, 
megfeleló'nek találta1n a \Zöld szinti szűrőt~ IIJenmódon 
a leolvasott párhuzamos ·értékek egymással teljesen 
Jnegegyeztek A fotometriás eljárás teljesen megbizható 
és JO el'ed1nényt lado'tt. A vizsgálathoz alkalmazhatjuk 
a fotocellás iLange..rendszel'ii vagy a Pulfrich-f,éle 
foton1étert. 

Gondos összehasonl'itó vizsgálatokkal m·egállapitot_ 
t~m; ~o~y a kolo~e,triás ~s a fotometrriás vizsgálatok 
kozepert·eke egymassal n1egegyezö mig a gravhnretriás 
módszer rendszerint magaSabb er~ményt ad. 

A fotometriás módszer 'birtokában kis ér I2t-eket vf>
gezte1n arra vonatkozólag, hogy a vizsgálat folyamán 
adódik~e en1odinveszteség? Igy megvizsgáltam azt a 
kérd€st, hog.r a· H

2
0 2 olda•: bontja_e az emodint? Az 

ered1nények azt. mutatták, hé::Jgy az Oxidálószer nem bc
folyáeolja az emodintartalnw.t Hasolóan nem változ01t(~ 
a szines emodin-oldat szininte:nzitása állás közben, 1uég 
24 óra Után sem. Tehli:t a lugos oldat később is kolori_ 
mettizálható 

A gravin1etriás eljárásnál alkalmazott n1.ódosit1ásaim, 
illetve a !szakirodalomban kot·ábban lmég le nem irt 
fotometriás eljárás bevezetése, mindeneset1'e lényegesen 
növeli a i-izsgálat po.ntosságát„ 

}..,igyelen>imel előadáson1 1elején a glukoffangulin fon
tosságáról elmondo'ttakta, 'tet·mészetes, hogy 'az ideális 
állapot az volna, hogJ a ft. kéreg -és készitményeinel' 
glult:ofrangulin ,tartalm-át tudnánk meghatározni \a he_ 
lyet•t, hogy a készitmény e1nodinban klfejezett ható .. 
anyagtartalmát n1érjük. A glukofrangulln mennyileges 
meghaározására tudomásom !Szerint jellemző és lpontos 

módszer még nem isn1el'etes, Ez a ké.l'dés kép - , 
l bb, k „ ezi >e 

z~ e i utatas1 11rog1amonllat és 
teim máris folyan1atban :vannak · <, 

Előadáso1n bevezető részében megemlitettem . <~~ 
ni,észe,ttudományok 1te1én elért néhány ujahh af 1" 
e d • t ' . 1 0 re n1eny es meg.Jegyeztem, hogy a gJ'Ógysze ' 
f 'I"d' • · res eJ o ese korantsem hasonlítható össze a felsorolt_-----,' 
lágr.aszól'ó f~lfedezésekkel,, ~findazonálJtial a gyógygz~,; 
szeti tudoman)'ok, a :galenusi gyógyszerészet és 

0 
- " 

tura is lépést tart, az általános fejlődéssel és eJ" 
d

• or 
la as muta~kozik 'Ennek dokurnent-álása volt a ~1-, !" d' ce szereny e oa ason1ban elmondott kiSérle;i eredmé 
isn1ertetésének ny-, 

rnegyunlc Az ország dolgozói lázasan készülő 
n'!k. a harmadik nui7us elseje \méltó megünnepc 
lesere 

A ifelszabaclulás 0ta a nuiius elSefe nem 
csak a munkásság! szervezett kiá}lása és ~ 
mut.atkozása, _hanem az, uf, az elvégze_tt hata], 
~nas tel1esitnwnyelc \lemerese is. Hirdetjük! 
innen indultunk, - hir detiük ide érkeztünk 

F'ilmrn lcivánkozik e;nnek a három évne' 
munkás története„„ Hogy 'látva 'lássák ezt a ron 
iaiból ujjáépülő, egyre inkább virágzó orsz 
gof ,,El a romokkal/" ez 'Volt a jelszó 
ugy Mt1zi/c, még sokáig ez is maracl 1a jels 
vunk.„ Mert a mult sötétségéből előmerészked6 
folyton u7abb tr01nok/cal V,lcaclályozzálc az ujj 
r!pités száguldó tempóját. Az elszabaclult léle 
titkos fe..gyvereivel tovább 'bonrbázzák a felsz .. 
badult >:munka nyílt eredményeit „_··· 

Megyünk a harmadik niájus elé.„ És amikor 
ir;ira lemérjük az utat, az legyen legfőbb feldf,; 
aatunk, hogy 'örölcr· e elnémitsuk a clemokráciif,, 
életére törő nyi'lt s:Wndélcu titkos fegyvert,ltet.' 

Ennek a mostani kiállásnak tehát soha neift 
látott egy1égével kell bizonyítani a . 
munkásság megdönthetetlen e)refét 
hiszünk és építünk : ·'„ 

Az 'ország minden clolg0zó.ia tagja valame., 
lyilc szakszervezetnek. Amikor .a szakszerveze• 
tele kivonulnak a harrnadik május elseje me; 
neplésére, ez egyuttal a 1niunkásság egyete 
állásfoglalás.a, tiltakozása és tüntetése is. 
mindenkinek ott k':ll lennie„„ Mert a rná.ius els. 
je nem a politikai pá«toké, hanem a vÚá'g !:tol 
aozóinak hatalmag felvonnlása. Egy tnap? 
ugyanazokban az órákban :milliók lába és sziv 
dobban, hogy !hitet tegyen a irnind iobban mW. 
becsült munka örökkévalóságáról .„ „ „ .··„ 

F,elme1ül a kérclés„: szakszervezetünk gyó!ÍY
szeresz-szakosztá)ya hogycm ~zer epeljen e.zen; · 
felvonu7:5son? „ .. „„ Valaki azt javMolta, lw 
egy gyogyszei tárat ábrázoló kocsi menfen 
gig a menetben „: Enne.le a goruiol.atnak a 'flU'. 
valósitása >lehet, hogy rrvutatós cle lényegéb 
teljesen lélektelen. Mert el tud~nk képzelni 
kovácsmühelyt, legy szövőszéket, még egy f 
ton-rnüköclő tnblettázó-gépet is l'le egy iVé 
döcögij patika nem lenne egyéb valami u 
mas, itt-ott rmosolyt fakasztó lé/J/ílcépnél. :A'z 

;(l'YóGYSZERÉSZ 

nem lehet célunk, hogy csak olcsó, szinte 
ári ötletekkel tarkitsuk a (közelgő május !ilnc 
i köszöntését„ 
De valamit csinálnunk kell, amibe valx5ban 

e/e a szakniának a lelkét is belevihetjük. 
tsunk fel egy sátrat. li;iuk ki 7á..: Az M. M„ 
Sz. Gyó'gyszerész-Szakosztálya és adjunk 
yen egyes qyógyszerekd Elsősegély-nyuj
„ra gondolunk, esetl.e,q egy-két orvos bevoná
al. Nem kellene patilcarberendezés, •e,lég egy 
, vagy egy polc. 'Hagy továbbrnen.iünk, le
e ennelo a sátornak apró mellékállomrforú is. 

Jvá,ny falépcső fölött kis pihenő, ott 'áll a 
ógyszerész„„ 
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Erről is 'le,het még vitázni, de a lelket eb
ből rnár nehéz ef,alkudni. Hogy honnan vesszük 
a pénzt és a gyógyszert? Közad:akowsból„ Első
sorban pedig nem is a gyógyszert6.rakra szárivi-· 
tunlc, hanem. .a gyárakra és a különböző szak
mai képviseletekr e.„ 

Legyen ez a heharangozásunk felhivás is 
egyuttail az érdekeltekhez !Mi peclig kapjuk fel, 
töltSÜk meg :bel.ső tartalomrnal . R,zt az ötletet„„ 
ÉS akkor valóban ugy megyünk a Vul,rmadik 
rnMus elé, hogy miticlen munkástestvérünk lá.t
va-látia · itt vagyunk >és segíteni alvar-unk. 

(SZ) 

Gyígynitények a gyógyitás szolgálatában 
lrta Varró Aladár Béla gyógyszerész 

(Folytatás„) 

növény természe'i sajátsága teszi szükségessé, 
l •tudnunk kell, milyen fonnában használható„ Nen;i 
ömbös, hogy a friss növényt a száritot!tat vagy a 

''.iöbbéves növényt használjuk fef' ~éljalnknak. A ~ürölt: 
'.friss állapotban„ az a:UJ arozs iegyéven belül, a l{u~·y~--· 

benge lkétévi rakt:ározás után használható 
, A friss növén;r. \agy flunak valamelyik része, DJers 
Íllapotban salát1ának lesz eU(észitve, vagi· 1evelé:: prése_ 
lik ki Ilyen kivonatok g;várilag készüb1ek. 

G'J..ógyszertárban a növények szári 'ott állapotban 
'fannafr raktárolll éS az elöirásoknak megfelel~en készül_ 
ó,ek a [gyógyszel'ek 

A drogok 3 ter1nelő:'.iő!, gyüjt.őtől száritva, termé
szetes alakjukban, felvágva, es'etleg hán1i0zva, vagJ dur·
ván poritla tke1ülnek a nag;rkereskedőkhöz. A pilula, 
l'abletta, arup, ke~1ö'cs, paszta stb. porított:! drogbót ké_ 
szül Solcszot· kivonat (extract'un11) készül a !drogból A 
• nat hig (fiuidun1), sürü (spissum), száraz (siccum), 

-~z: ~óbbi {Po11thatö. Körülmiényesebb :az előállitása a 
fitiid extraet,umoknak, de előnyük biztosabb ~!tartható_ 
ságuk és kén:velmesebb adagolásuk. A Idvonó 1anyag viz, 
alkohol esetle.g aether heeton, az anyag minémüsége vá_ 
logatja' 
· A vízzel val,ó ílrivonást (n~acer~t\io) nap~kon át, 
föhb5zöri felkeveréS 1neilett szobahő1nérsékleten végez~ 
_zük. Néha 6-1.} órai áztatás is 1negfelel Ez iaz eljá-

rás nem 1nondható '11gyan tökéletesnek, és csak ot't al
kalmazható, ahol a melegi({iés a hatóanyagban csökke
nést vagy elbo1nlást vonna maga után Fol senhae, folli „ 

cul_i sennae, iradix vaieriitnae-nál pl. ezt az eljárást 
ajánljuk , 

Egy másik 1gyógyszerkészlitlési eljárás a pállitás (dL 
gestio). m~ly;et 30-40 f'okon vég-zünk, hasonló hkhól. 
1uiut a kivonást. 

A Iegg)'akrabbain használt eljárás a forrázás (infu .. 
sum) !Ez abban ~1~ hog;r a kimért: drogot l<eforrázzuk . 
többszöri felke:\ierés mellett 5-8 percig áIInOC hagy,iuk, 
Jdhülés után fúnyomkodva 1eszürjük„ 1An1ikor egy 
g;l-·óg:rteát (species) készitünk ugy ·azt rne1egen. vagy 
forrón itatjuk 

Nehezebbe~1 k'ivonható. fó1eg fás részeke't, (lignnm„ 
cor.t,ex rhizoma.) t:artafrnazó drogot, teakeveréket me~.~ 
főzünk •(decoct'um). A drogot apritla itesszük fel fii 

szÖ\ett~ni' összetéelétöl függően 1-2, esetleg 30 perciJl 
is főzzük. Melegen ild.°'pl"léseljük ks fi1~5:áljuk 

Ke,·ésbé 1Jl'ŐS hafásu teáh:at, Jdl'ona.tokat az orvos 
utasit~í.sa szl':'rin:t odahaza is elkészithetjiik Az erőseb-b 
hatást ~dváltó készitményeke;t) a gyó-gyszen~sz készifi el. 
111;erf1 ez már 1öizolnyos gyakorlatot és szakértehnet kL 
ván. 

~4 vizzel lli:észült kivonatok nem állanak el elkészi_ 
tésük !után felhasználandók; kön:nj·en gombásodnak„ 

l KDl~meiUU f ri~YH mó~ai 
~yógyárunagykereskedés 

l.ékel.eli felkésziiltségé1Jel áll 
b„„ vevői rendelkezésére 

cím: Pharmochemia 

Budapest, V„ 
T e 1 e 1 o n 

Budapest 

Gr. Klebelsberg-u. 8 
120-356, 120-815 



198 

ezé:nt minden alkalOmr a frissen késiitendÓ1~„ Az orv~ 
ezt !kell; alogy figyelembe vegye rendelésénél és csak 
azt a 1nennyiséget rendelj~. mely idő alat az elkésrl
t~tt gyógyszer· sernnrHyen elváltozást nem szenved 
Bá_r niint tudjuk, a vizes kivonással nem mindig has~·. 
náltuk ki 1a drog összes hatóanyagaP·. de sok esetben 
a hivánt cért elértük 

Tar-túsahb és sok ese'.·ben eélravezefóöh az alkoho# 
los, (aetheres stb.) kivonat, a t i n e t u r a. Az erő_ 
seb hatásu tincturák lQ-:-20 százalékosak éS a Pharma .. 
kopia elOi.rása szerint 1készülne}j, A későbbiek so.rán 
amennyiben ettől eltérő ar&tyt ajánlanánk, minden 
P.setben külön kihaugsulyozzuk„ Jólzárható edénybe tesz .. 
szük az 'előír ás szerint m-eghatározott nwnnyiségü dro_ 
got és kivonúszert. árn:rékos helyen szobahőm,érséldet 
n1elletll 6--,8 napig, többször felrázva. eltartjuk, vegrq, 
teszürjük )és ha kell, :f:i_J{~á1juk, az elöüt mennyiségrP 
kifegészitjük. A kész tinctura t.eljesen átOOtszö, 

Friss növényekbó1 is készülnek ,gyÓg;\-'szerek, e.zt: 
azonban rendszerint a gyáripar állitja elö, mert készi.. 
t.iésük és konzerválásuk \különleges fel'szerelést igénye}.. 

Cseppekben adjuk a tdncturákat, a forrázatokat: 
föz-et0ket kávés vagy evó1{analanként, a flu~dextractu •. 
mol{at káv,f:skanalanként vagy cse,ppenként. ugyszintén 
cseppekben az illóolajokat. 

Nem kell különös precizU.ás a ne1n 'erős hatiásu dro„ 
goknál'„ Felnőtt részére egy csésze teára 1 tetézett evő 
kanálnyi~' veg:riink 1(ao1,enny'it 3 ujjunk közé veszünk), 
Ez a mennJiség virág és levélnél megelel 3-5 gr-nak; 
kél'egnél, g:rökél'nél 16-10 grln.ak. 1 csésze vizet 150 
c:r-nak szá1nit1Unk \Erős mérget tartalmazó drognál az 
O! vosn<!-k ii:;merni kell a !pro dos'i adagot. A therápiai 
hatás ki\ áI~ásána]{ szükségszerüSége állapítja 1neg, hogy 
a teali:ever:ékeknél az egyes drogokból milyen {li-tiennyi
séget :irjunk elő„ PI egy (köptető keveréknél am'ikor a 
pri1nulagyökérre épit,jüli fel :a teakeveréket,' ez esetben 
30 százalék a. gyökér· és 70 százalék a kisérő keverék 
Erős hatiásu drognál fél-1 százalék 100 gr keverélu·e: 
Ezek a gyako1Iati adagol{ 1a felnőttek recepturájár·a vo_ 
hatkoznak GyermekeJ{ me2'felelő kisebb adagot' ka.pnaI<, 
!lmeffe,tt az 01"vos·nak mérlegelni kel a kisétó specit',S 
ingredient.iáit. 

.A rendelő szake1nbe.rnek is1u,erni kell' a növény ana_ 
:0~1~.i fogalmait, lignum„ cortex. radix, rhiroma meg„ 
Jeloleseket. A kéregnélküli fa lignum decorticatun1, a 
hagJ 1iragyökér bulbu,s, a virág flOs, a gyökér kérge cor
tex radicis stb„ 1\Iinden kétsé~ef és kiétértiehnüséget ki 
kefl izárni. a tecepturai hel;res n1egjelölésseI. 

Az adagolás, de a drogÓk species formájában való 
rendelése is egyrészt g;ra.korlat., tapasztalat, főleg azon_ 
ban a drog ismeretének kérdé.se. Ezért hangsulyoz:tuk 
be_,.ezei'önkben, hogy a. drogok tüzetes ismerete, gyakor,. 
lati. n1egismerése, n.~ennyire fontos az orvos .é-s az ex
pediáló ;gyógyszerész sze1npontjából .már azért- is, mert 
a gyógynövény recep.tura ,a legtágabb teret biztosft a.7 
egyéni lrezelésre. · 

F ő z e t n é 1 (de forr·ázatnál is /kisebb • t'k me.r e „ 

A GYóGYSZE]- .•GYÓGYSZERÉSZ 

A gyógyszerész 
·Közismert tény, hog;r a gyóg,Jszerész._foglalkqvis
mint olyanról, a nagyközönség alig tud valan1it az 

zságnak ntiegfelelőt, s azt is, a1nit tud céEudatosan 
m S való tények megisnierése, hanem csak felületes 

is- külső látszat ala1Jján \eszi tudomásul majdnen1 1nfin
dig. Amig ugyan]s a többi é;r :-el'r:nis·fgi foglalkozás mi
,. é't.e \sokkal jobban és '11el:resebben él a köztudatban, 

;::'addig a miénkről vaju h keveset tud a nagyközönség 
A fontosabb hatóanyagok közül? · Ugyan mi lehet az oka ennek? Mi lehet az oka, 
a) a z a l k a r 0 i d á k tu!nyomór[sze 'hog~' rólunk olyan kevés .tárgyilagos ism·e'rete van a 

megy a főzetbe .közönségnelt:? Véleménl em szerint az, hogy a tni éle-
b) a g l' Y e o s i d á k legnag~ obbrésze fo:-r'}:·" Ífink, foglalkozásunk bizonJos zártkörü ~ellegü volt 

vízben jól o!dódilk A dig'italis digitoxinja 'föz.etbeU" _n „~~ dig és !n~a is az é.s ,a gyógJ sz.erészet soha n~m tö-
oldódik, ellenben 1.i.nfusumban telje.sértékü glycosida 01::~· :,ekedett arra, hogy rendszerét, nlibE~'ll~tét a valóságnak 
tot kapunk, „ -félfedje, n1agyarán szólva ön1nagunkról és foglalkozá_ 

1 e) a m a r á k, 'S-Unkról nen1 tartottuk for./osnak eddig a megismerés 
d) n ö v é n .Y z s i r o k é s ;·köztudat1ba. vit.elét. 

o 1 a j o k, A nagyközönség osztá~yoz bennünket •- a kül\3ő 
e) e u k o r t a r t a I o m, 1átsza't isn:-érvei alapján - tulajdonos- és segéd gyógy_ 
f) és a s a po n i n e k, (a saponin-::avak kivéte·<" f.szerészekr_~ és hclmi üzleti éle~et vél életfor.inánkban 

lével) n1ajdnem eredeti mennyiségben ke1ülnek bele„~·~:;;? j\Tá1ni, de árról, hogy inüt .ielentünk :mi a közösségnek, 
főzetbe ···:~.t: mit a közegészségügrnek. mlit a társada~omnak, azon

g) 
1 
a f e h é I j é, k bár \Ízben O~dhatók a me1~·~ .. :::(: l{iVÜ}, hogy '2 forintért !huszárzsir'.":, \agy 2 darab aspi-

gités ffol,ytán coagulálódnak, 1·int kiadunk, vag~ néha egy receptjét elkészit,jük ·-
h) )a v i t a m ii n o J{ · legnagyobb része sziD~é~'.1 '·:foglalkozásunk tudüt~-iányos lény-egéről, társadalnii hely_ 

elvész, : -z~tünkrőI, emberri. ljcgainkról ne':n tud és nag~ on gyak-

i) a z 'i 1 l ó o ! a j (infusun111ál kisebb mCrt~k~'.''.;! ·ran h:ell láltnrnnk, hogy nen1 ds akar tudni semmit Ezzc\ 
ben), azt hisiem, senlrin.ek ne1n mondok Ht ujságot, hiszen jó 

j) f' u s i n o b:. ma.gamm3.l egyetemben ntlnden idolgozó gyógJ szer·ész 
k) k e 1-,-11 é n y i t ő tartalom .. 
l) p e ·e 1t i n e k, legnagyobbI"észbt>n nf:m 

nosithat:ók 

A tfinctur·ában 

a) a 1 k a l o i d á k, 
b) g l y e o s i d á k. 
e) a m a r á k jól értékesithetők, 'i? ;,,„ 
d) a cukortartalon1, 1~· 1 

vitamia 
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a köztudatban 
saját tapasztalata. alapján 1.ne,gg;}'ŐZődhetett 1nár :a laikµ.s 
közönség 1 elünk szembm tanusitott. sokszor bántó és 
fájó 1nagatartásáról. 

Az osztálynéll\üli tá1 sadalom lkialakulásának kezde. 
tén talán idöszerü voh12,, ha mi'. is 1kilépnénk az előkelő 
zádiózottság ködf~~,yol'á.ból ·és a nyilvánosság előtt haL 
latnánk magunkról, hogJ ismerjenek n1eg bennünket„ 
mint a társadalom dolgozóit és értékeit ismerjék 'meg 
v.égzett munkánknak la közre nézve fo~tQs és ,jelentős 
inivol:tát, ismerjék el 'emberi ,jogainkat és hivatásbeli 
szakszerüségünketl Lássa n1eg a. kQzönség, hogy mi ér .. 
i1e 'Vagyunk elsős01 ban, érte dolgozunk tudo1nányos fel 
készültséggel és, mert~ a közegészségügy munkásai va ... 
gJ unk, akik a legfó'bh emberi, értéket: az egészséget 
szolgáljuk, m·éltán rn1egérdemeljük a köz elisn1erését 
tisztele'.ét és végze1:t Il"hUnkánk révén a lnyugodt és blz~ 
tos alapokon leendő életlehetőséget 

Ha igaz, unár pedig igaz, h~gy manapság szinte 
életszükségleit az embernek a .sajtó, an1ely a hirek és 
események közlésén tul nevel, il'ányit és vél'eményt i~ 
ad, a1111ellett ismertet is >Olyan dolgokról, melyek isn1e
r·etköreinlH•u kívül esnek, igJ mi sen1 volna könnyebb„ 
ha a gyógyszerésztársadalom ís a 'napi saj1tó utján ill·· 
ditaná el az. önmagáról szóló felvilágosítási .\hadjáratot. 
hogy ig~'· \ezul"on egyenlőre v:i.UnÖli be a köztudatba sor_ 
sunk égető iProblé1náit. Az ujságok 1'rnak mindenkiró1. 
olvasunk az orvosokról, a mérnökökről ,__ hogy csak ai 
értehniségi rétegeket en1litsem ·- de nem olvasunk a 
l'apokhan magunkról, a gyóg~szerész problémák niiért 

e) v i t a m i n o k, sz;i:ntén J{evés i'es~teség~.;f' 
tnutatnak. · . ::.:.dt. 

f) a z i l l ó o l a ,j o k jól1 oldódnak alkOh~l}l ~:„' 
ban, ha friss növénybó1 készítjük a tincturát kisebb á~ ,. 
illóola.j'tartalom veszteségünk, ntirlti a száritoit drog~\,\: 

WANDER 
g) f e h é I j é k 
h) n ö v é n y i ' z s i r o k és 

olajok. 
i) m u e !Í n. 
.i) k e UJJ é .n y i t ö tartalom 
k) s a p o n i n o k és 
l) P e e t i n e k egyáltalában nem, vagy cs'J~; 

nagyon g;\.:Öngé;I 1hasznosith.3.tók .. 

Felhi.l'juk a 'figJ-elmet m1ég arra, hogy hosszas,'i~~:;[ 
tol'ás után (egy, vagy ennél több éves) a n ö v é ~>Y~.;iC 
e x t r a e t u ni o k hatóanyag Vesztesége~ naiYott'.l: · 
jelentősek \„'.J'.:~~ 

(Viosterin) 

a legrégibb 0 2 vitamin 

Csomagolások olaj, 
25--50 dragée, 
on1 10 .n9 . 
forte inj 15 mg 
D2 forte + A inj. 
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nem jöh~tnének a nagy nyilvánosság elé?! Egy_e.gy, 
~gy~bba~a egyé:nl ellenszenv s_ugalta cikk olykor :meg .. 
J~len~. rolunlt, subjectiv tollból. ami !még jobban ári 
hunevunknek.. 

, l\Ieg kellene li:eresnünk annak is lehetőségét, h.ogy 
neha, egyik n1.ásik fővárosi napilap, vagJ' hetilap vala~ 
hogy~n helyt adna feltilágos_itó cikkeinlmek, hiszen 
ber~elnkben vannak jó tollu, tisztán 1áfó, hivatás sze_ 
rető. öntudatos és tlldon1ányosan %:épzett elvtársak, Idk~ 
oek nemes intenció szülte gondolatait szivesen olvasná 

a. közö~ség, ah:ár mint lsmere~adó közlemény, vagy ,<_::~~ 
dig sz1nesen n1egirt szakmabeli riport [egyen is -- ~--> 

. , ~olgozó_ gyógyszeré~2i, ki !Ott álls~ a tára. n~~- -··:t-·:: 
h~' atastudatod n1agaslaitán, emberi gondi' aid 1_ •• - · ef:it_„, /' . .H.O~epetft\>:-
- varosban, vagy faluban - nem gondolkoztál m;--: :,-
ez~n:.r Gond~lkozzál és cselekedj.é}5 hiszen rólad "~ 
szo, onmagadrol, sorsodról, elismerésedről es" 1 b ~, 
l' d ' ~- . n~g ecsu.: 
e_se ro1, a:n:1ert tennr,_ dolgoz~ szép és nemes lköt.ele,s2S 

seg neked, neke1n. rn1ndanny1unknak egyformán! -
LOSONCZ 'DEZSö, Devecser:'.' 

tt A. GYóGYSZERÉSZ ---
zárva a küiföldtő!, a hazai tudomá11)'0'8 munka 

· sem volt zavartal1a;n és eléggé intenziv s most 
·kezdenek lassacskán kibontakozni ismét a 
gyógyszeir ész.ette! kapcsolálo.s tudományok is, 
amelyeket miciőbb közkinccsé kell teimürrk s 

· , zen a téren is sürgősen meg kell indi tanunk 
!tz épitö munkáit. 

Ez.ért szeretettel hivjuk Kartá'.rsainkiat, 
kiknek a gyógyszerészi tudomáinyokka~ és olota

:. tássai foglalkozó professzorok és asszi:s'llt1en1sek 
örömmel ál!wngk tudásuk legjavárval rendellie
zésr1e. 

Tájékoztatás 
A gyógysz.erésztwábbképzés, m:ly,et are 

. lőtt a Magyar Gyógyszerészrt;udományi Társa
ság keretében rendeztünk meg, a 37.348/1939. 
VKM. 'SZ ,.1"e11de!et1:1el intézményessé tétetett, az 
orvosi továbbképzés nlintájárn, Budapesti m k:i•· 
vül az egy.elemi városokban is .. 

a gyógyszerésztovábbképző tanfolyamról 
lrta: Dr. Mozsonyi Sánder ny. r. tanár Budapesten a budapesti Gyógyszerész TeS-

. tület, vidéken az Országos Gy6gyszerész; Egye
sület a mu~bban is a legme~sZl:bbmenően támo· 

E lap, )iasá1bjah1 ismételten voit már szó a 
2'f~%YSZi~res'.llt;iv&bbképresről, anli 11'emcsaik am
b1moz':'s ,k:_ir,ta;isamk ösztönös [,ellki1szükségleté
nek. k1e!eg1teset, nemcs·ak ai tamitó-profess:zorok 
ta'.'11tam • akmását, kés·z1ségét, hanem. Kjarun!k 
sznlllV'onal:;nak .emelé~ét. és közegés2lségügyünk s 
ezzel hazank erdekmt 1s hi1vatott s1zoilgálni, 

~indig örömmel olvastuk a gyakmr6 gyógy. 
szeresz'ek m1-~yi:l1~_tkozá:sait e témakör1r-el kap
ts?la~ban s koz:ottuk 11egut-Obb e lap márc. 16-l 
szam~b:;n Cs_eitei Károiy hajdunániási kaJrtár
sunket rn, ~k1 kom<Jly elmélyedéss~l. na:gy pá
lyai~zeretettol áthatva, őszfa1vén fog<liallmzÍk az 
e targyb!'n. felmerült pi1oblffinákkal s ,egJ"ben 
számos tirtel<J;s és megs:zivlelésrn érdemes gon
dolakot vet :11<Jl, meilyekre néhány sorban szeret
nénk refl,ektálni 
' . Itt V1an mindjárt a könyvkérdés Mondhat. 
m a gyógys.z<>rész-et minden szaikágának van 
már magyarnvelvü -szalkloönyrv.e Ha ezelket li' g
ai11~bb a tehetősebb kartársak megvásárolnák 
(hat még ha olva;sgatnák is). mindjárt több je~ 
iemre ,me,~ a:zokból 1és minjárt 111agymértéiklbei1 
fokoz;idnek )<:Mtárs1a,inlk tudássmm.ja és gyara
podrr;ek szakismeretük. A h@ioru alat1ti külföldi 
szaku9dalom moist érkezik lassacskán hozzánk, 
a~ V„-1k M_agyar Gyóg,VISZJ -~rkönyv elkésúbéSe se 
v:;rhat mar sokáig, ame[yet bizonyárn ismét 
UJabb és ujabb sziak:könyvek kommentárok stb 
megjelenése fog követni. ' · 
, ~ _Magyar GyógyS":zierés:?Jtud'ományi Társa-

sa;g- roV!'rlesen megjelenő „Értesitő" -.ie is a fonto
~abb külföldi és ha:zai tudományos eredmények
r~ ~iiiékoztatni fogja kadtí,rsainkat ha némi 
kis aldozatot mem sa.ináll'nak és ,eJőfizetnek ar
ra E lap természetesrm könyvi1sme1tetésE!l<Jet és 
a~ <;gveitemen elkészitett disszertáció-kat is kö
zolm fog 

~ továbbkélJZÖ tanfolyam is meg fog in
d~lm. ~a lesz €'1eg jelentkező. 

' M:md:•z ·- tudjuk - 11én:zl5e kerül. de '] 
dozatvállalás nélkül nem ihafladhatnuk el"·· a -
. ~ülönös örön;m.;1 olvastuk Csejiilei k~:~riJ 
ctkken~k a~ i; res?Jet, fü11l"ÍY arró1 szól, ho'gy 
mennyire. lli:~~ra:iyosan b~folyásolja a tudomá
nyos felkeszultsegben vialo elmaradás az egész 

gyógyszerés2'i k:art és hogy ha a ·felszínen' 
iabkar .az m'1r,~dm1 }aila:d\üa lkíelíl. a loorral, tudá..,_ • 
an es mun,,.amouJszerekhen egyarárnt. 

. Fontos megállapitás ·ez egy gyaik()rló· 
gyogyszeré~z r•észérőf, ment ha mi a tudomá,. 
nyakkal hJ1Vatásosan fo,glialkozók mondjnk. el . 
e~t, akiket elföguJ.tsággail lel~'t vád-0Ini ~ s e 
vadhak van is a:la~ja, mert mi valóban elfo:guil•. 
tak vagyunk .e t<ikmtetben, de a gyógys·zerésZllt 

i gatott bcmnünket, most is szá;mikuuk erre az 
összes szakkmpcmációk és igy termésmtesen a. 
Szakszerll'ezet részéről is, mind .erkö'1csi, mind 
]Jldig anyag:i :tekintetben. 

Az igazi célelérés a'z :volna, ha a tcJv:íJbb
képzésre leginkább ráut-a:lt kis falusi kartár
sai1nkat, akik saját anyagi erejükből erre nem 
képesek, ugya;ncsak fel tudnánk hozni néhány 
hétre egyik ilyen tanfolyamra, ugyhogy 
ez nekik költségb\' ne lmrüujön, sőt a község\ 
orvosok példájára, ingyen !helyettest is kapha\,. 
nának erre a:z 'időre. Ma ily támogatásra az á1

-

lam, s:ajnos, 11,em kép1es De gyQgysz,erésztársa.
da.Lmi akcióvtal, ugy vél1em, meg lel~ rtme oldani 
ezt a kérdést, hi1szen tula\jdonos Q<:artáJrs.aink 
részéről üagy me1.gértést látunk minden vona-

és a közegé~ts•~gügy érdekében, _ rz ~aM,11; .~ · 
n~m lesz elegge meggsőző minden ir&ny;biacn, ··; 
m1g ha egy gyakorló kollégánk mondda ezt a'k'. -
kor ennek a megáHapitásnak kéts'é.gtel'enüi' na.•. 
gyobb iaz el'.) 0 je s ~"eméljük, az eredménye is na;. , 
gyobb lesz .. Vajha igy töTténnék ,.;„; 

Mi most ismét priábállITrnzunk Megindítjuk 
az akciót a to.vá:b:bképzés ü,gyében. · 

, A békeévekben számos ilyen t1anfolyamot " 
tartottunk, amelyen sokan vettek részt olya·)h 
n?k, akik ~mgy tudás'szomjulkat kivá;ntáik o1ta, 'íc t 
111, v.agy ugy :éreziték, hog,y alz öntudatos gy6gy- · ' · 
szeres~ az időszerü szaldsa:ne:rlateket nem nélkÜ' '~ t 
lfo~heti, vagy 1~set1~g olyanok is, akik e.gy kissli !;,! 

e1 akarták cserélni a vidéki 'élet e'gyhang"Usá.1 
gá,t. 2: fővá19s, z~j<Js forgatagsáJgá'l'.al és. sz:óra-
kozas1 lehetoseg•eveft. - · •• -, 

. A, tanfolyamokon résztw1tt kailtársaiÚik sza·Y,~ 
v::ibo'l, 11 wleiből örömmel állapithatjuk nmt,,; 
".'undoo alkalommal azt, hogy hasznosnaik és ' 
~rdemesne~ j;ai;tották az iazokon VaJ11Ó részvételt '1' 
es n.em s~J n~lták sem iazzal kapc:so11atban feV !•& 
nierult k?ltseget, sem a fáradságot. .:. :;~ 
. !'- haboru utolsó éveiben a bombázások. 

a_::utan . az ostr_an:i. ;11iajd' a felsza;badul'ást kö\'$
~o ne/;ez utazas1 vJSzonyok 'és 1az infláció tölit!.' 
ev;-m ait nem tették lehetfüné a tocvábbképző tanú 
folyamok megtartá,sát Néhánv év ót'w a :Ma.• 
gy_ar Gyógyszerésztudományi Társaság É~< 
~oJe, - am_ely azt pótolta, - szintén eJina.'i;. 
ra~t, most .. mdul meg ujból Most ruzonbiµl; 
~~1kor .a: k?zlekeJ~és ismét mondhatni csivkn~~ 
h.~ebeh szmvona:!on van P pénzünk s~abilizá'. 
lasanak c~udája ko'nszolidált viszonvokat te,. 
r;mtet!'. n:nss lkomolv akadálva annak, hogy ;i; 
te.n~ _is UJ?ol munkához fogjunk Nagyon -
potcJlm valonk van A háborµ alatt ej vo:!tu 

lon az áldozatvMlalás tekintetében 
A:z alábbiakban röviden vázoljuk a mult

ban tartott ,t1anfolyamok redszeJ'.lét, .azzal 0J cél
lal, hogy ezek i1smemt<íben közöljék válaszaikat 
táj ékuztatásunkrn azok a kartársaia1k, abk a 
legközelebbi ,tanfdyamra· jelentkezni óhajta
nak. A dollgok természetébő[ l<Jövetkezik, hogy 
más i end-szert kell követm.üuk a budán:iStJi és 
ismét mást a vidéki Utartá,nsak i;má!mára tar1tan
d6 tanfolyamok tekintet~ben,. 

Budapesten több alkalommal mindig hoszc 
szabb ~dön. 6-8 héten át, hetenként három
szor, a I<Jéső délutáni, illetfüeg zá1 ás utáni idő
ben tartottunk naponként 2-3 órát, mtg a vi
déki jelentkezők I'észér)~ 1-2 héten át mÍJ,lden 
nap d .. e 8-2 között adtunk elmé1eti és gya
kC1r lati to<Vábbképzést. 

A fontosabb táQgyak a következők voltak: 
Elméletiek: 
Receptura, gialenikumok, sebé'S'.lleti kötöző

szerek, jog.szabályok és ·ethilm, közegéswégtan, 
gyógyszerbn, a gyó,gyszertá[ak és a 'gyógy
szerellátás eHenőrz.éSe, mezőgazdasági kémia és 
növény;védelem, (csak vidékieknek), -ujabb 
gyógyszerek ismi:rtetése, k<er>eskedelmi ismere
tek, hazai gyógynövények, stb 

Gyakorlatiak: 
Vegyi ,gyógyszerek, dr ógok és ga1eniku· 
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=-........................... """' .............................. ...... 
Megbizható szöl~cukor készítmény a 

DEXTROSE 
„KrystosU" injekció 

Kapnató 
5, IO, 20 és 400/o„ os oldatban 
I, 5, ID és 50 ampu!hís 
csomagolásban. 

Krvstosil: PH. H„ IV. eiöiratának 
meglelelö Dextrose pm·iss krysl . 
sec. Szilágyi. 

Hészili és forgalomba hozza: 

mok felismerése, e1.üm1őrző és tisztitási vifnsgá, 
lata, , gyszerü kvalitaticv és kvantitati;v analízis, 
elsősegélymyujtás, ·sfö 

A fent elmondottak sz·errnneltartásával ké
rünk tehát wálaslZit az érdeklődők részéről a kö
v.etkezökre : 

1. név .. pontos ciml;, a gyógyszert&r bélyeg., 
zö.le .. 

2„ A budapes,ti, szegedi, d;_breceni, vagy a 
pécsi tanfcítyamon kiván-e résztvenni? 

3. A folyó évi junius hó második felében, 
vagy a szeptember jló második felében tartan
dó tanfolyamra jönne-e fd, vagy eset~ ;g más 
időpon,tban volna számár.a alkalmasabb a tan. 
folyam? (A vid!éki egyetemeken tartandó tan
folyamok ideje küiön megbeszélés tárgya [eS'z 
majd.) 

4. A \budapestiek és környékb1:iiek rés·zére 
hétfőn, szerdán, pénteken délután 5-tfö 8-ig 
tartó, május hóban kezdődő és juniusban vég
ződő, vagy szeptembe1bffi! kezdődő és aktóber
ben végződő 4. vagy 6 hetes tanfolyam érde 
kelné;~? 

5. Esetleges különleges kivánsá,gok és meg 
j eg)'zések? 

A fenti kér dopontokr a adandó választ, 
amely egyelőie nem köteJ,ez5, csupáH tájéko2-
ta;tásul szolgál, a budan sti Egyetemi Gyógy
szerészeti Intézetbe (IX , Hegyes Endre-u, 7 ), 
ké1jük egy lev-elező lapon beküldeni e közle- -
mény megjelené.sétő! számított 8 napon h lül. 

Természetesen a többség kívánságát fogjuk 



figyelembevenni a tanfolyamok megr1 ndezése 
során .. 

_A tanfolyamok dija -1' jelentkezők számá
tól függ és előr€ilátl1Jl>tólag 100-150 Ft.. között 
f<;>g mozgnL Az arra 1·ászoruló, nehéz anyagj 
v1~zonyok között lévő km tárnainlmak enged
menyt adunk, vagy esetleg ingyeü:l is lá.foo-at
hatj.ák a tanfolyamo,t Kérj ük ilyértdmü ki;án-

ságnknak kifejezésre juttatását a jeientke 
alkalmával. . :. : 

_A ta]_]folyamok elvégzését hivatalosan iga'' 
zolm fogJ nk.. ,' 

, A gyógyszerészko:rpor ációka\ fel fogj 
ke;"m. arr ':, hogy a t&nfolyainra j.eJentkezök 
s~amara _igyekezzenek olcsó Iakást és e!•látási 
brztositam, --

A nemoklevelesek ügyében 
Szakszervezetünk gyógyszer ész szakosztá

lyának intéző bizottsága az alábbi felterjesztés--
sel fordult a két füJ,Bték,-s milüsztériumrhoz: 

Közoktatásügyi l\fo:üsz;er Ur ! 
Nép:jóiéi• Miniszter Ur ! 
A kér dés: az u. n.. nemokleveles gyÓgysze

rés'Zek helyzete, anünek megoldása miatt a Ku!L 
tusiiminiszt, r :Urhoz forduJunk, nem ujkeletü a 
8.'l~á;~an; A m~l1t rnndlszm _ai1:1yi m;ás tsrh'f'l 
oroksegevei egyutt, demokrnciank er dekéiben 
~zt a prnblémá,t is Qiquidáilni kivánjuk, arunál is 
inkább, mivel ezt az egész komplexumot mint 
az el!enforrada.hni 25 év minden tény]'; 

0

dését, 
át meg át járta a politikai megtorlás és az ok. 
talan üldözés. Ilyen ért1eiemben s'zerntnők ren
dezve látni ezt az ügyiet, mert türh1 tetu.ennek 
tartjuk, hogy áz, ,ellenförn ad.a.lom ma1g;vetése a 
demokr áciá:ban tovább IVil ágozhasson, 

A gyógyszerészi <tanulmányok csak alig né
hány éve tekintenek viss~a egységes , : gyetemi 
kiképzésre, Még a közelnrnltban 2 éves gyakor
noki és 2 éveg egyetemi studiumból Mlottak 
Ezen •tanufilnáJiyi Tends•zer szirute f1_1Jkinálta r. 
szegényebb sorsuaknak SZO!rgalmi ]dej ük meg
szakitását acélból, ho•gy az egyetemi költségeket 
előre megker1?ssék Igy ilassam a gyógys:zerész
i<épzés mindinkább két egy:mástól csaknem füg
getlen llllethodikai rés2lből a!.akult ki. 

A fehér tenor kormányaitól a fasizmns po
litikusaiig mind eJ,sőso:rban vetettek sz1emet az 
rogyetemre, m1nt az ornzág tudományos és veze
tőréteg utánpótló rez,ervoárjáia, s annak szellile
mi kolonizálását eminens érdeknek tartobbí,<:. 
M1v8il azonban szellemi tartalékból retrográd 
i.rányzatban nem sok telik, J1,há.t ezen célkitü
ZéSüket intézményesen biztosito-tták, oly mó
doo, hogy ia politikailag cswk legki1sebb mérték
ben gyanusak elől az egyetem kapuit egysz,erü
llll bezárták Tervük k1°rnsztülvitelébéen a tu]c, 
zott óva.tosság non 1plus ultráját követték €1, 
amenny,ihen fa.ii-vrullási előitéletek teréi'e i1s •á,L 
sikollva, végül rendszeresen kizárták a radikális 
eszméktől sohasem érintett osztáJ!yok fiait is .. 

A gyógyszerész-hallgatókna.k az .egyetemre 

------·-------

vi;ló felvételénél természetesen sziü:ltén mm·a.{ 
dektal~nul ér'.'ényesül.t a rigorózus osztályér
dek. Jolleltet n<>m irtt k1czdődött maga a tanua} 
mányi idő és a gyakornoki felvét.el is nume, 
rus clausus ,alá esett. Ily módon a gyógyszeré-', 
szet volt az_ .egyetles páilya, ahol két numerus ' 
clausus akadályworr·seny>én át folyt a vess~őfu-' 
tás. 
, Mindezek r.ekapitul;íJá,sánál most már rta.. 

lan„ felesieg<;s is külön kihangsnlyoznunk,. hugy e 

elsosor ball eppen torhetetlren bal<J!tlali beá!lic 
tottságu kar társaink, akik meggyőződésülkt 
n1:m rejtették véka alá, sőt cselekedeteik révén</ 
a~ akkon koreszméll(ek megfolelően hlrherubek 
voltak, a gyakornoki bizonyitvánnyal a zsebük- ,:, 
ben az egyetemi felvételr őI még, csak :wm is áJ. 
madhattak, vagy ha mégis megloéwény;2zték "' 
tapasz.tailhatták a „kurzus" intencióit és, a ha~ 
talom ernjét. 

. ~agákól !lrtetődik hogy csakis a. fasi=us < 
podrtrkai üldözöttierrn, a s•zakma évtized1 ;s lci:
váló gyakorlati tényk.edésü, sőt merjük ál!itani ' 
nagytudá:sn és képességü tagjaira a kari köiz. 
éiet e~zel kapcsolatban a demok;ácia 1~meg
brzhatobb közs:oereplőire d1~ nem utols6 scirban 
a szaks_zerviezetünk (Vagyis a dolgozó gyó,gysze. 
rész~k igen régi nagy multu, első vonru beli har. 
cosau a gondolunk ]{;@rjük a Miniszter Urat, 
hogy e már nem is fiatal eimb1°rek számára, 
n~éltatlanul megakasztott és nem s•a.iák hlrbájuk- : 
bol elmar·adt .egye~emi tammnányaik pótlására, ,,, 
egy esti, 5 usque 8 hóna(pos tanfolyam szer'l"ez- ,. (,,;• 
tessék, a:m,Jynek befejeztéveir diploma vizsgáira. '• , 
bocsátas1sanak -

Akkor, amikor még a régmult :lleudális ,•
rendszer is meltónak talá;lt diplomával nem 
rendelkező munkást, p!, a fiumei to1pedógyár
ban mérnökké a,vatni, amikor a fasizmus-kreál
ta mérnöki kama.m a szakmában elisment •Du· : 
dással biró gépészek1et mü'l'ezetőket mérnöknek 
elismert, amikor a há;horu utáni népi demdkra:' 
tikus munkásképző intézményeink külföldi, fő- _ .,_ 
l~g orosz pé1d'á,kon okulva m'ndinká::bb megkez•:( 
dik a köZépiskolai és felső szakoktatás <>sti tan., 
fOlyamon vruló terJesztését, akko·r nB1llcsak mél· , 

OBERLANDER GYULA gyógyszertári és laboratóriumi 
felszerelési cikkeket szállit, 
Compra tablettasajtológép és 
párlókészrilékek gyár,fás alatt. 

Budapest, Vll, Nogyati!idi Szabó„utca 31. 
Telefon: 222·733, 

.)_ GYóGYSZER'iil'SZ 

tányosnak és megengedhetőnek, hanem termé,„ 
sze~~snek és jogosnak tartja szakszervezetünk 

1, kérésünk leljesitését. ÉrdBll11es nemoklev;eles 
kartá,isaink legalább is t<Jkinthet&k olyan köz1,;L 
@lóknak a gyógyszerészethez, mint a techniku 
sok a mérnökökhöz 

. Szükségesnek t-artjnk még fo!hivni közok
; tatási forumnnk figyelmét iarra a tényre, hogy 
,· egyetemi tallJévünk 6 hónapnál hO'sszabb időre 
nem nyulik Tbhát jóformán csak azt akarjuk 
elérni, hogy 2 tanév tanu'lmánya kb.. egy tanév 
időtartamába süritessék Meg vwgvwnk győződve 
árról, hogy (lllreg!ett koru kollégáink szorgi'."l
mukkal és él'ett belátáJsuldl:a:l igen komoly telJe. 
sitményre ké!Plesek · 

A ,staibuált példák ala.pj.án ugy V'éljük, 
a kérdés riJy módon valló szerVj,zett megoldá;la a 
kultusz-lwrrmányzat reladaim 

Megjegyezni kivánjuk még: nevezett kar1tár -
6aiiik, kiket ily módon végzettséghez akarunk 

. juttatni, mindössze 10-15-ren vannak, A tan
folyam ténye !tehát precj,d!enst nem szolgáfühat. 
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mivel az ujfajta gyógys«erész•kiképzés foly 
tán, a kérdés fe].számolásáva:l, többé nem adód 
hat i:lyen probléma, 
· Tudatában kérésünk, imitve javaslatunk 

rendkivüli horder'Bjének és a népi demokráciá
ioz méltó uilbörő je~,ntőségének, fordul szak„ 
szervez1etüi1k a Kultuszminiszter Urhoz, hogy 
E\gyben kif.ejezze az összes do"gozó gyógyszer& 
sl'Jek l.ly értelmü szilárd á]lásfoglalásál. 

Bizunk benne, hogy arra igí"n érdemes kar 
társainknak a demokrácia iHetékes szerve visz_ 
sza.il!ttatja azt, amit tőlük a fas~i1111us elrabolt. 
És ez a .tannlási Szabadság t 

* 
Kérjük „régi rendswri\" nemaklevdes kar

társruinkat hogy adataikat sürgősen .i1Jentsék 
szakszerv.e'.zetüruknek Mert az a lehetőség, ami 
most van kialakulóban, az egyetlen és utoilsó 
alka:lom ~esz,, hogy arrn érdemes kartársaink 
oklevelüket m cgszerezhessék. 

A kivonatok ballasztanyagai 
lrta : SPERGEL Y Bf:LA okl. gyógyszerész 

( F olyta1Jás.) 

A SEJT-TARTALOM FELÉP!TÉSE, 

A sejt anyagai a legegyszerübb anorganikus alkat~· 
részekblÖl épülilel{ fel, majd az élelt.folyamatok 'alatt a 
legkülönbözőbb átalakulásokon mennek át, végül is1nét 
szétesnek a legegyszerübb anorganiliU~ elemekre, hogy 
ujból megkezdődj1ék az anyag körfolyamata azj tlnor ga-
nilrus Vil'ágban. 1 

' i 1 ' 

Mielőtt azouban a liörfolya1uatnak részleteiről be
szélünk [2s n1egismerkedünk a sejttai:talom felépiltésél1ek 
és lebontásának li9zbeeső ter1nékeivel, egy fogalmat kell 
tiisztáznunk. E közlemény bevezetésében oly módon 
DsztáJ)·oztam a sejtben l1évő \anyagoliat, hogy annak egy 
részélt az élő íse,jt testéhez tartozó elenrek alkotják, má
sik része tartalékanyag, vagy exkrétum. Ez- a beosztás 
hei)'es akkor, ha a sejt alkatré'szeitl, !mint sejtltartalmatl 
tekintjük, de a n1i célunk, (iekintet nélkül az életfunk
ciókra,. megismer·kední taz összes tartalmi részekl{el, A 
dróg-0k kivonása alkalmával pedig egyedül laz oldható
ság, -diffuzióképesség, a vegyületek stabilitása já~zil( 
szerepeit; bolőgiai cél' lnélkül, De megint :visszatérek a 
látszólagos melléku~ia és a gyakorlati célt! összeegyez
tetni k!ivánom a biokémiai hiegfigyelésekkel, amikor ki 
fog 'tiünni. hogy a protoplazma élő része, szükség ese· ... 
tén, épen ugy lehe~: ~artalék tápanyag, mint az, ami~ 
1nii eddig tartalékanyagoknak neveztünk. Az egy é,ves 
növén)'ek !közül jó példát szolgáltatnak erre pl.. a ga
bonafélék, vagy a mák„ Terméséréskor minden tartalé
kot felhasználnak és amikor .a tartalék kimerült. az élő 
plazma Cpitődik le és vándorlnak annak vegyületei a 
flermés felé, hogy az minden 'f;zükséges tápanyaggal el 
legyen látva. A ntákot azért emli't.ett:em, mert bekap_ 
csolhatom :azt a sok ll.1egfigyelést, mely a morfingyár
tással kapcsolattban törtlénik„ A zöl.d növény minden 

. :-része nagy mennyiségű tejed.vet tartalmaz / termésér·és-

kor ta tejnedv eHüünik, ffátszólag beszárad, de szeren~ 
csére visszan:iar adnak az alkaloidák, mégpedig legin
kább a t10kter-n1ésben Ahogyan távolodik a szár a ter·_ 

111és-r.észtó1, ugy igeotl'opikusan csökken az alkaloida.~ 
tartalom, A szár sejtjei üresek maradnak, a plaztna 
teljesen elitünik .. tehát mÚlden feThasználód'ik a magérés 
érdel{ében, 

Vegyünk egy másik példáit1 az állatvilágból A la
zac ivási ideje lalatlt' setn1mi táplálékot sen1 vesz Jnagá
hoz, közben rengeteg ()etét termel, mel}nek fe.lépitésé.
hez az lzomzalt anJ agát has.zlnálj a fel a szervezet. U„ i. 
az izomzat fehérjéje épitődi.k le és a bomlástennékek
böl képződ1ik a p~ték pro.tan1intartalma. A szükséges 
n~1enn.riségü Calcium és foszforsav a csontokból pótlódik 

A SZÉNSAV ASSZIMILAC!óJA, 

A növényi éle( le.gíont<>sabb éJietfolyamata, amidőn 
a szervetlen alkatriészekből szerves vegJületeket épit 
fel Ez a C·O.-:- és H 20 asszin1iláclójá\al tört,énik Az a 
nagy teiület, - melyetti Jmi át kívánunk tekinteni, megkö
vetell. hogy n1egemléJ{ezzünk legalább néhány szóban 
az asszilrniláció inéhány változatáról, mert majdneni 
minden közbeeső \termék a zöld növénJből, \agy friss 
drogból belekerül a készitményekbe„ Mindnyájan /tudjuk. 
hogy az asszi1niláció első Jtierméke a szénsav 

C0
2 
+ H

9
0 = H2C03, majd H 2CO, + 1,12.500 g kaL 

= HCOH + 0 2 
formafdehyd, 

A fonualdehyd már a ,-iapfény enet giájának felhasz
nálásával keletkezik. Ez az autotrof folyamat, Ismere
tes u1ég olyan ·asszhniláCió is, 1amelynél szükség van 
valamily~ idegen organikus vegyületre, mely ezt a fo-



lyamatot e~ősegi-'i, pl. 1~ejsa\1a. Ez a hete1ot1rof folya
ncat. 

Az autotrof {asszimiláció megint ikétféle leh2t: 
1 .. kemau~otrof, aniikot a C02 redukciója tisztán 

kénliai uton történik, fénJ segitsége nélkül. IIJ enkor 
NH3 és H 2S vesznek részt az oxidációban 

2 .. fotau.oáop, :meIJ- esetben a fénJe-1e:tgia felhasz
náláSá'\'al tö1ténik az át.hasonlitás„ Ez a zö~d növények 
asszimilációja, 

Ez az utóbbi -érdekel bennünket közelebbről. mert 
az a kl'oroplaszztolihan :a zöld fe.s'„ékanyag jel'~nl~téhen 
történik 

Tud\alévő, hogy a klorofill iké_.t 1\-lg tartaln-,m piiol 
festéknek az á és h klorofillnak /keveréke I-Ia megfon
ioljuk, ho'gy ugy a C02, nrlnt a !H20 szintelen vegyüle
tek, melyek a fén;\ energiát niegkötni nem tudják, ért„ 
hetővé válik miért nem lehet 'a keibő eg,Yszerü ke,eré_ 
kéhől asszi'uJ:·ációs 'terméket DJ erni, épen ugJ, mint a 
fotográfiai h~111ezen se1n lehet vörös, \agJ zöld fén~1yel 

kéve't el'Öidézn'i, inert a brómezüst sem kéJH$ ebből a 
két flnJ bői elegendő mennyiséget ahszor beáJni.. Azonban, 
akik fényképeznek, tudjál\, hogy bizon~ros fe~(ékekkel 

a b1óme:t:üst réteget a két einlitett fénnyel 1"lzemben is 
étz€kennyé lehet :t,enni. 

Ez a szerepe a kiorofillnali is és \nliután zöld -szinü. 
a vörös sugarakat abszorbeálva, ezek energiáját 'átviszlí 
a C02 + H 2·0 rendsze1re„ 

Gyakorla:1i szempontból jelent.öség2 van annak az 
lsmeretnek iis, hogy a klorofill, nrlnti k€miai. vegyület, 
asszin1ilációr a inen1 képes, igJ' a klorofill oldat, vagy az 
elhalt sejtek klorofiilja nen11 asszimilál. Ez ;'i- folyauiaf 
szoros összefüggésben van az :élettel, illetve a idoro~ 
plaszták különleges szerkeze~ével Bá1mennyire vonzó 
volna el'm-élyed.ni az asszin1iiációs ~folyamatok e}méleté~ 

::--.... „ ............................................. """"' ___ 

Áfonya bor 
Asthmolysin inj. 
Posterisan kúp 
Posterisan kenőcs 
Alsol crém 
Tinct. Ferri Athenstaedt 

cum et s1ne ars. 

na.9-'lkece&kedO.knée 
ko.ceátea.n 
m.ennf1i&é9'6.en 
kati.katá! 

..... „ ....................................... .... 

be, iuégten1 időzhetünk tovább e tárgl-nál;_ mert-_neii~;-t'
akarok leLérni az eredeti u{·ról. \Vildsiidter é.s Sf-Oll ha~;:: 
tain1as f:anulmányai felölelik ezt az egész kérdést, aZ o,-__ ,:,,~ 
könyvüket ajá.nlom ·chdeklődő ~iaifársahn Szives figyéI„·)·? 
méhe. . 

l\-1ie1őtt az asszüniláció te1mélieirú1 beszélgetnénk 
ne1u térhetünk ki a kloroplaszbák festéka.nyagainak i~·'. <:,· 
mertetése elöl. me1t ezek Ja festékek megtalálhatók t:i;·.· .': 
drógokban. sőt belekerüh1ek ki\onataikba is, Ott el~a ' 
g;) oi san elhonilanak és a (bomláste1·rnékek ,a készFLrné: · 
nJ·ek rendes tartaln li részét ké11ezik. Klorofill alatt á. 
kioroplaszták, illetve a l_s,txotna. zöld festékét értjüii. Ez:, 
nem egységes \<Cg~ület, két csoportra lálaszthatjul{{.<··· 
zöld és sárga csoportra. 

A zöld csopo;:< tart,alma: 
a) ldorofill Co5 H12 Ű5 N4 Mg 
b) klorofill C55 H,o Oa N4 Mg 

A sáiga frakció: 
karotin 
xantofiU 

Ezek a festékek minden zölCI nÖlénJhen ntegtaláL 
hatók és ugy a festékek mo~ekuláris ös-sze:trétele, mini'[ 
azok egy1náshoz iiszonyitott arán~ya, kis eltéréssel. ál_ 
landónak bizonyult. 

A friss levélbéfI egy kg t.art,al!rnaz: 
a) kíorofillt 2 00 g_ot 
b) klurofint 0 75 g_ot 
xantofllt 0„33 g_ot 
karotint 0„17 g_ot 

A fetékek alkohollal és benzollal kivonhatók, 
hogy 1ninden alkoholos tinkturában znind a négy 
megtalálható. l\iinden jól extr aháI~.: ~drógban barna Szí,;, 
nü tartalmi részel{ maradnak Ha az alkoholos kivona.. 
tot b.'.:1nzinneí összel'ázzuk, ugy az két részre különül. 
Az alkoholban ma1ad a sárga frakció, mig a klorofillok 
átmennek a benzines rétegbe,. 

KLOROFILL 

A klorofillok zöld szinti n'itr-0gén tartaln1u, szerves 
Ravak n1a,gneziun;1 \'egyiileteÍ, mel'yeli 'egy n1agasabb al
kohollal, a fitollal. esz;fert. alkotnak 

I 

CfüOH fHOüC; 
II. nu»thJ'l 

alcohol 

a) chlorophyll 

·a) chloruphy!lin phyto! 

A- klorofill a), ugy mint a haip.in, 34 szánatomot 
tattahnaz és UgJana1~nyit tartalnciaz a klo1fill b)-ből 
lehasadó krolofillin ;b) is„ mely azonban a klorofillln' 
a)-nál két H_nel kevesebbet de egy 0-nel többet tartal~ 
maz, A két klorofill közül \az a) kékeszöld, a b) sár
gászöld 

A zöld levél klorofi!aze enzimet termel, 
n1>0lekulát ar. eg}enl'et értehné.ben hidrolizálja és egy, 
olaj-szerii alkohol, la fitol, valamnt metilalkohol válik 
le Tínlui·á'ink kelés, szinte nyontokban lévő metiFalkQ-;-, 
hol tat.íalmának ez a rekació az egJik forrása. 

Ezzel kapcsolatban megen1liten1~ hogy alkoholo~ .
tinkturálnk frissen elkészit"\e csak a sárga festékeket:)' 
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HIRDETőINK SZIVES FIGYELMÉBE! Hirdetési 
_;:Jijaink 1941. január hó 1-tól a következők: 

A boriték e:IBő és utolsó oldalán hasábszéles·ségben 
1 mm 2 50 forint 

A boriték bel1ső részén hasábsziélességben 
1 mm 2- forint 

A lapban lévő hiTdetése:k hasábsziélességben 
1 mm. l 6ű forint 

Apróhirdetés, iegfel,jebb 3 sorl!g 20 - forint 

-:tartalmazzák \áltozatlan ala-kban, mert. a zöld festékek 
~z eml'i.tett enzitnek hatására gyorsan elbomJanak„ !Ez 

'a ·szinvál'fuzás összefügg a k101ofill k1istályos és a11101f 
_;_ módosulatával is, melyekre 1késóöh még v1sszatérek 
1:- Érdekes megemlílfe.ni, hogy a ldorofill fele~te sav
érzékeny vegyül'et~ az oxalsav azonnal kicsapja belőle a 

,- magneziumot, 1niközben a 'lnélyzöld szín olivzöldl'e l'ál
;/-t-0-zik át. !\-'.lás változás ~tem történik a klorofill összeté
,) telében. A 1nagnéziummen:es 1'.:.lerm·ék a feofifin. anely_ 

ből Szintén van a) és b) termék 
A feoftin 1nég épen ugy eszterszerü 1Vegyület, mintl 

:a klorofill, melybó1 a fitolf és a 1.ud.:ilalkoholt leh'idr·o
lizálhatjuk 

Más változást szenled a klor.ofiU, ha luggal bont
juJ{ el, ilyenkor el\Jbb klorofillin, majd porfirin kelet
kezik Mindezen bomlástermékeket 1neglaláljuk a ké
sziitmié-n;J-ekhen.. 

K4-ROTIN 

Szivesen beszélünk a ldoroplasztoli: nitrogénmentes 
festékéről lis1

, a karolinl·ól és a xantofilről, lan1ely niin
dein zö!d növényben és az álla tii szerveze1: ben 1is meg
található. (A karotin tulajdoniképen egyik legelte::j ~dtellb 
képvi'selöje a fPofien íe.stékek: a karotinoidok csopol't 

? jának. 
Ezt a 1tsoportot köz;elehhről is meg kell ~s1ne1nünk„ 

mert találunk benne néhány, bennünket. érdeklő velgyii
let·et. Általában vizhen 10ldhatatlanok, alkoholban, éter. 
ben és zslrokban Jól ol'dha.tók, ezért az alkoholos és é~e .. 
re.s ti11ikturálinak, lalamint. a 'tz-'siros és olajos kivona
tola1ak ls tartalmi részét képezik Szerkezetük lehel) 
egészbf'>n vagy részben alifás„ A Jizinüket azzal lehet 
magyará~ni, hogy a 1nolekuláh:ban a szénlánc egyes 
tagjai között Náltkozva hef:tős kötés \an, 

Háro1n csoportba soroljuk őh:et és minden csoport_ 
han \annak !vegyületek, n1elJek a gyógyszerldvona ok 
alkatrészeit lképezik 

1. Szénhidrogének .. 
K a r o t i n C4oH5s zöld növényekben„ sárgaié

-Páhan és sok :növény pigmentjében. 
2 Oxi.gé_ntartalmuak 
i a n t o f i J, C4oH5sÜH2 zöld növényekben, vi_ 

tágsZ-irn1okhan. ~zek két vegyértlékü alkoholok, me.ly;el.: 
közül a :,Zöld .DÖ\ é..Tiyekhen és a \Ü ágakban töhbnJ ire 
jobbratéritö for1nája fordul elő, melJet L u f. e i n-nek 
ne\:ezihtk mig ~1 balraténitö Xantofil: a Te o x a n -
t i n a tenge.ri (1nagban Ezeken ldvül több vegyértékü 
,alkoholokat is isn1erünk, ~melJeket egy l1:özös név: 
F i t o :x a n t i u o k uel'e 1alatt foglalunk össze . 
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ké.r.ziémén1fek ktizűt 

kr>eeá.teanue kafi-lt-atók 
11-r:irtát é.r. 11-énzteici c..i()met9-r>tei.s6.an: 

11 

Syrup. FAGIFOR 
Arsofag dragée 
Arsofag e.. ferro dragée 
Arsofog e. ferrochinino 
Citargan pulv .. és tabletta 
Citolax tabletia 
Hiperacin dragée 
Neurocit 
Nono zsebóvszer 
Robocalcir.ti sine et e arsen. 
Tonocardil dragée 

CllO'' 
gyógyszervegyészeti 1 a Í> oratórium 
B u d a p e s t, XIV., L e n g y e 1 - u t e a 33 

Telefon: 496-521.. 

Rendld\Ül elterjedten 
zsirsavakhoz, főképen 
''iaszokban 

.fordulnak elő a n.övényv'ilágban, 
palmitinsavhoz kötve a növ,ényi 

F u c o x a n t i :n, C<toHr;6Üs a barna algák, a 

Fucus Vesiculosushól belejut a kivo1;a.tokba is" 
3. 40 e atomnál kelesehbe,t tartalmaznak 
K a p s a n t i n C3;;Hr;oŰ3, a paprika tüzvörös 

szinét adja„ l{roeetin C,,
0
H

24
0,}, a sáfl'án sárga festék<" 

A karQtinoldoli vöiös, vagy sárga jellemző alaku 
kl'istál'yokban jelennek urieg, JEzek is, n1int a legtöbb 
polien, a Ielegőn könnyen oxidálódnak. 'Ugyanis felve_, 
szii'k a le\egő oxigénjét és 1niu1án \te.Jitetien vegyületek~ 

ezáltal telitet.teké alakulnak, szinüket 'is elvesztik Pld. 
a CoJlyi'ium 2dstr. lut„ elszintefen11désének ez a iua_ 
gJ-aiázata .. 

Nem ;hagyhatom el ezeknek a sz·ép festékeknek a 
csoportját, mielőtt vissza ne t•érnék 1az imQnt vázolt lllO

lektttla szerkezetre és ne beszélnék a karotinoidok lfeL 
építéséről A növénJi sejt -esodálatos kén:iiaíl: folya1natoh: 
szinhelye és sokszor igen e.g.)"szerü vegJ-ületböl egész 
tö1uegé.t 1é11iti fel a látszólag egymástól messze eső lie„, 

gyületcsoportoknak 
Ezek közii'.'t a legfontosabb alap\·e.gyületröl, az Izo

prén_ről kivánunk bővebben beszélni.. Képlete: C5Hs„ 
HogJ a sej!t hogyan áll'itja elő ez~ la 11?i0lekulát, azt ma 
még nen1 tud,juli csak felf.evések vannak erre \'Onatko
zó]ag az irodalo1nhan melyeket azonban többen cáfol-· 
nak, mint támogatnak. '...i\z az elgondolása egyes bioké-
1nikusokuah:, hog,} az izoprén az asszlniHáció tern1éke„ 
a1nit iigen gyenge ér\'vel támas~'to'ttak alá, hogy t., i. a 
klorofill eg) ik alkotórésze ·a fi tol i;;;zintén izoprfin :tZát"-

n1azék. 
(Folytatása következik.) 
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Nádas Lajos gyógyszerésztől . " Jgy kezdő-· 
dik az a Korr!Jv-ból küldO'tt oroszországi levél, 
melyben Nádas 'elvtá:r sunk az övéiről lis a hazai 
,gyógyszerészet ügyéről érdeklődik 

Nádas elvtársunkat nagyon jól ismerjük 
az 1919-es J!JYÓgyszer'észi nwzgalonrból A s2, 
gédmunkások szószólófa volt. Három évi bör
tönbüntetését csak azér'.t nem töltötte ki, mert 
közben, mint cserefogoly, kikerült Oroszor. 
szágba. 

Most pedig innen üzenünk neked. 
Te is tudod, mi zajlott itt, anióto, kivíttek 

Oroszországba. Ne csodálkozz, hogy az édes
anyáda.t nem tu.dtuk megtalálni. Azóta nem·· 
csak az anyákat ölték rneg, de a _qyermekláinyo. 
kat is, ho_gy soha ne lehessenek bdőlük édes
anyók A testvé1 eid közül is csak l:iz orvost si
került me.otalálnunk Ta.lán kissé ·megvigasztal<, 
ha elárul.iuk, hogy 'Bz az egye:tlen élő ltestvére,d, 
szinte belesirt a telefonba, mikor először közö7-
tiik vele leveled tartalmút. Azntá.01. találkoz
twnk is. Sok niinde.nt elnwndott rólad, mert a 
háboru előtt még .sürün leveleztetek legyinással 

Megtudtuk, homr akkoriban egy na gy al
/!a.loiifa-mrár 1!ezetője voltál \is egy-e,q'IJ évre 
Londonba lés PMisba is kiküldtek tanulmány
utra. 

De tP, nyi7mán nem ar·ra 11aqy kivánc.si, U;mi 
11e1ed 'történt .. Rólunk szeretnél olyan megnyug
tató l<é"et kavni, hoqy >családoddal együtt ha-
zaföhesse'l 1 

Az .a rend.szer, mely ~é.oed kiüldözött ebből 
a hazánnl kézről-kézre adta ezt az országot 
ol11an kalandoroknak, ki/e befoliesitették e név 
végzetét ' 

Az WM-as Gyó.ai1szerészek zsebnaptá.m im< 
ir előszamihan.1 „Erősen rem1éliük, hogy a kellő 
ífoórendsza/Jályok életbeléptetése ndán azok az 
or·1ifrí111a.déí.c;,olc rnel11elcet nz orosz ma.rtalócok 
kétizb.n,11. ellenünk intéztek. megismetlődni nem 
fognak" 

Ebből is láthatod, hogy lx m1: szakmánkat 
sem kimélték rneq ezek az •or száqr ontó kalan
dorok. Altalában ,qondosan üg?{eltek rá, nehoay 
a ltotríl!is rombolás alól bármel?{ik szak1na is ki-
1Jonhassa. magát. 

Ide állitoÚ bennünket 'a felszabi.tdnlás, hogy 
rendet csin<lliunk. Sajnos, az egész 11onalon 
csak félmunkát 1!éaezhettiink. 'Retngetegen be
ürmeskedték ma_qnkat a munkásnártokba es 
korszerüen á.tnyerrtelt dialektikáiukkal belüfről 
boinlasztottrik. Kifelé monba.n haisznlnyi pon
tossáqaa.l id,faték az eltanult ielsza11a'Kat. r 

M éqis áll, rnüködik véd és diktríl a szak-

'"'" 
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sz~r"!ez~f A miénk Íif · H atalrnas munka volt. ' 
U.J es JO :harcosok egesz sora ugrott az élre 

De nehéz pálya ez. !Nagy vonalakban ~g?f 
csak a szocü:tlizrnus abécéiénél tartunk.. Sok. \ 
baUaszt köt ·meg Éppen akkor 'iiúz 'i!issza, am>. /' 
kor már tettünk vagy egy lépést előre. Régi 
törvényekkel hadakozunk és nem lis csinilunk 
titkot beló7e, hogy valami egészen komoly szo- ·' 
~i~lis jog;e;form ubá;i nem fs áhitpzun~. IMég 
70, ha elénuk a gyogyszertarak air'uházhatat"· 
lanságát.. Pedig talán arnugy \a szivéből ezt i.; 
csak kevesen akarják és azok is csak azért 
mert a szakszervezeti 1!onal valamire mégi; 
csak kötelezi őket .. Nehéz pálya ez, _ is-me1red 
tA is. és hidd el.:· nem sokat változott. 

Persze a dolgozó gyógyszerészt védi a ko"l
lektiv-szerződés A Ma.war Gyó_qyszerészek Or
szágos Wyugdiiintézetének lközeZi meqalakulrfaa. 
szakszernezetünk kétéves sürgetésének egyilo 
legkomolyabb eredménye. 

És most hadd beszéljek első lszemélyb'erri. 
Ismerjük 'egyniást. 
1 f!féle szerkesztőjé vagyok szakszerveze
tunk lavfár;ak és nem egyszer kétségberi,itő bi
zonytalansagban megáll a tollam irásközben , 
Minek? Ki p,karfa, ho,qy harcolfak érte? Senki: 

Ma künn volt nálam em.1 kart<frsam. Elv
társ .. Be1nenekült e,qy munkáspártbá és meq is 
lett a :haszna !belőle: K iiött hozzá.ni ez a ka.r
tán és a szememre vetette, hom.1 én szót emel
tem az egyéni iogositványok kiridása ellen. 'A'zt 
mondia, ho_qy én ezzel a ·véleménYe:mmel egye. 
dül állok az eaész szakmában. f;arokbaszoritott 
és leszerelt. Pedig ez a kartársam csak prirt
tag, nem elvtárs. Még ~árttag ~s talán csak 
addig, miq személyesen neki nem afándékozzák 
azt az elha.ovntt nyilas patilcát 

N Mm nyilatkoztam, csak néztem és halálo
san szégr1elfern ma.aam .. ·· . Azt 'rtnondfák, ho,qy 
most valami készül. Valami esodálatos össz
hang munkaadók és munkav(i1Zlalók között. Szé. 
kely 'Jenő, 1ha aloar, 1!iárfon. lábhoz tett tolla.! és 
ne rontsa el a gyönyörü kilátá 1okat. 

Haza akarsz iönni'? Té_qed is hazahoz h 
honvám1? 'Családod van? Jgérem, hogy nem 
harcolok senki érdekei ellen röfi haza. Segí
tek ho(JJI hazo.iöh0ss és megélhess a családod· 
dal. Segitünlc Szükséqem vol;na iád. Megval
lom.· 1ayahan tanrícstalannl 'állok. Tönnek a Tii
rek.1 me_qint tiz tulnidonos mondta le a 7avot az. 
>ín cikkeim miatt .. Igaz, hoa1r .szakszervezeti lav 
1!agyunk, Ide egyben !a. szakma lapja is Vigyríz
ni kel/ arra a. sza7'mára, melu rnéa fr,anav az 
orosz martalócokról .sz-nva'lf. És vimiázni kell a 
l e m o n d ó ítulaidonosok j'oqos érzékenyié
_dére is Hiszen ez nz 1943-as zsebnapt[frr Hwen 
ezeknek nz uraknak hnzta a fülébe a kedvenc 
nótájnkat ' SZ1'>KELY JENő 

Terpicord CERTftUi• • „ . 11 ~1n1. limét ~a~~atóf 
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Békeminöséglii 

f ~~~né~ü~Yi 
gumiáruk 

~~t e~ál~lá~i 
cikkek 0 ?&@#re l : q~!~~9: 

Kornél Budapest, VI., Király-utca 1CIG, - 1'elefo11 : 228-0&8 

A kollektiv szerzödés módositása 
M<:lir az első, istabilizáció alapján álló kol

h3ktiv szerződés kilátásba helyezte azt a lehe. 
tőséget, hogy a termelés }O'koz~sáva1 a dolgo
zók fizetése is felemelheto. oromn;el vess_zutk 

(tudomáisul, 'hogy ez a t~fü ülmény ma;r a farm -
· számltás . , heted!k hónapi ában. bekövelke~it~ 
Nagyon JOl tudjuk, hogy a formt µgy bel~o.;t1, 
mint külfödi viszonylatban kiállta a tüzprobat 

'.j Ez a jelenílegi fiz·<'tée1-melés te;~t pnsz_tán azt 
jelenti, hogy a termelés fökozaswvail. elerke~e!t 
az )dej'e a dO'lgozók él,etszi'nvonala felemelese-

11ek. . . . "t' 
A kollektiv-s2lerrződés jelenlegi módös1 •a;sa 

'egyuttaJ1 alkalmat ad?tt szalksz~r-vezetünk 
gyógys"''I'!B'z. sza~os~:bá[yanak ~rra is, ho,gy ~ 

. gyógyszeresz1 flzetesefoet a tenyleges munk,1 
kiértéwelésével igazságos1abban rendezhesse _Ez 
az öss2lhangbahozás különösen azol~at a. karta;
sainkat érinti, akiknek müködé~; o:dep ". tiz 
évet nem ihailada meg. Ezze<l palyank fiatal 
eyógyszerészei i1s megkap,iák rni:n~ájuk, n;eg
érd-emelt bérét és elitünnek a krnvo elli ntetek 

· a különböző csoportok dijazása ".<özött. „H~ en
nek a most módos•itott kol~ekhv-sze.r zod:esnek 
trievet akarnánk aC!ni, ezt khabnánk föléje: az 
ifjuság előr1sltörése 

Az 1947. március l-től él'.'V'ényes fizetések 
igy alakulnak : 

1 éviri 360 forfrd 
1~ évig '480 forint 
'5-10 évig 600 forint 
10-'-20 é1!ig 770 forinf 
20 évtől 880 forint 
Felelős vezető 960 forinf 

Ezek a <>vó,gysze•reszi dijazások Alább kö
iöljük a gvÓQ'VS7Rrtálakban dolgoziÓ segédmun
kások \fizetésének táblázaitát: 

1. <Z. Füg{!f:lék a ko7lekti1! szerződéshez 
A Budapesti Gyógysz;erész Testület és az 

Országos Gyó.gysz,erész Egyesület, mint mun
kéltatói érd:ekképyiseletek, valamint a Magyar 
Magánalkalmazottak Szabad Szakszerv,„zete, 
mint mnnkavá:llalói lérdekképvise;Jet között 
1946 .. évi augusztus 6-árn kötött kollektív szer
ződés 3. „Munkabérek" pontja alai!'t fel~oro~t 
segédnmnkater?k _<technika_, }a?,oran:s, P.e~zta-
1·os, hivatalsegéd es takantóno) fizetesenek 
megyáJ!lazta'tása tárgyában m,,gegyeznek _9;b
ban;-hogy a fonti ~2'erződé~ a[anti kategónait 
a következőkben valtoztatJak meg: 

r Technika, laboráns: 
1- 5 éves gyakorlatig 210 Ft helyett 240 Ft · 
5-10 éves gyakorfa.tig 250 Ft h 0[ye'tt 280 Ft 

10-15 év.es gyakorlatig 320 Ft helyett 360 Ft 
15 éven felüli gyakorlat 380 Ft helyett 390 Ft 

Pénztáros.: 
5 éves ayakor:latig 175 Ft helyett 220 Ft 
5-10 é;es gyakorlatig 200 Ft hely;,tt. 230 Ft 

10-15 éives gyakorlatig 250 p,t helyett 280 Ft 
15 éven felüli gyakmlat 310-Ft heJy,ett 330 Ft 

Hivg,talsegéd, takaritóníí., 
1 éves gyakorlatig 115 Ft helcvett 130 Ft 
2- 5 éves ayakorlaltig 165 Ft helyett 195 Ft 
5-10 éives gyakorlatig 200 Ft h("ilyett 230 Ft 

10-15 éves gyailrnr1atig 220 Ft he1yett 250 Ft 
15 éven "fo:lü~i gyakorlat 260 F1t helyett 290 Ft 
Fenti uj bértételek 1946. évi december hó 

15-i érvénnyel lépnek éldbe 

Uj székház 
HATAROZAT 

l,. A Magyar Magána.lli;:a.Jmazottak Szabad Sz~ 
veze'fénelí 'Központi VezetOsége sürgős szükségét látja 
n1egfeleTő szal{szervezeti otthon megteremtésének é:s 
ezél't megbizza a szekszerleze'ti ügyvi1fielét, hogy inditsa 
meg .• Székház-alap" ,gyüjtési akci1óját 

2. A Központi Vezetőség •. Székházalapltó tagság'-'_ 
ot lé'tesi't· azok a kartársak, akik a székház javára 1000 
forlntot ~dományoznak, székházalap'-ó tagok lesznek és 
ne\ üket az uj székházban egJ' diszes kivitelü téglá.'n 
1negö1ökitjük 

3, A J(Özponti Vezetőség elhatározza, hog,r a szak_ 
szervezet ,Széli:házalap-bélyegeket'' bocsát ki különbö
ző cin1IeteÍ;:ben. _i\zok a lra.l"társak„ akik egyévi ttagdijult
nak 1negfelelö é1 tékben vesznek át bélyegeket:, 'diszes 
kiv1telü p1aketlet, akik 8 havi tagdi,iuknak m·egfelelő 
bélyeget vesznek át, diszes kivitelű jelvényt, a1dk 4 
havi tagsági dijulo1ak megfelelő bél~·eget ''esznek 'áf~ a 
tagsági könJ''he beragasztható díszes emléklapot kap. 
nak 

, 4. _4._ l(özponti Vezetőség fell;:éri a szakosztályok 
vezefőségi tagjait.. ho~y szakosztályaikon belül a szék
házakciót a 1'eg1nesszebbmenően támo:Za.__<;<sák 

~llllllllllllllllllRllll!llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ... 111111 

lsn1éte1ten ké1 jük a szakszervereti tagO'k3.t, hogy a 
havi tag,fárnlékot (1 forint), ne a kiadóhivata1unkhoz, 
hanem a gyóg,J'szerész szakosztály cim:ére VI, Eötvös~ Uc, 

25ía, a 321Jl7 számu csekkszáml-lka fiz.,_,.ék !Ml, 
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1 borok savlalanitásának gyakorlati 
DR. H~GL LáSZLÓ 

keresztülvitele 

Ahogyan a legutóbbi szá1nban megjelent cikkem_ből 
kitünik, 'olJ an l\érdéseket igyekszem kiváloga:tni a in:e_ 
zőgazdasági kémia. köréből, amelyek épen idösze1üek, 
könnJ en végiehaj~hatók s a1nelyekben a gyógJszerész 
nagyon ke\'és fáradtsággal Ie-het a gazdák segítségére. 

_ A tél foJyamán több szó1ösgazdától hallottam pa
naszt a.?: 1946„ évi boí:ok savanJuságár a, antinek oka 
utrinden ·valószinüség \szerint az, hogy az elmult évben 
általáb3n nag)on korán szüreteLtek majdnem 1nindenütt, 
A kifogB.solt borok legtöbbször hiibátlanok voltak min
den más vonatli:ozásban_ csak épen a lsavtartalmuli volt 
a kilántnál nagyobbb A.z általam lnegVizsgáltak kö
zül nflnelyiknek a tirtrálható Saltartalma e1érte a 0 9 
százalékot is Ez a savanyuság nehezebb borokból nem 
Pt'ezhető ki különösebbképen, mert a nagyobb n1ennyisé_ 
gü zamatanJ ag eh1yon~lia, a liönnyebb, homoki borok 
izébó1 azonban már annál inliább lkliütközik. Minden bi
zo_nnyaI .sokan javitanának raj\t\a szivesen, ha is1nernék 
a módját, ha a vizsgálat Juegejtése nem volna körülmé
nyes, ha könnyen át'teldnthetően és szánl!Szerüen kap
nák ·meg az eljárás leirásá~ 

Ezt igJekszem ráz alábbiakban röviden --Osszefoglalni. 
I\-Iindenek ellőtt 't;zzaI l1ell tisztában lennünk hogy 

Ra\'talan.itásra csak az egészséges, teru1észetüktó1' fogva. 
salanju ho1ok alkalmasak, azok :t:Chát, amelyel{ ecete_ 
sedés folytán váltak isavanyuvá, ne1n javithatók ily mó_ 
.don„ A sav~alani.t;ásra alkaln:ins boroli közül is eJsösof
ban azok jönnek ~zámitás.ba, amelj'ek n1ás iegyéb, min~ 
dig je!enlévő savak mellet/: t.ulnyomó részben a borkő~. 
sai:nak köszönhetik a savan;ruságukat l\Iivel azonban 
a gy akol latban esakuen1 kizárólag épen ezekról van 
szó ezekkel foglalkozo~n csupán. 

A bortörvény ért,elméhen a savtalanitást kizárólag 
calciu1n rarbonicu1m praec'ipitatum-mal szabad \égre_ 
hajtani A IeJátszó-dó reakció a kövehlkezö: 
C2H402 (COOH)2 + CaC03 = C2H402 (C00)2Ca + C02 + H20 

A molekulasuI'yokat r;zen1beállitva egyntiással, azt 
látjuk, ho.~~ 150 egység bor]iÖSavnak 100 egység szén_ 
savas Inész fe!e! meg„ Ez t~,hát annyit delent, hogyha 
pi 1 hl_ 15 százalék SR\1a-r<almu bort. al1arunl{ telje
sen !közönbösiteni, (1500 g borkősavat kell lekötnünk 
amelyhez épen 1 OOO g-. szénsavas ni ész kellene„ 

Azo!1b.ln téYes volna az:•. hinnünk, hogy a borokat 
teljes n-iir~6kben szabad sa\'talani anunk„ A savtalani
tás ltlfeje~ése sohasern a ·,savtartalom teljes eP:ünte'é_ 
sét jelenll. haaem csupán a csökkentésé · Különösen 
éppen azokkal a borokkal kell nagyon ll'Ígyáznunk err·e, 
amel) ek el"'-'.ő>o1·ban jöhetnek (igyele1nbe a savfalanitás 
nézőpontjából. Ezek a borok ugyanis \rendszerint köny
nyi.i, ke\és zatnatan;l agot tartaln1,azó minöségiiek, an1e
lyeknek jellegzetességét épen a savanJkás lizük adja 
meg, ha tP.hfrt t.eljesen eh-ennénk azt is üres jellegte
len izü \anyagot kapnánk amely nen1 'alkal~~s a fo ... 
gyasztásra Épen ezért elsősorban a bor savtartalmát 
kell meg:-hatá1oznunk, utána pedig kis n1ie111nyiségben 

. la.ló fokozatos letom1litással és izleléssel azt kell 
n1e1.2:áiapitanunk melyik érték a legn1egfelelöbb. 

A Sff\·tartal'mat 10 höbc1n. bor 0. l n )NaOH-dal 'való 
litrálásá"t=al állapitjlik n1eg é.s az !eredményt bor-kős·av 
lzázalékr a száinoljuk /ki, figyehuen kivül hagyva a 

lris mcnnJiségben mindig jelenlévő egyéb savakat, an1e_. 
lJek szin'.én hozzájárulnak a bor savanyuságához. l\iL 
vel a 'legtöbb bort a színe miatt nem tit~rálhatjuk hoz,.;' · 
záadO'(lrl lnd'ikát-or jelenlétében akként járunk el, hogy.:· 
kék és piros lakinuszcsikot fektetünk magunk mellé eiy 
fehér <porcellánlap1a iés időnként a titrálás alatt áUó, 
borból, egy-egy cseppet hozzájuk érintünk egy üveg_ 
pálcika segi1:s-égével„ A titrálást addig a pontig foly
tatjuk. !:ahol !Se-111 a kék, sem a piros lakmusz ne1n vá1_· 
OOzik A szám':i1~áshoz legalább 4--5 mérés átlagát 
vessZU:k alapul és még igy (is csak g;rakorlati cé~inRk 
n1egfelelö eredményt kapunk 

A \borkősav .egyenértéksulya 75 Ha tehát a- meg-. 
titrált 10 köbe borunkra pI épffit 10 kc·m. 0.1 n Na-DH 
fogyott, a savitafita1on1 0„75 ~százalék 

A borból ezután 1 Ht1e1es mennyiségekben próba
savta.Ianitásokat készitünk 0 70, 0.65, Q. 60, fO 55, .0„50 
és 0„45 százalélua. Mélj-ebbre már legtöbbször nern ér
demes mennünk, 1ne.rt a bor telj'esen iztelenné lálik, A, 
lekötendő sav llépcsöje tehát literenkén'( 0 5 g. Ez --
mivel a szensavas n1ész 'egyenértéksulya $0 -· annjit 
jelent, hogy a próba Savtalanitásához felhasznált 
CaC03 lépcsője minden következő próbánál tű 33 'g-1nal 
növekedik Az elsőhöz íehát O. 33, a másodikhoz 0 67, a 
harmad1ikhoz 1.00 ).stb. 1g-o~ adunk 

Kellő összerázás után e.gy-két napig áUni hagyjuk, 
1u,ajd letiszi!ulás u!fán kóstolás ut,lán áJlapitjuk meg ia 

megfelelő hatá1t. Leg)-'1e'n ez pJ. a 0.60 százalékos. A 
bor :eredetileg 0 75 százalékos volt, a .lel{ötendő bor'kÖ-· 
Savta1talom tehát Q„15 százalék Ez hl_enként. 150 g
nalt: ·f-eJel 1neg; a.melyhez 100 g szénsavas mész 1szüfo" 
séges .. 

Ezek ut.án már csak annyi a !t.eendőnk, hogy meg„ 
nézzük. n:ekkora hordók állanal{ a l'endelkezésünlu·e, · 
és ezen az 1alapon szá1nolunk "!o\iább M€gjegyZendO. 
hogy teljesen te]e hordóÍ\ban ne vég~zzük a savtalani. 
tást, inert a fejlődő szénoxyd !miatt. kifu hat a bor„ E_ 
célból elegendő a hordók ('.gyllegyed 1é.szét. üresen hagy: 
nunk, 

A szénsavas mész hozzáadása után tiszta fapálcá
val jól felké\erjük a hordó !tartahnát a idugót a felső 
nyJ'lásra csak éppen ráillesztjük, hog; a ké~ződött gái; 
efávozhassék, majd :a teljes cretlsztulásig állan'i hagy_ 
juk és \'égül lefejtjük, amivel a sa\ t.alanitás be is fe
jeződö'flt. 

Az eljárás - ~n'int látni való - nagyon eg,:rszerü, 
a jobbizü bor 'érdekéhen feltétlenül lé,rde1nes foglalkozni 
vele Szivesen hiszem, hogy ennek. a már régen hasz
nált módszernek rövid összefoglalásával ~s is1nerteté
sével, dó szolgálatot fehef;ek rnh1d a gyÓg)-szerészeknek, 
mlnd a szakkérdésekben hozzájuk forduló gazdáknak .. 

Felhivás az e:öfizet-ől{höz l Igen sokan ugy a szak~ 
szervezeti tagok, mint a gsóg,~ szertá1ak nagy hátralék
ban vannak az előfizetéselméJ Nehogy kéoőbb nekünk 
tegyenek szemrehányást, ha felesleges költ8ég·megte'rhe. 
léssel érvényesitjük k'öveteléseinl::et, arra kérjük az elő~_ 
fizetést eddig még be n01n küldő kartár srukat, hogy az 
1 402 számu postatakarékpénztári befizetési' wAl.;mláilk
ra tarto&ásukat fizessék be 
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Tájékozatlanság, vagy szerecsenmosdatás? 

,,A GJógyszerész" 1947 március 31-i szá1nában, az 
'A.)l~ag- és Árhi\atal Iapjábói leközölt cikl1ben a követ
kező sorokat olvashattul{: 

,.Nézzük a ilegismerte.bb g,JÓgJszer.t: az acetylsali

„jJsavat: 
·· Az egész világon )ism~rt n1iárkás, védjegyze t álla
potában olyan készleteink lannak, hog~· külfö'.dre ,expoI
tálha~unk belőle. l\-'1indennapos összetételbe':n azonban -., 

hiány van 
Furcsának és ellenhnondásnak rtetsZ'lk e:?: a két 

/ nregá!lapltás, de mégsem az 'fudniilfik: 
A márkázo~.t, védjegyzett szer gyá1tásához szüksé_ 

ges acetJ-Jsaliciisavat a gy_ár inaga :állítja elő. l{ü1önle_ 
2'es, háromszor kristályositió, mondjul1: fino-1~ 1 e~járás· 
sal Az eljárás meg nen1 bontható, a.z igy Előállított 
ace'.J lsalici1sav el nem vonható. A márkis és \iédjegyze.tr1 
fájdalotncsílJap·iJt-,ó tabletta alakjában kerül fDtgalomba 
az egész világon, 1ueghatározott 1E\árkaá1a \ian 

Ihen áron ,iszonC nem lehet az acetJlsalicilsava~ 
munlnisbiztositáEi gyógyszer ként alkahnazni. 

A gyógyszerif'ári cetylsaiyc'ilsav eg) sze1 k istál;\-·o_ 
sito: t e}járással készül, nen1 tablet;táhan„ ha~1e„:.1 li:risfá_ 
lvos alakjában keiül forgalomba, jó\ia] olcs.)Jb[ ;,'.." 

A tényei{ tisztázásához a kövBtkező ké1dése!\et sze

retném feltenni: 
t, MeJ1yik specialitás ha szükséges a g) óg:i SLerkönj _ 

· l'inél jobban tisz'itotlt. acetylsalycilsav"? 
2.· A gJÓgJszerkönyv'i n1'inőségnek 11r:.ely szennyezé_ 

sei vagy egyéb tulajdonságai azok, ainelyek a felhasz
nálhatóságát gátolják? 

3, A specialitás ke\'eréknek m e 1 y i k 1nás al
katrészével és h o g j' a n nem fér Össze ez a 
g)ógysze1liönyvi lminőségü anyag? 

4. 1\-licsod eljá1ások azok, amik „meg nem bnp.'-h~

tókr és honnan '.1en1 vonható el az acetylsaic;\-lsal ·r 
l\1iveJ azonban n1ég sohasein hatilottam, hogy ace

tylsa~icylsavat, phenylaethylbarbi'ursavat, amidoporint 
stb -t a g:; ógysze~·könyvi tisztaság~n felüli 1ninőségb~rJ 

e~yált.alán elő hl állit.anánalr, pláne hogj e s a k 
ilyen különJe;;;esen fisz:~ltott és 'ezek s:z;erint fe!tehetős211 

talán éppen ezért nem is a rendf".s módszereli:kel gyár_ 
~ott praeparatumolíat lehetne kizárólag ~-g~es speciaH-
1tásokba alkarirazni. "enged!'essék 1neg nekem, hogy az 
f-lőzö, nJiltan feltett kérdések szükskgszerüségének 1neg

indol{olására el1nondiam azt„ amit ez üg~ höz hozzászól_ 
ni tudok 

Az e~őáHitók akkor kényíle!enek az anyago; a leg. 
tisztább állapotban kihozni, ha in ~ubstantia adják át 
a for ga1omnak. nlii el ez e.setben igen egyszer üe.'n és 
liön11yen 'meg1 izsgálhatók,. Egy olvadáésporr'meghat.áro
zás n1agában eldöntheti az a:aJ·ag azonosságátt~li: és 
tisztaságának kérdését, an1ennyiben, mint az( jDl l':ud_ 
juk, tizedszáz'lléknyi szennyezé,sek (pl.. ned\.es~ég) 1nár 
észrevehe öen lecsi-Jkkentik az olvadáspontot. In:len Szár_ 
maz'ik a különleges tisz+aságu anyagokra az a kifeje_ 
zés: „o p,_1a beá!lit' ar I\:ülönben is liötudomásu, hogJ 
amig a tiszta any<>got ldrnutatni és n1eghatár0Lni eg~ 

kezdő is tudja, addig ug-yaner1e a specialitásban nem 
egyszer hasonló összetételü, de ina,idnea1 mindig ugyan" 
csak szerves anyagok n:iellett, tehát ilss_retett szer\es
analy'tikai módon„ csak igen képie:t és gyakorlott szak. 

emberek, re.ndesen csakis lkülön az egrAs esetekre kidnl
gozotlf: eljárásokkal képesek. 

Mindezek figJ„ele1nbe vétel'e után önként adódó. söt
el sem ité!hető tény az, ha a specia!if:isnkba bele. 
li:everhetó1r a fe-Zeteknek nemhogy 1az előirásosnál több
ször kristál)·osi'ott, hanein éppen 1.:-Jlenkezöleg, m,ég az 
u. n. első kikristál'yosifr:ási te1n1ékei is, 1an1e!J·ek 1-2% 
íudífferens r.-agy hasonló hatásu bon1lási vagy egy-éh 
eredetü idegen t'erméliet tartal'n.~aznak. Hiszen ez a mix_ 
tun1 compositumhan khnutatha~a.Ua~I, pláne ha az 
anyagból a1ánJosan il-2 százalékkal többe.ti veszne-k, 

Te:há't ·éppen fordit\'8 az alapanyagként n1agában, 
for ga]o1nba hozott készitu:;énJ~t minden bizonnyal há
rolllt';zor is át kell' k1is't!ályosltani, amíg el~_1i az e]öirt 
gyógJszerkönyvlí ti.sztaságo~., viszo11' gyógy.szerkeveréh:_ 
ben és specialitásokban az első áfkristályosi~ási termék_. 
nek esetleges föbb-kevesebb szennyezés&~: a1ig_alig-, tle 
mindenesetre csak .a •legnagyobb fáradozások ál'á!,n le
hetne kin1utatni, nl'égkevésbé Ó:leghatáro-;i;ni.. De ha erre, 
i1z egyébként eifcgadható raeio~tális állá"pnntra ar, iUe_ 
i-ö g;rárak va.gy laboraíó-riun1ok IÍlem is helyezl{ednek, 
akkm se-111 érfhető: mi szükség van arra, hogy pl, vala_ 
n1elyik ~pe{'_iaUtásba ía gyógJszerkönyvnél _jobban. tisztii
tott iacethysa1:i~y1sav s'1'b- srl-h ke.rül'jön - iés 1u.iértr? 

Egyébként ls a hi\'atalos 1'gyógyszerl{önyvek vagy 
f'g-yéb lei.rások megadj;ik n1ég az olvadásponton kivül 
az anyagot idete1mináló egyéb fizikai állandóka1t[ ebe_ 
tn.Tai ~zo~1cssági és szcnnye1ksi reakcióka'„ Bol~ogok }e_ 
hetnénk. ha a sziikség-es alapanyagok pontosarn ennek a 
1ninőségn.:ik !1neg-elelöen és minél nagyobb' tö1negben k.fi_ 
5zÜI116nek. Ha a szer l9.z e1111ltetlti felté,tieleknek megfelel. 
akko1 nagyon is , azonos", .ez·en tufmenni,, enyhe ki~ 
tulzá.s: ka1holikusahbnal{ lennl a, Íflápánál 

U g;\- anigy é1thetetlen lenlne, ha n1'inden vas-pillulá_ 
hoz vagy porhoz c~ak az anal)'lfikailag tis1.'t-ll. vasat (alni 
dráitább az ezüstnél-) akarnók felhas~1lálni holott a 
80%.os iferrum hydrogenio reductntn a kh 20% vas
oxJd tartalmá\ial i~ me~teszi. \.'agy hn. Picktie~_fé1e <·hlo_ 
tofonn I{e1·ülnP a hedööörzsölő szere.kbe fVagy mit ZH -

v~rt a régebbi Jl')paverinn!'.k n) omokban kimutathal' 6 
(:hryptipin tiart.ahna. amikor nem synthetihusan, hanero 
még a 1uákból áHitották elő 

An1ennyibe~1 , uftra fino1n", 
la.bora~·ór'iumi mérei~1ekben folyó 

vagy akir (Sak u. n 
alapanya~oknak haz::ii, 

quantumtennelésfröl szó lehetne U!"Y a de1no!uár.iá•ha-~::;: 

~gy igen örvendetes a 'kapitalisták egy iészének, neveze. 
tesen: a g) ógyí'izer\egyészeti i:?:\ árosol{ üzl~t~ s1elleiné· '1 

gyakoJolt átalf'kitó ·hatásáról lehetlne h~szélni Ug-}ani<:l 
c~.odálatos tiinf'-~ (és a p.;yáJtuJajdonosok eddigi ]{alkul-l_ 
ci.ós be4llitottságá'\·al nPn1 nagyon indokolhat{). hovv 
egyszerre- rás'láuták 1nagukat az á'<-]agls·nál köPségesebb 
módszerek alkaln1azására 

Sedylefla tabletta 
30x0 015 
Szabadon rendelhető: OTI - l\.iABI 
MÁV - Szesa - Dobbi stb 

PODMANICZ~Y GYOGYSZl!RTÁR 
BUDAPESf, VI Telefon: 120-20.1 



21() 

.An1ennyiben a konkrét kérdésre nen1 J;.:apunk felele_ 
tet, ugy 'nem valószinü, hogy naiv tájékozatlanság, ha.. 
nem cokkal inkább kapitalista é.rdekek céltuda•'·os véd,eL 
n:e foly án jutotit az Ár- és (Anyaghivatal Közlönyéba 
a nel'ezett' cikk inkriminált néhán;r sora. 

Mi\ el szaliszel'vezetünk lapja a cikket átvette és igy 
a mi nyilvánosságunk itlé hozta, ne.111 inehe ünk el szót_ 
lanul ezen. laikus mil'olturDkat feltételező, ismertetés 
Ji1ellett. 

N en1 szeretnők, ha a feHe.tt kérdéseinkre adandó 
válasz elmaradása esetén 'kénytelenek lennénk suppo.
nálni, 

-

hogy it,t tó'keérdekeltségek hivatalos hatósági _vé.;. _;·-
deln1ének n1eg111yi.lvánulásáról van szó 

hogy ami ltt megiródoti:i, az nem~sak ne:n. igaz, h& 
nem annak pontosan '\az ellenkezője áll fenn, -

hogy m-ost, a de1n-0kráeiában, kapitalisták ~rdeké.; 
ben, ködös1tés 1törtéut oly n1ódon, a1nint annakidejé11 
igen -so]{szor t anui voltunh: ennek az elmult fasizmus 
liorában, 

-hogy a iaikusok által nem islnert kénüai módszerek 
általlános en1legetésével próbáltál{ tőkeérdekeltségeknett 
a szakmai ~köz\iélemény előtt érthe'etlen eljárását ki_ 
beszélni 

DR, KEMÉNY GYRöGY 

Tudomány es gyakorlat 
- Dr. Hantos László 

Az in'"1avénás injekci6k n-iiind gyakoribb alkahna_ 
zása .. liiilönösen 013 esetekben, /mikor ITTagyobb folyadé.k
mc~:1ny1seg adagolásáról van szó, néha a betegeknél 
ne1n ldvánatos reakciókat vált ki, rme1J-ek legyes ese'.-eli
l:en halállal végződhetnek Különösen a láz fellé1)ését 
teldnthe.tjük karakl-'.lerisztikus jelenségn-ek s '1zért n.a.ve
:;-:.i]{ ezekei a részben még 'ísmeretl!en any'agokat, 1ne1yek 
lázt idézne}{ eIO, p y r o g e n e k n e k 

Az eddig isn11ert irodalom szerint a pyrogenek ki
szürhető, nren1 illékony, baktérjumos eredetü anyagok. 
fíO n1iHnúluon nagyságuak és nem proteinek Pyroge.
nck!íel liapc~olatos v'izsgála1\i módszerek többnyil'e !bio
lógiai 'természe'.üek„ _!\.. pyrogengyanus oldatot állatba 
fecskendezzük be, s bizonyos idő mulva, hőmérsékl'et_ 
1néréssel észleljiik a hatást, de a leukorita számlálással 
is khnutathat:ó )jelenlétük, ugyanis pro licn1-ben lévő 
!eukociták szán1a p,~ rogeii:1es oldat befeesI{endezé,se után 
első izb2n csökken, később eme_Pkedi,k (6-8 óra lefor„ 
gása U'.áni :kulminác.ió) GyógJszerészek és kórházak 
részére előn.}·ös volna egy egyszerü kén~iai reakció, de 
permanganat pr_óba, sajnos·. nem jellen1ző, 

Dacára annak, hog.}' \definiciójuk n1ind ezideig nem 
sd.kei:ült1, tulajdonságukat számos (kisérl'ettel már meg. 
állapi.jottáfo A Pyrogenek bakteriumfern11ékek, 1nelyeX~ 
a fertőzö · t oldatokban sőt a destillált lvizb.en is kép· 
ződnek Számos balilt;étium képezhet· 11yrogentennéket 
Az 1ir-odalo1n cca 30 fa]táját sorolja ~el (pl. Staphylo.: 
coceus aureus, Escherichia coJi, Proteus l ulgar'is, Ba„ 
cil!us suhstil'is, Eberthella thyphi„ A pyrogenek tern111J
stabilok, mert csak autokfávban 120 fokon 6-7 órán 
át eszközöft hevi.tés utá;n, vagy 140 fol{Oll 30 perc után 
roncsolhatóh: szé~ Jénai vag;v Ber}{efeld szürőn, mel) ek 
általában a bakt.áriun1oliat visszafogják áthatolnak 
csak a. Zsiginondy szürő néhán) fajtáj~ továbbá 1.1 

Seitz és E1·tel szüró'k képesek sfrukturájuknál fogva 
kiszür111i Co Tu!Ol tés munkatársai (Proc„ ·soc. 'ex11. Biol 
41 272 (1939), ~ typhus korokozó PJ'Jogeujét izolálták 
és analizálták. Véle1nénJük Szerint szénhydrát szánna.
zéh"llak teldntendö. 

A pyr-ogenment'f.s injekciók előálli"ásával az au1-e~ 

rikaiak friglalkoztak ligen behatóan. Számos szerző rész. 
Ie es leil'ást frözöJ az előállitás tech1ükájáról: ~,\ l'iz_ 
doszt'iflációnBl :a 'készüléket cseppfogóval kell felszerel 
nünk és az illó fisztátlanságok elleze'.:éséről gondos_ 
kodnunk .. A készülék naponb:énb átáramló gőzzel törté .. 
nő s~e1i'occése ,;zükséges, fovábbá a felfogás elölt lli 

percig a desztilá1~um elöntése,. A feJlfogás céljára igény_ 
be vett üvegtartál,yokat alaposan 111eg _liell Ulisz:"itanunk 
pl szappanos vizzel vagy szappanos szesszel, utána 
ch1on:liénsavval, öblités vizzel, végül pyrogenmen,t>e9 
vízzel Kétizbeni desztlllálás nem szükséges az esetben. 
ha az előbb közölt! felfiételeket betartjuk„ 

l\iindezek dacára, inár t. i. ha ilyen n1ódon pyro
genmen.tes vizet ielOáIIií-ottunk, fennáll a fertö.zés ve
szél)e, mjikor is az 11.}'en vizbe a kemikáliákat (glykos,e, 
liOnJ·hasó, etc) feloldjuk. A szerzó'k 'ezért ~avasoljálc, 
hogy a kész oldatoliat Seitz v Ertel szürőn mentesit
sük a }.JYiogenek öl A n1unliamenet 'h~hát a következő: 
d·es,z1tHláció (esetleg redesti11atio) - a vegyszerek ol
dása - szürés - hőkezelés. 

(1 ezrelékes kiizzitoCf, faszénnel 15 percen át e.sz~ 

közölt irázás tis egyszerü szürés, ugyancsak pyr·ogen~ 

n:ieruties vizet eredményez" - ez az eljárás gyakorlati
lag, szüksé.g esetén (háborus körühnényeJ{), 1nár· be .. 
vált„ 

Az előadottak alapjáh pyrogenment:es ii'iZ 'elöállitá~ 
1sára a következő lehetőségek Iönálkoznali: 

1. Des'.illátio 1megfelelő kéSZillékbe-n 
2, Hevlt!és (.140 foknál 30 percig vagy 120 foknál 

G·-7 órán keresztül. 
3„ Adszorbeáló szürés (Aszheszt lapok segitségé-

vel). 
4, Ultx-afiltrálás (pórus 50 millimikr-onnál kisebb). 
5, Adszorpció szénporral 
Az aszbesztszürőn (Seitz v Ertel) keresztül f'Qr„ 

lénő szürés gl'akorlatilag igen !használható eljárás a 
Pl rogenmentes oldatok előálUrtlására. rnég oly esetben 
~s. ha a viz és a vegyszerek előzőleg \pyrogentart.almualc 
'oltali és nen1 aszeptikusan dol'goztunk Feltehető, 
hogy általában csali pyrogenmentes \izzel dolgozunk, 
viszont a vegyszerek által esetleges pyrogenfertözéseket
figyelmen kivül hagyjuk„ 

A kórházi gyógyszertárban dolgozó !referáló szerint 
idönliént panaszok hangzanak 1el az injeli:ciós oldatok 
int~avénás alkalmazásával kapcsola1t.ban. A nemki.vána
tos rel{aeiókat, fó'ként a fellépő lázt-, a bakté,riumoknalt. 
tulajdonit,iák, viszont 1a bakterológiai vizsgála:~Ok alap
ján élő mikróbákat: kin1utatni nem tud ak,. 1Ennek alap
ján feJté,telezhető, hogy az oldatok p)rogeneket: tartal. 
maztak. 

Néhány vizpróbát ezért Pl rogentartalonn·a vi.zsgál- -
tak meg, a módsze1 az U„ S P :XII .ben megadott el-
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'árás volt (int1aVénás injekciók: a kisérle-ti nyul h:g 
1 

számitotrt 10 kcm). A vizsgátati ere.dmények 
alap1an kitünt, hogy a norrnál hömérs~kleícn t.árolt 
desztillált vizet p;rrogentartalmunak kell1 minősif-e

nünk. 
Az 1930. év 'után kiadott gyógyszerkönyvek közeli_ 

roieg azonos követelményeket tá1nasztanak- az injekciók 
előállitására ~zolgáló vizzel sze1nben. Fr'issen desztillált 
vizet használunk, melyet :eg);-enesen a tisz'"itott üvegbe 
vagy lombi'.kba fogunk fel, s az edényze6et a desztillá

-ció befejezte után azonnal lezárva sterilezünk. A Ph 
Dan„, Ph. Brit. és Ph Norv megkivánják továbbá, 
hogy e célra csali a köz-épfrakciót használjuk Ha. 13zen 
küvetelményekneli elege.t. teszünk, többnyire pyrogen

·,--,n1entes ,,-fzet nyerünk„ 

U„ S. p„ XII (1942.) felveszi „aqua. pro injectione'' 
néven .az e céha szolgáló ~izet. n11el1yl-öl m~gki.ván.la„ 
hogy az pyrogentnentes Jegyen A "\izet steril ké.szü
l'ékben állit'fatja elő, steril ~dényze'"be fogja fel, s '24 
órán belül (tulnagy határ·idől) autoklávban steriJezt'eti 
Ezek után pyr-ogenekre ;a következő pontosan leirt 'eljá_ 
tás' szerint vizsgáltatja: 

Vizet cSak akkor szabad felfognunk, ha már bősé
ges 1nellnyiségben , átdesztilláltuk A feldolgozástl 1neg 
kell szakitauunk akkor m~lkor' a késziilékben !m~g sok 
a viz. A' ·;desztillált viz~t. mely az aqua destill. sle~His. 
előállitására :Szo~gál, alJiálhnent\es üvegben kell gyiijt.e-
nünk, melyet zs'irtartaln11U va:i~·'tával azonnal elzárunk s 
niindjárt ampullákba · ~,ö}t,,e leforr asztunk Azuf.án 
aut-0kllávban 120 fokon 20 percen 1át s:ferPezni ltell Ha 
a vfiz.et nem az előállitás napján lha.sználjuk fel, ug;\ az 
t'dényzete:t zsiros ·vattával la.zán ledugva, per gainent 
paphbóf tek'tUrával lefedjük, melyet si-er·ilezés \után 
t;zoroS:ra kötiink. Steril desztillált vizet, melyet. lombil{
han vagy üvegben - a készités idÖl)ontjának fe]~Ün
tetésével _ tároFunk. legfeljebb e,gy hónapon belül fel 
kell has7Jnálnainli. Felhasználáskor ese't!J.eg fennmatadó 
vizet el kell vetnünk 

Hivatkozo1~~ U. S. p,. XII -ben a pyrogen1nen1·es viz_ 
nél a követliező biológiai vizsgálat \ aJl előírva::: Kisér·_ 
Jeti (állatok: Legalább 1 kg sulyu, egészséges nyulak, 
meiyehnél egy héten ker·esztii1 norn1ál t'áplálkozás meL 
let.f sulycsökl{enés nem lészlelhetö. A hőmérőt is ellen_ 
l:lrizniink ke1I. !bog)-' mennyi idő szükséges. n11ig a hő-
1nérsélde'-i. fo){ot mutatja„ A vizsgálat előtt minden ál
lat hőmérsék!e.'lét (reldál') 2 órai időközökben 1-3' na~ 
pon át legalább négy lizben ellenőrizziik. A hőm-érőt ol:tr 
mélyen kell elhelyeznünk hogy a higany a vastaghé• 
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helső izomgyürüjében ~egyen annyi ideig, n1ig elérjük a 
n1aximális hőmérséld'etet, 'de legalább 90 másodpercen 
át Oly állatok, crnel;\ek hőmérséklete 39„8 folion felül 
van, nem használhatók A ldsérletet legalább két napos 
pihenési időszaknak keU megelőzni„ A Idsérle.fü !napon 
az állat hőmérsékletét eUenőr'izzük mielőtt a vizsgá_ 
landó anyagból az i'n,iekciót beadnók A leolvasott hő
mé.rsékletrcit vesszük az állat normál hőntérsékletének, 
rr'{elynek alapján az injekció :okozta esetleges későbbi, 
höemelkedést kiszáu-ri:ithatjuk, Minden ketre,cben csak 
egy állatot ta~t:Sunk; az állatokra vigyázni kell hogy 
a !vizsgálat és ellenőrz-és alatt seinmiféle izgalom \'agy 
zal"arás ne érje azokat 

_.\ ldsérleti idő alatt,, egy órával iaz első hőmérsBk_ 

let J'eoh:nsástól szán1itá!tan. azon napon eszhözöft utol_ 
6Ó \Jeolva-sisi,t:", az állatokat etetni nem szabad Vizet 
adnL Hletve ifatni l'ehet Az állatokat a. vizsgálat alatt 
állandó hő1nérsékleten és állandó nedl,·ességtartahnu 1.e_ 
vegiín taJ"f-suk A vizSgálat ki,vitelezése: A vizsgáliti 
anyag pJ, Aqua. destiIIata ad IJ.njeetionen1 37 fokra fel_ 
melegitjük, s ster'il pyrogenmen'"es fecskendővel adjuk 
az injekeiót a n)ul kg„ sulJár·a <számltoftt 10 kent ol'da
iot a fiihénii.ba, a h:isérleti na11on 15 perccel az ell~n
éhző 'hőmér,sékle~ Ieolvasása c,tán„ A hö1nérséldetf.t \egy 
órás időkö_r.önként. háromi.zhen o}va~suli Je, Egv próbát 
legalább öt n:yull'al végezzünk. fA próba po:;-:i1iv, há a.z 
öt nyul közül há1omna){ hő1ué1sék1ete } 6 fokkal vagy 
esetleg többel en1e1'kedik a korábban :megáll'apitott nor -
öt nJul krizül háro1nnak hőmérsékletB a 6 folikal, \agy 
két állat hfifnérS>ékiete emelkedett-, a 1kisér1e.tet mt>:g 
kell isn1étel11üink,. A vizsgálat eredmén:v·éit:'. positivnek te_ 
kinthe 1'jiik, ha a másodili: csoport ftiét áUatának hőemel_ 
kedése legalább O. 6 fok„ 

Végiil ezen \.izsgálat.i 1előirás biz-0nyos inlionzekvf';n_ 
c'i:ájára kf.:'Il rámüt.atuunk: Ha az elsö csopor.fból egy 
(nyul a rnásodik csoportból' két 'J];\-'Ul pozitíven :reagál 
ug;\ az előil: ás szerint a \'izet pyrogeU:~a1'taln;1unak kell 
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t.ekinfe:1ünk, ellenkező 1esetben la viz kiállotta a próbát 
A. ''izsgá!at-i előirást meg kellene váf"oztatnl olyképetn

1 

hogy az ellenőrzést akkor vehetjük pozibivnak ha- leg_ 
al'ább lhárom nyul tiz közül höen1elkeúést muÍat, Iro
dalorn: Erik t:Bové Ciristensen: Danks Tidsskr Fa.r·m 
20-1946; 1\:lünzel u. Gundersen: Journ Suiss d 
Pharm. Nr. 8 --'- 1947; H IBrindle et G. Rigby: Pharm .. 
J 157 .. - 1946 .. 

* 
A er>v.atve2:etá v.&.lta.Jue : 

FöLDES BÉLA, KUNMADARAS: ALAPANYAG 
LABDACSOK KÉSZITÉSÉHEZ. 

Nagyszerüen bevált és kipr·óbált anyag, mivel majd_ 
nein ntinden pilulát el lehet késziteni, az. u. n h á z i 
melassz, 

Készifése közisi:r:ert és egyszerü. A reszelt cukorré.. 
Pát puhá1 a főzzük, kipréseljük és az egész levét félsü
rü1·~ lefőí:zÜJ{, 1nint \az Extr. Secalis spissumot, vagy 
egy jó sürü Jekvárt. Ha tul sürüf'e sikerül a sürifés. ,a 
pilula e!készitésekor néháil.r csepp vizzel ,,képlékeny" 
lesz Olcsó, könnyen beszerezhető, jó izü, jó szagu, ~em 
ug,\' m1int a 'Faex, ami nem kapható, Clr·ága !és kellen1et
!en szagu„ Ne1n romlik, nenlJ penészedik, 1n!nf az Exh:·. 
liqei> it:ae am'it szilltén nem lehet kapni, romle_kony is, 

A kész JJiluJa könnyen emészthető és . kQnnyen oJ_ 
dódó, nem ugy, mi'nt {a 1nucilá2'0S vagy tragacanthás 
'li::assa, ami sokeset1ben en1észtetlenül távoz!ik a szerve~ 

ze~ből Vizsg-álgatni nem szükséges, /mert olyan olcsó, 
hogy nem han1isitják lés ha véletlenül' sol\at készítünk 
elhasználhatjul{ a házlarúísban is. 

* 
ligeti Viktor: 

Calcium Chloralum Christ. 
50%-0S OLDAT KÉSZITÉSE 

1Kalciumtherápiánk Jegyik fontos reprezentánsa a 
Calcium chloratu1n crystalisatum, az utóbbi /időben saj_ 
nos (>]'t1ünt a piacról Hiánya a tára nr,ellet.t P,olgozó 
gyóg.rs~er·észnefr igen nagy gondot okoz, mert előfordu
lása a recepturában ugyszólván mindennapi és pótol'ha'
ta.tlan. Ha a jelenleg érvényben levő rendeletei{ lne1n is 
tii' anák helyettesítését más oldható kalcium vegyüle
tekkel, al{kor sen1 igen pótolható mással, éppen nagyf9_ 
ku oldha'óságánál fogva, no meg ne1n utolsó sorban 
olcsósága m1iatit is A iperorális terápiában a '.Calc. Iac. 
íirum iés Calc gluconicum igen érÍékes gyógyszerek tle 
egJrészt ·\'ízben, csak 1nelegitéssel oldhatóI{ bizo~Jos 
ha'-árokon beNil másrészt lényegesen drágábbak; a Id
naalkaloidák gJár•t1ásánál nyert' melléktern1'éknek, a ki
nasavnak, ugysztl:ntén oldható tkaleiumsója, a Ca.Ic„ chi_ 
nát (Eucalcin) 'nálunk for·galonrhan sincs. 

l\:Iiután a 6 molekufa kristályvizet tartalmazó Calc 
chlorat _cryst._of erős ned-vességszivó tulajdonsága miatt 
a recepturában ugyis 50 százalékos higit·ásban szoktuk 
használni. i,geJ1 könnyen készíthetünk 5-0 százalékos 'OL 
datot, am!'ly a gyakorlatban ifeljesen pótolja a gyár
ipar által fo1galon1bahozotf. lhivatalo!'i kristályos k~szi;t_ 
menyt 

_iln1ig a hi\atalos kristályos készitrnény hosszabb 
:.-aktiirozás alatt. gondatlan tárolás folyfán a levegőből 
rnagáb<>s·dl'ott nedvességtől töObé-kevésbé elfolyósul f>~ 
igy kaJcin-~ farfalma ingadozóvá láHk

1 
inelyet időról-

időre argentometriás ut:on titrálással aUtpithatunk 
me,g, addig a lgyógyszert.árbar könnyüszerrel v~gyiuto]i 
előálli"ott 50 százalékos oldatot kész1tése folyamán; 
pontos koncentrációra állithatjuk be. 

Előál1~t:ása, ia1nely nent nehezebb bármelyik hiva. 
talos ,galenusi készitmény előáHitásánál. a következo 
1nódon 1-örténik: 

Ismert sulJ'U üvegpohárba leméxünk 

90 gr Aqua destillat~t és hozzáadunk 
292 gr· Acid„ h;rdrochloricu111 conc purumot 
A nyert higi.tott sósavba apránként beleszór.~nk 
101 gr Calciuin1 car·bonicum purum pro internót. 

A széndioxyd ldpezsgése után az oldat Gulya 438 gr kell' 
hogy legyen lAz esetleges enyhén zavaros oldatot. kis 
szürőpapiron filtráljuk 

Az ily Jnódon nyert oldat megközelitQen pontosan 
50 százalék .6 n1olekuia kristálJ víz tartalmu sót tartal_ . 
maz és teljesen színtelen Természetesen ügyelnünk kel\, 
arra, hogy teljesen veg:rtiszta Calc. carboni.~umot hasz_ 
náijunk, a ~ósav pedig a gyógyszerkOnYv előírásának 
n:[egfeleIOe~n pontosan 25 százalékos legyen (titráfással 
ellenőrizzük!), nehogy' a készítményünk ~úl savanyu 
kémhatásu, vagy esetleges vasszennyezés '1.miatt sárgás 
szinti legyen 

A vett 1nennyiségek számitása igen egyszerü,. A 
Calc carb. molekula sul'ya = 100. 1 (a készHésnél t-Ob_ 
bet f{ell venniink, !nehogy tul savanyu1 kémhatásu ké.:. 
szitménYt kapjunk). Egy 111olekula Calc .. carb elbontá~ 

sához 2 1nol„ sósa.vgáz szükséges·, vagyis ':2x36. 5 = 73; 

amennyi 292 gr 25 százalékos sósavba!ll van A készi
tésnél felhasznált -iviz a n;rert 2191 molekula sul'yu 6 
kris'fályvizes Calc chloratumot a sósavban levő vizzel 
eg;rütt. 438 gr-ra, ~agliS a kétszeresére egésziti ki, 
míg 44 gr széndioXJ'(l !a reakctiO folya1nián ldpezseg, 

SeXUliD inj. {Természetes tüszőhormon) 
3x50 OOO E, 5xl0 .. 000 E , lx50. OOO E. 

Sulf ostat (P. amyoobenzolsulfamid) 

lOx0.40 g ... 24x0 40 g. és lOOx0.40 g-os 
taibletták 

Cocadrit (Cocainum novum adrena innal) 

fogászati helyi érnéstelenitésre 
2% és 4%-os 10x2 ccm. és 100x2 ccm 

Servita 81 (B, vitamin) 

5x10 mg éB 5x50 mg, inj .. - 20x5 mg. 
tabletta 

Gyártja és forgalomba hozza 

Servita 
Gyógyszergyár és Vegyipari RT. 

Budapest, VII., Somogyi Béla-ut 1. 
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A Magyar Gyógyszerésztudományi 

tisztujitó közgyülése 
Társasag 

Folyó hó 11..:én d u 13/4 6 óra,kQr ta1t-0tta a .Mla
gya1· GyiÓgys'Zlerésztudom·áin.J. i Társaság a felszalbadu1:áf; 
6ta e:l;sö· évi 1endes és tisztujitó közgyülliéis·ét a Gy,ógy_ 
szerismereti IIIlté,zet elő:acLótJe11~ében 

Dr„ Szék'i Tibor egyet. ny. r „ tanán: 1elrnöki meg
Dy:itója utáin Dr Lipt.áik Pál :Dőitl>:;ár számolt be a Tár
gasá~ 1'944, 1945. és 11g46. !évben krifeJl!ett müködéisér-01~ 
A pénztáros és a szláimviZiEigáló bi1zl()ttság jelentésének 
tudomásul\ étele után a vál!asztá:sok1a ,kerÜ'lt a sor. Az. 
uj tiszti'k1ar a 'következő: 

Tisz.te<1etheli elnöl~: Dr .. !Szék-..]_ 'Tibor egyG~,. ny. 1„ 

tanár ElnJök: Dr. Lipták P:á:l egJet. ny. r. taná1·„ Al
elnökök: Dr. Mozsonyi Sáind:or .é's· Dr Sc:hulek Eilieméir 
egy:eit ny .. 1. tanárok Főtitkláir: Dr. \r!égh Antal i:nrt.é~ 

·,- zeti tanár. Titká!·: D:r. Hialmai J·áinos egyet m. tanár 
-.J1egyzö: DL Kedvessy Gyöl'\gy egyet m. tlanárr. Pénztá_ 
ros: DI Molnár I1stván (gyógyszerész. Ellenőr: ,Győr

biró jenő 1gyóigysz1eré1S'Z·, Könyvtáros: Dt.. Modor Vidor 
-k. rü„ adjruniktus. Vezető1.estülleü tagok: az Egye:·emek 
részéről: D:r. And1iska Vik:t.or, Dr„ Auguis;ti111 Béla, DL 
Bari Zsi~ond, Dr,. Cs[pke Zoltán, Dr. Dávid La~jlos, 

Dr. Erdey.-Gruz Tibor, Dr. Fritz Gusztáv, DL Melly 
József, Dr Mikó Gyula, Dr·. Mőd'linger Gusztáv, Dr 
Némedy Imre, Dr„ Sá1kániy Sándo-r, Dr Sztráikay KáJ_ 
mán, Dr„ Vit!é.iz Iistván Az :Országns GyógyszerészegJe._ 
sület részéről: Kórós Istv1án gyó.gysZierész és Dr. :Zá_ 
honyi Géza Károly buda!kakiszi gyógysz1erész. _4._ Buda_ 
pesti GyógyszerésztestüTet részéról: LöchereI Tnmás és 
Kaláin ·Gyula .gyógysze1~észe:k A GyógJ szerészi Szak_ 
szervezet részéről: Dr„ Hant:os 'Lász,16, Lig13l!ii. Ferenc 
és L'1geti Vik:to1 gyógyszerésziek„ A Szaksajtó "ész"é:ről: 
Márkus De2iSŐ gyógys:ze1:1ész A Számvizsgáló Eizot~ság 
tagijtai: C·serenyey Gé'Zia, Dr Ró.zsa Pál és Pa1 :a:kfalvy 
SándQr 

Az u,1 elnök megk:ösziönve a 
ziást kéI az Ertesitő Idad!ására. 
elruök a közgyül'ést beookesZ1tiette. 

biz.alnrat, 
I11ditvány 

f,elhatafön:a_, 
nt"m 1évén. 

Ezután l)r. Tury_ Páll tartotba meg a v1endé,gek €s 
a sz-éps·z,ámu hallgatóság 1el&.nt „Penicil'lin és egyéb an. 
t:ifö'ioticumok" ci:men nagy é-rdekliÖdéssel vá1 t elŐ'arl·ását„ 

A köz'gyüléis ié:s ,az ető:adás részletes' i~me1 l'er,ésérc 1'1-

punlk. legltöze!l!ebibi számában vis-sz-atériink. 

- . Svájc és gyogyszer1para 
ANGOL iGYóGYSZERÉSZ LEIRJA SVÁ.JC! BENYOMÁSAIT. 

lrta: Harold Lomax gyógyszerész 

(Megjelent a ,,Chcinlist and drug gis1tn e !angol sza.klapban„) 

Hét évi anegszaldtás nélküli munka µtán elhatároz_ 
tam, hogy háboru utáni első szabadságomat Svájcban 

, töl.öm. melyet ugy isnierünk, t.nint a béke és szabadság 
országát„ Egy, a bo1nbázástól sol{at szenvede:t angol 
<á1osból ideérl{ez\e 1111reglepő különbséget észlelünk A 
tiszta, rendezett vá'roosok paradicsommá te.szik ezt._ a 
tds országot. Az üzletek tele árucil{kekkel, melyek ;Ang
liában beszerezhetetI·enek„ Az utas első benyomása., 
hogy itt a bőség és gazdagság országában jár„ Dacára 
ennek, a legfontosabb élelmiszerek korlátozva kerülnek 
forgalo1nba Még vajból is kel'~sebb keJ:üI egy svájci 
család asztalára, mint a háboru alatt: és a jelenlegi ~ie
nyérfejadag az angol adag alatt van„ Hasonlóan állnak 
tejjel is. Hogy épp azon áruknak vannak szükében, me_ 
ryekről 'ez a kis ország a leghires::bb vol't különösnek 
tünik Ez avval n1aiyarázhat:ó, hogy íaÍ{arnLánynövé
nyekböl behozatalra f;Zoruil, ebben pedig világszerte 
nagy hiány ivan 

Mindezek nem Sub os bajok, ha összehasonlit.juk 
őket a háborusujtot a országok megpróbáltatásaivai. 
Még u.kkor sem, ha hozzávesszük a háborus gond,jaikat, 
tüzelő_ és nyersanyaghiány, német in\1áziótól való ál_ 
landó félelem. És ezt éppen a svájci polgár \~udja a Ieg
Jobban Innen ered nagyfoku \készségük, hogy Európa 
fölé.pitéséhez hozzájáruljanak A hábolU alatt itt élt 
angolok n1esélték, hogy olymt. barátságos vendéglátás
ban részesültek, amely kétségtelenné tette; az ország 
szin1:pátiája az ő oldalukon áll. J{étségtelen hogy Svájc, 
Eur·ópa legr·égibb de1nokráclája, {llein i~ akarhatott 

mást, mint hogy a küzdelem a demokráciák javáia dől„ 
Jön el. 

Gy0gyszerész lévén és tudván, hegy az 01szág 
egyik legfontosabb iparága fa. gyógyszerészeti ipax, 
ineglátogattam a Ciha gyógyszervegyészeti gyára~ Ba
~lben. 908-09-ig, oklevelem megszerzése utáni évben 
egy 1Vállalatnál dolgOztan1. 1uely többek között a CibCJ. 
angliai képviseletét tartotta Ezen muitbeli kapcsola_ 
tomnak köszönhetem, hogy a gyártás mind ~n részieté.t 
a legalaposabban megtekinthette1n Abba:n az é~ben a 
gyárnak csak négy készin1énye volt Anglüí.ban piacon, 
névszerint a Phydn, iChinin-phytin, Fod ossan és Isa_ 
rol. Azóta ez a szánt éppen n1egtizszereződött„ Ciba-kC_ 
szitmények most már a világ minden rész{ben kapha
tók. Sok készhn1ényét felvett.ék az Angol Gyóg.}SZ<:-r-, 
könyvbe (Dial, Corami·n, Nupercain) vagy az Angol 
GyógJszerészi Indexbe, m'int alobarbitou, niketanlii'd és 
cinchocain. (Ez a gyár vezette be a .sulfathl azol k :szit
n1ények uttörőjét, a Cl.bazalt és az első h;:;Ial.o-11kfszit 
ményeket testosteron-pr'Opionatot, methyltes osteront é~ 

oest1adioÍ_dipropionatot Ez a gJ'ár vezette be a hormon_ 
készitmények uj alkaln1azási formáját, a sublinguali~ 

(nyelv .alatti) alkalmazást.. A ftlszivódás .ligy tökélete _ 
8ebb és a kihasználás teljesebb,. n:ini a peroralis hasz
nálatnál. 

A háboru e1U1ek a békés országnak is megaka~zto1-_a 
tudon1á'nyos fejlődését, sok vegyésze katonai szolgálatra 
~onult 1be

1 
a külföldi kutatások eredményeiről nen1 ér

tesülhettek. A gJár annál többet tett, hogy 'sajá~ felfe„ 
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dezéseiben lépést tartson a tudomány haladásával A 
háborus évek ,alatt fejlesztették ki a Prhin-t Tiaphtyl_ 
methyl_in1idazol) egy nagyhatásu waso-constrictorf. 
Efrkor született meg az Antistin is, egy anti-hlsta1nin 
készitn:\ény aJlergiás 1tünetek leküzdésé.re. Látva a gyár 

nagyfokm tudományos tevékenységét a hor1nonok terén, 
várható volt, hog,y nj szintetikus hormonokra bukkan_ 
nak.. Sili:erüll is eiöáliitani egy uj oestrogen származé
kot, a 7-methyl-hisdehydrodo-is~nolsavat, mel,J Fenocyfin 
néven lierült forgalomba, 

A baseli üzemben küiönösen )megragadott a 11harrna_ 
kologiai l'aboratórium, a tablettázó, ampullázó és cso
tnagoló osz:ályok. Igen :érdekes ~olt egy ·~ptikai liészli-· 
lék, mely a Coran1in bonyolult phaTmakologiai hatás:ít 
regisztrálta :Ez a készibnén.·r lnyolc különböző fak!or 
változását egyidejüleg jelzi. A Strauh-féle izolált béka_. 
szívet szintén használják hatástani viszgálatolihoz. 

A gyár 1nagas ~zi.nvo_nalára jellen1ző, hogy ezer 

előállitott uj vegyület_ iközül 'alapos vizsgálatok- után, 
átlag négy kerül gyógyszerként forgalomba. A tabJeL 
tázó, ampullázó és csomagoló osztályokon n;ind~nt ·el~': 
köveinek a dogozók kényelme és egészsége érdek-éh~·; 
Tágas, világos munkatermek, modern, iközvetett világi.: 
tás, kényelmes üíőhel.}ek Látta1n ie.gy tablet:ázógéJ>et; -,
mel.} naponta e.gJn1iillió saccharin tablettát comp1imál.', 
A háboru ;alatt a gép állandó üzemben vo-it a nagyfOkq- __ :>_ 

cukorhiány nüatt. Ez a hiány azóta 15em enyhülhetett:_' 
sokat, 1niv-el a szá1lodán1ban minden kocka cukorhoz 
egy saccarln tablettát kaptam és r'ól Jeaem --"„„"' 
hogy 1diudkettőt együtt. hasz'lláljam, 

Avval a ~óleső érzéssel indultam haza, hogy egy 
békeszerető, boldog országot hagyok el, mely a saját 
nehézség~in tulláh:a a 'háboruból föléJedő 

épitésébő1 is önfeláldozóan· kiveszi részét. 

M Gy. 

A gyógysze.-különlegességekril 
lrta; ISSEKUTZ BÉLA dr. egyetemi ny.. r. ta11ár 

A tnost készülő rendefet1tiervezet ugy hatál'ozza meg 
a gyógyszerkülönlegesség, specialitás fogahnát, hogy az 
egy ''agy t~öbb '\'egyi, )állati vagy növé,ny'i. eredetü ható
anyago1t tar{a.lmazó , gyógyszer, n1ely különleges elne_ 
vezésset (szóvédjeggyel), vagy anélkül, de megha0áro_ 
zott áron ~s. l{Özvetlemül ~ fog)'asztóközönség szá1nára 
~zolgál'ó csomagolásban f{e1ül forgalornba A lén.}'eges 
különbség tehát a specialitás és a orvos magistrális 
Jendeltésére kész.ült g;JÓgyszer között ép}Jen az, hogy az 
előbhirt: kisebb-nagjrobb gyárak állitják elő, azok ada
golják és csomagolják A gyógyszerkü:önlegesség r::b_ 
delésével az orvos [f'eladja az egyéni gJ ógykezeiés el
léf, n1ert ine1n szabhatja. pontosan a beteg tula,jdonsá
,gaihoz a gyógyszer összetétel~_t és adagját„ Azonba1~ 
~szinr én be lcell vallanunk, hogy az i.Iyen Individuális 
gyógyszerrendellés 11111a ·már vajmi ritka.: a legtöbb orvos 
az álalánosan használt v-ényehet szokta felitni. A fej_ 
lődés utja itt is az uniformizálódás felé vezet: a kézi 
itJal'i tevékenységhez hasonló gyógysezrtár'i n1unkát a 
nagy ipal'i muml<a egyr·e nagyobb a.nértékben szoritja 
háttérbe, 

A g.}·ógyszerkülönlegességek Kérhóditását mutatja 
az első táblázat ainelyben a n1ai értelemben vett 
gyógyszet){Ülönlegsségek számát í-üntette;n fel az U.910 
1930, és 1947. évi állapotnah inegfe~előleg Régebbe~ 
gyóg;rszerkülönlegessé.gnek csak a ii.öbbféle anyagot tar_ 
t:allnazó keverékeket nevezték, -csak ezekről készült~k hi_ 
vatalos összeállitások. A csak egy gyógyan.}ago,b tar .. 
~almazó µ, 11 ,egységes összei'ételü gyógyszerekl"ó1 Hyen 
hi\'atalos listák nem líészültek Éppen ezért az 1910„ és 
1930„ évben forgal\Jmban volt, nem hlvatalos gyóg.} sze
!I'eket _a biva:·alos kiad\'ánJokon kivül Bókay Árpád 
„V-énygyüjten1ény" 1910-es kiadása és az 1930-ban 
1negjelent saját könyi;enmek segitségével állitottam 
össze„ 

Az elsö táblázatból kitünik, hogy a gl Óg.) szer-kü
lönlegességek száma \37 év al'a.tt csakne1n megháíom
szor·ozódott-; még nagyobb az uj gyÓg)szerek staporo. 
dása, ha teidnte.tbe vesszük az idó1{özben 1negszünt 
~·yógyszereket is Az 1910-ben forgalomban \olt 589 
gyógyszerkü!önleg-esség közül ma 1nár csak 137, tehát 

23 3 százal1ék "\an használatban. Sőf az 1930.-ban for_. 
galon1ban volit 1246 közül is ma ni.ár csak 684 tehát 
54 5 százalék van for galo1nban Ahhoz tehát, h~gy je„ 
lenleg 1633 gyógyszerkülönlegessé2'Ünk legyen, lliz volt 
szükséges, hogy 17 lév al'att 947 uj gyógyszer késZü.lJön. 

Tanulságos ez a táblázat* a magyar gyógys7,eripar 
fejlődése szemponJtjából is„ 1910-hen csak 147 magyar 
Jgyó-g,} szer különlegesség volt használatban, 
specialjtásolrnak tehát! ~sak 25 százaléka. nagy 
t-észe is azonban gyógyszer tárban készülő teakeveréke~ 
plI'uláli, szüu1>ok vol!-ak; a Richter_ és Egger-gyár né
hánr ko1nol) .készifon.énye kivéitelével alig birtak na
J!.)·obb ,jel.entőséggel, ugyhogy az orvosok rendelte 
gyógysze-1 külö·nl'egességek tulnyomó nagy része külföldi 
volt. J\z első 'ilágháboru előtt indult meg a Chinoin
gyár megalapításával a nagyobb n1éttélcü gyógyszer
gJ-ártás és ez a 20-~s élekben annyira virágzott!, hogy 
1930-ban 1nár· 529 hazai specialitás van, ami az össze.:
Selrnel< !4-4. 5 százaléká1t teszi Ez a szám napjainkig 
1056-ra (64. 6 százalék) növekedett. 

A hazai g)·ógyszergyár-ak komoly 1nunkájának szép 
bizonyitéka az, hogy igyárhnfrnyaik időállóbbaknak bi
zonyultak a külföldieknél: ~z 1910„ évi belföldi kés"zit„ 
ntényeknek 28„5 százaléka. az ;1930. évielrnek !60 2 szá
zaléka van ma is forgalo1nban. holott: a külföldi SPEl
ciaIHáosk közül laz 1910 beli'eknek esak 21, 5 százaléka,
az 1930 belieknek 50„1 százaléka biZon.}·uTt -maradandó 
értékünel{, 

A hazai gJógyszerek nagy 1férhóditását mu1fia~ja a~, 
hogy ina lke\ esebb kiilföldi specialitás van -használat.. , 
ban, mint 1930-ban. Az ezen év Qta <tiörzskönyvezett' 
947 uj gyógyszer közül 730 (77.2 ;Százalék) Volt hazai 
és csak ·217 (22 .. 8 százalék) külföfdi. Ezen nagy előre,.., 

törésnek >eredinénye az~ hogy mig 1910-hen csak -núrt~ 
den negyedik gyógyszer-különlegesség volt belföldi szár
mazásu, addig ina 2 hazaira esik egy külföldi. 

*A speciálitás 2 iáblázatát II évf 
a 107. oldalon ,,Beszélő szá111ok" .ci~ü 
közöltük 

A GYÓGYSZERESZ 
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A fnásodilc táblázat jelenleg forgalomban lé.vő 

gyógyszerkülönlegességekről kiván 1t.ájékoztatást n) uj_ 
tani„ Az 1943-as hivatalos {kiadványban mintegy 5700 
törzskönyvezett gyógJszer szerepel. A jn1ásodik táblá_ 
zat ezen kiadlány 1arapján készült, kiegészi1tve azt a 
legutóbbi években törzskönyvezett néhány gyógyszerrel 
A helyesebb átt.ekinités végett nem li·ettein fel a táblá
zatba a vaccinákat, a kommers-injekciókat és a ho_ 
meopotiás szer eliet. A Számoifl azáltal is redukáltam, 
hogy ugyanannak a gyógyszernek különböző adagolá
sát iés alakját nen1 vettem külön számnak, n1int ahogy 
a hivatalos kiadványban szerepel 

Ezen redukciók által az 5700-as szám ll.980_ra csök_ 
Jrent Ezek között 341 van hivatalos vagy vegyi elneve .. 
zés alatt 1törzskönyvezve és 1633-nak T1an szóvédjegye. 
Az előbbiek az orvos szempontjából 1neglehe!Lősen kö_ 
zömbösek, nem terhefik az: orvos emlékezetét, inert va
lóban az o-rvosnak mindegy, hogy az a codeintabletta, 

- a1nelyet felir, milyen gyár lcészitn1,énye, !Annál na-
gyobb nehézségeket okozhat a gyógyszerrendel1ésben a 
különleges elnevezéssel biró gyógysz.erkülönlegesség_el1: .. 
nek nagy ~zárna, Ez terhes az orvosra :nézve, akinek 
;tudnia illik- azt, hogy mi van abban a gyógyszerlcülön
Iegességben, amelynek tetszetős nevét fel1rta -és !terhes 
a gyógyszerészre nézve, akinek ugyanazt a hatóanyagot~ 

tartalmazó gyógyszerkülönlegességet esetleg tiz.féle 
gyárhnányban és még .többféle csomagolásban kell rak
táron tartania, 

Szigotuan lvé.ve ugyanis a gyógyszerésznek csak azt 
szabad kiszolgáltatnia, muit az orvos felirl„ Az egyik 
gyári specialitás helyet,t még akkor sen1 adhatja a nná
sik gyár készitményétl, !ha az tökéletesem azonos is_ i'J.z 
clöbbi.vel Igaz ugyan, hogy a mai gyógyszerellátási 
nehézségek mellett !!zen szabály betartását nem lehet 
szigoruan Jneglcövetelni, a helyZíet javulásá,al azonbru,1 
ebben a tekintetben is vissza kell térnie a szigoru 
rendnek \és n1eg kell szünnie a gyógyszerek helyet:·esi
tésének ugy a n~agish ális rend elé.s. min!t a "JJecialitá
t;ok kiszolgáltatásakoi„ 

A \különl1eges elnevezésü gyógyszereket a n1ásodik 
táblázatban többféle szempontból csoportositottam 
Először külön számoltam össze aZ egy hatóanyagot tar
talmazó egységes összieitlételü lgyógyszereket és külön a 
·gyógyszerkeverékekel-, Az utóbbiakat is két csoportra 
osztofita.m :.aszerint. ainint csak h'ivatalos gyógyszereit-, 
bői áUanak, tehát vnagis~·1·álisan is könnyen felirhatók, 
vagy nem, hivatalos iryógyszeteket is 1tariahnaznak1 t-e~ 

. hát olyan anyagokat„" amelyek a gyógyszertárban nem 
1nindig tartatnak s ezért magistrális rendelés alapján 
való elkészítésük a ·gyógyszertárba!n ne1n 1nindig lehet_ 
séges. 

Ez a táblázat némi, :tájékoztatást kiván nyuj:ani 11 

gyógyszergyáraink gyári tevékenységének minőségéről 

is s ezért a gyárhnányokat háron1 ÍOSztályba soroltam: 

a) olyan gyógysze,rek, amelyek 1többnyire olcsó 
ttyer·sanyagokból, kiváló kémilcusoknak munkája eJ:ed
ményeképpen •zlnt-ézissel !készülnek Ez a legértéke_ 
Sebb legigazibb gyári tevékenység, ne1nzetgazdasági 
szempontból is a legfontosabb, mert ezen szintétikus 
tnuhka 1ru-3gsokszorozza a nyersanyag értékét. Kiváló 
ké1nikus professzoraink olyan nagy számmal neveltek 
organikus vegyészeket, hogy ezek :munkája elé a ljövö
ben is nagy várakozással lfekinthetünk; 

b) növényi vagy \állati eredet-ü anyagokból kivonás 
.. é.s tiszfitás utján előállított készitn1~nyek, atnelyek 
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:Felhivjuk sziv1~ flgyelmét az O~IA_-.gyon1or
mCsz készilrnénytinkl'·e, melyet napilapokban állan_ 
dóan íhirdetün1k, igy a közönség kt>J.üsi Saját iól fel_ 
f.o.gott én:l!ekéb-en ne !hagyja kifogyni ez;t a régi be
\iez.ete~t kézti eladási cik1ktet 

Beszerezhető: az öss·zes nagykereskedőkrnél1, vagy 
n HlTNN'I'A-gyógysz..e1tárban Budapest, VII, E1zs1é-. 
bet..Jkörut 56. ' 

Ka1 t'ár.si üdVözlettel: 1 
Kalán Gyula 4; dr Balló L:~ 

gyó g%·,..,eré.szek. -~~ 

többnyiroe kisebb vegyészi felkészültséget- és gyári bew• ,. 
1-endezést igényelnek; 

e) gyógyszerészeti technikával készülő u. n gale
nikumok, amelyek tehát mii.nden gyógyszertárban ma
gistrális rend.ellésre is elkészithetök„ 

A belföldön gyógyszerkülönl'egességeli lié.szitésével 
4 nagyobb gyá1, 27 gyógyszerészeti laborat:órium és 67 
gyógyszertár /foglalkozik, !A. tu~suly nemcsak a készit
n1ényel{ száma szen1pontjából hanen1 l'l minőség teldn
ttetében is a négy nagy gyárra CBik. Azonban .eze.k 
1n.unkája sem egyenlő, ,mert mig a Chinoin_gyá1 13G 

gyógyszerkülönleg.essége /közül (73„4 százalék) készül 
szintézis utján addio- a másik három gyár szintézissel 
csak ,a ,gyárti;1ányaiin;k 26-29 J;zázalékát áHitja elő 
A Richter·-g.}'ár \_a b) kategóriába tartozó készihnényei_ 
nek nagy számával tünik ki, viszont az Egger_ : é.s 
Wander-gyátak foészFtliuényeinek 42-52 százaléka a e) 
osztályba esik Termész.etesen a kisebb gyárak és 
gyógyszerészeti laboratóriumok munkájában a szintézis 
nié,ginkább háttérbe szo1ul és az egyszerü gyógyszeté
sz.eti készi:tményelr már 69-76 százalékot tesz-ncli lti 
és végül a gyógyszertárak csakne1n ldzárólag il)-eneli:et 
hoznak forgalomba_. 

Az uj gyögyszer előállitásának legnehezebb módja 
a szintézis, a111ely a vegyészek és phat makoiogusok 
igen /nagy kutató munkáját kivánja meg, különösen ak
kor, ha egy egészen uj lf'erápiás hatást óhajtunk elérni.. 
Már könnyebb a u:tunka akl{ol", ha egy ~ismert h_at.ásu 
gyógyszernek származékait, hon1ologjait kivá:njuk elő
-állitani abból a célhól, •hogy annak hatását: 1negja~itsuik 
:\agy alkalmazási )t1i3rületét kibővitsük. Soltszor hálás 
feladata a magyar vegyészne][ az is, hogy egy külföldi 
szabadahnazo-tt eljárással készülő gyógyszer elöállitá .. 
sára egy uj módszert dolgozzon ad és ezzel annak ha
zai elöállitását, gyár-'f'.ását ia tUalmi ''idő (15 év) le~eltP 
előtt is lehetővé ltegye.. Mil1dezekben az ese:tekben ér·t. 
hető és jogos a gyárnak az :a kivnásága, hogy az igen 
nagy szellemi és :anyagi áldozattal elér:t ered1u.enyt a 
n1aga részére gyümölcsözt.esse. ha lehe'. séges, ugy a 
gyártási 1nód szabadalmaztatásá\al, ha petlig nem, ak
kor legalábl> a gyógyszer nevének szóvédjegyzéséve1 
Ez nündaddig :nem iis csinál nagyobb bajt~ amig egy 
nehezen gyártható gyógyszerró1 van szó, an1ielyet •~sak 
1-2 külföldi és hazai gyár hoz forgalomba, mindegyik 
a :saját szóvédjegyével \nevezve a készit-n1ényt.. Az or
vosnak végeredményben p.em nehéz azt. megjegyeznie, 
hogy pl a cardiazol ~s tet:racor szinonim elnevezés, .A. 
nagy nehézség ob en esetekből származik, a1nidön >Cgy 
könnyen előállitható és fontos gyógyszert soh gyár, 
sőt kicsiny gyógyszerészeti laboratórium is hoz forga_ 
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lomha. mindegyik u1ás néven . .Jelenleg nálunk ~ no\O
cain 17 -féle, az atopha lO_féle, a tüszőhcrnron. 17-féte 
a fwolftalejn ,14-, a p_aminnbenzolszuífonamid 11-félP· 
néven van ,tö1zskönyvez.\e„ .A. m:etii.iouraciH, alighogy 
isme1etessé :Vált kiváló hatása, máris 4 hazai g,~ ár 4 .. 
féle né\en hozza forgalo111ba. Ez a sok szinonüna teI
mésze esen sok zavar,t iés nehézség:et okoz é.s lküiönösci1 
aggályos akkor, ha -0lyan g)ógyszerröl van szó, amely_ 
nek alkahnazásánál különös óvatosság szükséges„ Na
gyon 'kivánatos, hogy az orvos mindig tökéletesen tud .. 
ja azt, hogy mi az„ a.mit ő itendel, :udja pl. azt, hogy 
a bas:ethyrln azonos a metiltiuracifial, tehát az aria 
e!őirt óvatossággal liell ezt is használnia„ 

.Jelenleg 1nég az Országos I{özegészségügyi Inté. 
zetnek (OKI) é.s a KözegészségilgJi Tanácsnak (OiiI) 
nincs joga egy itörzskönylezni kért g,\ ógysze.r nevét ,el_ 
birá1ni, annak n1egláltoz<a~ását elrendelni Pédig ez 
nag)'on kivánatos, n:,ert. vélemén1em szerint nen1 is a 
sok gyógyszer, hanem a solt: név a káros és közegész._ 
.ségügyi szempontból is \aggályos.. A kérdés rendez-és0 
nagyon kén~es és nehéz, m'ert ha pi a magyar :gyá1a„ 
ha~ arra kénysze1Utenők, hogy 11nindegyik egJ bizonyo;;; 
gyógyszert itsakis az OKI által n1egállapitott racicná 
lis néven hozzon forgalon1ba, akkor ezzel nemcsal{ a 
belföldi piacon jutnánal{ a ha.zai gyá1ak a külfö!di'eh:kel 
szemben (hátrányba, hanenlí <az export lehetőségeH{ iJ 
lényegesen Csökkenné.nek. 

A szóvédj1egy egy jónevü gyárnal{ szellemi ~üincse, 
annak márkát lielent, hiszen az orvos és beteg egyaránt. 
jobban bizib: egy hir:neves gyá1 ké~zitményében min~ 

egy kis üzen1ében. Jogosnak keil' tartanunk tehát azt, 
hogy ~z. aki pionir inunkát végzett, aki szellemi és 
anyagi erőnek befektetésé,vel vala1ni ujat alkotott, a:t 
ennek hasznát 1naga .részére a szóvédjegy segitségé\ei! 
biztosítani kivánja,. Ezen elv mellet;t helyesnek látszih 
az, hogy valamely gJÓg}szert először forgalon1ba hoz-6 
és ,azzal az 01vosol{at költséges p1011agWada segitségé. 
vel megismertető gyár rnég akkor is szóvédjegyet 
használhasson, ha a gyógyszer hatóanyagát n3m n1aga 
gyártja, haue1n 1íülföldről hozza be G)akran nlegtö1. 
ténik, hogyha il;,..:en propaganda révén egy gyógysze~ 

jól be\álik, akl{or egy másik gyár nagy fáradsággal 
lddogozza annak itlhoni gyártási módszeréf. Jogos te
het., hogy ez a gyár is a mag szóvédjegyét használhas .. 
sa Talán n1ég az is megengedhető, hogy egy harmadi:i: 
gJár an1el;r szintén tényleg gyártja :a készi~mény~. an_ 
nak ~gy harn"lladik ~"evet is adhassan De iazt hiszen1, a 
jövőben ezen .tul'menni a közé.rdekből nem kellene és a 
későbbi ,gyártókat kötelez1r1l k~Ilene egy közös néi h:::sz .. 
nála.tára. Még ily módon jS, ha figyelembe vesszük, 
hogy rendszerint még néhány külföldi gyár is for ga
lotnban !tartja nál111nk a szób.anforgó gyógyszert, ez leg .. 
alább 5-6 néven lenne használatos. I\Iég az ilJen mér_ 
sékelt szigoruságu szabál;t'Ozás is elQnyt jelentene a 
n1ai helyzettel sze1nben, anükor egy gyógJ szer 17 _fél~ 
néven is szerepel 

A hazai gyógyszerkülönlegességek közül 382 (36 3 
szá1.alék) egységes lösszetételü.. Ezeknek e:;a.l1nem felét 
a Richter- és Chinoin-gyár állitja elő. Ked\ezőbb a 
helyzet a külföldi g}ógyszerek itekhitetéhen, atneb·ek 
közül 332 1(57. 7 százalék) az eg) séges összetételü. A 
gyógyszerliülönlegességekneli: hazai \iszonylatban 63, 7 
százaléka., a küfföldiek közül pedig 42 4 százaléka az 
összetett gyógyszerek csoportjába itar'.ozik eztlmek 
összes száma 919„ A. gyógyszerészek ez~knek nag) szá_ 
mát szokták felpanaszo1ni, an:a hivatkozva, hogy 13zo .. 

roEabb éLelen1ben '·é\e neJn g;}á1i t.e,,éfrenység g;yógy~ 
sze1ektt összekeverní /és tablettázni, ez az ö ielftda:tu!{:· 
És feleslegesek is ezek sz összetett gyógysz·ediüiönle.:. 
g-ességek, mert. ezeket az orvos n::iagistrálisan is fetit~ 
hatja„ I\:ü .. Ci.:.i.ösen áll e.:o a.1ra az összesen 424 gyÓg~;~ 
szerkülönlegesség1e, an1elJck \hhataios sze.;:eknek egy_ 
szeiü ke\exékei 

Uj és jobb gyógyszerhatást azonban nenicsak·uj 
\'együleteli .Ezinté.zisével rehet eilérni, hanem a. gyógy. 
szer sz:uergiz1uus segítség~\el is Sok példái; lehetne· 
arra fe~.hozni, hogJ mennyivel jobban hat egy 
sérletek segitségéve.t gondosan ~.isszeáHitott gyógyszer_ 
kombináció, inint egy egJséges gyógyszer., Terápiátnk 
nagyon szegénJessé válna, ha el\iből minden gyógyszer_ 
ko;L,biációt mellőztni fóhaj:'tanánk. ~ céltudatos kisérleti 
nn1nka eredrné.nyéból megszülető, ös~zetett gyógysze.;:-:
küli:init:gesség becse alig marad a szintétikus munka· 
':!1 ·e.:hnénye mögöt't.. Pl. a novuritot az tette a világ ta..: 
lán !.egjobb ditu·étikumává, hogy benne a higanylegyü_ 
tc .. te! a ~eofillin \an kombinálva ' 

Igaz ugyan, hogy sok gyóg}szel'különlegessége.t az 
orvos n:1agis.rállsan is felirhatna, :azo1111Jan ,a helyes 
össze.::étel és adagolás megválasztása nen1 történhetik 
(:tletszerüleg, hanen1 ennek kisérle'.i ku

1
tató munka ered_ 

méifiyér.el1 ikell lenni. .Jogos tehát, hog)ha egy gyár 
ilJtn munká't végez iannak hasznát is lássa„ Sőt a.. köz.:. 
é~dek is kivája az' ilyen haszno-s gyógyszerkon1bi~áció 
gyárlását, me1t csakis a gyári propagainda tudja an_ 
nak használatát ~Uerjesz•eni„ Enélkül pl. tudo1nányos 
közlen:1ények segitségé\el nagyOn fassain válna köz_ 
kinccsé egy é1tékes uj kombinációt :tarialmazó \·ény_ 
minta, 

Igaz ugyan, hogy a „for1nulae normales)• sok jó 

kombinációt ta1tahnaz, ezek ,azonban éppen a gJári ké_ 
sz~tmé,nyek utánzásával készültek, tehát bizonyos mér_ 
(ékben a gyárak kutató mwnkájának ki·sa.játitását je.. 
len:~ik 

Viszont azt is el ~{en ismerni, hogy a gyáI"ak is 
sol{szor utánozzák egy1nást és ha egyik g:y ár valami„ 
lyen jól ,sikerült kombinációval kijön iakkor gyakran 
a többiek, különösen a ldsebb lüzernek siei:~1ek azt ' 
ufánozni. Volt időszafr, ~nikor forgalombahozatali en
gedély megadásánál' az OI{T javaslata az ·egJenló el.. 
bánás elvét érvényesi~:etie s ha egy 1gyárnak valami.;„ 
lyen kon:1binációt. engedélyezett, akl<or ahhoz hasonlót 
a többinek is ,ja.\asolit:a. \Ennek az eredménJe lett azu
tán az, hogy n:,a pl 52 fájdalu1at csiil'apitó ramidazo„ 
fen-lartahnu keverék van it.örzskönyvez\"e :és 28 teobro'
min-tartahnu é1tágitó, sőt 60 vasitartalm.u; tkészitménY. '.i 

Nyilván\aló tehát, hogy az egyenlő elbánás elvének '.~ 
ezen a rté1en való visszaállitása az összetett gyógY-

~:: 
szer különlegességek olyan horr"ibilis szapo1odásához ve-: :/.::, 
zetne, antely a közegészségügy érdekét is sérlené: Ai .- : 
rengeteg uj g}Ógyszernév mé.g a szakembexek tájéko„ 
i6dását is 1negnehezi.ti :a gyal{orlóor\'ostól pediglen le~ 

he.~etlen Ienue megkÍ\ á1mi azt hogy emlékezetében 
tar l"sa a sok gyÓgJ szerkülönl'eges~ég nevét és összeté. 
telét„ Tu:ajdonlié11pen már az 1903„ é.\'i 120. 170. 
rendelet is lümondja: „gyógyszerkülönlegességn~k 

pán valan1ely gyógyszerkeveré.kne){ ujahb és céi92:erübl> ,/f 
alakja tekinthető és ennek forgalomba hozása 
kor engedélyezhe.'.:ő. ha az a készihnénynek 
szaii szempontból értékesebb '\'Olta ,miatt a 
sze111pontjából kh ánatos ." 

Viszont azt is el keH is1nerui, hog) ennek az ""'· !!'i1 

nc.li: szigoru ér\éUJesitése kiváltságos helyzetet 

A GYóGYSZERÉSZ 
~~~~~~~~~. 

sit a !'égi gyáraknak és gyóg'yszei·észeti üzemeknek, 
vidamint az össze'tett gyógyszerkülönliegességel{et for.. 
galombahozó gyógyszertáraknak Ebben a tekintetben 
az ntóbhiak ne1n nagyon panaszkodha:tnak a gyárakra 
mert a hivatalos szer eJ{bó1 illó keverékekll1ek csaknen;) 
egJharmadát éppen a gyógysze1tárak hozzák forga_ 
lomha. Viszont a nagy \gyárak sen1 nélkülözhetik egy_ 
egy jól be\"ál1t Összetett gyógykülönlegességbó1 szárina_ 
zó jiívedelmet, mert enéfkül nem tudnák fedezni a 
gyógyszer-szintézis nagy rizikójával járó ku;tató n1un_ 
kájának költségeit. 

örö1nm·eJ kell látnUnk Jazt, hogy. a német gyógy _ 
szergyártás csökkenése !főkeerős válFalkozásokat a jó 
alkalon1 kihasználására buzdit és hOgy ·a felszabadulás 
óta több ~. igen ){Omoly munkaprogrammot maga elé 
tűző, nag;\-' befektet:ésre kész vállalat fogott hozzá a 
gyógyszer-szintézishez és gyártáshoz. .Jogosnak l'átszik 
eze'n gyá1aknak azon tivánsága, hogyha a régi nagy 
2'Yárak készitn1én~eilmek 16--·41 százalékát hivatalo~ 
gyógyszerek iés további 22-36 százalékát nem hivata~, 

losak kombinál'ásával gyártják, \akkor engedtessék m.eg 
neldk is ilyen öszetett gyógysze1különlegességeknek 

./ előállitása Az igazságos középut megtalálása. Ttagyon 
nehéz, mégis. ugy erzem, hogy helyes az 1903-as ren
delet szelleméhez való lagaszkodás, ha ·ezt ne1n is ér
t·elmezzük tulságosan szigo1uan és szerén;r haladással 
is 111egefegszünk. 

Az összetett gyógyszerkülönlegesség nevének ~Ibi-. 

rálása is fontos Nem lehet. helyeselni az olyan neve_ 
ket. aJnelyek indil1ációra utalna}{ Különösen ahkor 
nem. hogyha az i'ndikációnak szigo.ru kri'tika n1ellett 
megfelelni sem 1t'udnak, n1ert ez könnyen az orvosnak 
s különösen a közönség'nek félrevezetését eredményez_ 
heti„ Az olyan név a helyes, la.melyik a gyógyszp,r keve .. 
rék összetételéből a szavak 1negfelelő· röviditésével ké
szül, mert nagyon kivána1tos. ihogy az orvos n1indig 
tudja azt. hogy 1ni ''an abban a gyógyszerkülönleges .. 
ségbe.n, amit !rendel. 

MiuláTI a ielenleg'i helyzetben a gyógyszerkülönle. 
gességek ára gyakran magasabb a hasonló ilatásu ma
gistlrálisan fe1irt rgyógysZeI"tári készítményeknél. a be
teg.biztosítási intézetek igyekeznek az eló'bbiek 1ende_ 
lését szük határok kö7,é szorHi:m'i.. Ez a tt»ndencia nem 
egészen helyeselhető küfünösen Clrra való teldntettel 
nem, hogy a gyóg1szerfárak épp·en a legfontosabb 
gyégyszerekhó1 g;\ akran olya'n kis 1nennyiségeliet kap
n:_ik. hogy Rhhó1 lne1n tud,iák a magi.<>trális recepteket 
elkésziteni'., Ju;nytelenek a hefeJ,!'et elkül'deni. vagy a 
fe1irt gyógyanyagot az ori;os hozzájárulásá\:al, 1nással 
pótolni A íheteg azonban ilyenkor' is tudomás't szerez 
arról. hogy nem azt kapja, amit az orvos eredetileg 
rendelt és ezzel a !bizalma. a gyógyszerben meginog„ A 
gyógyszerg)'árak viszon,f, részben gyártás, részben ke
reskedelmi Összeköttetéseik révén. rendszerint tudják 
biztositani készi1t;n1ényeik állandó összetételét 

Kütönösen nem lehet azt, a n10St általánossá l áló 
r-etndszert helyeselni, an1-elyben a biztosi.tó intézetek 
a legtöbb gyógyszerüklöntegesség rendelését föorvosi 
engedélyhez kötik. mert ez a beteg dolgozó, vag1 hoz-
7.átar.tozójának felesle_g-es nlo1esztáI'ását jel'eni. Ugyanis 
a föorvos CgJ rövid kiké1dez;éssel, \"agy vizsgálattal 
nem bitálhatja \igazságosan felül a rendelő orvos ren_ 
delését. Ha pedig ezt minden hr~ább'i nélküf jóváhagy
ja, al\kor az egész eljá1 ás felesleges, viszont', ha nem 
engedélyezi a gJ„Ógyszerkülölllegességet, akkor a dol~ 

gozóban eiégedetJe11séget kelt, mert !valO.ban egy szo-

Korlátlan mennyiségben kaphatók 

a következő 

C 1 B A 
készítm4inyek 

AGOMENSIN tabletta és injekció 

ANDROSTIN tabletta 

ATOCHINOL kenőcs ! 

CARBANTREN granu'la 

CIJ3ALGIN cseppek 

COAGULEN injekció és por 

COiRAMIN cseppEJk és injekció 

CORAMIN,R tabie<tta 

DIAL injekció 

DIGIFOLIN cseppek 

DIOCAIN tabIEitta 

ELBON taNe<tta 

ESIDRON injekció 

LIPOJODIN tabietta 

LUTOCYOLIN tabletta és injekció 
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OVOCYOLIN tabletta, inj,~ció és kenőcs 

PER:ANDIREN 

PERCAIN 

PERISTALTIN 

PRISCOL 

P1RIVIN 

RESYL 

kenőcs és oldat 

tabletta és injekció 

tahletta és injekció 

tabletta! & 
és kenőcs 

oldat 

injelkció 

injekció, o:ldat 

SISTOMENSIN tabletta és injekció 

SPASMO-CIBALGIN kúp 

TIRASENTIN injekció, fable1ltia és k!úp 

Magyarországi képviseli : 
Jakifsch Jánas, Budapest, Y., 
Rmlolf-tér 5. Telef1n: 189-326 
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Előfizetési dih 
,1 hóra 15 .. - forint 
Neg;redévre 45 -· forint 

Falusi törpe gyógyszeJ:táraknali:: 
,l hóta 10„- forint 
3 hóra 25 -· forint 

Szakszervezeti tagok: 
1 hóta · 7.- forint 
3 hóra 20,- forint 

Postatakarékpénztári icseh:kszámla szám: 1402., 

ciális berendezkedésü állan1ban u1gy a szelle1rni, mint a 
fizikai dolgozók egjraránt n1egkivánhatják. hogy a le. 
hető legjobb gyógyszerellátásban részesüljenek Az is 
\ ilágos, hogy, a biztosi tó inté,zei:eli szempontjából is, a 
]O gyógyszel', au1ely \gyorsan helyreállitja a dolgozó 
munkakép.,;sségét, sohasem drága, -csak a Céltalanul 
rend-eJ!t gyógyszet az! Jól tennéli tehát a biztosi.tó in
tézetek, ha ~inden \trtékes hazai gyógyszerkülönleg.es_ 
ség rendelését szabaddá tennék, ezzel nemcsak a b::,teg 
b~za.lmát és háláját érdeni,elnék ki, uenicsak a l\ÖZ
egészségügynek, hane1n a l\Özgazdaságnak !is szolgála
-to:t te1nnének, mert antt1ak -a 1nagyar iparnak a fejlödé_ 
sét és virágzását mozditanák elő, mely csaknem fél_ 
százados nehéz kiizdeJemben \és éles versenyben bizo
nyitotta be életrevalóságát, exportképességét, nagyra .. 
hiva' ottságát! 

Teljes tel'jedehnében leközöljük Issekutz professzor. 
1947. irnárcius 30-án az Orvosok Lapjában'-'·- megjelent 
c.ikkét. J{orlátozott I'ap-beosztásünk, eddig f:letart.o.tit, 
észszerü tal\arél{osságelvét ez esetben feladjuk, ezzel 
rs bizon~ii ani kivánjul\, hogy n1ilyen nagy fontosságot 
tulajdonitunK e kérdésnek. , 

HáJ!ásak vagJ'Uk Issekutz professzorna.k, hogy fel
szabadulásunk u;tán 2 évvel ail\al'n1at ad tnekünk arra, 
hog" évtizedes harcunk elásott icsatabárdját - a s1>e
cia1ltások elleni küzdelmet - ismét elővegyük„ 

!{ü!önös örömme~ tölt el azért is, mel't a kezdent<S
nyeztí, volt tanítómesterünk, ki( kivétel nélkül 1nind
nya1an nagJra értékelü~llc, szeretünl\, bizonyára nagy 
segi1tségünkre lesz az igazság inegkeresésében„ 

Eló1járóban annyit, hogy sokan Professzorunk 
hott bet.üjét féke fogják 1na.gyai:ázni és meg kell 
mondanunk, hogy nli, akik több mint negyed szá_ 
zada ismeijük Issekutz professzornak a s p e c i a_ 
1 i t á s kérdésében elfoglalt álláspontját, a jelen 
kiizlemény bOOnüket is zavar·ba hoz, inert igen élénk 
biz'.a'tásf: jelient a kiszerelt g~rógyszergyárt.ól< számára 
n1intha maga is osztályrészesévé válna az ujabbandivatos 
fut.ószallag elméletnek, eltolva magától az individuális 
kezelé~t és behódolna a tömegk-ezelés elméletének. Szer·et_ 
nénk rnegfogni régi tanitón:-.esterünk kezét és elvezetni 
egy olyan területre, iahol az uj de1nokr áciában 
niár szokásossá vált (a re-ndelet kiadása előtt) széles_ 
körü dialect.ikus Titát lelte{ folytatni és biztosak vagyunk 
benne, hogJ - isok ellentétes kérdésben a végén egy áL 
lásoont-0t foglalnánk el Ne,m kivánhatja tud5s profesz_ 
•:zorunk, ld az európai hirü magyar gJÓgyszerész?t 
egyik lmeg'eremtöje. h'ogy végleg n;,,eghuzzuk a !éle\ .. 
harangot a gyÓgJ-·s:Íertári laboratóriwnok és n1unkahe._ 
Iyek f~Iett 1\-lert ha bekövetkezik a lfömegkezelés, l\L 
szereJt r~rfgysz:e.rekkrl, akkor felesleges a gyógysze~ 
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rész, mint gyóg,Jszerkészitö, elegendő egy középiskqlát 
végzett technika, a polcról '\ialó kiszolgálásra„ 

Fefesleges f._gy tudon1ányos pályát fenntartani ~s 
fejleszteni„ meit ezt elvégzik a gyártók, munkah_elyei„ 
ken. De to\'ább n:iegJ'Ünk, nem kapha:t fr·iss ·gyógyszert 
a beteg isem. niert a tön1egkezelésre szánt. egyforma_ 
adagolásu gyógyszerek !készen állrnak, nem törődve- az~ 
zal, hogy hosszu ralitározás alatt n-Uyen chémiai változá_ -
son :megy a gJ·ógyszerkeverék keresztül, (lásd a lep"t~Iget-t 
fedöanyagok, megrepedt ttbletták, etc • sőt a penész~ 

koloniáktól zavaros solutiókat„) 
Sl-ájcban a közeln:ultban :a tisztes drogis:a szakma · 

követelte az egyoojogusit-ást ;i gyÓgJszer·és:r:el\ke1, n1ert 
80 százalékban ma már Svájc csak specia!it-ást tfs1ner á. 
gyógyászatban. Egy tengeientuli e l l e. n példa, -· 
'Amerikai )érdekeltek harcot hirdef.t'ek b kisze.relt 
gJ-ógyszerek ellen, visszatérnek az egyéni gyógykezelés 
terére be al\ar,fák melegi~eni ismét a kialudt gyógyszer~ 
tári tüzhelyeket.. 

Felkérünk minden lérdeklődÖ kartársat, fogl"alkozzék 
IFselrutz professzor cikkével, hozzászólásaikat közöljük, 
addig is, mig 1nódot nem ltalálunk egy általánosabb, 
szélesebb l'itára. 

1\'li itt csak hézagosan és nagy vonalakban kivánM 
tuk kommentálni Profess~orunk cilckét, abban a biztos 
tudatban, hogy a. rendelet kiadása elő'.t sor kerül egy 
'álalános ,ankét.ra, a111ely, vélem1ényünk szeiint, feltétlen 
szükséges. 

MÁRKUS DEZSö 

A 9yó9yszerpioc helyzete 
A havonta összeülő iparügyi nillrisztel'i gyógyszer_ 

ügyi hivatal ankétján n1egálla1>it.ottuk hogJ' a hosszu 
hónapokkal ezelőtt, a gyÓgyszerkeresk-edöl{ által' befize .. 
tett összegek meghozták a várt eredményt., Utban van_ 
nak a ~Hollandiában, Norvégiában lés Angliában 
n:iegvásárolt gyógyszerek alapanyagok __, a 
vámkezel·ések és ármegáUa.pitások után ie1nélhetjük, 
hogy 1övidesen, ha szükösen is, de hozzájuthatnak 1a 
gy,ógyszertárak a rég n-élkülözö.tt fontosabb al'apanya_ 
gokhoz„ Erről a gyógyáru nagykereskedők idóöen é:rte
sitik a gyógyszerészeket. Ugyanezt! irhatjuli a kiutalás
ra kerülő '\IIlOSÓszappanról is 

Türel'emre kell imfenünh: ~ jogosan aggódókat, de 
olyan sulyos pénzüg,li nehézségek állották utját és tnég 
állják továbbra is .utját a gyógyszerbeszerzésnek, hogy 
dacára az 3.nyaghi\a.tal es népjóléti: minisztériun1 erö-fe_ 
szitésének nen1 e s a k rajtuk mul~l\ a sok akadály le~ 
küzdése, vissza l\ell vezetnünl{ a hibát a két év előtti 
állapotOkr a 

A .fokozódó javul~s biztositva Wan. 

N2'.gyon megneheziti kiadóhivatalunk munkáját, 
hogy egy-egy gyóg%zertá1, aho[ tPb-b előfizetője van 
lupumknak, egy befizetési lapon klildik be eliöfizet~t. 
Itt a ~gnagyobb baj az, hogy igen so-k esetben a p~nz 
rendeltetéséró1 nem is emlékeznek meg. Minden (!'.imvá.1~ 
tozás azonn-alli köz1és6c kéI jük 
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Tudományos előadás 
Dr .. Vitéz Istvárn egyet ni. tarMr ,.Mikro

organizmusok az .e1et szin,tézisében". e előadiása 
a · MaJgyar Gyógyszerés:zitudományi Társaság 
március 28-iki ülés\\n. 

Az élet a mj0:gfigyelő tudatos szemlélő sz·e
mében .egy szervetlen"S'Zerves alakulás vége]át
hL'ltatJan sorczata. mely a miméUenkm i formá]Óc 
dásá'ban az ön:f1enntartás irányát célozza .. Mivel 
aznnban mi „az élete] szemben" gyaknm oly kis 
stilüen annyira ,„iute!lig,"!lsen" gondolkozunk, 
ép azér>t éliük át " legnagyobb niealevetéseket .. 

A szerve:?Jeteknek csodáfü•tosan sima anyaq;
cseréjét enzymeik sz;abá!yoz,zák <;,s irányitiáik, de 
csak az enzymhatások kilz~Oebbi tamrlmányoZ'á:
sánál lett i,g;a,zán érthető !lZámunkra a nagy köJ„ 
tőnek, GO'eithének vernsora ,Hol csillai:;ok fel
rrugvugnak ott csiUagok llie is< hullnak", vagyis 
az élet fillandó fevépités, szintézis mellett állam-· 
dó lebontás, analizis is egyben 

Az emberi tudomány felépi11' 1tte sz:iutertiku
san a :?Jsirokat, sz&lőcukrnt. nöYényi festék~ket, 
etc., sikerült ;a műselyem, kfu;ifm, m • sterse~<O<'l 
gumi eaöálHtása i's .• de niennyu~ má:s~k a„ m;od
szer ei >mint a te,r·nieszetnek. az arlat- es novenv
világ,;ak A tudósok iiegki1vájóbbi'sli: WiHs~aed 
ter Eu~ler E• Fischior. Haldane. Opuenhmmer, 
Kuhn z~plén G'ézta. Michaelis munkái lehető
vé tették. hogy be!pillantá:st nye1hetünk ruz zn. 
~ymek munkaiába 

Vegyük péMául a gyaikorlalti iéletből, már 
az ókorban is i1m-i1erntes. kenyérsütést A leg
fontosabb 1Jáplálékunk készitése 3 :fádshan för
ténik: L oss„ekeverik az alapanyagokat: liszt, 
vfa ( 4 : 3 arán,nbam.), ho~zllJadnak el eszt.élt vagy 
kovászt (a kovász az 'előző süt&~biJl vi•sszama
ra.dt .-rJes.ztő baktériumoloban gaJzidag nyms
tészt.a \ és s1órt .. Most rur, ,egészet: egyenleitesen el
oRztiák dagasztják U.auanakkor naqym.ennui. 
,<égii le~eaő is kerül a tésztába .. 2. Ezután me
füeg helven 125-30 fdk) néhány óráig idlni 
!uÍ.gyjuk (ke[e•sztés1) A ke,lesztés alatt véqbe· 
rneqy ae. eriedés. -- A keményitő és sikér vi:zet 
Vies e fel me~duzmd. igv a sikér nyu[:ékonnyá 
válik nem szakaJ<l ( ellelllkező eerthen a \kenyér 
lnno's' maracl) '' keménuitő e.au részét pediq ·a. 
li•ztben 7e1'Ő diastntiku• fernient, o, eerea7im. 
mriltovlvá bontia. Ezt ug11ancsak a lisztben lé
vő maltaze ,pnz111n 8zöllőcukorrá alakitia a szöl
töcuk:nr nPfliq ~...,, P.lesztő z11n1,r1,se en.?.1Jnt hatása„ 
m alkoholos cri'edésnelc indnl és alkohollá nie„ 
8zéndiox11ddá e<ilc .•zét .. l{a; kov:í.sr,t használunk, 
nkkor nem alkoholos. 1hanem t•ejsavas erieilés 
következik be A teisav nM.'V rÁS7,:e oxygén fPL 
vétell1 [ meocin~ csak s<zéndinxyddá és vizzé é<t, 
el. eirv kis része azonhan vá:ltozatJann1 me;rma
r;ad F,z '"dia a kovászos ke1w"'1 kell:e,n7es sa
v~mvikás izét _ A s7;Pndioxvfej.l ödé~ ~{iivatkez
ti'be11 a kenyérti'szta likacsos le:S'z. felül;-.fa me"" 
11öveksók '"ólt.>tl az emésvtőnedvek nagyobb 
támadási fe]fil„tet k:xnnok 

3 A megk 0 lt é.c kiszakitott kenvértésztá
nak 2.íl0-2(;0 fok<'s k"rrJ0nc~ben tfrrt.éni\ 1'1f'"
sütésekor a ikeményitő megcsirizesedik, a kép-

ződött gázok kiterjednek, s nő a kenyér térfo
gata, azután kivfürél! befelé hwlaJdrva a ,sikérváz 
megalvad, ikérng kép7iődik, ebben d1,xtrin, dara
mel és egyéb ke1leones égési termékek jönnek 
létre végül az alkohol, széndioxyd 100-..:104 fo
kon elp6.rolog, 'eklm>r a kenyér sit) 1rtllé válik. A 
kenyértészta pmusivolrnmerue li!h, 75 szárz;alékra 
emelkedik A másik gyakorlati <péM;a, a szeszes 
r.rjed:és tag!a1á'sa 'is csupán azt a célt szol{lálta 
hogy rámutasson nagytudá.lm eü5adó tanár az 
enzyni reactiók lény,e(J:ére és az enzynihatás Bp'e
cífitására. Az anyag V'egyi szerkezetétől függ, 
hogy vaJlamely enzym képe.s,e reá hami, vagy 
nem, Bizornyos enzvmek csak fohérioél<et. mások 
csak szénh.yéUr átokat támad'na.k mi 'K ill. alaki
tanak át, de ,e na11;y csoportokon belül szükebb 
tmroénumu enzynihatásokkal is találkozµnk, pl. 
a vevsin csak pBptonig bontja le a fohérjet, de 
ezt is cs<ak savanyu közegbr 11 (gyomomedv
ben L tehát az · enzyni reactiókra más tényezők 
is befolyással vanak, igy po ez e,;e1Jben a h1.1d. 
roaeninn koncentráció, de emellett a híí-mér
séklet is A7 optimáli.s pH viszont befolyásolja 
a reactió seliessérjét, A p:eptonokat tovwbb bon
tó trupsin (a parukreasban) ,gyengén lrngos kö-
7-P'" kö>0egben hat. vé,gül a JJehéríi-bonitó (proteo
lytikus) enzvmekhoo fürtozó erepsin (a b'él· 
nyálkahártyájában) vég'Zi be a lebontást 

Az enzvmek nagy>rés1zt rsmeretnen szer1k1· -
zeW szerves katal;crntorok,, .i<ilen]egi ismerete. 
ínk szerint k•&t rés:?Jből á[lanak: L a hatékony, 
tul:ajdonli!éneni ;·nzymb01 '"s 2. a rnagas mollie
kulas<ulyu kolfold tartóból. Hatásuk szerint a 
klövetkező csopor,tokra osztjuk: 

1. Edernsek (esterbontók) - COO ·- eso
'()Mfot hvdrnlvs:W'i1ák: Lvpase lzshokl; 
Rulfatas~ (ki\nsavest.erelc) : Phosnha'· 
tnse (fo7zfmsavestertk); Crforo
p!wl~a„-1 (chlorophv]l) 

P. CMbol111drasok rszP.nh11drrí.fönnták) 
O -· · kiifés hvdrolysi,s,e 19.Jtal: J\faltas•e 
fn1a~·to1 . .::.e ~.s glvcosi1c-1.ok) ; S1aiCf"'haro~e 
!nádcukor); Anwlase (keményitöl; 
T~acb.s'e (teícukor) 

8 Protcnsnk (fehérfebontók) - GO l\[Ff -
~Sor>ort ih·u1~lolv-s'Ír.31e 11t.ián: Pepsi11, 
'T'rin.syn (fehérje); Erepsín (pepti
di•k) 
Aw1:noac11Ta.so1'. Urease 1 car:bamif1\ 

4 O:c11dn-r::ok -fs.ZP!I\Ve,r;:; anv~·gok oxvdác;ó,i·~t 
idézifk telő: Oxydase Pemxydase. Oxy. 
dornductase 
Katala.sok,: Katafase (hydrogen per-
o..vd) . 

5 Er iesztőlc ( n. - C _ r. _ kötést szok1L 
i:'i"k: el): Zvmase '(főbh enzvrnMl '111\ 
behwt:isán"k "é,gte„rnéke :i.lkohol és 
széndioxyd (pl gz(lllőcukor) 

A felsoraltak jellemző trnla1donságainak is
meitetése után az eléíadó közLi, hogy ewk csak 
főbb li!épvisclői a termés2''tben előforduló n><rr;. 
számu enzymeknek. Kimutatásuk nem a che-
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miában ismert Szin, lJeválasztási etc. rnactiók 
srnrint törbénik, hanem a hatás tanulmányozá-
sa alapján : 

Vég:gvezet ezután az előax:lJó a növénytáp
'lá~kozás fázi~ain : az ianorganikus, vagry:i:s szer
v.etlen vegyületekből önfennta1tás·á,hoz kész.it 
ma.gánaik 01 giam:g{UiS, sz;e1ves vegyületeket, a 
e ta-tiszt'kábó" közli, hogy az évi emberi lllormá
lis mortalitás 36 mil!lió, mennyi anmganikus, 
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organikus vegyület ki !rÜl ismét feldolgozásra. 
A terniészet az enzymekben oly 1csodásat aBco
tott _ha csak meggondd''juk, hogypL Am3ri
kában enzym hatá'asal már szerves oldószereket 
cit10msavat etc. állitaPDk elő - hogy hódo7.a,t'. -
taZ kell felnéznunk arra a bölcs irány·itÓ'ra, ki 
e:oen őr ők kőr forgást \az élet wn.alyzisét _ szin
tézisét évezredek óta intézi, ' 

--- dr .. Hantos. · 

. Az Országos Gyógyszerész Egyesület 
tisztujitó közgyülése 

A A1agya.1ol'szági Gyógyszeré.sz Egyesület 1947. 
március 30-án tar '.otta a felszabadulás óta első tisztuJitó 
kö:c:gyülését. LAz ország ininden részébó1 fe.Iérkező 

gyógyszerészek zsufolásig megöltötték a Zeneakadéntia 
kistel'rfi.ft Pontban 10 órakor Budanovits Tibor min 
hizios nyitotta meg a~ ülést; üdvözöEe a megjelenteket 
és ·vendégeket, kik közül Hatl'ani Béla ~n1in.. oszt taná
csos Molnár 'Erik népjóléti 1niniszter képliseletében 
Dr.. Cseit-Szombaf.hy László, Dz· Székely Miklós, mlnd_ 
keti en a Nép.jóléti Minisztériun1 álla1ntitkárai, az emel. 
·vényen foglaltak helyet Az üdvözlések után Budanovits 
Tiho:r az ,elmult esztendő n:iüködési i.dejéról számolt be, 
vázolva mh1dazon nehézségeket mik!et a szÖt'IlJ·ü há
boru és .n;i; ilas idó'k zuditottak 'az Egyesületre. A leg. 
tnostohább ·Időkben az inflációs őrüfetben. emberfeletti 
munkát ''égeztek Inunka~ázsaival. 

Hálásan emlékezett 1neg a Szoc" Dem Pár( gJógy_ 
szerész csoportjáról, kik a felszabadulás első napján 
azonnal birtokba vet'.ék a székházat, és megment:Ctték 
az ott ltaláh é.1 tékeket, megkezd'.ék a szükséges &telyre_ 
állitási 1nunkálatokat, és a vidéki eledett kar·f,ársak se
gitségére siettek .Jelentését részleteiben Faragó Sándor 
igazp.;a.fé- a közgJ üMs nag}' tetszései közepet.te vette h1-
domásul 

A jelen"ések után Hatvani Béla n~in_ o. tan. emel .. 
kecle i: B'.zólás1 á s a következóKet nlondotta: 

Tiszelt Közgyiilés! (Élénk éljenzés és t.aps.) A nép~ 
jóléti Miniszter ur üdvözletét hoztarn el önökhöz abból 
az alkalo1nból, hogJ az Országos Gyógyszerész Egye
sület' .a felszabadulás után először tartja meg tisztujitó 
líÖZgyülésél-, abból az alkalomból, hogy most végre al_ 
li;aloir, adódott arra., hogy ez az Egyesület, an1ely !majd_ 
ne1n egy ié\1századon keresztül a leg('ökéletesebbe:n látta 
el feladatát a kartársak 'és a kormányzat felé, vfsSza_ 
nyerheii autonón1iáját Ez az üdvÖzlet nem ~Jusz án ud
Yadassági gesztus, mert ugJ érzem, hogy a gJógyszer_ 
tár-·Lulajdonosok, a kar a kartársak sok százai az el 
mult két esztendőben )a gyógyszertárak ujjáépitése SO·· 

rán ..,.égzett. 1nunJ,:ájukkal é's elér~- '.':'redn-;ényeikkel köze_ 
lebb, sokkal köze1ebb került.ek az iagészSégügyi kor
rnán)zathoz, niinLsem, hogy ez az üdvözlet pusztán fo:r_ 
1nalitásban fejeződhessék ~d Ez az üd\Öz]e' tehát egy
ben ·elis111erEs is, mert a felszabadulás utáTii második 
év végén öröm.n:i;el állapltottuk n1eg, hogy raz ország 
gyógyszertárainak 99„5o/o_a már n1üködik. Ezt az ered .. 
mény:· 'ezt a hagJ"szerü ujjáépitési munkát nagyrészt 
a gyógyszertár_tulajdonosi !_karnak líÖszönhetjük, akik az. 
infláció nehézségei közepette is gyógyszertáraikat ismét 
fel tudták épiteni, liz'e1nbe tudtált helJ·ezni és a közön. 
ség szolgálatába tudták állitani, Ez az ujjáépiési n1un .. 

ka azért is ér deiniel különös köszönetet, mert ezt a 
gyógyszerészi kar 11usztán a sa.ját erejére tá1üasZkodV8. 
vit'.e véghez, Sajnálatíal kell ~gyuttal' bejelentenem·, 
hogy a minisztériumnak az a texve, amely szetint ujjjá •. 
epitésl hitelt fol;\ ősit la 'kartársaknak, •tavaly sajnos, 
ne1n sikerült. nen1 járt kellö sikerrel, mert az infláció 
puszti'.ása és rohan1.os terjedése ezt h1egakadályozta 
Most azonban a hároméves terv keretébe a minisztérium 
gyógyszerészeti osztálya is ieiiette \az erte rászoruló 
gyógyszertárak anyagi megsegitésének l\eresztülVitelét. 
Felve\tük ebbe a tervQe a nyu1gdijint-ézet felállitását is. 
(Élénk 1éljenzés ·és taps.) Lehetőleg egy éven belül meg 
fog valósulni ez a régenvárt szociális intéz1nény (Él ... 
ienzés.) 

A minsztéI"iun1 mevében és a Miniszter ur neYében 
is köszönetünket i§s legnagyobb elismerésünket kell tol
mácsolnom az Országos Gyógyszerész Egyesület kiváló 
és a munkában fáradhatatlan miniszteri bizt.osánal{; 
Budanol·i;ts Tibor kartársunkna}{ (Nagy taps), aki a 
legnagyobb nehézségek l\özepette is vifl;zonylagol5an rö.. 
vid idő alatl ki.váM rnunkatársainak segitsiiével siklf.'„ 
resen 'ujáépi:ette ~ezt az Egyesület.et. (Ugy van! Ugy 
van! - Ta.ps.) 

Az i~en tisztelt :Kartársalinak, vala1riint az· Egye_ 
sület ujonnan n1egválasztalldó vezetőségének jó 1nunkát 
és egyben boldogulást kivánok a jövör·e nézve 1és annak 
a reményemnek nyilvánitásával zárom szavaimat, hog:r 
az O.rszágos Gyógysze,rész !'Egyesület amiként a muJt .. 
ban a saját kari érdekein tulll1enó1eg a közegészségügy 
szolgálatában is J\észségesen teljesítette fel'adatait1, Uigy 

a jövó'ben is a közérdeket 1nindenkor· fig~ e1e1nbe véve, 
az egészsé.gügyi kor mányza.t intencióinak lés programm
jának megfele101eg. kellő hozzájárulással és megértés_· 
se}, eredményes n~iÚ.nkásságával hozzá fog járulni köz
e.gészségügyünk l-o,ábbfejlesztésének nagy n1unl{ájához .. 
tÉlénk éljenzés és taps,) 

Hat\·ani beszéde után Dr„ Cseh_Szo-1nbathy állam .. 
titkár kifej'.·ette, hogy pál't,ja a kisexisztenciák megerő_ 
södését, az egyéni kezden1iényezésnek a "jövőben Való 
biztositását látja annak az alapnak, amelyen az 
igazi. de1nokratikus állam fel-épülhet MegállapitottaJ 
hogy azok a jövedele.meltolódások, aine1yek 1a n1ultban 
megvol'tak, a jövó'ben, nem ir:iar adhatnak fenn és hogy 
a jövő demokratikus társadalmának minden dolgozó 
szán1á:ra b'iztosHani kell a rendes n1egélhe.tést l\lint 
orvos kiemelte az Or\os lés gyógyszerész együttn~ükö
désének szükséges \'oltát 

Utána Dr„ Székely friiklós államtitkár is_zólaft fel, 
aki a gyógyszerészet szőnyegen revö problémáiról be ... 
sz.élt. 'Eln1ondotta, bog~· ezekről a problémákról nem 
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először beszél, de netn is utol] ára, tnert a kérdések nenll 
oldhatók ·meg o]J„an könnyen, hogy azokat beható vizs_ 
gálat és megvit:atás nélkül lehetne elrendezni. Beszélt 
arról, hogy a gyógyszerészi kar a jogosítványok és a 
birtokon kívüliek táborára !különül és elérkezett az idő, 
hogy ez utóbbiak erdehében is történjék vafami A jo_ 
gositványok birtokosai helyesen fogták fel ~á hitatásu
l1at, kitárják a kapukat és hajlandó tárgyalni és áldo_, 
za'.·okat hozni olyan fSszszerü megoldás érdekében, amely 
az 15 szempontj.ait is ldelégiti Különféle megoldási le
hetőségek n ,erültek fel, de azt hangsulyozni ikivánja, 
hogJ' pártja, a Szoc. Dem„ Párt, aniikor t~rvgazdálko_ 
dásról beszél, a széles dQlgozó rétegek étetviszonya.inak 
megjaviillsa érdekében, aklíor· nem kis üzemel\re gon
dol, hanem az energiaforrásokra-.1 vagy acél_ és yasüze_ 
mekte, am~lyek irányítják és uralják az e.gész gazda
sági életünket,. \öröm1ir_;el állapitja n1eg, hogy a haladó 
t.ársadalon1 a kar két réteg.e közti eilen'éteket annJira 
lenyeste, hogy ezel\ az ellentétek eltompuJtak és ma 
harmonikus egységben együtt van az alkalmazotti és 
tulajdonosi kar 

Az elhangzott beszédekre Budanovits 'fibor vála
szolt, megliÖszönte az érté,kes felszólalásokat, majd az 
uj 'vezetőség l'álaszl·ása következe~t, 1nelyet Bayer An. 
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tal nünt ko!elnök vezetett le :A közgyüh~s. közfelkiú.l_ 
tassaI a hi,atalos listán jelölfeket, nagy lelkesedéssel 
választotta ,meg„ Elnök lett: Budano\·its Tibor, táis
einö-kök: Löcherer Tamás, Szele Béla. .Alelnökök: dr 
Bisiczky András Kalán Gyula, Lux Arnold., Pénzt:iro.5: 
dr. l\'Iolnáx 'István Ellenőrök: dr :l\iaurer l{ornél, Vá_ 
m~s Gyula. Számvizsgáló bizott~·ág: Bl:!eznay l{ároly 
(Budapest), Szabó Vince :(Budapest), SzekeI'eS István 
(Ujpesi), :Fáy Ignác (NagJt.étén;r); Kaczián Saiolta 
(Pesiujhel{~ Póttagok: Vajna László (Budapest), Pehr 
Ernő 1(Tápiósüly) l\ióry Tamásné (Szé)u~sfehér\ár). 

A~ uj vezetö~ág 11evében BudanoVits Tibor, Löche. 
rer 1'a1nás, Szele Béla lelkes beszédekben ttttek hit,et 
az :uj <l~n1okr8.tikus egyesület felvirágoztatása érdeké
ben„ Ehhez kérték az egyeten1,es gyógyszerészet segit,_ 
ségét, külön kiemelve, hogy n1inden igyekeZctük az, 
hogJ ~z alkalmazott gyógyszeJ:'ié13zi karral a legnag:robb 
harmóniában együttmüködhessenek, és őket az elkö,et_ 
kezendő önállósodásukban támogassák A közgyülés 2 
órakor ért véget ezt \követte egy 250 ·ter'itékes l\Özebéd 
a Royal szálló különtermében. Itt .szárnos felszólalás 
hangzott el Szaksze.rvezetünk nevében Győrbiró .YenO 
üdvözöHe a 1negvá1asztott uj \'ezetőséget.. 

(M.) 

Szemle az angol gyógyszerész-sajtóból 
Az {J„ N. O és a droglermelés fölötti felügyelet 

Az E.gyesült Nen1zetek 111arikotikum !blzottságl:J, eigy 
kl111ai juvaslato't tár b'"Yalt, rn;eil.y szerint az E.gye:sült 
Nenizietek 8zervczttének kellene átvenni a japáni és 
koieai nJailik!otiikum növié·nyek terme1'é1sének: elle11őrzé1s•ét 
Az ezután fel1Jszi61al1ó egyiptOllDi del1egátUJs kijellenJett.e, 
hogy ezt az ellenőrzést ne.inc:siak a távolílceletre, hra111e1n 
az e:gész világra ki kellene terjeszteni 

Cecelégy 1>usztitás levegó'ből. 

Az állomkór elleni kü1zdeilem fá1'ya1nán Ész.ak-Zulu
f.ölidön katonal repülő.gépekrÖll :3:5 négyze'·FU·éJ.föld tel'IÜ
leten peunetezték el a cecelegyet pusztitó D„ D T klé
RZitményt. Azon célb:ól, hogy a pel"metezéis ihatá.so"ss:ágá-
1 ól .meggyőzödje-nelk:, cooelegyet tart:aJlmazó lkontrolJ<lo_ 
bo:zokat osztotrtalr .S'J;iéit a l~érdléses területen 

Angol gyógyszer legyőzi \a n~aláriát, 

Az uj a-ngol maláiiwel1Jlenes készitimiény, Paludrin, a 
Viktó1ia ·á111arllbain (Ausztrália) kez:e!lt maiárLás bet~-

gek 9;9 ,szá:;r,alékát k:ig:yógyit:otf:a, iközh egy R uter je
lentés A 3 172 kevelt betegből csak 12 e~·e.it 'isszia 
Hasonló ered:::niényeiket kaptak inás ál1lamoikhan i."' 

Uj édesLt~ő anyagok. 

Hoalaindiában uj édesitöan~· agot ál[~,fana:k elő, 1n1ely _ 
nek édes.s:égi foka a cukorénak többez1e1sz1e1ese A 'e
gyületet a j!apám Honshu .s:z.ige!Jén ál1itották t>lÖ"ször eliÖ-. 
E1gy m'ásik sz;á11maziéiknak, az ethox~ rúi-ro>anitnnaik föL 
fedezését IB· jel,entik„ Ennek :é'desitöe11eje a cUJkorénak 

1400-SZOl-OS!a 

Uj influenza szérum,. 

Wendei1'1 Staniley p-rofessz<>r, iamerik:.ai vegyélsz, aki 

lDJOst nyeite ei'l a Nobel-dijat, Stockfuolmlban kij-slen

tette !hogy egy uj influenza elleni S'ziéru1n röv'1<l\esen 

korlá.tlan roenn~i1ségben kaphat1ó IJ_esz az !egész világon, 

A széau1not
1 
.~eily Ne~·-Yorkiban már piacon van, olcsó 

ára bárki sz·áimára k:önnyen hozzáfél'lhetőv;é teszi 

VAJ NA ÉS 
"' 1 TARSA 

gyógyárunagykereskedé~ 

Budapest, u., Wekerle Sándor-u. 11. 1e1.: 125.974 

Gumiáruk Kötszerek 
Betegápolási cikkek 

Gyógynövény osztály 
Donna gumi áruk 
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Penicillingyár Olaszot'szágban 

Az olasz; minisztertanács megszavazoa 350.000 OOO 
Ffu: a hitelt egy Róma mellett l&tes'1te11dő }Jenicillingyár 
részé1-e„ A gyár berelldezését az UNRRA szállítja, a 
kormány-hitel c.saik a gy·ártás ~gyéib költség,eiie liesz 
fo1ditva. 

Gyógyszerészek sztrájkban 

Az amerikai Mi1ssouri állam egyik gyógyszert)ál'á
ban dolgo·z·ó hat gyógyszerész sztr,ájkJba lépett k.ét ik:ol. 
le_gájuk '1g-azságtaJ>an elbocsájtása miatt. Két gyóg;yáru_ 
nagykereskedés soffőrje, akik .,a szt;rá,i1kolók!ka1 szimpa_ 
tizá!)Jtak, 'Illegtagadtálk: a gyógyszertár lész-ére való szál_ 
litást. 

Belga Kongó ch'ininter mése. 

A belga kongói 1947 évi Oinchona-kéreg termé
lést mintegy 600 tomiára becsülik, melyből 42.000 fi:g 
chinin su[fat-·o,t állltmiJaik: elő „ A Delfil1Jé1sből 40ü t·onnát 
Be}ga K»ngóban Lfeldolgoznalk, a UCiibbí kiviteLre kerül 

Dán gyógyszeripar·. 

Dánia gyógyszerexport,ja, mely a békebeli 10 mi!.. 

lió koronával S·zembeu a 'hfübo.ru atatt l!l1in1:egy ~~ 
mi;lhó1_a esett \isSza1 ismét emel!k:edőben v-an L-egfon~. 
tosabb exportcikkek: Sltlfonamid tkészitmények, opiaÍok: 
\ it.a1ninké:szit1nények, iniulin és csukamájO'l:aj Turvk :. 
v:un véve penicilhngJ ár felállitása. I~po1tot illeUieD' 
Amerika és Anglia az ,ar:szág Jelenlegi legfőbb b~hozá ·. 
tali fbrrásai, habán: a szüks·~Jetet nem tudjáik teljese~~ 
kielégiteni és Dá:nia jelenleg uj.aib'b importlehetőségeket 
keres 

.Jódtinktura az uj U S A. gyógyszrkönyvben. 

Az- 1947 áp1ilis 1-:én életJJ:eniépő XLLI, Amerikai 
gJÓgyszerkönyv ,,TinctUJre of iodine" név;en hivataloS· 
7 százaléko:s, „mild tincture ·Of iodine" néven hivatalos 
2 sz:ázallélko:s jódtarta1TIJ!U alkoholos Oldat ihe1iyébe 2 
sz-ázalélko~ Jódtartalmu vizes -oldatot IT elő, melyben a 
,jód'Ot natr1umjod.id segitSégéViel visz·ík oJdatba A 
g) óg,~ szerkönyv-sze11k:esztiőbizottS1ág közli egyszers~ind, 

h1JgJ· az oldat ik.itünöen tárol!haió az uj szintetikí!S 
„Butylkaucsuk" dugóval ellátott üyiegekben Ez a mü 
an~aig nemcsak a buna igurmuninál, de a valódinál is , 
jobbnak biz·onyu\!Jt., 

Hozzászólás a gyógyszerészi reform tervezetekhez 
lrta; Nik.;lics Miiivoj 

('Befejező közlemény ) 

li:nnek a rendszernek a gyakor·latba átvitele 'ne1n 
tö·rténhetik 1neg máról 'holnap1a valamely érdekel.t sé
relme nélkül Egy hároméves terv keretéheii >l·y.ui len 
dületbe hozhatjuk a igyógyszerészet il;ren irányn refol'1n .. 
ját, hogy az minden igényt kiel·égithet, A jelenleg U1e~ 
sedé,shen levő jogositványok kiadása pedig 1nái:i.s tekin
télyes szá1u~ü kollégánaJ\ önállósodási lehetös·~gct bizto
sít. 

A n1unkamen.et első lépése az iértékelő bizottságok 
(1 főváros:i (és 4-5 vidéki) felállltása azon célból. hogy 

a pályázatra kerülő g,yógyszertárakat osztályba soroz
zák Tagjai: ké.t tulajdonos, két alkalmazott gyógysze. 
rész lés a Gyű.JA egy gyógyszerész kiküldöttje, E hi·· 
zottság szabályzatot dolgoz ki, hogy az értéke~és mily 
szen1pontok figyelembevételével történjék A szabályzat 
alapján nregállapitjál;:, hogy a /már most pályázat 
alá kerülő gyógyszer·táraké,rt a }9ályázó tn;iekkora ösz
szeget tartozik fizetni a volt tulaJ,donosnak, vagy hátra
n1aradottjainak, l\'.legállapitja a jóléti alapba fizetendö. 
összeget, 

Egyidejüleg megalakitandók a jelölő bizottságok, 
melynek tagjai: két tulajdonos, két alkalmazott. gyógy-· 
szerész, 0 K. J. 1negbizottja, a bizottság székhelyén 
müködő tiszti főorvos és a törvényhatóság me·gbizott 
tisztviselője A bizottság szabályzatot dolg<>z ki a ~á
lyázók gyógyszer;észi n1ÜJ{ödésének kiértékeléséről pont~ 
rendszerrel„ 

A bizottságok megalakitásáta, n szabályzatok kidol
gozására és népjólét-i ntinis~teri jóváhagyásukra hat hó .. 
nap elegendő. A n1iniszter. a jóváhagyás felett so- napon 
belül dönt. A döntést-01 számitott 130 napon belül a most 
szabadnak nyilvánitott jogosítványokra a pályázatot IÜ·· 
ir.ia ~O napos határidővel Az értékelő bizottságok tar
toznak 30 napon belül határozni a 1negváltási összeget 

iHetően, hog) '.a pályázók erről a fontos ·feltételró1 ide .. 
jében tudomást szerezzenel\ A jelölő bizottság a pályá-
zat lezárását.ól számitott. 30 napon helüll a jelölésról 
dönt és határozatát fe~t.erjeszti \a n1iniszternek 

l\lásodik lépés egy rendeletnek a kibocsátása, 1mely 
a.z éitékeiö bizottság javaslata alapján n1eghatározza 
azt az 1öss:r.eget, n1elynek megfizet.ését a jóléti alapba a 
miniszter an1ugyis eWirta a jog adományozásakor, illet-' 
ve átruházása alkaln1ával A fizetendő összeg öt · e.v
alatt befizetendő n:JéltánJos kamatok térítése mellett ·A 
befizetendő összeg ugy állapit.andó meg, hogy a jogositl.. 
vánJ os 1negsze.rezze a jogosultságot személyére és c!:fa-, 
ládjára kiterjedően a korpótlék pénztár, illetve uyu~-' 
dijintézet iszolgáliatásaha, azon időponttól visszan1enő

teg, ainiót.a ezen jogOsitlánynak ia birtokosa. Ennek fe~ 
jében ,jogosi(,,ánya u,j rendszerünek 1ninősül, vagyis 
megüresedés !esetén c~tak pályázat utján 'adható ki ujból; 

A régi jogosiJ:ványok közül a szen1é~yjoguak, amenl'..: 
nyibe'U nem tartoznak az 'előbbi csoportba, kétszer· át· 
J:uházhatók :Szabadon, de legfeljebb 20 évig n1iaradh~t
nak ilyen renMzerüek.. (?) 

A reáljogositványok hasonló:an háromszor átruház
hatók szabadon, de legfeljebb 30 é\ig ('?) 

Ha azonban ilyen jogositványok tulajdonosa pályá
zat utján más jogositványt n;rer~ r·égi jogositványára 
néz\e a szabad átruházhatósági jogosultságot azonnali 
hatállyal elveszti, 

_4._ n1egváltási összeg a jog elnyerésekor· !azonnal ki„ 
fizetendő. (?) A jóléti járulék hat hónapon bel~·· 

Csak ,késóbbi lépés volna az €xtékelö és jelölő-bi
'zotíságok fent jelzett n1unkáinak eh:·égzése után, 
legkésó'bb 1949 január l-ig megállapitani az u,j 
:SitvánJ ol\ 'Szükségletének inér,·ékét "4. majd pályázatra·, 
kerülő uj jogosit, ánJ- ok a jelölő bizottság javaslat~· 
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alapján ugyancsak felerészben alkalmazott, feleré.szben 
-, önálló gyógyszerészeknek, hogy az elölépést ezek részé

, re is biztositsuk A fió-kgyógyszertárak ü.gye ös,szekap
cSOlva a törpe gyógyszertárakéval, kül(in tanuln1ány 
tárgyát képezi és annak a ké,rdésnek radikális megol-

Í' 11ását kel! 4.'r:.egkeresni · 
Ha ezt a vázolt tervezetet a tulajdonosi és 

alkalma--=otti kar tárgyalási alapul elfogadhatónak ta
iálja, összchilandó volna eg,y minden térdekeltségbó1 ala
kítan.:ó bizottság, n1ely azt r;észleteiben megbeszélné, 
rendszerbe és paragrafusokba foglalná 

HIREK 

A „Szabad Szó" 
ápr·ilís 8 .. -i szám!ában megjelent cikkélénken bi
zonyitia, hogy a magyar gyógyszerészet sors
döntő ügye 'áif;ütötte a mi szakl,apunk és csak a 
mi sza}ománk kereteit„ Bizonyítja, hogy a mi 
hitünk, harcunk és utkeresésünk lassankint 
ne,m csupán a 'mi gondunk, a mi lelkii.smeretünk 
parancsa, hanem a nagyközönség, vagy ha ugy 
tetszik, a nagy közösség problémája is lesz. 
Egyre többet és többen irnak rólunk, fogla/,
lcoznak v elünk„ 

Valaki azt mondta, hogy talán a kelleténél 
többet tudnak irólunlc Ellent lcell mondanunk 
A sajtó, 'a tiszta demokrácia mai saitófa, csak 
akkor fordul készséges .segíteni akar1ással egy 
szakma felé, \ha érzi, hogy annak beJ,ső rendjét 
egy nagy ügyért vivott küzdelem háborgása 
korbácsol.ta fel.. Ezenkívül itt vagyunk mi ma-· 
gunk, Itt van a szaklapunk Ugyan mi mást 
teszünk és tehetünk, mint hogy ez;en a szak
mán keresztül minden szakmát tá.iékoztatunk„ 

Ez az ország 'nia v·aló.ban nem egyéb a kii-· 
lönböző szakrnálc szigeténél„ De eze.lce,t a sz,.ge
teket nem földrajzi, csak eszményi hat,árvona
lak vál.Mztiálc lel epymástól.. Egyetlen gyár ké
mény munkát hirdető szirénája az összes szak, 
ma-szigete/cet munkára niozgósitia., Ahogyan 
mi az egész ország baját átérezzük és men
szenvediük, ugy ha.iol közel. demokráciánk 
minden tisztességes sajtóterméke a mi ff3lelős-
ségteljes gyötrődéseinkhez --

~ S ha majd e,gyszer ez a sokat hányódott 
szakma is nyugvópontra fut, szólal.ianalc meg 
az 1összes gyárszir énák, zengien a szabad szó„ 
És .egy percre, egyetlen percre suly nélkül him
bálódzon a kézirnér leg a. gyógyszerész ujjai 
között 

Jobb és szebb papiroson Selenik meg „A Gyógysze .. 
rész" mwtani száma és reméljük, hogy az ezutáni szá~ 

nwk is„ Megvalljuk: sokat ha1 coltu·ník:, mig idáii ,jutot.. 

tooI;: Az eddigi papiron nem egyszer sz-éüfol:y t ~ fe:;:_ 
ték és a h-1liisiék n1éha nem mutattak máist alaktalan 
n:i-' 01mda:festékn:él Most éppen a J)egilletékese:bb he1,v 
jött rá, hogy mégis ~ak lklözegé.szsé~gyi lap va~:i-· U!11Jk 
és megérd:emffi'jük, hogy iazt aniit elg-ondolunk, leirunk 
és óTomsorpkba szedünik, méltó kiálilitás'billl kerüljön a 
szak."lla n11E1ilrásainak 'kez1ébe 

PÁLYÁZATI FELHIVÁSUNKHOZ,. Több 
oldal:ról megnyilvánuló kivánságnak teszünk 
eleget, amikor ápr„ 15,én I1ejár'Ó pályázatm1k 
határidejét 1947. junius l-ig meghoss,zabbitiuk. 
Ennek ér•teimében az erndmény:t julius el·s- .iei 
számunkban hozzuk nyil<v:ánosságra. 

Az Orvosi Hetilap máricius 30--i számában Eréniyi 
GyörgJ' kartársunk 'toUábó1, a Penic1llin1Öl értékes cikk 
jel•ent meg 

Mai irányárak · 
Kötelezettség nélkül. 

Billroth batiszt 
1/8 

3 30 
G 0 fecsk. egyl. 210 

K. g .. „ 450 
- .38 

50/o cassaskontó 
utánvéttel 

114 1/2 1 m. 
6 11 - 21, -

A fecskendők egyenk 

dobozba csomagolva 

Szemcseppentő 
Szopó, lulli 
Körtefecskendó 

napi áron 

G 7 
10 - 10 80 12 40 

Presse vativ 1 drb„ Olla -,9& fill Donna - 9& 
Sérvköró 1 drb 32 -

Kövesdi Sándor 
vatta, kötszer, gumiáruk, betegápolási cihkek 
Budaoesl, V., Baicsy-Zsilinszkv·úl 22. 

Telefon : 125-946 
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Szakszervezeti tagsági dijak és egy€b ~áfulékok: 

I. tagdijO!S~ly havi 2()() forint össz,iö-vedelemi.g havi 
l W torint. · 

II. <tagdijosztály havi 300 :forint ös.szjövedeiemig havi 
3.„-~ forint ·• 

IU tagdijosztály havi 400 forint összjövedcle:nig 
havi 4 -·· forint. 

IV tfügdijosztály havi 500 fozint összJ"'öcvedelemig 
havi 6 ·-· forint. 

V„ tagdijosz'tiály havi 600 forint összjövedelemig 
havi 8.-- forint. 

VI. tagdijosztály havi 800 foxint összjöv·edelemig 
havi 12- !orint. 

VU tiagdijosztály havi 1000 fo>int össz~övede!emig 
havi 20.- !o?int. 

VUL tií;gdijoszmálJI liavi 1200 twint &;szjöve<tclemig 
IJav! 25„- forint. 

IX. tagdijosz1jály lmv! 1500 torim.t ös.szjövedelamig 
havi 30 .-· forint. . . 

X, tagdijooztály fu>rt llíOO forí,nton felill havi ~O. -
fooint. 

Be.iratási dl"j L50 fo"114. 
Munkanélküliek és havi 101 foointoo a,luli eyugdl,ia

sok járullélloa havi -80 tillér 

Tug;sági könyv ára (végleges) 1 .. 50 fol'!m. 

Taigdij szempontjából mindennemii mellékjá:randóság 
is sz.ái.'llit, a családi pótlélk kivéWJJéve1 

A népjóléti miniszter a 10. 480 /1 1945 M. E., Ülető_ 

ieg a 2.3-70/1!946. M. E. száin~u rendelet alapján a szeg_, 

halmi Bzenrthároms:ág ct.mü gyiÓ:g)lis;z·ertár jo;gositviány.át 

Polgár Károlynak v1ssza:adta, tov.á'bilJá a 2,.370/i1947 

M E.. szá.'llu renclelet alapján ·- a 190 3160 /'rn'46. sz 

határoziatának hatfilyon ·kiivrül helyezése me:Uett - a 

budapesti Humanitta.s cimü gyógyszertáJr jo,gositv:ánJát 

Czukor· Gyuláné sz, Klein Heddának engedélyezbe„ 

(M3'745N947 N M.. szám) 

Gyógyszertár-átruházások. A népjúó~léti miniszter a 

kiszombori. Isteni Gondviselés cimü gyógys·zert:ár s:ze

mél;\-'08 üzleti jogositványái{ 1161.511/1!94'7„ ,5zán1u ren

delet:é\el Hofbauer Andor telljesjogu gyógys:ze1észről 

Háznagy Andrásné dr. sz Ron1vári Olga teljesjt0.gu 
gyógyszeréS'z:re; az iS'aszegi Angyal cirr:nü gyógy.sze1tár 

sze1nélyes üzleti jog-0sitv.ányát l0j6l.5112/:L947. szátm1u 

rendeletével özv„ Pesthy Mihályné teljesjogu gyógysze_ 

t·fszről' Barabás Gézáné dr. telljesjogu gyógyszerészre; 

a budapesti Szent Gellért cimü gyógyszertár személyes 

üzleti ,jogosítványát 161575/1947. sz:ámu rendeletével 

Magyary Kossa Gusztáv teljesjogu gyógyszerészről 

}lagyari Kossa József :t:eljesjogu :g.)·Óg.}·Szeiészre; az 
aJbon:yi Megváltó cimü gyógyszertár szen1élyes üz(leti 

jogostt:ványát 161892/194'7. számu rendeleLével Cse-

1niczky Frigyes tefjesjogu gyógys:zer~szről Cseni.d.ezky 

Tihamér tel,jesjogu gyógyszerészre; az ókécskei Magyar 

Korona chnü gyógy.szie1 tár 

nyát 161 968/1947 számu 
t'€ljesjogu gyógysZiersészl'Ől 

gyógysze11észre ruiházta át„ 

sze:21élyes ·üzlet'r ,jogositvá}~· 
rendeletiével Molnár Mi;_,;

0
.• .:: 

, -".l~ S'' 

l\Iolnár Lujza teljesjo~ 

Lemondás. S z -é k e 1 y Jenő- ka.rl\ár.sunk levelet,··'~ 
intézett a IVIagyar Gyógysze11észtud-0mányi tT-ár:saság· _ 

főtitikáráho·Z.., melyben kéri, hogy tekintsenek e~ tervbe 
vett ivez:etöségi ,jelöiíésétől . ~ 

Készüljünk május elsejére. Hogyan vonuljunk fel'? 

Ho,.gyan valósits:uk meg lapUn/k. e számában fielveteq, ·>;·\ 
tervünket? Ki Id,~án ak:tiV rész .~ál1ai1ni e te1v !kere;:z.:,·

tJülviteléhen. '? Ki miveil já.rul hoz,zá '? Ki ad teiheirautót? 

Ki juttat. :€.pi.tiési anyagot'? Ki .száIHt gyógyszerel{et ;· 

Ki fest pla1ká!tokat? Szro:keszÖ'ségün:k minden ötletet, 

felajánláITT árvesz) megviJtJat, továb1bit (Tcl,: 422-140. 

és 162-856 ) 1\íindenki vre:gy-en ré.szt a fe1'voirliulás:on, 

aiki hittel dolgO"i.lik a demok11ái1a ki,épitésén 

ÉllÍ'esüH~„Sünk szerint a gyógyszerészek szövetkezete 
rövidesen megalakul Erró1 a nagyfontosságu és kar_ 
társaiinkat érdeklő kérdésr'Ól, legliözelebb részla'tes tá. 
jélíoztatást adunk, 

Dixi TheofiI: .AJlláirás niélldili és ífilöltőtt neveik al:á_ 
irói lcve~ülkkel n~ fá1adozzianak A demokrácia e.~;yik 

fő ,jellernvonása a nJdlt (kiállás 

Szabolcs ntiegyében haszonélvezetfl.mn lévő gyógy ... 
sz1er~á1 eladÓ'. Cim a kiadóihiviatalb.an„ 

,,Jóvátétel"_jelígére. Drunánt.uli falusi .gyóg,y:szert:lár 
k„ p. e[llenében átadó, Le\-elek1et szer!kiesztőislé'g továbbit. 

Állástalan gyógyszer'ész neje minde.rufélle lr:ézlrnun
kát, fHé stb„ elvállla1, Oim: Nagy Kár.oi'ynié, Giz1ellla.rut 
14·, fö.l<ltsz:in~ 6. 

Megjelenik havonta két.sz&I· 

Szerkesztőség és kiadlóhivatal: 
VII, Akácfa-u. 45. L 2 ~, 

Teled'on: 422-140 

Hivatalos 61ák: d„ u. 4-ff-ig. 

Felelős szerkesztő: 

HARANGISANDOR 
Telefon: 344--311 

Felelós kiadó: 
SOMOGYI SÁNDOR 

Telefon: 135---1<416 

Szerkesztik: 
M.4.RKUS DEZSő 
Telefon: 422-140 

Laptulajdonos: 

SZÉKELY JENö 
Te!clon: 162-856. 

a M. M. Sz„ Szakszer'Vezet Gyógyszerész szakosztálya. 

H.o-ffmann --József nyomdája, VIr:--Kazinczy_u~ca 5; 

BUDA.PEST., 1947. ÁPRILIS 3Ó á. SZÁM 

A MAGYAR MAGÁNALKALMAZO'fTAK SZABAD SZAKSZERYEZEfl 
GYÓGYSZERÉSZ SZAKOSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA 

üNNEPEK sorfala közt lépdelünk, meg
annyi császár a gárdatisztjei között, 11w,gunk is 
elfogódott szivvel és ü11neplőben és frissen bo
rotváJva .. Egyre több és több az ünnep; a csa
lád, az egymfa és az ország, a háboruk és a bé-
kék gyászrmpok és évforduaók sorjában festik 
át i•örösre a naptá1 egy-egy rubrikáiát Csak 
azt nem ~udni, meddig bir.iuk ezt mi magunk, 
hittel, tüdővel, rendhagyó szivmúködéssel -
mi magunk, az ünneplők, a lcözember,qlc? /Mi az 
hát, ami valóban ünnep, amii felráz, megrenilit 

' rügyező reménységgel és elandalü édesbus ha
. gyománnyal, mMengő !emlékezéssel . Mi az, 
ami valóban ünne([J, és kinek? 

,1 karácsony, ugy-e, az mindenkinek.. S a 
március idusa annak, 'akiben még e! nem, fony
n:yadt az ifjuság A 1naz a gyermekkorból int 
át, angyalhajjal és aranyfüsttel, 'ahhoz la gyer -
1nekhez, aki ma is él és mindannyiunkban él 
Emez a márciusi, az ifiuságból szól, a „rontlia
tatlan ifjuságból" Ha csak ezt lwJlom: Hi a 
haz·a _ 11agy ezt a l.ázasan lobogót 1 Eskü
szünk.! Azonnyo·mban huszonegy évesnek érzem 
magam. Annyi volt Vasvári is. mikor rátet.te 
kezét a Landerer élc sajtó'jára, ií.s „.;,=ondoU.a, 
végre11alahára és először rriagyar nyelven.: „A 
iiép nevében lefoglaljuk". Petőfi már több volt, 
„öregebb": huszonötévl'.s. És 13gy évvel később 
mind a kettő halott. 

• 
DE AMTG csak élek és amig csak eszmé-

1.ek: március tizenötödikén én sem •veszek ltöbb 
soha. Valaki 1nondlmt.ia.: kariulSzlobogás. Csak 
monilja Mtran. E szót hogy kamasz, rnindig 
tisztelettel iram le. Nern tagadom, hogy a kan
csal vágyak és a ixdtamások kora, de állitoni., 
hogy a tiszta jószándéké és a hősiességé Egy
szóval.: a IJnárciusé,. L4z, mi <?lsö .szó'fa szá.zezer 

honvédet tudott mozgósitani. Az uniformisuk 
hiányzott; ez a lobogás nem .. 

ÉJs most, hogy o·ánkvirrad li május elseje, 
ugy érzem, hogy ebben nincs semmi gyermeki 
iáz és semmi lca111aszvirtus. Ez valami 11UÚl. 
Könny nem szökik ;sze1nünlcbe, '/JonMink között; 
a sziv ki nem hágy .. Ne.m a lélek és az érzelem, 
haneni az értelerri napja ez, ía ruörög „nusz"-6; 
mely a világot lcorniárnyozni hivatott .. A felnőt .. 
tek napja ez, - azé a felnőtté, 'aki 1náT a 
gyermekben és a sihederben is e1. Azé, aki 
nmncsa/c felfedezni, kfe megérteni is képe.s egy 
olyan sokr étü és bonyolult szót, mint szoUdari„ 
tás .. 

Mondom., az értelem napja Nem volt min
dig az s nem (marad mindig az; volt ugy, hogy 
torlas.zokat rögtönöztek e napon és rovogtalc a 
sortüzek _ s e száraz roppwná.s !nem. az 'ért.e .. 
lem hangja. De ez a május elsefe, ma és Ma
gyarországon mégis az ö·vé. 

• 
EGY HEGYCSUSZAMLÁS után 11agyunk. 

Nemcsak az ostromra és nqm is csak a földosz
tásra oondololc, hanem 11iindarra együtt, a.mi
ben a mai ország különbözik a tiz év előttitől. 
.4 változás valóban geológiai; megváltozott az 
ország rétegződése, az atmoszférája, <13 még a 
föúira.izi fek1•ése is. mert megváltoztak a ter
melés föltételei Ezt nem elég tudomásul venni, 
még az Bern elég, lia „levonva a 'következménye
ket", a magyar értelmiség belép egy pártba -
vagy nem lép be, vagy egy másikba lép .. Az ér -
telm.iség a n~mzet tudata, s hogyrie változnék 
a. tudat, ha megvá)tozott maga a nemzet is .. 
E [l'li 1•ak mégiscsak 11uiskép látja a vüágot, mi
helyt leválasztották szeméről a hál.yogot s lát
A költő, e kor szak kr ónílcá.sa nem ezt panaszol
ja-e hireBsé lett versében, lwgy ez trnind, arni 


