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L E 

Rosszija! 

Szörnyü csuda-szól 

Nyirfák és hófehér tájak. 

Honnan és hogy került e tájra 

E földrengető lázadó? 

Komor, zord lángész, Lelkemet 

nem daljás volta vette meg,, 

Nem ült sohasem ő harci mént meg. 

Hajrával fergeteg tüzének. 

Fejet km d éh e hányt ő, 

Hadat sem űzött, kergetett, 

S ha ölt, nem ölt meg sohse mást ő, 

Csak olykor fürge fürjeket 

Mifelénk hősi ai culat, 

Fekete maszkkal, aki jár-kél, 

ö meg havas domb alatt 

Szánkázott szm tos gyerekekkel 

Nem hordott göndör s dus hajat 

Melyért epednek balga lánykák: 

Kopasz, szép homloktömb alatt 

A legszerényebb szem tekint rád 

'Szégyenlős, ked,,es, egyszerü, 

Ki szfinksz gyanánt ott áll előtted, 

Mílyen s mely rengeteg erő 

Segit neki megrengetni a földet 

N l N 
SZERGEJ JESSZE1'4YII'I 

De megrengette . . . 

És te dulj, 

Ka vm d csak fer get eg e nép~t, 

Sikáld le róla irgalmatlanni 

A fegyház szennyét és csuhás szemetet 

S szólt a néphez: 

S elvitte uj világ vizéhez; 

Számolj - ugymond - végzeteddel, 

Hagadd meg sorsod két kezeddel, 

Meit nincs kiut és nem lehet, 

Csak tenhatalmad sz ov j e ted l 

S meghalt .... 

Mi sirunk csendesen, 

De vigasz-e a muzsa millióknak? 

Ágyu-titánok felzokognak 

Utolsó dísztűz zúg el messze fenn 

Lenin, a megmentőnk, halolt 

De nékik, kiket itlihagyott, 

Hogy vasbetonná edzzék sár ba fulladt 

Zajló, vergődő országunkat, 

Hiába mondod, 

hogy Lenin halott. 

Komm, mélységes gyász()n át 

Szhünkbe fojtva könnyet, bánatot, 

Lenin ügyét 

ök épílik tovább.. 



Ha végiglCipozzuk "A G y ó g y s z e-· 
r· é s z" 1948-as évfolyamát, azt lrit.juk, hogy en
nek az esztendőnek a szakmai homlokter ében 
az állott, hogy a hatósrigi loezelésbe vett gyógy
szertárak magántulaidonba, intézmények vagy 
közületek birtokába kérülnek-e, vagy pedig ál
lamos,tják azokat. Er·ről folyt a vita, ez ellen 
hadakoztak különböző érdekcsoportok, ezt. pró
bri/ták elgáncsolni vagy rnegvCilósitani. A'z utol
só pillanatig szivósan ragaszkodtak hozzá, hogy 
lehetőleg az egyéni vonCil ér·vényesül.7ön a kö
zösségi elgondolá.s rovására 

Ez a nyilt és titkos hadakozás az 19!,.8 -ik 
évben valósággal megbénította Szakosztályunk 
tervswrü müködését. A különböző érdekcsopor
tok felvonniása eltakart minden ko'molyabb 
pr oblémát és azt a W.tszCitot. akarta kelteni, 
hogy valóiriban nincs fontosCibb kérdése ennelo 
a szakmrinak, minthogy egy bizonyos gyógy
szertárat egy brzonyos gyógyszBr'ész kwpjon 
meg és birtokotion Ha ez a 'vezetőség és külö
nösen a MCigyar Dolgozók Párt.ia rnegalCikulá.s,a 
utáni uj v>ezetőség nem végezhetett teljesér
tékü munkrit, nern feküdhetett rá. teljes ereié
vel az oktatá.si, a swrvezési, gazdasrigi és ál-· 
talá,ban a szodrilis vonal minél teljesebb kiépí
tésére. azt. főként ennek az állandóan duló ál
datlan, meddő hCircnak tudhCitjuk be 

PersiiJe, nagyon szegényes triiékoztCitót ad
nánk, ha megállnánk ennek a szakmának egy
helyben t.opogó müködésénél és nem mutat
nrink rá ar-ra, hogy mi tört.ént közben r1. szo
crát zmust éprtő magyar népr demokrácia ébe-
t.ében és mi történt - mondjuk - Arneriká
b an, mely imperialista gőgjében lenézi CI népi 
demokrácíák valóbCin csodálatraméltó épitő
munkriját. Ez a mostani szr1.krnai kr ónikánk 
nem lesz szabrilyos cikk, hanem teletüzdeljük 
idézetekkel és az összefüggéseket magunknak 
loell megkeresnünk Nem az a célunk ezzel, 
hogy az országos jelentőségü munka wellett 
rámutassunk ennek a szakmának béka-egér 
harcára, hanem, hogy tisztrin lássuk milyen 
keveset épitettünk mi, milyen kevéssé vettünk 
részt a nagy, szocializmust épitő célkitüzések 
megvalósitá.sában. 

CSAK JöVöNKKEL MÉRHETJüK AZ ELMULT 
ÉV JELENTÖSÉGÉT 

H o 1 v á t h Márton elvtársunk, a "Sza
bad Nép" szerl~esztője igy ir njévi vezércikkében: 

"Nem a magyar multtal ·- csak jövőnkkel 
mérhetjiik :az elmult év jelentőségét A szocialista 
társadalom alapjait rakjnl;; Ie Magyar országon." 

Ha bekkapcsolódunk ebbe a megállapitásba, 
akkor nagyon el kell szomorodnunk azon, ami 
ezt a szakmát majdnem egy esztendőn keresztül 
foglalkoztatta, felborzolta és gyakran kölönböző 
táborokra osztotta egy nagy ügy érdekéhen és 

A GYöGYSZEMSi 

főként egy nagy ügy elgáncsolására, Mégis azt 
tartjuk a Ieghclyesebbnek, ha idézetet ragadll;nk' 
ki egy év szakmai krónikájából, igy az 1948. Ja
nuár 16. -i számból: 

"Hamarosan a készillő törvényjavaslatból i~ 
kisziv ár gott valami. "Az ember tragédiája" egyik 
jelenetében hornousion és homoiusion miatt tört 
ki a hábomság .. Egy "i" belü miatt Nálunk há
napokon át egy "is" szócskán vitáztak a napkeleti 
bölcsek Ezt a két betüt méregettékl, értékelték, 
ebben reménykedtek, ettől vártak mindent.. Meg-· 
próbálták két s-sel irni, hogy keményebb állás
foglalást jelentsen ls "!ss!" 

AZ EGYESüLT ALLAMOK VALSAGANAK 
ELőJELEI 

Nagyon jól tudjuk, hogy ez a kis részlet 
rgy szakmai krónikából éppen alla vonatkozik, 
hogy közüle~ek és intéZilllények is kaphalnak 
gyógyszer Dá r jogoSli l ván y okat magánszemélye;k 
me Ile U 

Ebben a szakmai kr ónikánkban, me! y vissza
Joekintés az 1948-ik évr,e, bivatkoznunk kell Leo-· 
nid Evsejev cikkére, az Egyesült Allamok gazda·· 
sági helyzetéről. Előljáróban idézzük talán ett ru 
megáUapitásl: .,Még 1948. áprilisában az Egyesült 
:Allamok ·egyi;k igen jóL érlesült gazdasági szak
lapja (az Egyesült Allam0k gazdasági konjunk
turáján.ak k1özlönye) n1egirta, hogy a "visszaesést 
bizonyitó liinetek nem vonhatók kétségbe" .. A 
,.Nagyiparosok Nemzeti Szövetsége", tehát eg~ 
igen befolyásos monopolkrupitalista szen•ezet évr' 
közgyülésén prof. Wolman, a kolumbiai egyete
nlen a köz:gadas·ágtan t·anára, hMornezer ameri
lmi nagyválJ.alkozó előtt, a haLlgatóság sir i csend-. 
je közepelle bje!entelte: · "Az Egyesült Allamok 
gazdasági élete válságos perceket té[ át" Nos, eb-· 
ben ke>és a biztató . " .... 

Ezt csak emlék;eztetónek irtuk le. Hogy soha 
"gyetlcn pillanatra se feledkezzünk meg róla, ho·· 
gyan élnek awk, milyen nagy v>lág-kilát:ásokkal 
dolgoznak, akitk háborura nszitanak és az atom
bombával rémitik a békésetn termelő és egyre in
kább a világhél<ér e berendezkedó. szocializmust 
épitő országokat 

AGGODALMAT KELT 

Ugyancsak az előbb emlitet.t szCikrnai kró
nikánkkal foglalkozunk .. A nem szaeialista na·
pisajtónak a közléseivel.. Szinte az első felvonu
lással a gyógyszerészi törvényjavMlattal szem
ben Aggodalmat kelt, - irja egy hétfői lap, 
-ug·y a gyógyszerészi alkalmazottak, mint. a tu
lajdonosok körében az a terv, hogy nem az 
egész egészségügyet államosit.ják, hanem csa/4 
egyik szektorát, a gyógyszerészetet.. 

Ehhez a komnwntárhoz mi akkor ~követ
kező megjegyzést füztük.:· "Ha.ílod kart.ársam, 
itt. még rnindig rólad van sz6 elsősorban! Fi-

r/ifeld a sorrendet Először· benned kelt aggodaJ-· 
rnat az államosítás és csak azután a tulajdono
sok körében Ar-ról ne is beszél,iünk, hogy egye
lőre szó sincs államositásr ól De ök felnagyit
ják a lehetőségeket. Mi még csak községekről 
és intézményekről beszélünk, ők már államosi
tanak De ne aggódianak a sugalrnazók. Egy-· 
szer sor ker·ül erre is. A népi demokráca utir1. 
err·efelé vezet. 

DOLGOZó NÉPüNK GYöZEL"\ffi 

Megint Horváth Márton elvtársunk ujévi ve
zércikkéből idézünk: 

"Ha az ujesztendőben ugy fogunk harcolni é• 
dolgozni, mint idáig, akkm nincs az ország hatá-' 
rJÜl belül és kivül olyan ellenséges erő, mely meg 
tudná akadályozni a szocializmust, tehát a dol-· 
gozó népiink teljes győzelmét magyar földön, Ha 
ugy fogunk dolgozni és harcolni, mint az eimnit 
esztendőkben Ez más szóval azt jelenti, 
hogy smsunk saját kezünkben van." 

Ezekhez a tömören, szinte klasszikusan meg. 
fogalmazott sorokhoz nem kell kiilön magyarázat. 
Mi nem teszünk egyebet, mint országos érv:ekkel 
a Pár t ideológiai biztonságával kísérjük; ennek a 
szakmának nagyon is ingadozó utját .. 

PRUCSIN 

1948 .. január 31, .. ; szánnunk ·egy cikk<'\ már is 
. 11j oldalról világitja meg, <hogyan gondolkoznatk, 

azok, hogyan próbáljá!< önoélu é!"''ekkel l;eszerel 
!li a közösségi épit ő mnnkát a magyar cryógysze .. 
l'észet területén.. Enn,ek a Prucsin cimü

0 
cikknek, 

mely később valósággal fogaiommá lett ebben ai 
szakmában, a Iegjellem"&bh részét ujra J.eközöv-. 
jük: . 

Az anyag ter m~szeilénél fogv~ a Prucsin egy patlká_ 
ban látta meg az Isten előirásos állványedényeit Igaz, 
hogy mindjárt a születése pillanatában tag3.dásr·a .hasz_. 
,nálták feL Ennél az ünnepélyes tÚrtusnál termé,szeteseu: 
én is jelen voltam. Igy ltezdődött: 

Ha ma bejön a patikába egy hölgy (ugy látszik 
.\'alami női gyó__.gyszer· lesz) és kér· egy doboz (dobozos 
gyógyszer) Pr u cSint, er re én azt mondom: igenis, kezi-t 
CSókolom, tessék helyet foglalni, azonnal utá~ézünk. ... 
Hát igen, sajnos, jelenleg nem szalgálhatok vele, de 
holnap dél'ig feltétlenül meglesz.. Nagyon ,szivesen feL 
küldöm a lakásár a, ó kérem, semmiség, ezért vagyunk, 

·igenis, kezit csókolom. Azután elkísérern az ajtóig, ki
~tom az ajtót, miközben mégegyszer elmondom a la
kást, a senm1iséget, a köszönést 

- No és azután? 
- A P r· u c s i n ugyan nem lesz meg, de bi-

,;~Y'itékokat tárhatok elé, hogy ha nálunk meg nem 
· -'-kapja, a világ eg)-etlen patikájából sem szerezheti be.. 

tzzel magamhoz szolrtattam, hogy ugy mondjam, rabom 
lesz élete végéig 

·- Ez gyöityörü volt Szédítő dialektikai tudás. De 
h.Ylll"án nem rninden szándék nélkül rnondtad el nekem. 

H á t h a a k a t o d tudni, - felelte 
-- nem.. Azért mondtam e1

2 
hogy blzonyit'sak 

·- ll:s sikerillt? 
- M é. g n ~ ll] egé.szen, meti eddig csak az 

érem egyik oldalát láttad .. Most megford.itom az érmet 
A szin: egy intézményesitett gyógyszertár Bejön egy 
asszony és kér egy doboz Prucsint 

--· E r r e t e? 
··- c; s a k a n n y i t mondok: n'incs. - Eset.. 

leg hozzáteszem: tessék nlláshol megpróbálni. I;>e. exre 
már háíat is forditok neki. 

- R e m e k, De hol mar·adt az előbbi dialektL 
ka? Mert megállapítom, hogy az é,rem jelenlegi oldala 
egyáltalában netn tárgyilagos.,. Sőt határozottan efogulf 
a másik oldal javár·a. 

- E z t rniből következteted 7 
- A b h ó l, amit közöltiéi velem,. Az intézménye,.. 

sitett patikában tehát nincs kézcsók, leültetés, lakásra. 
killdés, nincs semmiség az egész. kikisé.rés~ ajtónyitás, 
megint Irézcsók és nines életfogytiglani ··rabság, 

- H á t az bizony nincs is ö r e gem .. 
·- A P r u c s i n tehát csak addig valóság 

m1g magad mögött ot!Ized azt a bizonyos korbácsot, meiY 
bizonytalan sorsodat kiséri és veszélyezteti 1\iert felté
telezem, hogy akkor is ugyanolyan alkalmazott leszel, 
mint most. 

·- S a j n o s, nincsenek vérmes reményeim, hogy 
a saját patikámban dolgozhassak 
~ Pedig az államositott szénbányákban például lé

nyegesen több .,Prucsint" termelnek, nünt azelőtt. Arról 
nem is bes:OOiek. hogy a községi élelmiszerüzemek sem 
hajigálják ki az emberelret" Sőt azok is odaszoktatják, 
ha akarod, életfogytiglani rabságra. 

·- A z m á s Azok megkapj.ák a maguk juta-· 
lékát és van mi serkentse ó'ket .. 

- N o é s öregecske, mit szólnál egy kis pré .. 
miumocskához? Mondjuk, minden husz doboz Prucsin 
után egy doboz Prucsin 

RIASZTó JELENSÉGEK AMERIKABAN 

De hadd idé~ünk tovább Leonid EvsejR" 
cikJkéből: 

,.S.em a !hivatalos arnerik3Ji statisztika, sem a 
)lirÖsztösitett am-e[ ikai sajt·ó és rádió már n~m 
<huruja elLeplezni az E;gyesült Allamok gazdasá@Í· 
\életének fejlődésében megnyilatkozó számos r j .. 
asztó jelens·éget, mclyet az orszilg legnevesebb 
i<özgazdászai a közeledő katas"lrófa kétségtelen 
előjeleiként értékelnek ki. 

A gazdasági helyze~ •egytik jellegzetes tiin.ete 
az Egyesült Államok terrrielési gépwelének krn
nlkusan hi,ányos 'Inegt·eihelése. Hivatalos am ex i --1 

kai statisztikai adrutok szwint az .ipari termeEs 
szinvonala 1948-ban jelenilékenyen alacsonyabb 
volt a háborus évek szinvonalánál, a feldolgozó 
:ipar termelése 1943. els-ő felében. az ipar külön·· 
böző ágaiban 2U---40 százalékkal alacsonyabb 
volt az 1943-as termelésnét" ' 

RAKOSI MATYAS MONDJA 
Az ötéves terv hazánk ipad, mezőgazdasági 

termelését, kulturális berendezéseit és népünk 
életszinvonal~t hatalmas lépéssei akíarJa elóre·
~::uri és előrel is viszi, ha megtannlunk takaréko
,sabban, jobb beosztással gazdálkodni, 
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1948 április 16: 
ARANY ANGYAL GYóGYSZERTAR 

B é k é s Istvánnak iizenjük, hogy köszön
jük és várjuk az "Arany Angyal'' gyógyszer
tár ajtaJának mielőbbi csi7ingelését Mi tudjuk 
legjobban: milyen országos jelentősége van an
nak, hogy ki áll, ki dolgozik az "Arany An
gyal'; tárája mögött .. Tudatában vagyunk, hogy 
a vidéki élet jeltegzetes személyei valójában azt 
mondják, azt a szellemet képviselik, legalább is 
ott a patikában, ami nem ellenkezik a vidéki 
patikus felfogásával I gaz, hogy ma rnár vidé
ken is egyr1e inkább a parasztság és rnunk'ásság 
s.zava hallatszik Az ő hitük, lendületük betör a 
patika üvegajtaja mögé. 

De kózben n'ó~r rneg kezdödf·ek a vwgyar 
gy6gy.sze1 és zet centenár·iumi ünnepségének elő
készületei. Az Egyeterni Gyogysz<;reszett Intezet 
lcistanácsterrnében hétről-hétre őszegyülnek a 
centenáriumi bizottság tagjai és ntegszabják 
azokat az irányelveket, arnelyek szerint ki kell 
alakulnia a centenáris gyógyszerész hétnek 

1948 MAJUS 16-AN: 

Dr. Hantos Lászlor.ol irunk szaklapunkban, 
;ki küliöldi tanulmányutra és. reméllhetőleg nem' 
hosszu időre Argentinába utazott. Ugy ment el 
innen, hogy tudományos ismereteiben gyara 
podva, hamarosan visszajön, hogy külföldi tuda·· 
sát és tapasztalatait a szocializ~mu~L épitő ma·· 
gyar népi dernokrácia szo\gál.atáha állilsa. Akkori 
cikkünl<ből hadd alljon itt ez a néháqy sor: 

"Irnunk kell rOla, n1eli szerné1ye és rnunl\.ás-· 
ság,a szenr~·sen bcletaP~ozott szaklapunk éleú~1be 
és most j;)ideig nélkülöznünk kell tudmnányos és 
gy·akorlali téren utmutató irásait Már "A G)Ogy
szm~ész" első számában ott 1!-aláljuk a .. Tudomány 
/Cs gy akm1at'' rovatot, mely e:t dr Hantos Lás·zló 
lkartársunk i1rl, irányitoN és szerk·esztett Azóta 
Pestről és vidélaől egFe-másra jöttek a levelek 
.a különböző ~zakmai ,problémákkal és 1najdne:m 
mindenld aua voU kiváncsi, hogyan Didaná 1neg 
dr Hantos kartársunk a felve\ejLt, gyakran bo
nyolult kérdéseket •' 

mzrONSAGUNK ÉS SZABADSAGUNK 
LEGFőBB PILLÉRE 

Hor vá th Márton elvtárs ir ja uj évi vezér cik
kében: 

,.Az elmult és eljövendő év győzelmeinek ki
\\'ivását és n1egszilár ditását elsősorban a szocializ
mus és a béke nemzetközi erőinek a döntő fölé
nye tette és teszi lehetövé. A Szavjetunió felsza~ 
baditó szerepe~ országunk szabadSágát kivhó és 
megvédő szerepe, nem fejez&dött be 1945 tava
szán. Biztonságunk és szabadságunk legfőbb pil
lére ma is a Szo\ijetunió - ·- a nagy változás, a 
fejlődés csak az, hogy ma már nekünk is megvan 
és holnap méginkább meglesz a számunkhoz 
méit er·őnk a termelés és a honYédelem terüle
tein, de népünk eltökéltségében is, hogy ne csak 

élvezői, de aktiv harcosai, védői legyünk szabad-< 
ságnnknak". 

KöSZöNJüK A TöRVÉNYT 

1948 május 31-én igy i1·unk szaklapunk·· 
ban.: 

"És itt álljunk meg egy pillanat?· a .. Antikor 
az u.i törvényt a szakma elé visszük és elfogad
juk annak uj irányt szabó rendelkezéseit, első
sorban a tör-vényhazát kell köszöntenünk Igen .. 
O l t K á r o l y, a mi kommunista minisz· 
ter-ünk keményen állta, kivédte a különböző 
szakmai érdekelts-égek rnegismétlődő rohamait. · 
Tárgyalt a szakszer'vezettel, meghallgatta éS' 
gyakran elfogadtá a dolgozók érveit, de lepe·· 
r-egtek róla mindazok a rnesterkedések, nwlyek 
a tör·vény ilzociális szel/;snwt igyekeztek kikez
deni O l t Károly rniniszter államférfiui böl
cseséggel és szacialista tisztánlátással rnindig 
ugy tárgyalt, fogadott el érveket, hogy csak a 
részleteket vitatta meg, de az e g és z anya
g o t mindig ő tartotta kezében .. Ezért maradti 
meg a törvény, szellemben, szociális vo.natko
zásaiban, vá}tozatlanul ugy, ahogyan azt kom
munista miniszterünk az egész magyar köz
egészségügy területére r dálitatta ]{ös z ö n t
i ü k miniszterünket és szakszer·vezetünk gyógy
szertári dolgozóinak nevében köszöntjük a tör
vényt .. '' 

TÉRJüNK VISSZA MEGINT 
Leonid Evsejev Cikkéhez az Amerilm~i gazdasági 

helyzetről: 

.. Az Egyesült Államok kereskedelemÜ'gyi miniszte·. 
riuma hivatalos közlönyének, a ,.Survey and Currenö 
Bussines" adatai szerint a~ ipari körök 1948 .. első felé
ben jeMnté_kenyen csökkentették az ipari felszerelésre és 
építkezésre iránJutó kiadásokat Az uj géptendelések in-: 
dexe -· az elektwtechn'ikaiakat is beleszámitva· - 1948" 
juliusában 1948. noverr~beréhez képest több mint 20 , 
százalékkal -\'olt alacsonyabb. 

Az .,American Metall Market" folyóirat adatal 
tint a gyári - üzemi építkezés 1948.. élsö felében 
elmult év első féléhez az·ány1tva egyharmaddal 
kent u 

1948. JULIUS 16: 
A NÉMA PALYA 

"Ne feledfüle el, hogy országot 
Magunknak építjük. A mi erőnk, a mi köZÖ/lsé
gi akaratunk határozza meg ennek a szalcmá• 
nak a jövőjét is. 

Mi tudjuk, .hogy egyre többen vagytok, 
tunk bennebeket Nő a táborunJc rneiy egyre 
malyabb részt kér az ujjáépitésből. 

De ne hallgasunk to~>ább Szólaljon 
végre ez a mrna. pálya" Mert miénk a szc1kl<~P• 
magunknak irjuk.. És munlcánk csak 
igazán erednr,ényes, ha leomlanak a vá .. IWJ:,ta.W,t< 
a tagság, a vezetőség és a szaksajtó wo:w"t .. 

Sokszor csak egyetlen döntő sz6ra vá.r•Lr•lc· 
Hogy ezt a néma, pályát végre szo'láMa bírjuk. 

'A GYóGYSZERÉSZ 

1948, AUGUSZTUS 31: 
.VIHAR EGY POH.-\R VIZBEN 

Ez volt az a ihirhedt ibafai szakmai krónika, 
~ely az egész szalkmát :f.elbolygatta,, Jártak, 
lkeH~k, tanácskoztak, inti'ikáltak, bevádoltak, lé
lnyegében majdnem mindenki bevádolt minden, 
Íkit, azé!r.t, mert egyik a másik utját és terveit ke
tresztezte Ebből a nagy port felver'! szakmai kró-
nikából nem közlünk részleteket. De, iha valaiki; 
fellapozza és elolvassa ezt a közleményiinket, rá 
fog jönni, hogy az egész riadalom valóban nem 
volt más, mint erőszakos[\n felkevetrt vihar - egy 
·fl<lhár v·izben 

~s itt ~em. azor~ van a hangsuly, hogy az 
.,semenyek azo\a rgazolták a szakmai krónikás 
me!(állapitásait, hanem, hogy a szocializmust 
epHő ma.~var népi demokrácia állapicotta meg, 
h?.gY. a vrhM'~ a~o,~ :Jcavarták r.el, akik egy segély-

. ·krallasnak berilo onvallomas trszta adatainaik 'ha
datilzentek 

1948. SZEPTEMBER 16: 
DEKLARACió 

A Magyar Orvosok Szabad Szakszervezetének 
U.-ik küldött .. közgyülésén felolvastuk Szakosztá
lyunk deklarációját Ebből közöljük az alábbi 

. részletet: 
. , . "Most azzal, hogy a kö~eljövóben mi is tag
. jai l esziink az Egészségügyi Szakszer vezetmek, 
· amelyról az október 10-i országos gyógyszerész

szakszervezeti kongresszus dönt, mi magunk is 
szerve~e?. é~ időállóan b•leépülü.nk az egész nagy 
egészsegugyr szakszervezetbe és Igy az egész nép·· 
egészségügyi hálózatába. 
. Hogy ez mit jelent nekünk, azzal talán mem 
is szabad bővebbe~ foglalkoznunk 1\légis meg 
kell mondanunk: soha nem fordulhat eló az hogy 
';ni éppen akkor ne tudjuk egymást megt~lál;.i, 
eppen akkor ne lu d ink egymással megbeszélni a 
legdöntőbb kérdésíeinket, amil<ior arra nem ne
lí~!'k,. hanem a népegészségügynek a legnagyobb, 
•znksege van; De hisszük azt is, hogy soha többé 
nem for dulhat elő, hogy a magvar gyógyszer é
szm kérdéseiben nélkülünk határ~zzanak. Meg va
.~unk győzöd ve r ó la, hogv bár hol az orsz~gban 
j~. gondolnának, vagy h"tároznának valamit a 

1~ozegészségügy nagy szolgálatáról, bármilyen há·· 
~z~tot is ~karnánk kiépiff ni, soha a kBzegész

kegugy tm:ületéről nem fogják kifelejteni a gyógy-
, szerészt" · · · 

EZ AZ OKA ANNAK, 
liogy gy·· z ·· Je • . ., oze mem es brztonságunk legfőbb for·· 
~sa ~z tény. hom; Ma.q1.amrszág a szadaliz-

Us es a béke világer őin•sk sziliird r esze lett 
melyet nemcsak G rnegkötött szerződések, ha~ 
nem dolgozó népün't megingathatatlan 

Mnwszt alá Ez az oka annak, hogy 
61 ők győzelme öt vt1ágrész bármely 

a rnagyar ügy győzelrne is. Ez az oka 
hogy a. mi rr,épi i/;wwkr ácúink ugrássze-
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r·ü f~il?dése és az elmult év folyamán a világ· 
poltitkaban bekövetkezett for:dulat Jcözött a 
legszarosabb összefüggés van 

Igy ir Horváth Má>ton <elvtársunk a "Sza
bad Nép'' u}évi számában. Egy év munkájának 
tiszta kiértékelése után igy mutat íokról-fokra 
egyre tudatosabban előre. 

1948. SZEPTEMBER 30: 
KÉTÉVES "A GYóGYSZERÉSZ" 

·~" "Tudnotok kell, 'hogy résen állunk és elegen· 
uo egyetlen mozdulat, hogy megtaláljuk azt a 
hangot, amkat a szaval<al és igéireteket, melyek
~<el ezt a lapot utnak inditottuk Igen, ma is vall• 
Jt;k, h?g)' ez a lap a tiét1elk, a dolgozó gyógysze
~esz,e.1{1e, .a gyógyszertári dol,gozóké. rvn vagyunk 
a Uükör. amelyben ők a tul1ajdonosi érdek,elt~ég-ek 
megláthatják magukat Csalk rajtunk, a mi éie
tünkön, a mi munkinkon keresztül kerüllhe;trneki 
ők lcözelebb a mi szakla,punkban ma crálhoz a szak· 
mához S lha róluk imnk, nem őket ünnepeljük. 
'hanem megmérjük őket és odaállitjuk melléjült 
magunkat, teljes szociális és szakmai öntudatunk 
;erejével." 

1948. OKTóBER 9: 
OLT KAROLY MINISZTER: 

"Ezéll. válik lehetövé a törvény alapján az, 
hogy a gyogyszer tári jol(ositványokat a jövőben a 
1közösség, a társadalombiztositó · irtfézetek, váro
sok, lé~yegében tehát az állam is igényelbeti,'' 

Szmte csodálatos, hogy e félre nem érthető 
m~iniszte:d megnyilatkozás ~tán még minrlig netn 
jöttek tá a különböző nyilt é• titkos szak~ai ér
dekek képviselői, hogy az egyéni. jogositvánvok 
r"atáját elvesztették'. Bedugták a fUiüket és ésak 
azt hallo1ták meg, csak azt akarták meghallani, 
ami nem áll ellentétben azzal a harccal, arnelvet 
szivósan és kérlelhetetleniil folyatatnak a s:,'ját 
érdekeik biztositására.t 

1948. OKTóBER 9: 
CENTENARIS GYóGYSZERÉSZ HÉT 

"A gyóqy.szerész-szaksajtó köszönti a Cen
tenár·is Gyógys~erész Hét minrien Tésztvevőiét 
elsősorban a· szakszervezeti tagságot, a gyógy
szertári dolaozók szakosztálY,át, mely rnost elő
ször /ca.pesolódott be eqy il11en nagy., orszáaos 
szakmai megmozdulás ba M ost először tehetünk 
bizonyságot arról, hogy miuden közö.s, nagy 
.szakrnai ügyet magunkévá teszünk és hajlandók 
vagy1m/c a szakma miuden rétegével együttmü
ködni .. De most először láthatja az egész szak
ma. hogy mlkülünk. ·- a mi lelkes n'unkánk 
nélkül - ez a pálya Mrm-t''lyen tér·en, csak 
gyenge félmunkát tud végezni" 

FOKOZóDó TULTERMELÉS AMERIKABAN 

Az amerilmi statisztika megálla.pitja az árukeresleil 
fokozódó csökkenését, a raktárakban óriási árufelhalmo
zódást, különösen közhasználati cikkekben A legutolsó 
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amerikai adatok szerint. a raktárakban felhahnozott; 
áruk és anyagok értéke eléd az 54 milliárd 400 millió 
dollárt Ilyen óriási árufelhalmozódást Amerika még 
nem ismert. 

A ker eskedelm1i hálózatban levő áru 12 núUiárd ér~ 
tékü, aza.z 2 milliárd és 200 millióval több, mint a mult 
évben, bár· igen jelentékeny mennyiségü árut megsemmL 
si tettek .. 

A tultermelés egész sor, főJ.eg a közhasználati ipar·· 
cikkeket gyártó iparágban s a kiskereskedelemben a vá
vásárlóképesség csökkenése következtében beálló pangás 
odavezetett, hogy az utóbbi időben jelentékeny számu 
üzem beszüntette a munkát. és elbocsátotta munkásait .. " 

HADD ÁLLJON ITT 

illúndjárt utána Horváth Márton szerkesztő elv
:tár sunk vezétrcikkéből az alábbi néhány sor: 

Az imperializmus világfrontjának abszolut 
~yengülése a német vereség után döntő módon 
.abban is lm·e.g'mutwt!ko.z:ik hogv az amerikai im.
peTialistálmak több éves 'erbfeszités U'Lán sem si" 
[k'erült valam]féle "tömegbázist" teremteniök lhá" 
bor us terveik szán1ára Tudták mozgósitani szoci
aldem<Ykrata vezérd<e" és ,,neoiasiszta" kaiando-· 
lokat, költhettek szö,velséget ."demokrata" min!sz-· 
~er ekkel, német fegyV'er.gyárosokkal és Fr ancoval, 
de a vil.ág minden pontján olyan mértékb<)n for
dult el tőlük a nép öntadatosabb része is., amilyen 
mértékhen nyilvánosság eLe )épt~k háborus ter· 
veikkeL E· 11éren csődöt! mondott az életszinvonal 
'demagógíája, a népek meg.vásárlásának nagy ki"" 
sérlete, a Marshall-terv is. 

1941!. OKTóBER 9: 
MUNKAV ALLALóK AKARUNK MARADNI 

Ezt hangsulyozza ki a Centenáris Gyógyszei'ész Hét 
or·szá.gos szakosztályi taggyülésén elmondott elnökl meg
nyitó Talán nem lesz érdektelen, ha annak ·éppen befe· 
jezö mondatait itt mosi: mégegyszer leközöljük és ezzel 
tagságunk en~lékezetébe idézzük! 

"Alig van - Elvtársaim - közöttünk va-· 
laki, aki ne hallgatná, vagy ne hallgatta volna 
le.qalribb iriönkén a rádió folytatólago.e játé
krit, me ly et a tiszahalmi "A ran y Angyal" gyógy
szeJtár b ó! közvetítenek Ennek a tiszahalmi 
gyógyszertárnak tulajrionasa Ungváry Menyhért 
és leánya Ungváry Katíca .. Ungr1áry Katica ta" 
11aly szerezte meg a gyógyszerészi ok!evelet és 
apja 19!,9. junius 30-ig átirathatná az "Arany 
Angyal" gyógyszertárt De Ungváry Katica, 
aki a magyar nép és a magyar demokrácia igaz 
barátja, nem élt o,zzal a fogával, amelyet az ui 
gyógyszerészeti törvény 1nég egy nemzedékre 
kiterjeszt. Kijelentette, hogy ő nem aluu tu
lajdonos lenni és ugy látja, hogy egy gyógysze
rész Jobban élhet hivatásának, ha a közületek 
és intézmények nyomulnak előre és ütnek rést 
a magán-gyógyszertárak sor·aiban Amikor· 
UngváTy Katícának ez a nagyjelentőségü elha
tMozása nytlvánosságra kerütt, jöttek a na•w 
kebeti bölc•ek és azt mondták: Ohó! Könnyü 
Ungváry Katicárlllk, amikor neki csak a rádió
lJan van patikája, ae mul;,;wsrtnk nekik egyetle'lt 

A GYóGYSZERÉSZ 

oly!ln eleven, husból és vér ből való gyógysze
részt, aki lemond egy patikriról, arnikor azt 
meg tudn4 örökölni 

Mi ezt a kihívó fölényt megint csak nem 
hagyhatluk szó nélkül üzenjük, hogy Ungvárv 
Katica n•em a rádió szülötte, hanon ennek a 
kornak a teremPmRnye Sőt ennél is több .. Ung
~>áry Katica magatartása - jelkép. Jelkép a 
mi szakmánkban, de az egyuttal minden szak· 
ma felé is. üzenjük, hogy amit tiszahalmi kair·· 
társunk kzmondott, azzat a )etszóvat megyünk 
át az Egészségügyi l:lzakszeTve.zetbe és ezt a 
jelszót végiglobogtatjuk az egész országon. 
hogy zengjen és hirdesse.:· munkavMlalók va"· 
gyunk és munkaváTlalók akar·unk maradni'' 

Valójában ez volt az a kijelentés. ami véglegesen 
meghatározta a szakosztályunkba tömörült gyógyszer·
tári dolgozók magatartásáí. Nem akarunk tulajdonosok 
~enni. S éppen ezzel a magatartásunkkal vontunk éles 
határt azokkal szemben, akik .ennek az ellenkezőjéti 

akarták elérni.. A mé,Ileg a.zonban egyre inkább a mi 
oldalunkra billent és a másil{ oldalon lassankint elfo
g~ ott min.den érv, melyet a mérleg seqlenyőjére rá tud·· 
tak volna dobni. Közben értek, fejlődteb:, alakultak az 
események benn a mblisztériumban is é$ am~ onnan kL 
szürödött, abból mind tisztábban arra kövdkeztethet-
tünk, hogy ezek a pályázatra kiirt megüresedett jogo-
sitványok soha többé nem kerülnek magántulajdonba 

A DOLGOZóK HELYZETE 
állandóan rosszabbodik. V ásárlóképességiik ál
landóan esik Az infláció fokozatosan nő A mo
nopolísták me.sterségesen emelik az áralcat és 
kolosszális hasznokat ·vágnak zsebre: A io ter
més ellenére a farmerek nehéz iriőlret élnek, 
mert az élelmiszer monopolisták potom ár·on 
összevásárolfák a farmerektől a termést és kolc 
rlusbotra futtatják őket. Ezzel egyidőben 
ugyane;,ek a manapolisbák a városban felsró-· 
folfák az élelmiszeráralcat. 

Az Egyesült Állanwk közgazclasrigát m.eg
olrihatatlan eUentnwndásCPk marcangoWt/c Az 
ujságok .ielentése szerint az adott pillanatban a 
·következő lwlyzet adódott az E gyesült Álla
mokban.: .ió termés s ugyanakkor a mezőgazd.a-· 
srigi termékek példátlan magas árai, tulterme
lés egész sor iparágban és szélsőségesen maga• 
árak az iparcikkekben, a lakossáq vásárlóké
pességének hónapról-hónapra való csökkenése, 
ugya.nalckor a monopoli.sták föverielme rekord 
szinvonalat ér t el, mely 2 núlliárd riol!rirral · 
nwghalarija az 1917-es évet 

Leonid E·vsevej.. 

HORVATH MARTON ELVTARSUNK 

n1Ínlha ezekre a felbomló jelenségekre adna vá
laszt, igy ir ujévi vezércikkében: 

"Elsoroltuk az imperializmus veJeségének fi
gyelemreméltó jelenségeit yi!ágviszonylatban -
~s Magyarországon Vessünk egy pillanást arra 
is, hogy sáfárkodtunk a szocializmus építésének 
megnövekedett lehetóségei.vel? 

Az elmult évre esik a testvérharc teljes meg"' 

}. GVóGYSZEM~Z 

szünése a magyar munkásosztúlyon belül, az egy-· 
séges munkásosztály egységes pártjának a meg
születése. Népünk kemény gerince ez a párt: Rá
kosi Mátyás pár !ja. Gazdasági és politikai győ
zelmeí,:tk kiter-velőJe és szervezője, mely felszaba
ditotla, irányitja és szervezi népünk lebírhatatlan 
alkolóere.iét" 

A TöRVJ1:NY VEDELMEBEN 
"Tisztában vagyunk azzal, hogy a gyógy-· 

szerészi törvény végrehaJtására' pontosan ak
kor· lrerül sor és azt o l y a n m 6 d o n 
f o g .1 á k v é g r e :h a j ~ a n i, ahogyau 
a szqdalizmust épitő népi demokr·áda egyete
mes érdeke megköveteli '' 

Ezt a néhány mondatot már olyan időben 
~rtuk le, amikor egyr'e erőteljesebben fe1vonultaki 
~s még egy utolsó támadásra késZliiitek a szövel
lkezeti eszme legyőzött harcosai Iliogy mí töDI<\nt 
aJZután, arr:a már nem is ke'll szemelvényeket ki:
ollóznuk szaiklapun!kból MegalakuN az Aliami 
Kezelésbe< Vett Gyógysrertárak NemzeLi "\Cállalata 

· A !harc ezzel eldőlt Ha visszatekintünk, csaki ak
kor láthatjuk meg a maga valóságában, mennyi 
fölösleges csatározás bénitotta m·eg tervsz'2rii 
l!nunkánkat Mí mindent valósíthatturrio volna) 
rneg, ha azonnal és minden belső lháboruság nél

. kül ráálltunk volna :>rr a az u tra .. mel:ven ma ha
ladunk 

Azért idéztünk Horváth Márbon vezérdkké
iből, a~ért,mrutattnnk rá az Egyesült Államok gaz
aaságr é!.etének lejtőréjutására, azért érzéke>ltet·
lük, hogy mit épitett közben a m»gyar nép ali
ikaló ereJ'e, hogy lássuk: mi jórész! esa~ ke~rékkö-• 
11\í voltunk a fejlődésnek, ahelyett, lhogy nekife
szültünlk volna az idő s~ekevének Valljll'k be 
!hogy nem jól dolgoztunk és ami mégis me,gtör

' !ént, arnibM töryény Mt, az csak :rzt a nélhány 
lernber l igazol'ba, aki töretlenül ment egy határ<>

. ~ott n ton, egy.etlen Ibatározott cél ,felé, De olkul
.rtunk is kell ebből az esZi\endőből. Ma már tud
juk .. 'lwgy k1ár voH a sok medc!il harcért és sejtjük 
azt lS, hogy mennyi erőt fecséreltünk el, ahelyett. 
-~o~y azt a szoc.ializmus épi1tésének szoJ!gálatáb.a 
~lllloNnk volna. Mert cs~k ugy julihatunk elóre, 

· ~sak ugy énhetünlk el, a kövétkező évbeiJJ nagyobb 
!eredményeket, 'ha levorrjuk az 1948-"s év siker" 
lelenségének legkomolyabb tanulságait Mert 
lnunka, az lesz bőven, reladat is, csak le•d:ven 3!kli 
megfogja és el'"egezze. Horvá•'lh Márton uJévi cik 
kének a vé.re is enelfelé mutat· · 
k" "óriási'" és százféle felad~! vár ránk az el-· 
• ovetkezó évben is - de megvan a hadseregünk 
~-hozzá, • mt1ly eddigi győ7Ailineinket kivívta: a 
~;.t A P;'' l, mely e~ekben a hónapokban rendezi 

~Ja sorai!, ellávolit.ia a g' 'engéket, ingadozókat 
, a befurakodott ellenséget, kiemeli és előre viszi 
: lllunkában és harcbani khált harcosait.. Az uj 
sztendll küzdelmeiben a párt még méltóbb lesz 

)i[:~:.~a~~o:~·, vezéréhez, Rákosi Mátyáshoz, oszhi-l 
és népé?ez; a dolgozó magyat néphez, 

ezután nundig az emberi haladás élén járó 
sorában kiván haladni." 
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Ujévi kiisxönti 
El~arad.t az uj~vi. számunk, mert karácsony

ra. kettos szarnot csmaltunk. Ezért matadt eJ uj
é~ k~szöntőn1i is.. Pedig soha nem volt annyira 
szukseges, hogy ennek a szakmának, elsősorban 
m.unkavállaló kat tár sainknak boldog és munkás 
U.Jesztendőt kivánjunk Az elmult esztendő .kiér
lékelé~ét .sza~maii ~rónikánkban fogJuk elvégezni. 
~ost !It mkabb m1 szelrelnénk köszönetet monda
n.l ~zer.t ~ sok, az egész országból befutó ujévi jó
kivansag~rt Boldog és munkás ujesztendőt ki~á
nunk gyogyszerészeknek, laboránsoknak; techni' 
l<ál<inak, pénztárosnőknek és takarítónőknek Jó 
~unkát és erőt a jó munkához, hogy tovább dol
go~~assunk azo? .az uton, amely a s'zocializmuSt 
épiio magyar nepi demokrácia ut.ja 
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A.GYóGYSZERÉSZ 

Nunkában 
12- ~efnzeti 

Klotid-utca 3/h l\lielőtt nekikezdenénk annak 
a helyszini szemlének, amelyet az Allami Kezelés
be Vett Gyógyszertárak Nemzeti Vállalatáról 
írunk, említsük meg először azt, hogy megindult 
és megkezdte müködését A N ernzeti V állalat 
élén O It Káioly népjóléti miniszter megliizásából 
N á n áss y Sáridor kartársunl<1 és elvtársunk áU, 
akimint v•ezérigazga.tó álli~ja be és irányitja ezt a 
most meginduló, de messzire mutató uj állami 
gépezetet Nánássy Sándort már évek óta ismer
Jük, tudunk különleges erélyéről, munkabirásáról, 
becsületességéről és szakértelméről. Igy azt j, 
tudjuk, hogy amikor Nánássy Sándona esett mic 
niszterünk választása, a legmegfelelőbb kézbe 
tette le az Aliami Kezelésbe Vett Gyógyszertárak 
Nemzeli V állalala jövőjének intézését! 

V égigjárjuk azokat, a helyiségeket, amelyek
ben ezt a most k~alakuló hatalmas munkát végez
ni fogják Nem szabad 1etagadnuk, hogy magn az 
egész rendszer, az egész hajszálnyi pontossággal 
müködő apparátus csak most fog kialakulni o~ 
a keret már kész, a lény•egesebh intézkedések már 
megtörténtek és a Nemzeli Vállalat valóhan Iál<'-· 
peU a megvalósulás utjára. Természetes, hogy 
vannak sápitozók és vannak 'elégedetlenek Ter-· 
mészetes, hogy sokan kiivánják, hogy ez a Nem
Zeli V állalat már most olyan olajosan, annyira 
~zökkenésmentesen teljesítse népegészségügyi fel
adatát, ahogyan a magángyógyszertárak teljesP 
tették, vagy esetleg nem teljesitették 

A zökkenések azonhan természetesek, hiszen 
egy uj világ van kialakulóban,. Almenelileg mé~ 
azon sem szahad fennakadni, ha egy-egy gyógy-· 
szernek a beszel'zése valami késledeimet szenved~ 
ne .. Egy-két hét és semmifele téren nem lesz 
fennakadáS\. És a Nemzeti Vállalat nemcsak. 
hogy eléri, de példamutatásával mindenféle vo
natkozásban tul fogja számyalni a jólhevált ma-· 
gángyógyszertfuakat Ennek igy is kell törlénnie 
Éppen elég alkalmunk volt, hogy mel'(figyelhes
sük, hogyan müködtek a bankok, a gyárak, a ki
sebb és nagyobb vállalatok magánkézben és az 
államositások ideje alatt Ez n~m jelent hadüze
netet a magángyógyszertárak felé, csupán egy u,i 
erkölcsöt akarunk kihangsulyozni, amit ma~ ma
gunk között, párlvonalon, kommunista erkölcs-
nek szoktunk nevezni. 

Rá kell állnia minden egyes állami kezelésbe 
vett gyógyszertárnak a 'takarékosság.. de amellett 
a népel'(észségügv ér d ek eit fokozottabban szena
előtt tartó gazdálkodásra! Nem szahad megtör
ténnie. hogy középforgalmu gyógyszertárak ha
vonkint 300 forintot eltelefonáljanak és a 150 
forintot meghaladja egy havi ·levelezésük. Az 
egész wnalon le kell szokni az öncéluságról és 
egyre keményebben és öntudatosabban r á kell 
lépni a kö~össégi utra .. Azoknak a gyógyszertárak-

nak, ~ vez~tőilnek és alkalmazottaina!4,- me! y ek a 
l'í emzeti V állalatha heket ültek, tudnink kell, hogy 
ugy jutottunk el idáig, hogy a felszabadulás óta 
~öretlenül és megalkuvás nélkül épitettük "'' 
épitjük a szocializmust a magyar népi. demokrá
ciában.. Tudniok kell, hogy ök járnak elől ök a 
példamutatók, a fák!) ahordozók és, hogy most 
egy egész ország szeme, a népegészségügy éber 
figyelme kistri minden napi, ~inden órai mun~ 
kájukat · 

Mondhatnók azt is, hogy ők a magyar gyógy
'l<részet hidépítői és tőlük függ, az ő munkájuk
tól, a hel)es ve:~Jetéstől, hogy '!Z a hid, amelyet 
ők épit enek, mekkor a tet het hir el és mi mindent 
lehet erre a hidra 1áépitenL Ezért olyan nagy je
lentőségü, hogy eb h en a N ernzeti V állalathan 
csak olyan emberek dolgozhassanak, akik ezt a 
hilla! hittel építik a magyar közegészségügy jö
vője számára. Hogy ne lehessen senki. aki szán
dékosan elnéz vagy nem mutat I á egy olyan 
szerkezeti : hibá r a, amely veszélyezteti az egész 
építmény jövendő sorsát, 

Éppen ezért ügyeljünk erre a Nemzeli Vál
lalatra, eiie a néhány gyógyszellána,. mely iga~ 
ugyan, hogy csak 12 százaléka az összes gyógyszer
táraknak, de utat és iráuvt nmtat és kftudja 
mennyi időre meghatározz~ a létét az egész ma-. 
g~•ar gyógyszerészetnek Tőlünk függ minden, 9 
mi szocialista öntudatunktól és azoknak a maga-4 
sabh erkölcsi szempontoknak a kihangsulyozásá·· 
tól, arnelvekre az előhh már rámutattunk 

Pedig' egyelőre ugyszálván csak a helyiség van 
meg,. Még a vezérigazgató szohájáhan is csak egy 
hóasztal, két szék és egy fogasnyi berendezés van. 
Más szohában ~incs több butm. ahonnan most 
dinditják az Aliami Kezelésbe Vett Gyógy-' 
szertárak Nemzeti 'V állalatának müködésétc Aml·
kor föntját tunk, még nem volt telefonjuk sem és 
nagyon sok minden hiányzol!, ami egy hivatal 
életéhez szel vesen hozzátartozik Az jutott eszünk· 
he, hogy milyen szegényen, mennyire igénytele
nü! indul el ez a Nemzeti Vállalat és milyen kü· 
lönös látvány, hogy a vezérigazgató, a hajdani 
félelmeles vezéiigazgatú szocialista utódja. ott ül 
a szobájában és nincs telefonja, nincs géphó-kis~ 
asszonya, még esengő sincs a szobájában. Ha 
akar valamit, felkel és átmegy a szomszéd szo
bába val(y bemennek hozzá, és mégis, éppen eh-· 
ben a teljes egyszerüségben érezhető meg az, ho
!gyan indul el ut.1'á1a egy olyan Nemzeti Vállalat, 
amelynek keretében nem kevesebbről van szó, 
mint anól, hogy a népegészségügy ne lehessen 
üzlet senki számát a Hogy sePkise gyűjthess en 
vagyont embertársai betegségéből Igen, yégre eJ.
indulfunk és ezen az uton halad a magya> nép
egészségügy egész hálózata. A szocializmust építő 
magyar népi demokrácia vonalán.. (sz,) 
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Negyedóra az "Arany Angyal''-ban 
Békés István rádiójátéka -

HANGKULISSZA: Ajtó és csengő 
SERES: Aggyisten, gyógyszeiész ur, aggyisten, 

Katiea ,kisasszony! 
KATICA: Jónapot, Andris! 
UNGVARY: SzCivusz! 
SERES: Jóska, nincs itt, tessék már mondanL.? 
KA TI CA: Bent van a sz o !Jában, Klotild nénit vi-

gasztalgat ja , . 
SERES: Vigasztalgatja? Csak nem Bakos Gergő-< 

éket siratja még mindig -
U:\GVARY: Nem. A változatosság kedvéért Ka

ticát siratja, Reggeltől-estig Azt hiszem, 
ha egyszel nen1 \olna siratnivalója, meg-
hasadna a szh e · 

HANGKULISSZA: Belső a j tó nyilik 
TIBA: (közeledve) Szervnsz, Andris 
KLOTILD: (közeledH, sirós hangon) Jónapot, 

Seres Andlis ,Jónapot, lelkem 
SEBES:_ Szervusz, Jóska Jónapot, Klotild 

kisasszony 
KLOTILDo (elshja magát) 
KATICA: Klotiid'néni, tessék már abbahagyni; ... 

N em vágóhidra 'isznek engem 
KLOTILD: Ha meglátlak, Katalin, mindjárt el-

siroin magmn Hiába, gyenge a szi-
vem 

TIBA: Klotild kisasszony, az 
bent a szobáhan Katicát , 
cenként shv~ fakadt'· . 

előhh nem látta 
Mégis két per-

KLOTILD: MCI! aua gondoltam, hogy ezután 
már sose látom . , 

TIBA: Már hogyne látná, Klotild kisasszony . 
Reggeltől estig itt lesz a' patikában ' . A 
lakásunk még kétszáz lépési e sincsen . 

KLOTILD: (lelsii) Szegény anyád is sirna, Ka~ 
lalin , 

KATICA: Nem hiszem, hogy szegény anyus sit·
na , , . Tudná, hogy holdog leszek, bol
dog lennel ..... 

UNGVARY: Én sose értettem Mit sitatják a 
menyasszonyt . , ,? Az anyák alid vá1ják, 
hogy férjhez menjen a lányuk, u':ikot az
tán felteszi a fátyolt, aklwr elkezdik ita.t
ni az egei eket 

TIBA: Népszokás . Valósúniileg ahhól az irlii-
ből mamdt fenn, mikor még a vőlegény el
rabolta a mennyasszonyt . . ne most fé
nyes nappal, parádé,al ,iszik el , , . 

SERES: A parádé meglesz, Jóska . Tizenhat 
szekérrel jönnek a gazdák Fogyik a 

. szövetkezetben a pántlika 
1IBA: Ne homolj, Andris .. • • 
SÉRES: Eddig tizenhat van ·' .. .. De lehet, hogy 

lesz husz, vagy még harminc is .. A~ 
envimhe ül a banda . 

KLOTILD: (felsír) A banda Istenem. iste-
nem ... 

KATICA: Klo.tild néni, tartogassa k"" "t a onnye1 , ,, , 

Jövő vasárnapig vörösek lesznek e szemeL.~ 
- Ha már· shni akar, várjon az esküvőig 

HANGKULISSZA: Ajtó és csengő 
öRVöS: Sze1 vnsztok , .. ,vendéget hoztam 
UNGVARY: Szervusz, felcser , , " 
KATICA: Lajos hácsi Egyszet mái magát 

is lehet látni ,, . 
BENKő: Szc1 vusz;lok 

Katiea lányom , 
hozzátok 

aggyisten. Szervusz, 
Behozott ez a doklm 

TIBA: Elég szégyen . . Mikor az iskoláról csa
táztunk, Lajos hácsi itt volt mindennap " , .. 

BENKő: Zsebleteszem a szemrehánvást, Jóska ... ", 
Annyi nékem a dolgom az isk~lában, hogy 
fülem se látszik ki helöle .. Amig a 
káplán ilt volt, mindig a smkában kellett 
lennem, mert amit ,egyik nap én épitgettem 
a gyeiekel<hen, a másik nap letOntotta .. , 

KATICA: Amig itt volt " ? Hát mái nincs itt? 
SERES: Katica ,ldsasszonyék nem is tudják .? 
UNGVARY: Hova lel!! Schuhmache1 tisztelendő 

m? 
SERES: Négy napja eltünt , 
KLOTILD: Éiraholták , .. ? 
BENKő: Aligha, Visszavonult a püspöki szék

helyre." ~Ieleg kezdett lenni a talaj a lába 
alatt. 

SE RES: A gazdáJ< nem akarlak vele szóbaállni; 
BENKö: Zong atya komoly beszélgetést folyta

lolt vele , , .. ,Megmondta neki, hogy a 
templom - az az isten háza . Nem en
gedi tovább, hogy hordó! csináljon a szó
"ékhől , , . Vagy-vagy ,.! " , ö maga irt a 
felett.es egyházi hatóságoknak 

KLOTILD: Zong atya el üldözte a kis Schuhma
ehet tisztelendőt . , .. ? 

TIBA: Klotild kisaszony, nem jobb ez, mintha 
Schuhmache1 liszlelendő nr üldözte vohm 
el az Uristent Tiszahalomról , . ? 

UNGVARY: Ugy volt az pap, ahogy én püspök 
Közönséges politikai ágens , , Békesség, 
bontó , Bajkeverő , , én a képit se bir
tam , . . Olyan volt, mint egy 1óka , . 

KLOTILD: (elsírja magát) Istenem, istenem .. " .. 
KA TI CA: Most meg Schuhmachet káplán urat si

ratja, Klotild néni, , , . 
KLOTILD: Dehog) siratom én, Katalin, nem si.· 

r atom én Rádnéztem és elsirtam ma-
g am 

öRVöS: Ha én 1 ánézek Katicára, 
vetnhaló 1kedve1n tán1ad 
szi szemed van, Katica 

egyszeribe ne. 
Olyan tavn 

KLOTILD: Egy hét mulva lesz az esküvő je, se ke
lengye, se készülődés, semmi , , .. Mintlta 
árva volnál .... , Apátlan, anyátlan árva . , 

UNGV_ARY: Szegény anyja meghalt, az saJnos, 
•gaz.. " De engem még ne dug,i a föld alá, 
Klotild •.. : • 
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KLOTILD: Se kelengye, se sütés-főzés, se menny
asszonyi 1 uha, semmi .. " 

KATICA: Van énnekem mindenem" Klotild néni, 
mit tetszik miattam zokogni .... 

KLOTILD: De nem ugy, ahogy kellene . i· Annak 
rendje-módja szedni . Ahogy szokták. .. 

TIBA: Mi nem nagyon szoktuk, az igaz, mert mi 
csak most csináljuk először 

KATICA: És remélhetőleg utoljára ... ? 
TIBA: Katicám .... Ha csak rám nem nusz . 

Az asszonyoknál nebezen ismeri ki magát 
az ember 

ÖRVöS: Ne cnyelegjetek, mert én is mindjárt el
rívom magam . ,. , Ne hallgassuk ezeket, La-· 

jos komám,, ~ert iegyszexibe husz évesek 
szer etnénk lenni . 

BENKő: Én annyi is vagyok . Csak nem mu-
tatom , 11 ~· Mióta ,f.'endbete'ttenl az uj isko-· 
lát, napról-napra fiatalodom .. . .. Mahol
nap beülök a padba a gyer ek ek közé . 

TIBA: Mirc a mieink odakerülnek, akkona La
jos bácsi velük fog járni iskolába . . 

BENKő: Vagy a föld alól szagolom az ibolyát. .. 
KATICA: Azt hiszem, La.)os bácsi, nem akar ha

xnar meghalni, nii m.eg nem akarunlt so
káig várni . 

KLOTILD: Katalin (sir egy gusztusosat). 
UNGVARY: Jaj, lelkem Klotildom, shsz te már 

bölcsön, koporsón, mindenen .. . .. Imre, 
adass neki egy sziverősitőt, me1 t ez ki nem 
bhja igy a lakodalmat . .. .. , 

KLOTILD: Csak te hallgass, Menyhert . Mit 
tudod te, miért sirok én? Csak te hallgass! 

UNGVARY: Hát én meg már mil csináltam? 
Nézzétel{ már, legyetek tanuim, mit csinál
Iam én? Itt voltál, Seres András, csináltam 
én valamit? 

SERES: Nem tudom, gyógyszetész m, nem tet
szett semnlit mondani . . 

.KLOTILD: Nem is mondoll, nem is lett, ez a baj, 
ugy adja férjhez ezt a szeren csétlen Ján~!, 
mint ahogy a mahcot eladják , ... De meg 
passzus! sem ad vele · 

.KATICA: Nem vagyok én malac, Klotild néni, 
neken1 nem kéli passzus 

KLOTILD: Passzus nem kell, de hozomány az 
kéne, azt se ad . Ungváty Menyi egy 
fillét hozományt nem ad. a lányával 
(felsir) Ilyen szégyenl . 

UNGVARY: Vagy ugy. Ezért pilyetegsz .. 
Na jó . Hát akkor 

KATICA: Apus, kétem, ne tessék .... ! 
TIBA: De csak tessék . .. ! Nem kell azt titokban 

tartani . .. 
öRV öS: Hát mégis megcsináltad • . . ? 
BENKő: Ejnye, ejnye , ,1 . ;mi ez? Az Arany An·-

gyal titka . ? 
UNKVARY: Igen. Az Arany Angyal titka 
TIBA: És a hozomány titka. 
KLOTILD: Menyhértl!l 

A GYóGYSZERtSZ 

UNGVARY: Ne ujjongj, Klotild, mert hátha ,." .. 
tán megint elsirod magad • . .. 

KLOTILD: Te azt hiszed, hogy én irigy vagyok ..... 
Én nem vagyok irigy · 

UNGVARY: Ennek módfelett örvendek, KiotiJ •. 
dom . . Ha nem vagy irigy, akkor nyil .. 
ván nem fogom sajnhlni, hogy Kalica fér j
hezmenetel~ alkahnából én a palikát, az 
ö r eg Arany Angyalt felajánlottam . 

SERES: Katica kisasszonyé lesz a patika . A 
gyógyszerész ur nyugalomba megy .... 

UNGVARY: Dehogy megyek .... 
KATICA: Én már régen megmondtam: nem aka~ 

r ok én patikát . . ,; 
BENKő: Nem akarsz patikus lenni, Katica? 
KATICA: De még mennyire akarok .... 
BENKő: Most már én se értem •..• 
KA TICA: Patika tulajdonos nem akar ok lennL. 
KLOTILD: Az apád neked ajánlja hozomán)ul 

és te nem akar od elfogadni . . ll 
TIBA: Menyus apus, egész összezavarja itt a né

peL. Ha á-t mondott, mondjon bé-t is. 
UNGVARY: Ha nem hagynak szóhoz jutni . 

M~ndanám én , , J 

öRVöS: Silencinmi! Ungváry Menyhért okleveles 
gyógyszetészt, a tiszahalmi Arany Angyal 
gyógyszertár jelenlegi tulajdonosát illeti a 
szól Halljuk, Menyhér ti 

KLOTILD: Jelenlegi ,tulajdonos • . ? S ki a jö
vendőbeli ..•.. ? Jaj, istenem, eladta a pa
tikát, hogy hozományt adhasson a lányá-
nak .... Menyhéllt, ehnent az eszed ..... .. 

UNGVARY: Vagy te beszélsz, vagy én ... . 
BENKő: Mondd már, Menyhérl, n.e osztozzatok. ... 
UNGVARY: Szóval -
BENKő: Szóval . , .: 
UNGVARY: Szó~a! és tettel: levelet irtam az Al

lami Kezelésbe Vatt Gyógyszertárak Nemzeti 
V állala Iának. .. . 

KL01ILD: Menyhértl 
UNGVARY: Mosl én beszélek, Levelet irtam és 

felajánlottam az AtanYI Angyal patikát. 
Csináljanak belőle Nemzeti Vállalatot. 

KLOTILD: És a hozomány? 
KATICA: Nem érti, Klotild néni? Ez az én hozo1 

mányom.. Ennél többet nem adhatott ne
kem Apus. 

TIBOR: Egyült sütöttük ki 
öRVöS: Kaptál már választ? 
UNGVARY: Még nem. De nem kétlem, hogy el

fogadják Kimntattarn, hogy a patika szol
vens, eltartja önmagát, nem kell az állam
nak r áfizebai .. , • 

KLOTILD: És veled mi lesz? Hová mentek? Te 
már nem vagy fiatal ernber ...• 

SERES: Gyógyszerész ur elmegy Tiszahalomról? 
UNGVARY: Fenét megyek.. Itt maradok a pati

kában. Ka ticával ·együtt. Két alkahnazottra · 
szükség van itt, két alkalmazottat elbir a 
patika. 
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Szakszervezeti egyesit ö[, taggyül és 
január 30.-án, vasárnap d. e. ll órakor a Szent· 
.királyi-utca 21. sz. alatti Semmelweis·teremben 

------~----------~~~~~~=· BENKő: Alkahnazott Jeszel ..... ? 
KLOTILD: Vén korodra megint patiknssegéd .. 
UNGVARY: Patikus! Nem boltos, hanem patiku~, 

Csak patikus.. · · 

KLOTILD: A berendezésed .. a felszet elésed., 
Megőrültél 

1\GVARY: Dehogy őrültem . A berendezés, 
fel sz erelés itt mar ad a patikában , .. , 

KLOTILD: De nem a tiéd. nem a Katicáé, .. ,. 
KATICA: Mi az, Klotild néni, hogy nem az 

enyém .. ..? Azér t mértem a mérlegen, 
mert az enyém volt? Nem .. Azért mértem 
rajta, hogy elkészüljön a gyógyszer.. Attól 
vagyok patikus, hogy ez a szekrény itt az 
én tulajdonom? Nem.. Patikus vagyok, mert 
megtanultam a mesterséget, mert hivatást 
érzek ahhoz, hogy az emberek egészségét, 
a nép egészségél szolgáljam, ennek semmi 
köze nincs ahhoz, hogy kié a Sl<ekrény ... 

öRVöS: ültünk itt Menyhérttel, meg Katicával, 
meg Jóskával négyesben, beszélgettünk. 
Egy kicsit én is rágócllarn rajta Aztán 
rájöttünk az izér e .. .. .. De szép dolog az, 
ha valaki nem az üzlettel tölti az idejét, 
hanem hivatást teljesit .... , 

KLOTILD: Mi lesz veled, Menyhért, ha kivénülsz 
a patikából .. ? !{i tart el? 

UNGV Af\ Y: Nem fogok a nyakadon élni, Klotild. 
Aki becsületes mnnkát végzett, az becsület
ben élhet élete végéig. 

KLOTILD: A lakásod, a házad . 
K~TICA: A lakás megmarad, áz családi ház, 

apnsé, békében, nyugalomban és gond nél
kül fog élni . , Minden ugyanugy lesz, 
ahogy eddig volt, ml az Aliami V állalat 
gyógyszer észei leszünk, biztosan igen meg 
lesznek a mnnkánkkal elégedve és nekünk 
semmi. más dolgunk és ki:ilelességünk nem 
lesz, minlhogy az Ar any Angyal patikát a 
legjobb tudásunkkal Hzessük .. 

BENKő: Ha téged ez a tudat boldoggá tesz, Ka .. 
tica lányom, akkor apád igazán nem adha· 
tolt neked ennél szebb hozományt .. 

TIBA: Minket ez tesz boldoggá, Lajos bácsi . 

a,llátokkaJ, Kataliri .. ,, . Megbánja még ezt, 
Tiba Jóska , Majd megbánja ..... . 

TIBA: !'em igen . hinném, Klotild kisasszony ...... 
Na~on saJnálom, hogy maga nem ismer,
heti meg azt az örömet, amit az jelent, 
hogy az ember egy nagy közösséghez tarto· 
zik .. .. .. A dolgozó emberek közósségéhez ... , 
Azt az örömet, amit a közösségnek végzet! 
munka jelent .. .. .. Az örömet, amit akkor 
érzünk, ha kiirtjuk magnnkból az ostoba 
önzést .. .., .. 

öRVöS: l(iotild kisaszony olyan furcsim gondol• 
kozik, hogy néha nem éltem.. Soha nem 
volt semmije, se háza, se birtoka, se pati
kája, mégis mindig azon siránkozik, hogy 
ettől ezt veszik el, attól azt veszik el ..... 
Sőt, most már azon is elkeseredik, ha va. 
laki saját jószándékából válik meg a tulaj
donától, ami nem boldogítja . .. .. Ha va
laki a hivatásának akar élni .. . Szaba
don, a tulajdon nyüge nélkül . 

BENKő:. Az iskola sem az enyém, mégis maga• 
menak érzem, mert mindannyhmké ~ ,, . 

TIBA: motild kisasszony a postán dolgozik 
A posta kié? Kié a bélyeg? 

SERES: Mi is akkor jutnul< majd egyenesbe, ha 
nem négy,-öt holdakat turunk külön-külön, 
hanem rámondhatjuli 300--400 holdra, 
amit együtt müvelünk a szövetkezetben, 
hogy - a miénk . 

KATICA: Ami egyes emberek tulajdona, nem a 
ház, amiben lakik, nem a ruha, amit hor!4 
nem a r~diója, a biciklije, a kiskertje, ha .. 
nem am" el másokat dolgoztat - az millió 
meg millió clkeser edett szolgál ter cml , .. 
A1ní mindenl~ié, az núllió meg ruillió sza
bad ember l lesz boldoggá .. .. .. Mi boldog
ságo! akarunk maguuk körül, Klotild nétú, 

IJNGVARY: Ugy éreztem, mikor azt a levelet 
megir tam, mintha valami nagy kő henge
redett volna le a szivenuől.. Még nem jött 
semmi válasz, de máris könny,ebb a lelkem 
.... Érzem, hogy nem tespedtem el, érzem, 
hogy nem mulr el felellern az idő . .. .. Ét
zem, hogy élek, együtt élek ezzel a szebb, 
szabadabb, biztalóbb világgal ..... 

Egy lépést tettünk ezzel is előre . .. . Talán 
példát is mutattnnk 

SEREs: Hát lesz nagy csudálkozás, nem mon .. 
dlllll .. Kitál,já.k a szájukat Tiszahaimon 
. . . Ilyen még nem vót ., , 

líLOTILD: Ilyen nem volt ... Jaj, istenem . 

KATICA: Apuskám .. , Édes apuskám , . 
KLOTILD (felsir): jaj istenem, istenem ., . 
öRVöS: Most meg a patikát siratja, Klotild kis·' 

Hogy az ember odaadja azt, ami az övé ..... 
Kuporgatja, kapargatja, aztán odadobja. 
Ilyen nem volt . . . Mit csináltatok szegény 

asszony 
KLOTILD: Törődöm is én a patikával Nem 

az enyém . .. Azon sirok, hogy az ernbe
rek mi mindenélt tudnak boldogok lenni.... 
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Készül az V. Magyar Gy6gysxerk8nyv 
Az V. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztésé

re alakitott Szerkesztő- és Szalíbizottság 1948 .. de
cember 21.-én tartotta első együtles ülését dr. 
Sch ul ek Elemér egyet. ny. r. tanár, elnök veze
tése mellett A Bizottság az ebaökség részéről 2 
héttel előbb szétküldött 35 ohlalas előkészítő 
mnnkálatok megütatására gyült össze. Valójá·· 
ban azonban nemcsak a bizottsági tagok vélemé...; 
nye hangzott el és talált meghallgatásra ez~n az 
ülésen, mer t az emlitett elabor á turnot betekrntés
I e és hozzászólásia Inegkaptál' n1indanra közüle
tek~ ill. személyek, akiknek tapasztalata, szakér
telme a Bizotts{lgot értékesen támogathatja a 
közegészségügyi szempontból rendkívü~ )elent.ős 
Gyógyszer köny\ elkészitésében ~Ors.za.gos. ~{oz
egészségügyi Tanács, Honv~delmi I\llnrszlerium, 
a debreceni, pécsi, szegedi tudományegyetemek 
orvoskma, Sz er ves·- és· Gyógyszer vegyipal i Köz
pont, Orvosok Szabad Szakszervezete, .aM. M. Sz 
Sz.. Gyógyszertári Dolgozók Szakos~talya, Orsz,. 
Gyógyszer ész Egyesüle~, Agr ártudoll:~á~~ycgyet~nt 
Aliatmvasi Kara, OT!, OTBA stb.). Orommel al
~apitható n1eg, hogy a Gyógyszn tát i Dolgo?=·ók 
Szakosztálya ,,életnénynyilvánitása ldtünt szak~ 
szerüségével és építő bh·álatá"al 

Az uj Gyógyszed<önyv a gyógyszer ek és 
gy ó g) szcralapanyagok szabványának .k~szül, t~
hát nemcsaki a gyógyszet,tát tól tnegkn·ant leglu
sebb sziikségletet (a kötelezően tartandó gyógy
szereket üja le), hanem fel_öleli majd a te~jes 
hasznos <t_yÓdyszerkincset, n11I1d etnber-, n1md 
állatgyóg~~s;ati ''onatkozásban .. A ':~zsgáló n~ód..:· 
szei ek sen1 fognak ennek ruegfeleloen a gyogy.
szertáii Iaboratóriun1 l:ehe){őségehe lwrlátozódni, 
hanem a GyógJszerkönyv elvi és gyakorlati nor
mát nyujt a hhatalos ellenőrzés szá.nláia is, Iés~
hen a bonyolultabb. nagyobb szaker telmct klvu·
nó eljárások leiráslrval is, főleg azonhan a mo
detn fizikai-kénlia 3.nalitikailag IllU tnár nélkii
lözhetetlen Inódszereinek és n1üsze1 einek előh·á
sával llgyanebhőL a szempontból bővül az uj 
Gyógysze{·könyv anyaga a biológiai értékn1egha-· 
t~rozásokkal és az igen gazdagnak ig éi kez ő· sze·
ro-bal<leriologiai fejezetteL 

A Szerkcsztőbizottságot a Gyógyszerkönyvbe 

felveendő gyógyszerek jegyzékének összeállitása
koi és megvitatásakoc elsősorban az orvosi szen1~ 
porrtok irányitották V gyanakk)or azonban figye
lembe kellett venni pL a kémiai eredetü gyógy- ' 
szer eknél a magyar gyógyszeripar teljesitőképes-; 
ségét, a farmakognóziai résznél pedig a nemzet
gazdaságilag igen jelentős gyógynövény exporc 

Iunka t 
A Szerkesztőbizottság a környező államok, 

főleg a népi demokr áciák és elsősor ban a Szov- . 
jetunió gyógysze1 köny'' einek ismeretében szán- . 
tlékszil<i müködését folytatni, hogy az egymás 
szomszédságában élő államok gyógyszerelésében 
a lehetőséghez mérten lényeges eltérések elkerül-~ 
hetők legyenek Az eddigi lapasztalatok alapján 
a Bizottság később megvalósítandó programjának 
tekinti egy állandó gyógyszer könyvi bizottság 
felállitásál, amely a gyógyszerkérdés folyamatos, 
figyelemmel kisérésével meg fogja akadályozni, 
hogy a gyógyszerkönyv elmaradjon akár hosz-
szabb-rövidebb időre is a gyógyszerelés fejlődé

sétől 

Az elmondottakban körvonalazott alapelvek 
megvitalása után a Bizottság kijelölte azokat a 
gyógyszereket, amelyek felvételét a Gyógyszer
könyvbe khánatosnak tar.lja, egy későbbi időpont
ra tervene a döntést abban a kérdésben, hogy 
ezek közül azután, melyelmel' tar !ása ilL vizsgá
lata lesz a gyógyszertár számára ~ötelezőcn elő
irva A sokrétü feladat célszet;ü megosztására és 
megoldására a Bizottság hatástani-biológiai, se- . 
ro-bakteriologiai, állatgyógyászati, botanikai, · 
galennsi és kémiai albizottságokra oszlott, 
lyek mindegyike most már gyakodatilag és kí
sérletileg is hozzáfog a feladatkörébe vágó rész
letkérdések, ilL cikkelyek kidolgozásához. 

(-o--) 

ÜVEG 
Gyógyszeres, vegyszeres, kozmetikai és egészségOgyi üveg és 
porcellánáruk, kenöcs és uémtégelyek, demyonok, ballanak 

Budaf,est, VII., 
Akóefa-utca 32. 
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L e n. i n emléknap 

A MUNKASOSZTALY GÉNIUSZA 
,,Soha l\farx után a pt'oletárlátus nagy felszahadi-tó 

mozgalmának történelme nem termett oly óriást, nünt 
a rni halott yezéJünk, tanitónk barátunk Minden ~nü 
a proletáriátusban igazán nagy és hősi - a rette~the
retlen ész, a hajthatatlan,. makacs, mindent legyőzö vas_ 
akarat szent· gyülölet, a rabság és elnyomás slrig tartó 
g)iilölete, hegyeket megmozgató f~uadalmi szenvedély, 
a tömegek alkotóerejébe vetett határtalan hit, óriási 
-.zen'ezötehetség, ,_: mindez nagyszerüen testet öltött 
Leninben, akinek neve nyugattól keletig és déltöi észa_ 
kig az uj világ jelképe lett. 

Lenin ugy, mint- még soha 1nJeg tudta látiti a na.. 
gyot és kicsit.. előr·e látta a n:;o gy történelmi fordulópon
tokat és ugyana.kkor számításba tudott venni és ki tu. 
dott használni minden kiS részletet; amik:or szükség 
vOlf_, tudott dühösen támadni és amikor kelleit. vissza .. 

-- vonulni, hogy uj támadásra készüljön. Nem ismerte a 
tÍt6rev form-ákat; semmi sem kerülte el bölcs, mindenL 
látó szemének figyelmét, mert ö a proletárság szüle· 
·tett' vezére, a m.unkásos~ály gén'iusza volt H 

(Az Orosz Kommunista (bolsevik) Párt Központi 
Bizottsága .,A Párthoz.. Az összes dolgozókh-ozt< 1924 
jan·uár 22 .. ) 

• 
A TöMEGBE VETETT HIT 

,,Nem ismérek fonadalmári, aki olyan mélyen 
hitt volna a proletáriátus alk-otóerejé.ben és a tö-me:g 

· ösztönének for-radalmi céltudatosságában, nl.int Lenin 
Nem. ismerek fonadalmárt, aki olyan lt:önyörtelenüJl 
tudta volna -ostot·ozni a. .,forradalom -káosza''és a ,,féke. 
Vf':Sztett tömeg orgiá,jaa önelégülf kritikusait> mint Le
nin. Emlékezetes, amikor egy megbeszélé-s l{özben az 
egyik elvtárs megjegyzésére, hogy a "forradalom után 
helyre kell állitani a normális rendeta> Lenin gunyosan 
felelfe: .. Szomoru, hogy olyan emberek, akik for~adal
tnárok a.karnak lenni, elfelejtik, hogy a történelem leg. 

-n_ormálisabb r·endje a fonadalo~n rendjea,. Innen ered az 
a- rnegvetés, a.mell;rel Lenin mindazolr felé fordul akik 
felülröJ. néznek a tömegre és lrönyvek szerint ~karják 
't&-ni!a-ni azt. Ez€:1t hirdeti Le;>.i_n állandóan: "Tan~ln1i 

, kell a tömegek től, meg kell é• ·tenl íeiteike-E, gondosan 
tanulmányozni kell a tömeg ha~ ~ának gyakorlati tapasz
!alalalt. 

• .p A tömegek alkotóerejébe \c~tett h'ií -· Lenin mun. 
káss,ágának éppen az a sajáísi'r>:a, amely leheiővé ietfe, 
b~gy tnegérise ez-t az elemi erőt · és a 'proletái'forrada_ 

-'10m tnedr€be vezesseu 

(J. V. Sztálinnak a kremli tanfolyamhallgatók va. 
CSo'ráján 1924 .. január 28-án "Lrninröl mondotf beszédé-
h61), 

• 
· "Emlékezzetek. szeressétek és tanulm3nJozzátok Le. 

a rni tanit'ónkat, 

Harcoljatok és győzzétek le a külsö és belső ellen
ség€kei, - amint Lenin tanitotta azt ~pitsetek uj éle.,. 
tet, uj kulturát. - amint Lenin ianitotta a.zt:, 

Végezzetek el bármilyen kis munli:ái, mert az apró 
tettekbot épü! a nagy mű. - ez amit Lenin örökségül 
r·ánkhagyott" J. .Sztálin (,.Robocsája Gazda" 17. sz 
1925 január 2L) 

• 
A LENINI UTON 

"I.enin egész életé.f annak szent-elte, hogy a dolgo. 
zók mllliós tömegeit öntudatos alkotómunkára nevelje, 
saját életük ur~vá, az uj srocialista társadalom aktiv 
megteremtőh·é tegJe ó'ket. Az uj társadalmi rend gyö. 
zelméér·t folytatott harc, amelyet a lwmrnunista pári 
Lenin és Sztálin vezetése alatt vitt véghez. meghozta a 
maga gyümölc.s·eit A lenini eszmék által vezérelt nép· 
tömegek már felépitették országukban a azocialista tár
sada-hnat és szilárd hittel haladnak a kommunizmus felé. 

A Szovjetunió az egész- ~ilág népeinek lelltes'itö pél. 
dát adott ana, hogyan kell átépiteni a dolgozók ér·de
kében a társadalmat a népi iömegek fonadahnti alkotó
készsége, életképes ·h.:ezdeményező ereje és öntevékeny. 
sége alapján.. A szovietállam legyőzhetetlen hatalma tel
jes er·ejében megmutatlwzott. A szovjetemberel{ lán
goló hazaszeretete és példátlan hOsiessége a fronton és 
a hátországban egyaránt fényes bizony'itél{3i a szocialis. 
ta rendszer nagyságának és életrevalós.ág.ánall:: 

A szovjetállam fejlődésében a há~>Ol'uutáni idöszak 
országun}{ dolgpzóinak uj győzelmei-t jelentette. Szilárd 
hittel haladva a lenini uton, a szavjet nép s1ikerrel meg_ 
oldja- a háboru utáni gazdasági ujjáépités feladataliii", 

("1\I, A. Szuszlov, 1948. január ·2Lén Lenin halálának 
24_ik évfordulóján Moszkvában tariott ünnepé~) es 
gyászülésen mondott beszédébó1, - "Le'nin eszméi meg_ 
világitják a kommuúizmus felé vezető utat1') 
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A szaktanfolyam kezdeti nehézségei 
A szakrilunkás-tanfolyam harl,gatóinál a szak

szetvezet az elméleti oktatással kapcsolatban, 
igen helyesen,_ ana is töreks"ik,1 hogy az akta;l~s 
anyagának technikai 'részét sl'!emléltető módon as 
me,~ismertesse Igv kerültriink a 1\UfBI -patikába .. 

~ " 'l l Ami legel-őször a szemünkbe tünt, az a pe dát an 
tisztaság és rend, bármely mütőnek i1s becsületére 
válnék A másodiik ibenyomásunk volt az a jóin
dulat és szolgálalkészség, amellyel az ottani 
gyógyszerész kartáJsak bennünket felkaroltak. 
Hogy Ui~Y mondjam, fáradhatartlanul, a na,p, 
munka ~tán od:>álltak meUen:k és a látottalm t 
szakszem magyarázatokkal friiszer•eztélk. Igy a 
tanfolyam anyagát a s"e.mléltető mód segilisé;~ével 
maradéktalanul megértettük 'Hevallom, h<lgy 38 
éve vagvak a pályán, de m~g Hyen: nagystilrii fel" 
szerel é; t nem láttam egy patikában sem R ül önö• 
sen a tablettázó gép ragrudta meg a figydmünket 
Igen érdekes és hasznos volt a tabletta anyagá
nak az előkészítése a tablettázá.shoz, melyet egy 
gyógyszerész kartárs ~ sajnos a nevét nem 
tudom ~, magyar ázott ·el. Altalában uri n denben 
a praktikum tetszeU Például csak egyet a sok 
i<özriil: a pa·tikáb:m nyok lám· van szemben egy
mással, a tárák klözött egy állványedény van !s: 
ezekr1e vanna;k helvezve azok a.z: anyagok, ame-· 
lyek .a recepturáh~z a l'~g·sürübbeu kellenek S 
ami még érdekesebb, az állványedény mindké.t 
oldalán van súgnatura, i1gy mindJ a négy 'tára!-;-· 
helyből 1ilgénvbe•vehetők). Mikor, meg~.át~am,. rög--' 
tön a kollelktiv társadalom gyogyszertnra ]Utott 
eszembe. mert azt is igv képzelern el. 'Mindent 
egvbevév-E"., köszönjük a IMABI-.gy,ógysz-e.rtár veze
tójének Sacher kartá1snak, hogy lehetővé tette 
száJmunkr a eit a tanuhnányutat, azonkivül kül:ö•
nös 'hálával köszön iük az ottani dolgozó kar tár.-< 
saknak és kart<ársnáknek, akik odaadó fámdság-.. 
gal azon voltak hogy s·zaktiudásunkat fokozha•'
Ruk. 

Ezzel kapcsolatban beszéljünk 'egyet-másb ai 
tanfolvamról 1ÍS EI'ő.rebocsájtom, hog:v tisztában 
vatl;Vük -azzal, hogy a mi tanlfo1yamunknak van-, 
naki kezdeti nehézségei, amel~:cet ·csak a gvakorJ!at 
fo~ ma j d lassan megszüntetni. Hisz Lenin 'mon
d~tta. hogv az elméM gvakorlat nélkül nem ér 
semmit, tehát, amit elméletben ]efektetünk az a' 
crvakorlatban esetleg }{orrigálására szorul És igy b ... 

az építő és jószándéku kritiká:t mérle~gelés alá1 

kelJ venni.. És ha helyes, akkor változt:>tni kell 
radta, hisz rrnindnyájan egyet akarunk -Az előadó 
l<artársak, akiknek áldozatos munkáját igen 
nagyra :értékelem és becsül1öm, épp-en ezért ne 

vegyék jóindulatu és építő kritikáukat személyes 
megbántásnak, mert ez tőlünk a legtávolabb álL 
Móndegyik előadás nagyon jó, legjobb a szabad
előadás, a gyógysz-ertan, a növénytan A kémi:á-< 
val volt egy kis baj Ligeti Viktor kartársunk 
,talán azért is, n1ert igen nagytudásu. kis-sé egye-· 
terni stílusban adott elő, A hallgatóság egy Jésze, 
akiiinek nincs meg ehhez az alapképzettsélgriik. 
nl'bezen, vag~ egyáltalában nem értették meJg 
Mi, egyszerü proletárok, akarunl< tanulni. hisz 
Leninnek egyetlen i:rásábót senn hiányzJ1k ez al 

sza. 'hogy tm1ulni De csak mindenld a képesse
ge .szerinl Azöta m·ár Ligeti kartárssal megbP"-· 
széltük a dolgot és illértem ől, hogy lehetőleg né
pics,en adjon eló, mert mindeu jegyzet nélkül 
egyszeri ballásm ,eJsajátilani nem tudjuk irássat 
pedig kilsérni nem lehet és igy az áldozatos mun .. 
ka kárbavész. A legutolsó Ioét előadás már elsó-· 
1 angu volt és a közkiváns.:\gnak megfel,elt, mely a 
szén rokonairól és a szilikátok család járól szólt. 
1\a most bef.ej,ezésü1 térjünk rá a közegészségtan·· 
ra. Az előadás itt Js nagyon jó, csak egy kis hiba' 
v an benne, amit SZ1eretnénk szintén, ha mód van 
rá. helyesbileni Tudniillik az, hogy mivel egy 
órán keresztül írnunk kell, !mégpedig gyorsan, 1ha: 
n1inden~ Ie akarunk irni-.. az ujJaink szinte -giör
böt · kap.nak, mert kevesd vagy egyáltalában ali!! 
sz oktunk iJ ni Az a kérésünk, hogy a szö'l'eg n<' 
legyen olyan bő és komplikáltan kör•ülirt hanem 
~gyszerübben és kevesebb szövegg,el, vag)Mi'S' n~ 
g'" ógyszerésthall.gatókna'k való legyen az :elöaQás 
tartalmi ismertetése Mert. ha általánosabb, ak .. 
km l<önnyebben megtanul juk ,Alap jábanvéve 
~zeretjük ezt a tm•folyamot, még hibái El!€n'&e 
~s. mert mi vagyunk az uttörók A követke~ó tan··' 
folyarn m:ln menlesitve lesz ezektől a zökkenők .. 
től és a hallgatóknak már aJ beiratkozáskor a ke· 
zükbe nyomjá17 a tantárgyak nyomtatásban meg-· 
jelent szövegét Azzal zárom cikkemet, hogy a 
legnagyobb hálával vagyunk az előadó-kartársilik 
[\1ánt és kér jük, hogy tanitsanak be.nnünket olyan 
szivesen mint amilven szivvel mi is tanulunk é.~ ' . 
ezzel is épitjük a szocialirmust 

Pércsy Lajos Isván laboráns .. 
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Ne vonuljunk vissza a lombikole kib:é 
Az ifjuság Karácsonya -

Az üllői-ut zajos forgatagában karácsony
ját szorongató emberek, csomagokkal felszere/t 
(Ulszonyok sietnek otthonaik felé, ·hogy aj árulé
kat örömet vigyenek szeretteikrvek A villamo-· 
sok vidám esengetése, az aut6k mAly dudálása 
azonban nm zavarja a Pápai Páriz kollégium
ban összegyült gyógysz,ereszhallgatók karácso
nyi elmélyülését, ünnepélyes békességét.. Mint 

'egy nagy és. kedves család, ugy ülnek itt pro
, {esszorok, diákok, öregebbek-fiatalabbak. Első 
.. karácsonyfa-ünnepélye ez a gyógyszer észhall-
gató ifjuságnak, első valóban szabad és boldog 
'ka-rácsonya minden demokratikusan érző fia-· 
tal nak. 

csen, más állásfoglalás nem lehetséges. Ne vo
nul-junk vissza a lombilcok közé, s ne hivatleoz
zunk a tUdományos elfoglaltságra, mer-t az 
"engem nem érlkkel'' va'lasz egyenlő a nemmel, 
s evvel méltatlan lesz az értel'»iiséa a dolgozó 
névre Saját magunk elé tüzünlc célokat s en
ne/c megvalósitása érdekében dolgozzunk telfes 
erőnkkel .. Határozott módon kell visszautasita
ni a paszivitásra uszító elemek tevékenységet, 
kik hamis krisztusi igé/ere támaszkodvet akar-· 
iák egyetemi ifiuságunkat megtéveszteni 

A kis ünnepélyt E r d e y G r· u z pr'o
tesszor nyitotta meg. Beszédében kihangsulyoz .. 
ta, hogy ez az első allcalom, mikor' valóban 

. együtt dolgozott a diákság és a tanári kar, s 
ez az első allcalom, milcor a lcarácsonyfa alat~ 
/i)iromhónapos er e'dményes együttmüködés után 
együtt ül professzor és diák Ez az év annyiban 
jelentős - mondotta -, :hogy ez évben már a 
diákság nem csaJc passzivan vesz r'és:<d az elő
adásokon, hanem valaban együtt dolgozik a ta" 
rmrokkal Ezáltal megváltozott a viszony a ta-· 
rmr és a diákok között, mert megértették azt, 
hogy egy cél érdelcében, közösen kell dolgozniok. 
Twla.tossá vált, hogy a munka nem egy szük· 
séqe8 rossz. hanem egy magasabb cél érdekében 
vállalt kötelesség, egy uf Magyarország érde-
lcében, melynek élén nem leesuszaft gentry/c ál-· 
!anak, harvem azok, akik méltónak mutdtkoz-

. tak ar-m, hogy az országot vezess ék .. 

A szeretei ünnepe ez, kedves Barátaim ~ 
Yolyta.Ua ezután -- a szeretet és egymás meg
hecsülésének ünnepe Nem szabad, hogy ez a 
•zer>etet önma.aunlc szerete:tére korlri.tozódiélc, 
_teM.t öncétuvá válfék. Szeressüle felebarátain
kat, szer·essük ezt az országot, szeressüle ezt a 
IU!pet, szer-essüle minden 'hibáival együtt Segit-· 
Sűnk ott, ahol arra szükséa van. 

A karácsony nem csnk a szeretet ünnepe, 
kanern a bélc.e ünnepe is, rncly alkalmat ad ar~a. 
Mg'!J elmélkedhessünk, rfondolkozhassunk a 
multon, kr'itikát gyakorolhassunk és u.iult er-ő
~el kezdhessünk a munkához Nem aiért kiván
~!tk a békét, hogy semmittevéssel töltsük az 
t.döt, a béke nekünk azér t loell, hogy többet, 
?.0b?at dolgozhassun/c A béke nem a tespedés 

· ~ tndolencia, a béke csak eqy köz,eg, mely erős 
munkára serkent bennünket. küzdelemre a fél-· 
_revezetés és butitás ellen Meg kell szünnie a 
8~et;es állásfoglahlsnalc, mert az mindig az 
e..,.,nzessel azonos. Akik m.ég nem döntöttek, 

döntsenek a Karácsonyi ünnepek, a béke 
ünnepe alatt, ho,qy akar-ják-e a va

szolgálni, s alcarjálc-e a valódi sz,ere-
képviselni l gen, va.gy nem, más ut nin-

Dolgozzunk töretlen erővel - fejezte be 
Erdey-Gr·uz professzor beszédr!t -- sairit ma
,qunk és gyermekeink érdekében. E szellemben 
kivánole önöknek boldog Icar-ácsonyi ünnepeket 
és a karácsonyi ünnepek után boldog, dolgos u.i
évet .. 

Az e,q'/fetemi hallgatók nevében Szoszits 
Ilona besze"lt összehasonlitatta az elmult ka-· 
rácsonyoka-t s rámutatott arra a nagy fejlődés
re, mely azóta bekövetkezett. 1944 learácsonyá
ra fegyvert adtak az ifjuság kezébe - mon
dotta _ s a szent Icarácsanyja alatt véres há
borura, gyülöletr e izgattak A felszabadulás 
meghozta a várva-vár·t bélilét, s a dicső 8zoviet 
Hadsereg lelbetövé tette nyugodt u,ii'áépitésün
ket Munkánk reedményét már büszkén rnutat
hattuk 191,6 és 47 karácsonyán rnelyet a Ma
gyar Kommunista Párt vez,etésével a para.szt
munkás és haladó értelmiség alkotott a béke 
iégyében, s az egymás ntegbecsülé&e szellemé
ben. De ezeleen a karácsonyokon még sötét fel-· 
höként tornyosult az infláció, a reakciónak ak
kor még hatalmas tábora, mely a Nagy Feren-
cek vezetésével meg akar-ta semmisiteni mun
kánkat, s el akart adni bennünket a do7lárlca-· 
"itaiistálcnak. De ·a fej'lődést nem akadályoz
h.a.ttálc meg N a gu Fe"l'rmcék és tár sai/c, a. névi 
demokrácia megerősödésével, az összeesküvők 
feZszámolásával megindult a tis:<dulási fol'lfamat 
az egyetemeleen is. A jobboldali szociáldemo
kraták kiküszöbölésevel 1"948 má.iusában már 
a népi demokáciához hü hallgatók 1!ezetilc az 
i fiúságot 

1948 karácsonya az első igazán boldog lca
r·ácsony, amit a MEFESz ilyen családias rn6-
don, a bélile és szeretet jegyében együtt ünne
nel Legszebb ajándéleleént 1948 karácsonyr!tól 
co jövőt ka.pjuk A .iövő célldtibéseir'e ir,ánzJt 
mutatott a tanulólcöri konferencia, ahol az el
hangzott vizsgafelajánhlsok, verseny kikivások 
és a tanulmányi verseny állása fényes bizonyi
télea volt tör hetetlen akar'atunknalc és munlca
kedviinknek, melyet nem tud hátráZtatni d 
Mindszenty-féle reakci6 Nem hiszünk a "nem 
érden"es tanulni'' jelszavaJcnak, mert előttünk 
világosan és határozottan álla=lc megvalósitan
dó feladataink. Ezek elsősorban a tanulá.~ és 
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az éber őrködés eddig végzett rnunkiis.sligunk: 
fe;ett, A jövőt illetőleg pedig tele lehetünk bi
zakod!Ís.S!Ll és lel,kesedéssel, mert IL 3 éves és a 
készülő 5 éves terv ntegV!Llósrtásához ezrével 
Joellenele a kitünően képzett szakember ek 

Karácsony « bé/ce ünnepe De békét csak IL 
míndiobban erősödő demokmtikus tábor ak!Lr, 
élén a Szovjétunióval, s ennek legékesszólóbb 
bizonyitéka !LZ a hrLrc, melyet az atomfegyve,,el; 
betiltása és a hrLdseregek létszámának csökken
tése tár gyában folyta.tnrLk IL /uiborur!L izgató 
nyugati imperialista országokkal sz,emben. 
Hogy mi ma nyugodtan és békében ünnepelhet
jük Kar.ácsonyunkat, azt IL dicső Vörös IJ!Ld
ser·egnek köszönhetjük és népi demoíaáciánk 
meaerősödésének Sajnos, rnég mindi_q nem, tel
jes békességünk, s nem zavatal/Ln ünnepünk 
M é_q mind(q van egy kis csoport, kik a nép és a, 
béke ellenséaci s e.zek Mindszenty ve:!!etésével 
minden eszkö~t nwgragadnak, ho_qy nyugal
munkat, eredményeinket, cél/citüzésein/cet szét
r·ombol.iák De o, ha.rnis igékJoel megtévesztetl: 
embeTek már belátták, hogy részükre melyik "' 
lwlyes ut, s törnegesen csaflrLkozn!Lk a h«ladás 
táborához, ahol mi sze r etetettel · és őszinte 
örömmel fogadjuk öloet . 

A fel.szabadulás előtti karácsonyfa alctÚ a 
onunkás és paraszt ifiuság csak megtii> t id•egen 
volt kiknek könyöwdornányokat és alanrizsnát 
!Ldo/;attalc az uri osztály fennhéjázó tagai , M," 
viszont együtt ünn•epelünk, pamsz~, munkc:s, es 
h«ladó érfe!rniséq lcözös öss~efogassal, szrlar
d!Ln védelnrezzük hazánic békéiét Az iliusági 
BIJ1JSég jdképéül, mi gyógys;er_észhallgat,ólc SIL~ 
iát lceziinlc rnunkáiár;al elkeszdett /car.ncsonyr 
aJándékot, 1.5 kg .. szalonerderot ajándékozunk 
s~metettel a Tiizsér-Kálona irLnyavil..ág ifjusá
gának, melyet ezenrrel átadok !LZ EPOSz kikül
döttének 

, Ezen sza11ak kíséretében i!Jnyujtotta n fel
képes IL,iándékot, rnelyet nz EPOSz kiküld~t~ 
vett át és köszönt meg Rö11id beszédében rs
medette az~ EPOSz célkitüzéseít és feladatát, 
Fel ILkariuic sz!Lbadítani a falusi if.iuságot -
mondott~ - a reakciós né]rbrditásból, a kleri
kális nregfélelmitéstől. nevelni akarjuk őket, 
oktatni és rnüvelni Meg kell szünnie !Ln nak a 
'nagy különbségnek, mely a falusi és városi 
fiatalsáa lcözött volt Ti is lernwgyobbr ész~ f~
luról jöttete/c Ct vá1'0Sb!L, hogy nwrd par ev 
mulva, tudománnyal fels.serdve visszatérjete/c 
..szülőotl:honotokbrL, s ott építsétek az országot. 
Nem szabad elszrLkar;lni a fa.lutól; rnint áhogyan, 
Ti sem szakadtatok el. Ezt bizonyifia kedves 
Mándékotok rnelyet CiZ EPOSz vezetőséqe és Ct 

szabolcsi .. lw.idusági r:fJusrig n•evében hálásan 
köszönök Ha igy megbecsüljüle egymást, hC: 
ilyen összetartás és barátsáq fog ö.sssefiizm 
benniinket o,kkor biiszkén állithatiuk, hogy 
megvalósítottuk célkitúzéseínket, ter-veinket, 
együtt járunk és együtt dolgozunk 

Ezután felolva..sták a gyógyszerészhallgatók 
levelét,~ melyet az EPOSz szervezethez intézte le, 

majd G y a r m IL t i László isnwr tette m 
Weiss Mansfréd gy(u dolgozó ifjuságán!Lk üz-e
netét, mely a három rnártirh«lált halt ifjw:ál· 
Pesti, Pa baki és K r eutz ba,itár:sainkr ól eJnléke
zett nwg, felhwá..ssal fordulva az egyetemi if
juság hoz, ho_qy azonasitsa m«gát IL má1 ti r h«hllt 
h!Llt bajtársaik célkitűzésével, s sir ernléküknél 
te_qyenek hitvalllist a magyar népi de1nokrácia 
mel'eU A JJrofesszO>ok és a diáksá_q egy perces 
felálhlssaz emlékezett nwg 1?tártirjainkról, kik a 
sz!Lbadság védelmében a nyiliLs terror áldowtó-
1!1Í kttek 1944-ben 

A népi demokr·ácia ösztöndíj politikáját is
'mertette ezutrin Ta b á n E_qon A reakció's 
JJropaganda - nwndotta - azt ILkaria elhitet
ni a Jwllgatósággal, hogy a demolcr:áei!L értelmi
Bégellertes Nem árt tehát, h« IL nw,lt és a mai 
1endszer ösztöndijpolitikáját összehasonlítjuk 
okulás végett 1942-43-ban a Müegyetem, Ag
"" és Közgazdasági Egyetem többezer hallgiL
tóra r·u_qó közössé_qe csak 73 ösztöndíjat knpott, 
,, ezek a 400 pengős összegek cs!Lk a protekciós 
urigyer· e kek zsebpénzpótlásár IL for dittiLttak 
Ezzel szernben ma, 1nikor a.z egységes diákse
(lélyezés rnég csak a kezdetén van ebben a fél
éd>en az áll/Lrn már 550 .. 000 forintot osztott ki 
az arra rászoTulók között. A négy bnd!Lpesti 
m r:nzán eddig csak 1000 krLlór'ia volt !LZ ·ellátás 
értéke, nwst ezt 1s 2000 kalóriám crneltélc .. 
Tiogy a demokrácia mennyire megbecsüli az 
értelmiséget, mi sern bizonyitja jobban, . n'int 
az. hogy 3000 hrLllgató /cap IL következő félév
ben ösztöndíjat. Ebböl IL Pázmány Péter tudo
mányegyete;r ff11Ó01!8Zerész karára kb. 40 ösz
töndi.i iut, rnely havi 100-150-250-300 és 
400 forintos eimletekben oszlik rna,id me_q 
Mindezt pedig a dolgozó népnek lcöszönh•etjük. 
a mink!Jt támwgaM és rnindenben segitő népi 
«emokrácíánlmak, n1.ely ezzel szernben elvárj!L, 
hogy tanuláss!Ll, szo!Jiális munloánkkrLl meghrí
l!í'juk erőfes'!itéseit, s hrLsznos, dol_qozó ér·tel
núség váljék belőlünk, amit mi rnost meg is 
fogadunk és becsülettel beta r tunk 

Most pedig - fejezte be ismertetését Ta
lián Egon - Iciosztjuk kará.csonyi ajándékain
Z:rLt azok között, kik kimagasló tanulmányi és 
társrLd«lmi munlcásságuk eredményeképen ar-ra 
érdernesnek mutatlcozt!Lk:. 

Meg gyujtották a karácsonyfiL gyertyákat, 
,, meghitt. bmátsáaos, családi lwngul!Ltban osz
totta ki T ó t h János, a k!Lri szoeiális titkár 
a MEFESz karácsonyi ajá..ndékrLit 3 hrLllgato 
ruhasegélyt kapott, 400--400 forint értékben, 
kettim 200-200 forintot, 16-an 100 forintot, 
18-an pedi_q 50 forintot kaptak jutalomképen 
1 !J hallgató pedig értékes könyvajándékban ré
szesült 260 forint ér·tékben, 

S o l t é s z Jenő köszönte n'eg a kará-
csonyi ajándékokat, s ntegi,qérte, ho_qy IL fél
évi vizsgáknál bebizonyit.iák, hogy valóban r·á
Rzol_qálwk és kiér dernelték a jutalm«t. 

Ezzel a kedves és meghitt ünnepély, melyefl 
két .szép szavalat is tar lcitott, b·efeieződött A 
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köztár·sasági induló,. ma.id IL Mennyből az an" 
gyal eléneklése után IL ~L«ngrLtóság átvonult IL 
P!Ll!Lce moziba, ahol ajándékképen nrindenki 
ingyen nézhetie meg n kiv·áló szinkr onizált 
orosz /{lmet.: őrség a békén .. 

Mielőtt azonban pontot tennénk e lcedves 
kis ünnepély befejezésére, né/uiny szóval rne[J 
kell 'Vihlgitanunk azt gyógyszerészi szempontbál 
is Láth«tfuk, hogy ezen a k!Lrácsonyja ünnep
ségen n,ern a régi tulajdonos gárd!L unvrLtanuló, 
bukdácsoló csernetéi sorakoztak fel, hanem a 
népi demokr áci!L azon fiai, kik a gyógyszerészi 
pályát szociális élethiv!Ltásn!Lk tekintik Azok a 
hrLllgatók ültek itt a krLrácsonyfrL előtt, kik an
nak idején csak vá_qytak az egyeten"e, de mód
juk nem volt r·á, IL renif..szer· eltiltotta, kízár·ta 
őket. A p!Lraszt és munkásosztály olyan érté
keket küldött az egyel!emekre, melyek összeha
sonlith!Lfatlanul többet érnek IL Tégi, flangáló 
urihall_qatóknál, s kik komolyrLn, hivatásszerűen. 
veszik trLnurnányaíkat Ilyen _qyógyszerészekre 

' van szüksége IL ma_qy!Lr közegészségügynek, a. 
gyógyszeriparnak, vegyészetnek, vdrosoknak és 
{alvrLknrLk Ilyen felelősségtudó és ILlapos sz!Llc
képzettsé_qgel rendelkező emberek vrLlób!Ln épitő 
trLgiai lesznek a társadalomnak, bíztos pillér
fei a falvakrwk, városoknak, IL népi egészsé_qvé
delemnek és a magyar demokráciának.. G. L-

Január 25: 
25 éve mondotta Sztálin 
esküjét Ci ll. Szavjet-kon
gresszus gyász-ütésén 

"Mi kommunisták, különös ember ek vagyunk, 
Különös anyagból vagyunk mi gyúrva. • Mi a 
nagy proletár hadvezérnek, Lenin elvtársnak 
hadserege vagyunk Nincs nagyobb tisztesség, 
mint tagja lenni annak a pár !nak, mclynek ala
pítója és vezetője Lenin elvtárs volt . 

Mikor elment tőlünk! Lenin elvtárs, örökbe 
hagyta ránk, hogy tartsuk magasra és őrizzük 
meg tisztán a pártlag magasztos fogalmát Es
küszünk neked, Lenin elvtárs, hogy becsülettel 
leljesitjük a te yégső akar a to dal! . 

Aranyérnél ajánljuk 

a 'Posterisan 

kúpot és kenőcsöt. 
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. Mikor elment tőlünk Lenin eh társ, ö r ökbe 
h~gyta ránk, hogy ugy őrizzük pártunk egységét, 
mint a szemünk világát Esküszünk neked, Lenin 
elvtárs, hogy becsülettel teljesítjü!< ezt a ''égső 
akaratodat is! · 

Mikor elment tőlünk Lenin elvtárs, örökbe 
hagyta ránk, hogy őrizzük és erősítsük a piOle
táíiátns dikta!máját Esküszünk neked, Lenin 
~htárs, hogy erőnket nem kímélve, becsülettel 
teljesitjük ezt a 'égső akaratodat is! ! 

Lenin elvtárs fáradhatatlanul beszélt nekünk 
arról, hogy feltétlen szükség van mszágQnk né~ 
peinek önkéntes szövetségér,e, hogy feÍté!lenül 
sziikség van testvéri együttmüködésükre a sz<h e~
séges köztársaságok keretében.. Lenin eh társ, mi
kor elment tőlünk, ör ökba hagyta ránk, hogy 
erősítsük és szélesítsük a köztársaságok szövetsé
gét. Esküszünk nekerl Lenin elvtárs, hogy teljesi
teni fogjuk becsülettel ezt a "'gsö akaralodat is!. 

Lenin nem egyszer mutatott rú nua, hogy· a 
Vöi"ös Hadsereg mr~el' ö sit és f' szinvonahnak eine
lése, pártunk egyik legfontosabb felada 1a 
Esküdjünk, elvtáJ sa int,. hogy er ő inket nen1 ki., 
Inélve, erősitPnÍ fogjuk Vörös fJadsnegiinket, Vö~ 
rös Hajóhadunkat , ... 

Mikor elment tőlünk Lenin chtárs, örökbe 
hagyta ránl{, hogy legyünk h h eJ;: a J{onnnunista: 
Inteúmcionálé elveihe:JJ.. Esidiszünk nckrd, Lenin 
elvtárs~ hogy ;;életünket sen1 khnélve, elősiteni és 
fejleszteni fogjuk a \ilág dolgozóinak szövetsegét: 
_a Kmnmunista Internacionálét!' 1 

A bolsevik párt esküje volt ez, ,ezérének, Le" 
ninnek, aki örökké élni fog .. 

10 575. A Gaz.dt~sá,~d Főtwnác." Mütlcixá
nak 52 940-1'iJ48 Á H számu rendelc1e a gyógysz~.uÍt· 
szahásról szóló 20210"0~1'948. N M. sz,ámu rendelet 1 
számu melJéikietének kieg~éls·zité:se tárg-yábrun 

A 9 690-1945 M E Bzáim.u, valamin,t ~z 5.400-
1948. Konn .. szá.."TTU és a 911310~1948 .. Koun. sZiMnu reiJ· 
delet€khen foglalt felih.atalmaz:á1s alapján a népjól:éti 
miniszterrei egyetértéSben a követk.ez.őket H'ndelem; 

l. § 
(l) A 202100-1948 N M. sz&mu rendelet (Ma .. 

gyar Közlöny - Rendeletek Táu 158 S·7.ám.) l S:liámu 
meUék1etébe (Taxa medicalmentorum) nem hivataloH 
gyógyszeliként pótlólag- fel kell Venni a (2) bekezdésben 
rnegne\ezett g~ ógyszjeranyagokat 

(2) Az ('lőz.ő he~;:,·zd:és hatál:;-a alá tartozó gyógy
sreran~ agok án!, vala:nint egyes és napi adagja a kö
vet1mzö: 

Allylphenace'in 10 gr 1.90 Ft, - ·t Tinetura prrpa_ 
velis confe1ta, le~agJobb adag egyes 1.5, napi 500 
10 g ~mm ára l 87 Ft 

2. § 
J{ len lendelet kihüdetésének napján lép 1uUtá]:yba 
Budapest) 1948 évi decem.b-er hó 17 _én 

A Gnzdn.sági Főtanács főtitkára helyet!.: 

dr.. Láng J án os s. k 
miniszWl'i osztályfőWk) elnök 
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Könyörtelen 
öszinteséggel 

Aki pártétetet él, az tudJa, mekkora hul
lámokat ve1 fel a Magyar Dolgozók Pártja 
tagságának folyaraatban lévő fe"Vülvizsgálata .. 
fikár üzemekbe megyünk, akár hivatalokba lá
togatunk el, tömegszervezetekben és pártkör ze-' 
tekben, szemináriumokban és pártiskolákban, 
mindenütt ez a legfontosabb probléma A felül
vizsgálat kérdése 

Az elmult hetekben különösen rákaptak 
elvtá?sa,ink arr11, hogy feljöjjenek hozzánk a 
szerkesztőségbe és ő s z i n t é n elmondják, 
hogyan zajlott le a felülvizsgálatuk Mit kér
deztek tőlük és hol, melyik kérdés volt az, ami
re esetleg nem tudtak megfelelően válaszolni 
De mamdiunk talán az ő s z i n t e s é g -· 
t! é l. 

A LEOTöBB KIZARAS 

azért történt 11 Magyar Dolgozók Pártjá
ból, mert a tiLgak (1 felülvizsgál!Lton nem vol-· 
tak ő s. z i n t é k pártjukhoz fr.em eszmél
tek rá, hogy 11 tagság, az egyes tarwk, mint 
r;cagánemberek elkövethetnek esetleg apró, kis, 
7elentéktelen füllentéseket, de a Párt előtt ma
radéktalanul ő s z i n t é k n e k kell len
niök 

RÉGEN ÉS MA 

Világítsunk rá először arra, hogy régen 
mennyi hazugság, önámítás, nvennyi ostoba 
előítélet, mennyi fölösleges puffogó frázis 
akadályozta meg az embereket abban, hogy 
ö s z i n t é n megnyilatkozzanak I dézziik az 
emlékezetiinkbe a régi vt"lág politikai szónok
latainak virágos fogásait és a kultura, a mü
vészet öncéluságát. Gondoljunk ar·ra, hogy a 
felszabadulás előtti Uiöben l'etőftből, József 
Attilából, A.dy Endréböl is csak ugy és annyit 
idéztek, hogy ne sértse a kizsákrnányolókCLt vé
dő államhatalom mind!enkori érdekeit Olyan 
regén11ek irására ösztönözték az irókat, olyan 
festmények és szobr ok megalkotására a festőket 
rls szobrászokat, amelyek ennek az öncélu kul· 
turának a céljait szalgálták Ez pedig minden
ben azonos volt a mindenJwr-i ·állam én];ekei
vel.. 

AZ ILLEGAL/TASBAN 

dolgozó elvtársaink munkáia és mártir ha
lála világit rá legtisztábban arra, hogyan lehet 
és kell egy nagy, egyetemes, szociális cél érde
kében gondolkozás nélkül és ö s z i n t é n 
az életet is feláldozni Ne csak S á g v á r í, 
Fiirs~ Salla~ Sehönher~ 
p ó z s a elvtá1 sainkra gondoljunk és m: csak 

a mi ír ányító vezérünkr e, R á k o s i M á-· 
t Y á s r a, hanem azokm a névtelen hősökre 
is, akikről legfe\jebb né/uíny elvtársunk tud: 
hogyan t•itték az eszme zászlaját és estek el 
abban a hitben, hogy az eszmének győznie kell .. 
A felszabadulás már megte1 em tette a lehetősé-
gét annak, hogy a Magyar Kommunista Pár·t 
legálisan mükődhessen, Kikerüli a föld faól és 
eteven szervezet és hatóerő lett a magyar népi 
demokrácia egyre izmosodó e1etében. Ui er·
lcölcs sziil•etett és ez a k o m m u n i s t a 
e r k ö l c s. K ér·lelhetetlen és szigom erkölcs 
ön71!agunkkal és másokkal szemben, Hogy a 
Párt élcsapat Jeltege m<nél teljesebben kibon~ 
takozhasson 

A LONDONI OLIMPURóL, 

készült film, amely most J>ereg két nagy filnt
szinluízban is, amellett tanuskodik, hogy az im-· 
perialisták még a nemzetközi sport teré'!' sem 
riadnak vissza a legátlátszóbb történelem-/m
misitástól. Láthatjuk még ezt az alkalmat is 
felhasználták arra, hogy kiemeljék az imperi
alista országok sport győzelmeit és elnyomják 
a népi demokráciák, kiilönös.en a mi olimpikon
jaink rendkivüli eredményeit Pedig a sport 
nemzetkőzisége összeköt·ő kapocs a világ egyébi
ként széfhúzó oszágai közőtt .. Ahogyan a világ:
béke hatalmas gondolata ősszekapcsolia a Szo'!J"
jetunió nagy családjában a népi demolmáclákat, 

A BLöFF HALALA 

való_iában akkor tudatosodott az emberek
ben, amikor rájöttek arra, hogy sem politiku
sok, sem irók, költők, sem mérnökők és munká-· 
sok nem igérnek többet, nem beszélnek többről, 
mint amennyit ténylegesen meg tudnak valósi-· 
tani Meghalt a frázis és meghalt maga a szá
nokiás is. Ma nem szónokolnak, hanem beszél
nek és ha például Rákosi Mátyás elvtársunk-· 
nak bármelyik beszédét végigolvassuk. ab:ban 
csak tényeket találunk. Az egyenes, tiszta ut 
megmutatását minden fondorlat, cikornya nél
kül Ez az ö s z i n t e s é g, ez a puritán 
tisztaság a népi demokrácia minden vonalán 
megmutatkozik, ahol a Párt irányítószerepe 
előtér be került. Ez a nagy iqazsáq azonban a 
marxista-leninista ideológiából táplálkozik. 

Gondoljuk csak el, hoqy mit olvastunk ré-· 
gen, milyen könyveket adtak az ifiv.ság és a 
felnőttek kezébe, mityen tankönyvekből tanul-· 
tak az iskolákban Hogyan nevelték rá a gyer ... 
mekeket már· az elemi iskolában arra, hogy ve
gyók tu<lomásul azt, amit az ország kapita.lis-
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ta-szellemü irányit<Ji kiosztottak a számukra 
ltt a földön robotot, agyonhajszolt níncstelen
séget, De ha elég szolgalelküen robotolnak és 
nővelik a gyárosok földi profitiát, akkor az 
övéké lesz a tulvilági élet minden fényessége .. 

A felszaba.dulás és éppen a Magyar Kom
muniskt Párt megteremtette az uj emb·ertipust. 
A SzM>jetunióbo1 nemcsak idológiai könyvehet 
kaptunk, hanem verseket, regényeket, szinmü-· 
ve/oet és filmeket is .. Egy uj, tiszta világ tárult 
fel előttünk ezekben az alkotó.sokban Egy uj 
és ő s z i n t e világ .. Emberek élnék ha1'col
nak, örülnek, szenvednek és győznek ezekben a 
müvekben, akik nem ismerik a hazugságot és a 
megtét•esztő frázisokat ils, ha nálunk i.s kezd 
kialakulni egy uj, tisztultabb és ő s z i n· 
t é b b miifaj' filmben, regényben, versben, 
szinmiit>ekben, képekben és szobrokban, azt el
sősorban anna.k köszönhet}'ük, hogy a Szov.i'et.
unió hatalmas m.üvészí gárdáj'a, hatalmas kul · 
turqárdája. példát mutat ar·ra, .hogyan lehet és 
kell ő s z i n t é n beszélni a néphez. N em 
megtéveszteni őket. Nem etkenni a lényeget, 
hanern eléjük tárni a szintiszta igazságot R·á
viláqitani az utra, amelyen el akarunk jutni a 
szocializmus, a kommunizmus felépitéséig .. 

KAR-ACSONY ESTE 

egy halom orosz könyvet tettem a kará
csonufa alá tizenegyéves leánykám részére. 
KöztUk volt ll)en.~ "Ember és anyagok'' cimü 
munkájá azután e.a1! orosz népmese-quüit.iJ
mény, amelynek "Furulyácska csupr·ocska" a 
cinw, 1\fakarenko pomp.ás gyer·mekreaény•e az 
",gor és táTsaí", ezenkivül az "üveg titkai" és 
eqy nag1/SZeTü könyv·, amelynek "Erdőn-me
zön" a cime. Ez az a gyermekregény, melyben 
a tanitó és két tanítványa egészen parán11ívá 
zsuqor odnak, ho,qy ebben a szinte láthatatlan 
alakiukban bepillanthassanak a ter·mészet apró 
lakóz'nak, a méhek, a hangyák, a lepkék, a bo
aarak életébe. És valóban csodálatos dolgokat 
'hoznak fel a természet örök és reitelmes mü
helyéből. Er·ről a kőnyvröl kiilönben a követ" 
kező szavakat Jegyzete fel Katika.: "7'anutsá
[!OS szév könyv Az apró tőrténetekben az iró 
egyes, kis szabad szemmel nem látható álla'-· 
tok szokását vagy la.kását iri a le Amit az em
berek nagyban nem láthatnak, kicsinyben ntin
den a szem ük elé tárul." Az előbbi könyvről 
pedig, mel11nek "Fm'Ulyácska-csuprocska" a 
cime, a következő sorokat jegyezte fel ugyan
csak Katika: "Bá,i'os, apró or·osz népmesék. Ta
nulság van bennük, mert tanulság nélkül nincs 
sem mese, sem komol u történet. .A naay or osz 
ir·ók tőrténetekben iriák me.q a tanulságokat, 
melyeket az életben is 'fel lehet használni Fel
iunt neke?"(!, hogy egyetlen királylányos vagy bo
szorkányos mesét sem találtam ebben a könyv
ben. Ez azért van, mert az orosz ir·ók a nwsét 
a valóságból ir ják." 

Igy eszmél rá egy tizenegyéves gyermek, 
igy tudatosodik benne, hogy egy regény vag]T 
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mese, melyet nekik írtak, mikor ő s z i n t e 
és rnikor és miben prőbália félrevezetni őket, 

EZ AZ őSZINTESÉG 
különben döntő szerephez jnt a szocializ

must épitő magyar népri demolu~cia minden vo
nalán. Nemcsak az építésben, a termelésben, 3 
1ermelékenység növelésében, a selejtáruk csök 
kentésében, hanem magánéletünkben is' A csa
ládi élétünkbenl. Természetes szodális kapcsola
lunkban a gyermekeinkkel és azokkal az ember
,társainkkal, ehtársainkkal, akik teljes hittel ha·· 
ladnak velünk egy uton az emberiség, az egész 
emberiség felszabaditásáig. A kritika és önkriti 
ka folyamatos gyakorlása minden lépésünket. 
mind'en tervünket, minden céltudatos tettünket, 
az egész életiinket meghatározza .. ö s z i n t é k 
'ag_)' unk akkor is, arnikm ez az ő s z i n t e-· 
:ség azt •jelenti, hogy fel kell számolnunk magunk-· 
ban is az utolsó, akárcsak hahán~ nyomokban 
is megmutatkozó polgári csökeyénvekeL Ez az 
átütő-·er·ejü, Országos épitö, tisztavonalu ő sz i n·· 
t es é g, amely nélkül nem mehetünk előre, ha-
nem visszakanyaroGunk egy lezárt és sötét kor
~zak ntvesztőjébe Ezért kell számadást csinál
nunk magunkkal, amikor a Pár!unl< elé állunk 
A felülvizsgálat a párttag részére a legszigorubb, 
a legfegyelmezettebb önvHllomás Nem szabad 
többnek látszanunk, mint an1ik 'agyunk Akii 
a Pártja megkérdez és felühizsgál, az ugyan
azokban a_ pillanatokban önmagát is kérdezze 
meg, saját magát is vizsgálja felül és ennek a 
belső és külső felülvizsgálatnak az alap,ián ő ma
ga döntse el: érdemes-e arra, hog~ tagja marad
jon annak a Pát tnak, n1ely vágtató szekeréből a 
mult minden fölösleges sallangját, minden meg
tévesztő, üres frá:tisát kidobálta.. Csak igy szülel-· 
hetik meg az uj embertipus, mely képes és alkal
mas a szocializmus uj világának felépítésére. A 
legl>önyörteienebb ő s z i n t e s é g g e 1 

(székely) 

FU N GIN 
PENICILLIN tartalm u magyar készítmény, 
P<'nicillin érzékeny baktériumok okozta 

gennyedések helyi kezelésére. 

Forgalomba kerOI: 3 x 5, 5 x 10, 
10x5 és 1 x50 kcm·es üvegellben 

Phylaxia 
Artami Oltöanyagtermeló Intezet 
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Gyógyszerész-napok 
- Vitaesték az Egyetemen -

Rovatvezető: dr. Turi Pál 

A :RADióAKTIV IZOTóPOKRóL 

és azok gyógyszerként való felhasználásáról 
k~pott értéke;< és adaltokikal, példákk·al kiegészi
t.e,,t rsmerteb;cst a december 3. -i gy6gy.s:?Jerész
nap hallgatósága, Mozsonyi prefesszor A 
gy?gyszerész smmponltjá;ból fontos uj;bb 
gyogys"ewk" dmü előadása keretében Az ffiő
:JJdó rámutatott :JJrT a, hogy az V kiac!Bsu uj 

· Ma;gya;r Gyógys"erkönyv '>zerkesztése most 
_már 'érö·beUesen n1egindult 1É'~ aJbba- ttc>r-nlész~et~
sen számos uj, ecVdig náJulllk egyálta!:Í,ban nem, 
vagy csak •kevés•sé ismer't gyógys2lert is f;eJ 
fo;':nak V'enni Igen fo•ntos, hogy a gyógyszer ész 
mmclen VO!l1a:!lkozásban jól ismerje azokat az 
ayagcikat, amely<Jkkel mnnká.i•a közben dolga 
van Komoly felelősség Iter heli u;gyaoüs, ha a;, 
anyag hatásával, adagolásával használati mód
jáV'~ ;üncs tismába;n, mert ~klwr n<"m tudja 
kellokeppen ellenőnzni az orvos által f<Jlirt 
rende.lvényebet, ami pedig hünte.tés terhe mei
lett kötele•ssége De szükség van arra i•s, hogy 
az egyes r"eeepturai, . vagy, gaJ;enusi k>ésútmé
hY'ek ffiőállitása rulkalmáva;l az alapanvag<1k :!1-
z~!lmi, kémiai és egyel:i tu)lajdonságaV'wl is tisz-
~ban Iegyen, mert máiSként nem tud megfeJeM 
ertékü gvógysl'!evt előáiHi.tani, :JJmi pedia mrrn
csak lelkiismeret és hivaltásbeli, -- d~o törvé
hyes 11e11die~ebe•kben is elői1rt J\i][!dJa.ta 

NAGY JELENTőSÉGE 

van a Mozsonyi p7'ofesszm által e'őadni 
kezibett ismeretanyagnalc, éppen azért az elő
ailás folytatódik a következő gyógysz•e7 ész
napokon - legközelebbi .ianuár Zl-én A de
cemberi és Januári előadások anyagát leg köz,e
/,ebbi lapszámunkban részl•etesen közöliiik 

DR SULYOK GYőZő 

kaitársunk a "Magya.r g;cé)gynövénykeres
kedelem levé2(1rógjainalk marphológiai vizsgá
latáról" tadott igen érdekes és tanulságos elő-
adást Nem ~eh<et eléggé haillgsulyozni, hogy a 
harmadik tervévben, valamint az 1950-ben in-· 
'duló ötéves !terv során milyen nagy jelentő~
gü a belföldi eredetü ter•mésr.eti kincsek foko
zott mértékü feldolgozása •és énbékeSÍ't&se. Ezen 
n vonalon jelent sokat a gyógyszerész-nap hall
gatói számára dr. Sulya/c előadása, aki a 
Gyógynövénykisérleti In'béretlben S2lei zett évti
zedes tapas>lta.latai;ból mesZJitrt néhány igen ér: 
tékes eredményt isme~tet.ett Az előadás beha
tóan foglalkozott a 1evelek szátitásával illetve 
a Sl'láradás köv€\tkeZ'llében előá:llott néhá~y fon
tosabb morp'hológiai ~JltvMto21ássa.L Teldnt<ettel 
arra, hogy a levéld!rógok álta[ában szárito1Jt ál
lapotban kerülnek forgalomba és a gy~gysze
rész is többnyire igy V!á,sárolja azokat, közvet
len gyalwr,ati értéke volt a;, előadá:snak, 8llle
lyet lapunk egyik legközelebbi számában fo
gunk közölni 

LEGKöZELEBB 

ismét az Egyeterni Gyógyszerészeti Intézetben 
(Budape•t, IX, Hő gyes EndTe-u .. 7.) tmtíulc a 
gyógyszeré•znapot, januá,,- 21-én pénteken d- ~. 
%7 órai kezilettel.. Napirendjét a "Hirek" ro
vatban tesszük közzé 

l'llla • • -n. -"""" 

azáuamasit.iii TOROK· LA-BOR 
WJg.~ticu Uag.~kece8úedé~o ú Veg.~é.srzeti ~vcíc ct. 
BUDAPEST, VI., KIRÁLY-U .. 12. TELEFON: 225-460., 

PERI-UBOR fagykenőcs békebeli minőségben ismét kaphato l 
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e6-ti v~a,tta.e 

Ennele a cikknek azt a cimet is adhatnák 
a/w gy an nem szabad elle11;őrizni. De mer t egye
lőre nem tudyuk, mi lesz e cilclcnelc a !Wnw, ir
ruk meg, hogy feljött hozzánk a szerloesztöség
be Gyenei Nándor gyógyszerész kartdrsunlc, a 
H eves-megyei karó-csondi gyógyszertár hatósá
gi kezelője Négy év óta most tudott rnásodszor 
elmozdulni egyetlen napra a patikáiából ·Éj
jel utazott s az estí vonattal megy vissza Ka
rácsondra. Besze'lg•etünk vele, közben a kezére 
nézünk 8 megdöbbent az a meggémberedett, 
reumátó'l tönkretett kéz Nem is tudjuk, hogy 
tudhat centigramokat . lemér·m, porokat osz
tani Azt rnondja Gyenei kartár sunk, hogy té
len olyan Jcesztyiiben dolgozik, amelyikből Ici-
dughatja az u.jjbegyeit. , 

Ismer iii/c a törpegyógyszertárak vezetői-' 
nek elhagyott, szinte vtlág.tól számüzött életét 
és igy Gyervei kartársunk sorsán sern botrán
koznuic meg a kelleténél jobban Beszélgetünk 
vele 

-Mégis, hogy élnek ottan? 
- Az infláció időszaka volt a Zegnehezebb. 

Gyógyszert alig kapott, rnert hozzá nem jutott 
el az infW.ció fekete-gyógyszerpiaca Rettenetes 
volt azt rnondani az embere/enek, hogy nincs 
gyógyszer. Ott ugyanis ez a közlés .nem azt je
lentette, hogy elmegy az ülető két vagy /ui
rom villamosmegállóval odébb, hanem azt, /w gy 
esőben, sárban, fagyban hét kilométert kellett 
a bllltegnelc a legközelebbi gyógyszertárig gyalo
golnia .. 
~ N ern próbált valahogy segiteni ezen az 

elképesztő közegészségügyi állapoton? 
- Megpróbáltam mindent, de sikertelenül 

A patileát a tisztiorvoson kivül há1 om évig hi
vatalos közeg nem látogatta, Csak most, az 
utóbbi évben, a népjóléti núnisztélium rende
lete folytán jelent m·eg nálunic is időnlcé·nt egy 
hatósági gyógyszertárellenőr D•e akkor kellet~ 
vol1w., hiszen ma rnár nem probléma a gyógy--
szer-beszerzés, · 

- És mít csinált az infláció alatt, ha már 
,gyógysrerészi munlcát, ahogyan ön mondja, 
alig végezhetett 

--· Tanitottam A feleségem tanítónő és-· 
magam is szivesen foghilkoztam a gyerelcek/oel .. 
A falunak akkor rnég nem volt iskolája és sok
szor- husz gyereket is előkészitettünlc, akik azu
tán Gyöngyösr<e, Hatvanba vagy Budapestre 
jöttek fel vizsgázni és valamennyien jól vizs
gáztak" 

- És ebből meg lehetett élni? · 
- Egy kis zsir, egy kis liszt, kevés rnéz is 

került a házba .. És kivártuk az időt, mig eljött a. 

/tcu;ác,~r;ndr:.a, 
stabil forint s UJra dolgozhattam a gyógyszer
tár ban" 

-- Családos? 
-Igen, három gyer"rr(ekem van, a legidő-

sebb három és féléves.. Nagy baj az is, hogy 
nem ~agyak tagja az OTI-nalc s egyntáJ3utá.n 
jöttele a szüléselc és a betegségek és mindent 
m,aga.mnaíc Joellett fedeznem, abból a legfeljebb 
6-800 fonntból, amit a gyógyszertárból Icive
héttem Ma n 6 r tudom, annak sMn l.ett volna 
.szabad rnegtörténnie, ·hogy egy gyógyszertár 
hatósági kez,elője és annak családja ne ta.rtoz-· 
zék valamelyik betegsegélyzö pénztárhoz De 
messze voltunk, nem törődtek velünk, nem .el-
lenőriztelc bennünket, sem ugy, hogy segitettek 
volna, smn olyan értelemben, hogy a gyógyszer
tárakat egy kissé kiemeltéle volna abból a szin
te kietlen ·közegészségügyi nemtörődömségből. 
Alig egy éve, hogy az első gyógyszertárellenőr 
megjel.ent nálam 

Igen, alig egy éve Igy éltek, tengódtelc, 
nem ferlődtek, elmaradtale e.zek a kis vidéki :ha-
tósági patileálc Senki sem ment feléjük, senki 
sern figyelmeztette őket, hogy ntilyen hivatás 
·vár rájuk, milyen hatalmas szerep a .szocializ
mus építése közben. N em tudtak füteni, meg-· 
gémberedett a kezük De akkor &em törődtek 
vel ii/c, ha a va ]udó asszonyt szeké? en kellett be
szállitani a gyöngyösi kór házba 

Nem volt sem1ni ellenőrzés. Ez azonban 
nemcsak azt jelenti, hogy vettek-·e fel bizonyos 
időközönkint leltárt, megvizsgáltdk-e az anyag
elszámolást, a kiadásokat, hanent azt is, hogy 
valóban magulera hagytálc ö/cet .. Ezt az elhagya.
tottságot pedig elsősor ban a népegészségügy 
sinylette meg. Nem volt gyógyszer, a betegeliJ 
messzire vándoroltak az életmentá gyógyszere
kéJt .s a gyógyszerész gyerekelcet nevelt, leeszi
tett elő a i övőre .. 
, Nem volt ellenőrzés Csak ugy Jwmályosan 
sejtették, hogy valahol Heves-n•egyében, egy 
Karácsond nevü községben van egy kis törpe
gyógyszertár, rnelynek Gyen&i Nándor o/eleve-· 
les gyógyszerész a hatósági kezewje .. 

De ez az eset figyelmeztető példa lehet a 
Nemzeti Vállalat számára is, hogyan nem lehet 
és 11;em szabad ellenőrizni És talán az is kiala
kul ebből a képből; hogyan kell ellenőTizní. 
Nem íróasztal mellől, nem elméletileg, hamem 
ki kell menni hozzájuk, oda, ahol élnele és mü
ködnek, ahol köregészségügyi felada-tukat tel
jesitik Bele kell nézni az életükbe és a gyógy
szertárak állványedényeibe is.. Soha többé rvem 
szabad megengedni, hogy egy beteg kilontébé
reket gyalogoljrm, mert Kanicsondon ninca 
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gyógysze~ számára.. A nwst megalakult N em
zeti V állalatrw,k ez ctz igazi hivC!tásct .. Fölemel
ni ezeket ctz embereket, ezeket ct gyógyszertára
kctt- Közelebb hozni őket ct.mC!gyar nép szivéhez 
és szü.kségleteihez. Szervesebb_en, örökebben 
beépíteni őket ct 1nctgyar közegészségügy orszá-
gos hálózatába. · 

Azt mondja Gyenei Nándor kartársunk, 
hogy az apia vasuti asztalos volt A gép levág-

Nem lehetne-e 

A GYóGYSZERÉSZ 

ta a hüvelykuiját és megbénultak az ujjai. 
Gyenci iVándaT gyógyszerész és a keu . ... tgen, 
enől rnár irtunk. De ennek soha többé nem 
szabad előfordulnia A népegészségügy nem
csak azokra ügyel, akik meg akarrw,k gyógyul
ni, nemcsak a betegséget előzi meg, hanem azt _ 
is számontartja, hogy az, aki gyógyit, egészsé
g•esen gyógyithasson 

(sz) 

é& ~!Z-etdet&.en élni 
az év minden napján ••• 

A Magyar Dolgozók Pártja VIII. ker .. 4-es 
számu körzete bocsájtotta rendelkezésre szép, 
nagy helyiségét ar-r-a a karácsonyfa ünrtepre, 
melyen a gyógyszertár tulajdonosok egyesülete 
megajándékozta a gyógyszerész-gyermekeket. 

Minden elismerés azé a lelkes rendezőgár
dár'i, mely hetek óta készült erre a hasznos és 
célszerü, ugy a gyer·mekeknek, mint a szűlők-· 
nek őr örnet hozó délelőtt megrendezésére. 

De csodálkozással párosult köszöndtel tar
tozunk azoknak az elvtár sakrw,k, akik mint az 
MDP tagjai, önzetlen és fáradságos munká.iuk
kal készitették elő annak a kis uttörő-csoport
rw,k a kulturmunkáiát, mely kedvességével és 
tökéletességével sokáig emlékez•etes rnarad En
nek a kulturmüsornak sikere fényes eredménye 
a kollektiv munk<inak és szellemnek.. A szép 
,qzámmal megjelent gyennekeknek és felnőttek
nek egyaránt derüs örömet szereztek a kis ut
törők 

Az ünnepséget R t m a y H •é l a n é 

kartársnő nyitotta meg. 
·utána H a r t m a n n Tivadar, a szak

szer·vezet nevében szo1t egy pár mondatot a je
lenlevőkhöz .. Megköszöni az MDP-nek szivessé
gét a terem átengedésért és ugyancsak köszöni 
a munkáltatói testület készségél azért a szán
dékér·t, -rnellyel segitségére sietett azokrw,k a 
szülőknek, kiknek ez a segitség adott módot 
gyermekeik karácsonyi ünnepének szebbé té
telére, U gy él a karúcsony ünnepe - mondotta 
- az emberek tudatában, mint a szeretet és 
békesség ünnepe. De tényleg szeretet és békes
ség honolt-e eddig minden karácsony ünne
pén? Emlékezzünk csak vissza az elmult világ
háborukra, amikor nem egy karúcsony ünnepet 
gyülölködésben és harcban töltötték el a szem
benálló felek És ha el is rendelték a fegyver-· 
nyugvást 2--3 napra, tették ezt azért, hogy 
ennek elmultával még gyilkosabb eszközökke! 
folytassak az embertrtast l'ltmutt a rw,gy m-· 

, lágégés. De rnég mindig nincs tökéletes békes
ség. Nincs, nem lehet, mert a világ népei két 
nagy táborra ,szakadtak.. E gyik oldalon áll a. 

demokráciák nagy tábora, a hatalmas Szavjet
unió vezetésével, és bölcs Sztálin marsall irá-· 
nyitásával Ez a tábor lankadatlanul küzd a 
békéért, annak rnegszerzéséért és megtartásá
ér t, az ös_szes elnyomottak felszabaditásáért. A 
nrásrk o14alon állnak az imperialisták, az Egye
sült Államok vezetésével, · kik ufabb piacok 
me_gszerzéséért és a tőkések megerősítéséért 
e_gy u.i háborura uszitanak, 

De nem lesz, nem lehet háboru, mert erő-· 
sebb és napról-napra nagyobb lesz a békét 
óhaitók tábora, 

És miér t kell a b ék~ t és szer etetet kisajá
títani csak a karácsony ünnepe S:llámára? Nem 
lehetne-e békében és szeretetben élni az év 
minden nap.ián? 

Utaz a nagy Szavjétunió példájara ahol 
kötBlező, de dicsőség a munka. A sztálini alkot-
mány fogot ad minden embernek a munloára, 
ott elképzelhetetlen a munkanélküliség. De ad·
dig is, mig el nem érünk - remélhetőleg ha-· 
marosan - ehhez az ideális állapothoz, kerné~ 
nyen kell dolgoznunk, hogy az egész szakmát 
átállithassuk .. 

A kis uttörők előadása után az aj'ándékok 
szétosztásával befefeződött az ünnepség,. 

'gyógyárunagykereskedő 

• 
Budapest, VIli., Rigó-u. ~O. 

T e l e f o n : 138- 537 
335-011 

~ GYóGYSZERESZ 

Szakszervezeti egyesiló taggyülés 
jaauár 30.-án, vasárnap d. e. ll órakor, a Szent
királyi-utca 21. sz. alatti Semmelweis-teremben. 

Az Üpodeldok helyes 
készítése 

Az Országos Közegészégügyi Intézet Ch, 
12/1944 szám alatti hatámzata (megjelent a Bu
dapesti Közlöny 1944\ 20. számában) több gyógy
szerköny,,i készitménynek, a háborus korlátozá .. 
sok miatt, a gyógyszerkönyvi előirattól eltérő 
összetételét engedélyezi. Ez, helyesebb~n mondva, 
ezek az u .. n. "OKI ha lát o zatok'' még ma: is ér
vényben vannak. A halározatok közölt szereplő 
Opodeldo~ (linimentum campboratum sapona
tum) előiratába azonba.I} annak idején sajnálatos 
sajtóhiba csuszott ba' Nevezetesen az 58 g. kali
umhidroxid helyett 58 g. a helyes, a 38 g nat
riumhidroxid helyett 3.8 g a helyes.. Bár ezt az 
elitást a Budapesti Közlöny 1944. évi 32 .. számá
ban az Intézet helyesbit~tte, ez a helyesbítés nem 
ment át kellőképen a gyógyszerészi köztudatba .. 
Igy a Gyógyszerészi KözÍöny 1944-ben kartonra 
nyomatott táblázat formájában az u. n "OKI ha
tározatok" -at könnyen kezclhetó formában ~riad ta, 
azonban az emlitett hibás előirattal - Ligeti 
Viktor gyógyszer ész, ha jól emlékszem tavaly ii t 
ezek1 ől a módositott előiratokt ól, azonban szin'· 
lén a tévesen Ieközölt előiratot adta meg, 

Miután tudomásunkra jutott, hogy némely 
gyógyszerész még ma is a hibás elöir at szerint 
késziti az Opodeldoi(ot és ezzel a betegeknek, de 
önmagának is kárt és kellemellenséget okoz, arra 
kérném igen tisztelt főszukesztó mal, szivesked-
jék a Iapjában felhivni a figyelmet ana, hogy a 
Budapesti Közlöny 20 .. számában, valamint · az 
mn!itett többi helyeken közölt OKI előiraiba hiba 
csuszott és sziveskedjék a b,elyesbitett előiratol 
leközölni 

Egyuttal szerelném felhivni a figyelmet, hogy 
az ugyancsak az OKI előiratban szeieplő Syrupus 
Calcii phosphorici compositus-ban is hiba volt, 
mert 70 g. dinatrium-hidrofoszfát helyett 50 g. 
veendő. 

U gy hiszem, hogy ezen h h adás közzélétele 
nem vonna el tul sok helyet, viszont ezzel az 
!'gész gyógyszetészlársadalomnak szolgálatot te
szünk és egynttal a betegek ér d ekét is szolgáljuk. 

DR. VA.STAGH GABOR 
müegyetemi magántanár 

OKI igazgatóL 

Ez a kollektiv szerződés 
a szac:ializmus épitésének 

erős fegyvere lf>'sz 
Januát 5-én~ csütörtök reggel, tanácskozásra 

ült össze a Szakszet vezetek Országos Tanácsának 
Központi Vezetősége, hogy a január 15-én meg
kötendő kollektiv keretszetződés alapjait lcrakja .. 
A felszabadulás óta többízben kötöttek a munka.; 
\állalók, illelva azok szakszcrvezelei k\ollektiv 
szetződést a munkáltatók egyesületehel A régi 
l<:ollektiv szerződésekben a hangsuly a fizetések 
letögzitésén- \olt, azón a kevés szociális juttatá
t;on, esetleges munlo:laruhákon; an1elyeknek elnye
l'éséér t hosszu harcot kellett vhni a tőkések még 
fennálló érdekképviseletével Emlékezetes még 
minden dolgozó előtil a hosszu harc, amelyet a 
szakszervezetek kiküldötteinek kellett folytatni a 
"hatalmas" Gy osz mind'enható ur ahai, I~ig haj
landók voltak aláiini a kollektiv szeiZődés.~ .. Egy:
egy apróléklas kérdésnél. amely Ina tern1észetes, 
sokszor órákig hadakoztak, Ma a dolgozók a ma
gym nép államával, mint munkaadóval kötik 
kollektiv s~erződésüket és mennyhel Inás ez a 

1
kollekth szerződés, mint a mullé. Th.fig régen csak 
bérkérdés \Olt a Nollekth· szerződés laitalnia, ad . .., 
dig ma, az u j koll€ikliv szer ződés a munkásosz
tálynak a munkához való meg,áltozott viszonyát 
,tükrözi. E kollektiv szerződés ke:retén belül le
fektetett elvek előmozditják Magyarországon a 
szocializmus épitésének minél előbbi sikerét. A 
most megUötendő kollektiv szerződések értél<ét é• 
sulyát alábuzza az a tény, hogy a csütörtökön 
megtat !ott Szaktanács központi vezetőségi ülésén 
megjelent a Magyar Köztársaság elnöke, S z a
kasits Arpád is 

A p 1 ó A n t a l elvtársunk, a Szakla
nács főtitkára ismertette az uj kollekti, szerző
dés-tervezetet és rámutatott, hogy már az 1948 
október 17-én tartott Szakszervezeti Kongresszu
son olyan uj irányát szabták meg a szakszerve-
~eli mozgalomnak, mely jó hosszu időte mutatja 
a követendő utat a szocializmus épitésében .. Nagy 
előnye ennek a szerzódésnek, hogy egészen más 
politikai és gazdasági viszonyok közölt kötik 
meg, mint az előző évi szerzódéseket Az életszin
vonal emelkedése, mely ma már megfogható 
tényként áll a dolgozók dőlt, megnyugtatólag 
hat a máskor a kollektiv szerzödést oly nyugta
lanul váró dolgozók számára. A dolgozó osztály, 
ma már tudja, hogy saját országát épiti a tetv
gazdálkodás adta előny birtokában és ahogyan 
Apró elvlátsunk mondotla: "ez a kollektiv szcr
zödés a szocializmus épitésének erős fegyvere 
leSz"4 _H. T. 
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Gylzött a 
Am1kor hire járt anrmk, hogy megalakult 

a Nemzeti Vállalat, ugy látszik, nem fért eZ 
minden érdeklődő tulajdonos az Országos 
Gyógyszer ész E gyesü!et termeiben. s nem ju
tott mindenki elég gyor san telefonhoz. Igy tör
tén, hogy hozzánk is telefonáltak, sőt bennün
ket is felke1estek, hogy monrlJuk rneg nekik, 
nyugtassuk rneg őket, szögezzük le, hogy nekik 
voltaképen se1nnú közüle sincsen ezeknek a 
gyógyszerttiraknak az államositásához .. Ez nem 

· érinti őket és a kormtinyzatrmk :semmiféle 
·•zá:ndék2 sincren, seHLmilyen célja az ő gyógy
szertár aikkal 

Mi mlósággal betanultunk egy ilyen nwg
nyugtató hzöveget és azt azután Hwndtuk te
befonon, szóban és irásban is Egy gyógyszer·
tártulajdonos azonban nem akart ttigitami, le-
ült és vitába szállt velünk .. 

- Kérem, kartárs, megmondtuk mtir, 
hogy ·ez nem éTinti a magángyógyszer·táralcat 
ltt csak a hatósági kezelésben lévő gyógyszm
táralc államosításáról van szó. 

-- És ha nekem más információim van
nak? 

·-- Értse meg, kartárs, hogy itt nem lehet 
más információ Tessék tudomásul venni azt, 
am{ történt és ugy, ahogyan történt. 

- Nézze, kartárs, szól rnagas vendégünk 
engem. ne próbáljon félrevez•etni Én tudom., 
hogy egy-két hórmp van még hátra s mi is ugy 

. belehulZunk ebbe az állanwsitá~i keretbe, rnint 
annak a rendje, 

-Kérem, ka1társ, ne keltsen zavar·t a 
szalernában Azért, rnert ön meg van ijedve, ne 
i,iesszen nwg 11uisokat is Minden tisztességes 
gyógyszerésznek csak az lehet ma a feladata, 
hogy a közegészségügy egész vonalán és főleg 
a gyógyszerészi fr·onton, fenntartsa a rendet. 
N e következtessünk 

- De kartárs, értse meg, hogy én tuda.ri_, 
nekem 11wgmondták, engem igenis pontosan 
értesitettek arról, hogy a,z én gyógyszertáraH~ 
is. 

--- Furcsa, hogy nekün/c kell hadOkoznunk 
az ön érvei ellen Mi .",eg akarjuk nyugtatni 
kartársunkat, ön ellenben lázit .. Mi a célja 
vele? 

·-- Tudni akarom, hogy mi az igazság? 
Akkor 11tiért jött hozzánk, hiszen ön álli

tólag pontosan tud mindent Le akar.ia állitani 
a rendeZéseit? 

- Dehogy akarom Én gyélgyszerész va.' 
gyak. ötven éve vagyok a pályán és ha _bármi 
tör ténilc, az én patikám ám/cészlete nem lesz 
kisebb .. 

-- H a pedig igy gondolkozik. aklc01 igazá.n 
nem értem 

-· Én asak azt akm·om megkérdezni, hogy 
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mz lesz egy ilyen öreg gyó[Jyszerésszel, ha egy
szer törtenetesen rnégts osak államositják az 
én pat1kámat is. 

- Megmondj'ulc? Ha, ahogyan ön mondja, 
egys!i!eJ tÖ1ténetesen mégis sor kerül az összes 
patileálc államositására, nemcsak az önére, ha
rwm valamenny 1 e, a/ekor nem dobnak kz az 
utcár o, senkit. De leülönösen nem azokat, akik 
nem mentik ki a pénzüket a patikájulcból, ha"· 
nem szinte az utolsó pillanatig ugy vezetik, 
hogy, megint csak önre kell hivatlcoznom, az 
árukészletüket áilandóan pótoljálc 

- Hiszen én is csak ezt akartarn tudni. 
- Mz pedz g általában azt szm· etnők tuda·· 

to sitani önben és núndenkiben, aki ma ugy véli,
hogy többet tud a kelleténél, és többre követ
loeztet, mint amennyire szabadna, hogy d o l• 
gazzunk és ne találgassunlc 
Feküdjünk bele a rnunkába és ne is jusson 
eszünkbe, hogy a közegészségügy területén 
e gémtat te/wt venm V együle végre tudoma" 
8Ul, hogy bármiféle vagyonmentéssel csak zsák .. 
utcába kerülhetünk Aki a hivatásának él és 
nem teleinti üzletnek a magyar közegészség· 
ügyet, annak nem lelbet 11rás ut.ia, csak a leg .. 
komolyabb épitő munka Allni azon az őrhe
lyen, amelyre valamikor odaállitották De ren-· 
dületlenül rnég ak/cor is, ha a szocializntus épi
tése közben •ez a htvatás nent Jelenthet több.S 
vagyont, csak tisztességes megélhetést. 

Kö1ülbelül eddig tartott a b•eszélgetésünk 
azzal a gyógyszertártulajdonossal, aki féltette 
ötvenéves multát és kissé hideglelősen gondolt 
" saját vigasztalan öregségér·e, egy jól jelsze• 
roelt gyógyszertár kellős közepén. ö volt az első 
és eguetlen gyógyszerész, akivel szemben rneg .. 
buktak az előre megfogalmazott megnyugtató 
kijelentéseink De győzött a rnunlca, a hivatás 
szeretete. (sz.) 

Gyakornolmrtási engedélyek A va[l:ás_ és közokta
tásügyi mi.nis·zter a népJóléti minisztetrriel egyetértve 
az egyetemi gyógyszerészikJépzésu:"Ől sz.óló 1312 900-1940 
V K M. számu rendelet 6 .. §-a ~g a gyógysz·m·ész-gya.. 
kor no ki gyakorlat szabályozOOá.r·ól szóló 9.13-0--119413, 
V K M számu rendel-et 3 .§-a alapján az alább feiL 
sorolt gyógyszertárvezetőket a gyakó!uoktart.á:sra feL 
jogositotta: Sándor Imre, Budapest, VU., Dob-ru. 80 
Foriurua gyógyszeltá.r; Orosz I-ván Budapest, I., Hegy_ 
al,ja-ut 23 Mária Magdolna gyt; Kerpel Pál, Budapest, 
~I., Margit-körut 27 Szent István gyt; KarneL Akos, 
Bpest, XII, Csaba-utcal 7j:c. Csaba ve:z.ér .gyt; László 
Ist..-án., Budapest, !VIU , Rákóczi-ut 81. Sze.nt Ról...ll.S 
gy t; J éhn Ant al, Sopron, Arany Kereszt gyt; Szilágyi 
Lajos, Mórágy, Megváltó gyt; Végh László, Sz.ombat
hely, Kigyó gyógyszertár: - (210 726-1948. VI V 
K M. szám) 
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Huszár kartárs . bizalmi, 
""em. u&.U~e k}i.tz68.1-éfet 

a francia bányászokkal 
A minap az M. M Sz Sz .. Gyóg;yszetláli Dol

gozók Szwkosztályától egy kedves megbízás! kap· 
tam, melyneW ,ér beimében •a hős fr aneia hányá
szak részére összegyüjt<>tt adornitnyokat kellett a 
gyógyszertárak bizalmiaitol átvenni1 .. iKettős öröm
mel fogtam ezen munkáihoz, először ""ért, mert 
tHártmunka, másodszor azért, mért e rriegbizás el
\>"égzese alkalmával megismerem a jelenl~gi bu
dapesti gyógyszerészi karnak lllindkél csopm t
jáf Értve alatta a tulajdonosi és alkalmazotti 
kart, sót némileg a demokr atdkus és antiden1o-. 
kratikus érzelműeket is 

Ezek előrebocsájtásával -elmondok egy kis 
epizódot, -amely mél"Yen vávilagit egy-egy pesti 
~yógyszertár belső lelkiviJiágára és altalmazottd 
•karlmak politikai állásfoglalásárOJ. 

Az "Angyal" gyógyszertár, IX. ker. űll\li-ut 
39. ugy külsőleg, mint bels-őleg jóldnézésü patibm 
A hosszu utat, egyi& kerületiből a másikba, egyik 
gyógyszertárból a másikba, gyalog teszem meg, 
telhát jól esik a külső hideg wtán a belső kellemes 
meleg. Annál kellemetlenebb a fogadtatás Hu4 
szár János okLeveles· gyógyszerész-bizaln1Jit kere
.~;;·em Az otHévő kis kollégina a tára mögé n1utat 
- odamegyek, bemutatkozom és átadom a szruk•
•zervezeti hivatalos pecséttel cllátoN megbizá:s·t .. 
A jó testsnlyban lévő Huszár gyógvszel'éisz m, 
akiról igazán látszik a jólét és al<ivel, velem 
bgyütt száz és sozáz kolléga cserélne., magából ki
kelve eikezd kiabálni, hogy ó nem ad a francia 
bányászok részén:·., neki sincs kar·ácsonyrai, ad-
jon, aki akar, de ő nem ad Igen kínos a 
helyzet, a gyógyszertárban többen is ·vannak, 
akiÍlo receptre várnak Zavarba jövök és nem 
tudom, hol kezdiem el a dolog me;gmagyarázá
sát, amikor a kellemtlen helyzetből a gyógyszer
tár ·e'gyik e1gvszerü dolgozója ment meg Névsze·
rinb ö~v. SZilágyi Gvuláné gyógyszerNai takar-itó 
elvtársnő. akire a t;örténtek után mindig szeretet
tel fogok visszaemlékeznii. Hallia a "bizalmi'' kilfa
kadását, kijön a mosogató lhelyis·égből és rongvos 
erszénvilléjéből kivesz 4 for,ntot, leteszi a tárára 
es amikor Huszár gyógyszerész ur mé~ Illiindiig 
gorombáskodik. Uli bo l belenvnl erszénvébe és még 
1 forinttal megtoldia az adon1ánvt; igy ez a sze
gény, de igazi elvtársnő 'Öt forintot adománvoz 
Sőt összese.H,glik a t<>bbi alkalmazolt i .. s és néhány 
pillanat leforgása alatt Szemler Zsuzsi kóllegin" 
és Kézdi Árpádné elvtár su ó 3 és 5 forintot a dl 
mig a pénztáros elvtársnő. Sólyom lima kéts-élg
beesve mondja, hogy neki csak 2 [orintja van. 
többet nem tud adni. Én. aki előtt pár perc alatt 
bonyolódik le ez a ielenet örömtől piruló arccal 
nyugtatom meg névrokon elvtársnőmet, hogy 
ne:m az öss21eg a lfontos. fontos az aka:rat. és a 
~r.rvbóJ jövő segitség Tiz fillér is elég, nem az 

összegen van a hangsui y, hanern az együttérzé
sen, meTl ezzel a cselek~det:ével a hovatartozasát 
is megmutatja .. 

Szóval piu perc alatt egy csopor tha állt ez a 
négy becsületes kis dolgozo elvlársnő és 16 
forintot adtak össze az éhező és szenvedő francia 
bányászok ) észét e, 3.ki~ lé\1 tünk is. a ITiagyar dol
gozÓkéit is küzdenek 

Ezt a kis jelenetet m.ég sokllig ne1n fo.gom 
elfelejteni és nlligyon sok elvtársmunak elbr:szé-· 
l em 

Mindenesctre az illetélesk figyelmébe aJán
lom .. !949 .fe!é közcledve. io Yolnn u\ánanézni, 
\hogy kik töltik be " gyóg\SzeJtáJa];han a bizai
nti megbizast Sólyom Mihály. gyog·ysz:rész 

Import értekezlet o Kelimpexnél 
1949. január 5--·én tm tolta a Kdimpex a szo

kásos havi gyógysze1 hehozatali é1 tekezletétt 
A Kelimpex turhalevőleg az állami behoza

tali és kiviteli vállala,1-. mneh e~vcdül jogositott 
gyógysze1 behozatalára és kivitelérr .. A szokáso.s 
havi értekezleteken a gyóg-y~.zer·~·egyésze.ti gyá-: 
Iakon, a gyógyárunagykereskedőlüin és a gyógy
szerész érdekképvise•le!i megbizottakon kivül az 
összes jelentősebb közhhatalok kiküldö~Hci is 
résztvesznek Képviselteti n1agát. a Vegyipad 
igazgatóság, a NéDjóléti Mini~.ztédum. az Orszá
gos Áihhatal, a Ne1nzeti Banli, a J{eHskcdclmi 
Minisztérium, s.th 

A legutolsó imp or t-ér ~ekezlet t diesen a ter v
gazdálkodás jegyében za,ilott le és az ott 1ncgjc~ 
lentek rgyön!etüen hangozlatlák, hogy a gyógy
szerf'llátás tökéletessé tétele érdekéh('n pontosan 
meghatározott gyih •::h.i. .hrhozatnlj é~ elosztási 
(terv szerint kell dolgozni Ponto~mn fel kell mérni 
és isn1erni kell a ténylepjes sziikségleteket, az ill~' 
hon előállithaló alapanyaf(ok behozatalát meg 
kell sziinfetni.. azoknak a körét minél jobhan ki 
kell ez'élesiteni és a behozalaH ugy kell szabá
lvozni, hogy a t én\· Jeg szüksége-s anyagok Inin
denln~lJen hd ö i i en v';· fölöslege~ mennyiséget 
azonh~1n sen11niből ~P hozzanak bP; 

Gvógyszeiészi IP-""nől e~tvnéhánv alapanyag, 
I{alh-'U !"-lllfogHaiacoli(tlln. Phenac:Ptin. Arnidazo
pher hiánVIa muta'h··k tá ~ Ke-Jhnpex ve.zetői 
iésúP)l ehben a von1.tlwz~~slmn i~ megnvu,rta.tó 
ki..iel ntésPk han!{zothl-: eL A Phenacetinnél főkép 
haza; ~y:h·hi~ ~évén ~ fXbl1i alapanyagoknál pe
dig idenWsebh he-hí ;~::thll 1 é' én 'á1ható a jayu
lás 

• ~ éi tekeiletből nzt n tanasztalato:t lehet le
szürni, hogy a teneazdálkodás nemcsak a g:yái 
tás, hanen1 az elosztás \Onalán js meghódit_ia a 
gyógysznészi szakmát. 



2 ó 

Egységben a hazáért ! 
Néhány héttel ezelőtt, a Gyógyszer~szhallgatók ka

r-ácsonyfa ünnepé.lyén> ifjusági kapcsolata1ink elmélyi~ 
tése szellemében, meleg szer-etettel altuk át a Tuzsér
Kálonga tan;ravilág fiatalságának .saj.át két kezünk 
munkájával készitett 15 kg. szalóncukrot. 

Karunk történelmében talán ez volt az első kezde
ményező lépés, n~ely azt a célt szolgálta, hogy köze
lebb kerüljön egymáshoz a falu és város, a diák és 
földro-üvelö, az értelmiség és parasztság Tudtuk azt, 
hogy a tanyai ifjuságnak nem sok sreretetben volt ed_ .. 

dig osztályrésze~ s csak a munkát. a megaláztatást, 
esetleg odavetett alam1izsnát kaptak karácsonJ-i aján
déJdi:éppen. Tudtuk ait, hogy evvel a kicsiny, d~ igen 
nagy szeretettel nyújtott ajándékkal kö~lebb kerülünk 
hozzájuk s leromboliuk azt a falat, melyet a bünös régi 
rendszet vont az -értelmiség és a dolgozó parasztság kÖ· 
tk. Sokan már itt. vannak sor-ainkban, s valóra vált ál
muk .. tanulhatnal{, dolgozhatnak. s hasznosithatják tudo·· 
ntányukat falujuk es a sokat szertved~tt de megujho ... 
Jott, épülö népi demokratikus Magyarország érdel{éhen .. 
Mi azt akar-juH:, hogy még többen, még nagyobb szántl
mal jÖjjenek a tanJáli~ falvak ifjai és lányai, mind na.. 
gyobb szánnnal frissitsék fel munkás testvéreinkkel 
együtt az Uj, demokratikus értehn.iségd, mely hivatva 
\:an. vezetRi egy uj országót, egy szacialista eszmékr·e 
támaszkodó magyar nemzetet 

Szer·eteiae szer·etettel válaszolt a Tl.lzsér·-Kálonga 
tanyavilág EPOSz ifjusága. lr!-ebnek fényes bizonyité. 
ka- a.z alábbi levéh 

lg-a.zi öröm volt számunkra az a li:edves ka
rácsonyi ajánd·ék. amit Tóletek kaptunk. ünnepé. 
ly es km· etek között osztottuk széjjel sz er vezetünk 
tagjai között Meleg szer·etettel fogadtál~: a Ti 
ldizeledésetelmt. Nekünk. volt cseléd-gJernl""ekek_ 
nek ezelőtt pár évvel csak a gazda:tlisztek szidás-a-, 
a bot volt karácsonyi ajándékunk. Most a népi 
demokratikus Magyarországon minden dolgozó 
számára békés kar·áesonyt hozott Mink, Kálcmga~ 
tanyai EPOSz fiatalok igyeksziink a legmelegebb 
kapcsolatokat felvenni Veletek,. mer·t ugy érezzük, 
hogy ez is egy lépés, ha egy huron dolgozva, kar~ 
kal" ban épitjü"li a szoeializmust, Mi kaszával és 
kapával, könyvvel a kezünkben dolgoziUnk és ta
nulunk a parasZtság felemelkedéséért és virágzó 
mezőgazdaságunk megteremtéséért. 

Kivánunk Nelrtek nagyon boldog ujé,vet é~ 
·köszöni ük a kedves ajándékot., melyéri: a Kálon_ 
gai EPOSz szivünk rnelegét és bar·áti sz-eretetün
ke-t küldjük 

Egységben a Hazáérti 

EPOSz KÁLONGAI TANYAI SZERVEZETE 

TóTH PÁL PINKóCZY IMRE 
spor tvezetö elnök., 

BAGYOS ISTVÁN 
kulturgárda vezetö, 

SZABó JÁNOS 
titkár .. 

BAKó GYULA 
jegyző. 

f""~.k'~z:_:·;_,.-- ~-...-{t.· v-"'""'"' ·~--:,--:.: -" "i 

· A~-t hiszem, ehhez a levélhez nemi kell lmmmentár, 
nem kell semmiféle kiegészítés. magyar·ázat. Ez a p_ár 
f_gyszerü, meleg é_s szer-etetteljes sor· "0bbet mo-nd~ mi,rlti 
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a.z oldalszámra irt stilisztikai remekmű vagy malaszt· 
teljes szavakba öltöztetett fölényes álszeretet 

Egész Karunk nevében köszönetet mondok Nekte;k. 
Kálonga .. ta.nyai EPOSz fiatalság, azért a szer-etetér-t, 
mellyel csekély kis ajándékunkat fogadtátoK s boldog-ok 
vagyunk. hogy megériet~etek bennünket. s örömmel fo-· 
gadtátok őszinte közeledésünket, segitő szándékunkai 
Mi b'iszünk abban és ez a oélunh: is, hogy valóban el-· 
mlélyül közöttünk a megértő, bar·áti szellem, s valóban 
kart karba öltve harcohmk. dolgozunk és tanulunk a 
szocializrnus országáért. népi demokratikus Magyai'Or· .. 
szágunk~~t 

GASKó LÁSZLó, 

Január 30.-i egyesitő tag
gyülésünk elé 

Méltán nevezle R á k o s i M á t y á s 
elv!áiSimk az elmult ével a fordulat évének Egy-· 
mást követtél<i azok az események, melyek a .zo
cializmus épilését segitik és siettetik hazánkban 

A két munkáspárt egyesitése, a Magyar Dol
J:ozók Pártjának megalakulása, a pártsovinizmus 
kiküszöbölése, egyik legnagyobb sikere volt az 
elmult évnek De méltán lillpcsolódiljc ehhez a 
kongresszusok sorozatában a Szaktanács 50 éves 
fennállását ünneplő XVII,-ik kongresszus. E 
kongresszus számos, nagyfonJtosságu határozata 
köziil is kimagaslik a szakszervezetek 1égi, ela
vult formáin al( megszüntelése és áttér és az ipari 
szervezkedésre. Turliuk, hogy az ipari szervezke~ 
dés magáhan foglalja a szocialisla épités feltétef' 
leit A szocialista dolgozók önludata, fegyelme, 
az ujitásokért .való versengések, a dolgozóknak 
m~egváltozott viszonya a termelóeszközökhöz. n 
tervszerü-en végzett munka é-s a munka irányi,tá
sában való részvétele, azok a feltételek, m~lvek 
lközelehb hozzák a felemelkedést jelentő szocializ
must Reánk, gyógyszerészekre is majdnem teljlis 
eJ:észében vonatkoznak ezek a feladatok és köve
telmények Ezekn~k maradéktalan leljesitése nél
kü'! n~m válhatunk részeseivé a szocializmust 
épitő hadseregnek!! 

E hó 8. -án és 9.-én töi tént meg az :tl:Ielme
zési Ipad Szaksze1ve,zet megalakulása. Ezt elózt~ 
meg a Nyomdaipari- és Bányász Szakszervezctek 
ipari szervezkedése. Január ilt1-án történik me~ 
a gyógyszerész- szakma bekapcsolódása az egysé
ges Egészségiigyi Szakszeivezetb~. Kell, hogy ün
nep legyen e nap a dolgozó !(YOgyszetészek szá··· 
mára. Kell. hogy hitet tegyünk a szocializmus 
mielöbbi épilése mellett és elengedhetetlenül fon-· 
tos, hogy megujult szellemben, a mult annyi ~i
b\ijáhól az ellenléteJ;j kiküszöbölésével, e~vségben, 
egységesen vonuljunii be az egyesitett Egészség~ 
ügyi Szakszervezetbe. Kérjük minden kartársun° 
kat, hogy teljes számmal jelenjenek meg ezen az 
Igen neVezetes la!(gyülésen. Vidéki kaitársaink 
pedig a nap jelentőségéhez mérten képviseltessék 
magukat. 

HARTMANN TIV ADAR 
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3181 A népjóléti miniszfer 263 040-
. 19~8. N. M. számu körrendelete a 
streptomyoin felhasználásának sza

bályozáea tárgyában 
A gyógyszereszetről szóló 1948:XXX. t. c. 3 

§-·ának (3) bekezdésében, valarrnini a 3500-
12.180/1948 Korm számu lendeletben fo~lalt ' o 
felhatalmazás alapján tudomásulvétel, miheztar-
tás és az érdekeltekkel való közlés céljából a val
lás- és közoktatásügyi miniszterreJ és az Üiszá-\ 
gos Tmvhivatalallal egyetértve a követke21&ket 
rendelem: 

1.. ,§ .. 

Streptomydn -:· " 2 ... 1§-ban lfoglalt rendelke-· 
21ése~ ~i~yelembevételével - csak tudományegye
temr kh':ikán, közkórházban, tüdőbeteggyógvin-: 
tézetben es az 1927:XXL tc 92 és 93. @-ában, il·
Ietőleg az 1928:XL. tc .. :101 §-áhan felsorolt tár
sadalarnbiztos:i:tó intézeleki (ru továbbiakban: biZI·< 
tositó intézetek) áHa1 fenntartott kórházban bent
fekvő beteg ,gyógykweléséie használható fel: 

2 §. 

(l) A streptomycin !kezeléseket a budapesti, 
a debreceni, a pécsi, a szegedi, a miskolci és 11 
gyéfri slreptom:'l'cin krözpontokb::m kell végezni. 
A budapesti streptamycin 11özpontot a budapesti 
Pármány Péter Tudománvegyetem kJ.inikái, a 
debreceni közpoutot a debi•eceO>i Tudománvegye
lem klinikái, és ·a Debreceni Allami Tüdőbete:cr. 
gvógyintézet, a' pecsi streptomvcin központot "'" 
pécsi Tudományegvetem klinikái, -a szegedi 
streptomycin központo•t a szegedi Tudomány~ 
egyetem klinikái, a miskolci streptomycin köz
pontot a Miskolci Vármegyei Közkórház és a, 
győri strept:omvcin központot a Győii Vánme1, 
wei Közkórház alkotjárk 

(2) Az (l1) bekezdésben nem emlitett közkór·
házakban és 'iiidőbeteg~yógvdntéze!ekben, valru
mint a biztosiló intézetek körllázaiban stieplt>i-• 
roycin kezelést cs•a:k kiivételes. r.endkivüli míerg-· 
okolt esetekben szabad végezni .. 

3.§ 

(l) A 1 endeJ:Ioe:zésr e áll ö sterplomycinnek a 
jelen körrendelethen foglalt rendelkezések szerinti 
felhasználásának biztositása céliából a 2. §-·ban 
ernititett sheptomyein iközplmlökban s!I:ep!Dmycin 
bizottságo! kel:! alaldlani 

4. §. 

. A 2. § (l) bek'ezdésében nem emlitett köz
kór házakban és tüdőbeteggyógyintézetekben, va, 
Iamint a biztosiló intézetek kórházaiban a stiep
lomycinkezelés, a közkóliház, (kórház) tü<lli'beteg
~yógyinDézeti igazgató-főorvosának előterjesztése 
alapján - a 2 § (2 bekezdésében foglalt ren
delkezésnek, walamint a :rendellrezésre áll~ shep
toruycin mennyiségnek figyelembevételével - ;~ 

@ 
PYRAMIDON 

2 x o 10 g 
20 x 0.10 g 

IDD x 0.10 g 
10 x 0.30 g 
20 x 0.30 g 

Ft - .. 90 
u 7 50 
.. 21.70 

8 .. -
• 15.30 

KRESIVAL 
Kresolsul fosavas C a l c ium 

9-lftdea.dá.rg,iU6, tt.akö.9-é't 
t&if.tet("'ittí ti(. fl-et! (}CCÍM. 

Üveg á 180 g Ft 14 ·-

Gyártja és forgalomba hozza: 

MAGYAR PHARMA GYÓGYÁRU IH. 
B U D A P ES T, XIV., T El E P ES U T C A 53 

TELEFON, 49&--334, 497-1.67 .. 
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területileg il1etékeSI sLreptmnycin központban ~mü
ködő streptomycin bizottság engedélyezi E Ien
delkezés szempontjából: 

a budapesti streplomydn közponühoz: a Pest
Pilis-Solt-Kiskun és Nóg1ád-Hont váimegyék, 
valamint Budapest s~ékesfőv:lms és Kecskemét 
th j:. város teriilelén lévő, 

a debreceni' slreptomycin 
rlu, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Be1eg és Bi<hrur vármegyék, 
thj. város területén lévő, 

közpon:ihoz: a Haj
Szabolcs, Szatmár

valamint Dehr eoen 

a miskolei slreplomycin központhoz: a Bor
sod -Gömöi, Heves, Aba uj és Zemplén vármegyék 
val.aminrt Miskolc Vhj vár osak területén lévő, 

a pécsi streptomyoin közponlillDz: a Baranya, 
Somogy, Tolna É's Zala cvá1megyák, valamint Ka
posvár és Pécs thj városDk területén lévő, 

a szegedi streptomycin központhoz: a Bács
Bodmg, Békés, Csanád és CsDngrád vármegyék, 
valamint Hódmezővásárhely, Sze,ged ~.s Baja thj 
városok teiültén lévő, 

a gyon streptony~,cin k~~onthoz: a Fejér. 
Győr··Moson, Gomárom-IEsztergom Sopron, Va> 
és Veszprém vánnegyék.. valrumint Győr, Sopron. 
Székes~ehérvár é!s Szombatirely fuj1. városok to
rületén Ié, ő közkór házak. tüdőbeteg" gyógyinte
zetel\ és biztos i tó intézeti kórházak tartoznak 

5 .. §. 

(l) A népjóléti miniszter a Vegyipar[ Icraz
gatóság által ldutalt streQtomycint havonké~t a 
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2 §. (1) bekezdésében emlitett skepk>mydn kö~~ 
ponloknak utaJja ki. A népjóléti miniszter a kr
utalásról értesiti ·a sterptonl)"cin bizottság elno-1 
két annak egyidejü közMséJvel, hogy hány gramm 
térités nélkül és hány gpamn1 térités ellenében 
felhasználható streptomycint bocsátÓ\l a strepto
mycin köz;pont rendelkezésérc 

6§. 
(1) Az ápolási dij fizetésér.e kötelezett beteg 

köteles a gyogvkezeléséhez szükséges ~tr;ptomy
cin árát ·- a süt:gős szüksé1g esetét ktveve ·-· a 
kezelés megkezdése előt;~ a klinika (közkor<ház, 
tüdőheteggvógyintézet pénztár ába be:fiz~tni , A 
ho~szabb :ideig. tartó g~ógykezelés szuksegesseg~ 
esetében egy-egy hónapi gyóg~:kezelésh~z. sz?k
sége.s strr.·p'omycín árát :kell e1'0Te m(\~tcntent 

10 § 

(1) Beteg számára szer<Jbetadományloént kül-· 
döll slreplomycin a beteg gyógykezdése cáljából 
az 1. és 2 !\-ban foglalt .rendelkeJJeslől elterően 
is felhasználható 

(2). Ha a beteg a szeretetadományk,@nt küldött 
streptomycint a saját gyógykezeléséhez nem 
haszn,álja ile!. azt az Orszá~os Arh.i'valal által 
1negállapilotl á1on azokban a városokban, ahol 
ilyen müködik a st['ep'ún1ycin központnak, ahol 
nVen nincs. közköJiháznak, tüdőheteg gyógyinté
zCtne.I.:: vagy hizLositó ~intézeti kód1áznak a Veg~:-' 
jpa;Ii igazgatós,~g külön engedélye nélkül is elad
habja A kór'ház (tüdőbeteg gyógyintézet, sth) 

A GYóGYSZERÉSZ 

Előfizetési díj: 
1 hóra 15 .. -· forint 
N egyedévre 45.- forint 

Falus'i törpe gyógyszertáraknak: 
1 hóra 10-- forint 
3 hóra 25.- forint 
(Csak előre való fizet-és esetén!) 

Szakszervezeti tagoknaik: 
1 h6ta 7- forint 
3 hóra 20.-fotilllt 

Gyógys~rtád s~dmunkásoknak és 
e_e-yeterni hallg-atóknak negyedévr-e 10.~- fothllt 

f!<ötel<ls a vásárolt streptomycimől jegy.zéket v,e
tetni~ az eladónaJ{ az átvet~ strepto1nycin n1eny-· 
nyiségről és az érle {betelt összegről elis_nwrvényt 
adni és havonkené a vásárolt streptomycm meny
nviséget az eladó nevének és lakdinének nlegj:_·
lblésével a Vegyipari Iga"gatoságnak jelenteni 

(3) Streptomycin gyc\gyszertárak utján n<lm 
hozhato forgalomba 

11 § 

A jelen körrendel<lt 1949 január l-én 1-p ha
lályba 

Ezzel egyidejüleg a 189 754/1947 - VI N 
M. és a 194.419/1948. V /3. N M. számu körren-
deletek hatályukat vesztik 

Budapest, 1918, december 22 
Olt Károly s k 

n1iniszter, 

--·--------·---·--·-"--------
Gyetmek• k és felnőttek kedvelt hashajtója: 

SON 

Ko· P R O L 
csokolédés pasztilla 

A székrekedés minden formájában eredmán y esen alkalmazható. 

Csomagolás: 

1 db 
4 db. 

Beszerzési ár : 

Ft- 52 
" 1.93 + 25'/o term f .. a .. 

Fogyantói ár : 

-94 
3 49 

gyógyszervegyészeti Uzem k. f. t. 
Budapest, X., Ladányi•u. 1. 

~----------~------~---------------

AGYóGYSZB~R~ES~Z~--------------~-------~--~---------------2~9 

Akik megváltoztatják a természetet 

(Széles körben alkalmazzák Trafirn LISZENKO 
u,i növénynemesitési módszerét a földmüvelésben) 

A mai hiológiáról és néhány kiváló képvise
lőjéről >Zóló sorozatunknak ez a negyedik cik_kel. 
Első cikkünk a Szavjetunió Leninről elnevezett 
Mezögazdaság,i Akadémiája 1egutóbbi üléssza, 
kán elhangzott biológiai vit\áluól s~ámolt be, má-· 

IV. 

sodik cikkünk Ivan J\Iicsurinnal, a nagy oiosz 
növény nemesitővel foglalkozott, legutóbbi, har
madik cikkünk pedig Vaszilij Williiams orosz 
tudós munkásságát ismertette" aki a modern ta
!aj:an megalapiló ja volt és aki megcáfolta a föld 
{;sökkeni\ termékenység~t hiH~ető elavult elméletet 

Itta: Yadim Szafonov és Alekszej Ruszockij 

A szavjet genetikusok leningrádi kongresszn·
sa 1929 januárjában.. Nyugodt, sőt kissé álmos 
hangulat üli meg a termet, amig csak. egy fiatal 
vidéki rnezőgazdasági szakember nem lép az 
emelvényr e, 

Az ismeretlen jeUegzetes nluán kiejtéssel be
szél, előadásmódja nem az itt megszakott tamiros,. 
sima modor., Nem hivatkozik Morgama, Mendel
!C, vagy Goldschmidtra, vagy a formális genetil<a 
más eszményképeire .. 

Mégis, ámulatbaejtő dolgokat mond el az il
lusztris gyülekezetnek.. Olyan dolgokról beszél, 
melyek elkerülték a világ valamennyi genetiku
sának figyeimét 

Ismeretes, hogy két bnzafajta van, - mond
ja - tavaszi és őszi. Az őszi buza még az ősz fo-· 
lyamán kihajt, kalászait azonban csak a követke
~ő évben ér leli meg. Elegendő ennek a buzának a 
magját vetés és csir áztatás előtt alacsony bőrnér _; 
sékletnek kit<'!llni, hogy tavasszal elvetve. még 
ugyanabban az évben ar atha ss unk is 

A gyülekezrtbeu sokan udvmias, de kétik:Cdő 
mosollyal hallgatják a szónokot. Ezek a vidéki 
kisérletek . Azonban milyen Wilartása volt en
nek a kntatónakl Tessék elképzelni, két éven át 
a változatok egész gyüjteményét elvetni tiznaporlo' 
ként és könyvek köteteit megtölteni a számtalan 
vetésre vonatkozó feljegyzésekkell 

A kongresszus egyik résztvevője szomszédjá
hoz fordn!: 

"Ki ez az embei"?'' 
"Valamilyen agronómus az azerbajdzsáni 

Ganjaból. Liszenko a neve.'' 

"Liszenko? Sohasem hallottam a nevét" 

A kongresszus ügyködéséről szóló hat kötet
ben a ganjai agronómus, Trófirn Liszenko értel~e
zése öt oldalt foglalt el. 

Eltelt néhány év és különös hir ek kezdtek 
m,egjelenni a sajtóban:. A közönség megtudta: 
mód van rá, hogy ősil, változatok tavasziakként 
viselkedjenek és ui sajátságokkal gazdagodjanak .. 
Köztndomásnvá vált, hogy felfedték a par adicsom 
elsatnyulásának okát forró és aszályos éghajlat 
alatt. Itt volt azután az a példátlan hir, hogy k"t 
és fél év alatt a buzának egy nj változatát hozták 
létre és ráadásul, valamennyi sajátságát megj ó· 

solták olyan pontossággal, mint runilyen pontos
sággal a csillagász megjósolja a napfogyatkozást 

Az njságok beszámollak a11ól is, hogyan fia~ 
talitották meg Öieg és kimelült gabonafajtáikat, 
melyekhez a világ növénynmues.itői már semmi 
reményt sem füztetk. Ukrajnában a küzépázsiai
>al eg.)"enlő értékü gyapot kezdett teremni A ter
mésziet megváltoztatásával fogalkozó cikkek a 
Sarkkörön túl tenyésző gabona kérdését kezdték 
feszegetni.. És e hirek és cikkek mindegyikében 
Liszenko neve szerepelt 

E hir ek mindegyike azt jelentette, !rogy az 
ember valamennyi élő szervezet felett egyre nö
:vekvő hatalmat szerzett. És minden ujabb nagy 
lépés ebbe az irányba, egyuttal csapást mért a 
formális genetika alapjaira is, 

Mikor Liszen~t 1925-ben kinevezték a ganc 
jai növénynemesitö állomáshoz, 27 éves volt ÉJe• 
te addigi 27 évében nem volt semmi különös 

1898 szeptember 29-én született Karlovka uk~ 
rajnai faluban, Denisz Liszenko paraszt család··· 
jában., A poltavai kertészeti iskolában tanult, két
éves növénynemesitő tanfolyamot végzett el 
Kievben és végiil a kievi mczőgazdasági intézet" 
ben szerzett diplomát. Trofim Liszenko mindad
dig semmiben sem különhözött a legtöbb szov,jet 
mezőgazdasági szakembertől, kivéve talán tudás
szomját és makacs e!tökéltségét, hogy magavá
lasztotta uton fog haladni' 

(Folytatjuk) 

Felhivás tclekigénJlésie, I:sm:é:teu~en telhivjuik mind
azokat, akik te1ket igényeltek, hogy saját érdeikükben 
lre:Iessék fel az ügyviteli irot'ábarru Harsányi kartársun_. 
kat reggel 8 9 óm kiÖIZ'Ött az E-ötvös-utca 2!5 j a .. sz ala.tti 
szulksz·exvezeti helyiségben, Akt eddig mélg nem jelent
kezett e hó végéig feltétlenül nyilatlkozmia kell, me-1 t 
külöiJJben minden igényét elveszti 

Felhivás adatszolgáltatásr a Szakosztál vunk vez\:lo_ 
tősége felhívja minden közüle-ti házigyógJs;e1tár 1e1..e 

tőjét, hogy az ott alk·alJmazott összes gyógysze;rtáü dol 
gozóknak az adatait sürgősen küldj:éik be. Ezek az ada 
tok statisztika\i feldolgozás céljára szükség~k 1és tar.. 
talmazniok kell a nevezettek lakáscimét, k01át, családi 
állapotát, politikai igazalásuk helyét és -eredményét. 
Ugyszintén w;t is, ho-gy ru.ióta állnak az intézmény szoL 
gálatáiban., 
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HIRlEK 
Bucsu egy emblémától 

Egy teljes esztendeig hirdette szaklapV;n.k 
eimlapján egy kis Petőfi-embléma a Cent:>na;ts 
esztendJJt Most, hogy átlépünk az 1949-tk ev
be, a Petőfi-mnbléma loekerül eimlapunkróL Ez
zel azt a jelképet is félretesszük, mely egy esz
tendön keresztül ftgyelrneztetett mtnrten szak
mát, a mi szakmámkat is, hogy az elmult esz
tendőben valami maradandót alkossunk. Em-· 
léket állítsunk annak hogy éppen mi, a szo
~ialtzmust épttő magyar népi dernokr ácia, ün
nepelhette az 18!,8-as szf!brulság_hm? ak~or le
tipor t, de ma megvalosult _ vtvmanyatf • f!e 
most amikor bucsuzunk ettol az ernble?Uatol, 
ne f~ledjük el, hogy volt egy eentenrír~s gyóg'!{.
szerész-hetünk, amelybe soha nem latott era
vel és lelkesedéssel kapcsolódott be ennek a 
szakmának minden rétege. De megmarrult az 
Emyey Józsefről elnevezett g~ógyszerészi _rn_u
zeum és tőlünk függ, az általanos szakmat ~r-
deklődéstől, hogy azt milyen mérték~el'!. tudJuk 
továbbépiteni De megmarrult és az tdok vége
zetéig hirdetni fogja a G1fÓf!1f~~rés~. Jó7:é~i 
Alapja, elsősor ban a NepJolett Mtnwztén
um d;emokráciánk áld;ozatkészségét.: a Kazay 
Endre gyógyszerész-otthon, ahol azóta otthont 
találtak öreg kartársaink. . 

És ugyan ki tudná elfelejteni az aranydtp
lomások hosszu sorát, amikor O l t Károly nép
jáZéti miniszte1 jelenlétében, az egyefent rek~o-
1-a kezéből átvették az a r~ n Y d' p lom a t 
Fagy rulhattunk .. e volna szebb és tisztább 
ajándékot a jövő nemzedéknek, mint a Kr:~ay 
.Tános-dijat, m~lyet egyként megkapott vtlag•
hires egyetemi professzor -és ötven éve görnye
dő öreg laboráns Ne feledjük el azt sem, hogy 
a centendris évben inditottuk el ·és ebben az 
évben először a szakmunkás tanfolyamot is. 
Több ez egy tanfolyam egyszer-ü meginduldsá-
ndl.: egy velünk együtt dolgozó munkásrétege.t 
emeltünk magunkhoz és ezzel mi is közelebb 
kerültünic hozzá.juk Ez a szakmunkástanfolyam 
azt fogja jelenteni, hogy a gyógyszertári dol
gozók nemcsak egy szakoszbrílyban tömörülnek, 
hanem valóban együtt is dolgoznak és együtt 
is akarnak dolgozni • · 

A cente?Láris gyógyszerész-hét tanulsrígait 
mi már Zemértük szaklapunkban. A centenáris 
év tanulságait a ntagyar népi demokrácia fog

.. ja lemér-ni a szocializmus épitére közben .. De 
meg kell állnunk egy pillanatra, mert lám, már 
ott tartun/c, hogy a hatalntas terv, munkaver
senyek mellett már ar-·ra is volt időnk, már ar
ra is gondolhattunk, hogy ebben az elmult cen-. 
tendr·is évben mi'nden szakma /cülön, valamt 
ma1rulandó entlé/ckel is áldozzon a .iövő számá~ 
r-a Nemcsak mi, gyógyszerészek, hanern min
den dolgozó. És éppen ez bízonyit.ia a szocializ
must épit ő néPi magyar demokrácia r 611dithe
tetlen erejét. 

-. -·---

A <iY'óGYSZE:l\ÉSZ, 

Ar any Angyal gyógyszertár.. B té k é s István 
uo elvtársunk engedélyév€11 teljes terjedelmében lekö
zöi,jük a Rádió ,;Negy€dó1·:a a\Z Amny Angyalrhan" cimü 
ja.p_uár 8.-i folytatásos r·ádiójátékát. Eibben a ládiójá
tékban lényegében arrról ,·-an szó-, hogy Ungyáry MetnY
hél t ka1 tá1 sunk, a tiszahalmi Arany Angyal g)11Ógy

sze1tár tulajdonosa, az Ailami Kerelésibe Vett. Gyógy. 
szeltáJrak Nel.DZeti Vállalata részére lemondott gyfxgy~ 
~Z'oltáii ,iogositványáról Erre a lépéSl-e nyilván az hll-

. d~totta, hogy UngYálly Katica, a leánya már hónapok
, kal ezelő t kijelentette, hogy ő nem kivánja megörlöiköl 

ni 1;,;z apJa gyÓgysze.rtárát. A "Negyedóra az Arany ~~ 
gyalhan' cimü rádiójáték január 1:6~án Ungváry_. Katica 
és Ti.!ha Jóska eskü> öjével befejeződlött és csak ezutá.n 
kel ülhet sol, hogy ennek a földJön járó, eleven hatóerejű 
'r.ádiójlátéknak a szalmna felé megnyilvánuló külön hMó
e;.ejét szaktapunkban lldértélrel.jük Addig csak annyit 
ál •.apitrmk meg, hogy a "Negyedóra az Arany_ An:gyal
ban' nem csupán a magyar közönség felé végezte el a 
legkomolyabb nevelő munkát egy kitümő il'Ó hangján és 
kitünő szinésze:k ját élkráal ker·esztü1, han~ a mi 'S!Zak· 
mánikat is meggyőzte a !k.özösségi ut igaz:ságá!ról., 

Kik játszottak az "Arany Angyalban"? Katica: 
Romváry Gertrud, Ungváry Mooyhéxt: K~eun~ny Lá;Sizló, 
örv·ÖS Imre: Lengyel Vümos, Tibai József: Szendrő Jó~. 
zsef, Klotild: Pártos Erzsi, Serle,<; Andris: Joó Lás.?;J.ó, 
Benkő t ani tó: Kőmüves Sándor, Zong atya1: Baló Ele
mél, Valdai Eg<>n: Horv.át(h TWadar~ Bakos Gergő1: 

Mányai Laj-os. 

Egy év szakmai krónikája. T,ermészetes, hogy1 

nem •tudLun~ és nem is aJ.{._ar tunk veretőcikkünk
be mindc~ü belezsufolni egy év szakmai t&rt<ine~ 
tébőL. Hogy mindeme rámutaihassunk elég let~ 
volna, ha v<\g1gkisérnők egy év poLi1Likai esemé-, 
nyelt. Ezekben az eseményekben, ha nffila görbe
tükörsze.rüen is, mindig megtalá1jn!k a, magunk 
l<ülön meamozdulását. A nagy és oldalan harcok, 
a• padtás 

0
minden árOI1 való IDE;glhllrtásáért, egé-

5zen a Maayar Do\gozok Pár bja "ne<galaknlásái@, 
mely nálunk is véget vetett annak ruz áldatlan ál-
lapotnak, hogy emberek nlinden szakérte~em, siíl 
gyakran becsülelesség hijjá.n üljenek olyan he
lyeken, ahová a régi párlszemponlak lhely.ezté,k 
őket. Anól is beszillhetnén!k, lb.ogy lb.a Székelyj 
Jenő szerkesztő elvtársunk, mondjuk három rossz 
tikket irt a lapban, akkor Málkus Dezsőnek pár<!r 
u:lasitásra ugyancsak meg kellett inüa hárolll 
rossz cikket. Tárgyilagosan e!rnondlhatjnk, hogy 
az év komolyabb eredményei a rni szakmánkhan 
D.s a:rra az időr·e esnek, amikor megszüntek ezek 
a testvérharcol\ és legalább ezen .a vonalon nem 
kellett fölöslegesen hadakornunk És nem vol
nánk becsületesek, ha r á nem mutatnánk az el
IllU! t év eredményeiveJ. loa:fJCSOlatosan Szakosz±á\
lynnk •titkár ának Jár adhrutatlan €s eredményes 
munkájára .. Leginkább az ő müködésén keresztül 
mérhetjük le Szakosztályunknak egyre ~nkábh 
a szocializmust épitő népi demokrácia sikján ln
tó müködését és eredményeit 

A MAGYAR GYóGYSZERTUDOMANYI TARSA
SAG ELőADASAI JANUÁR HóBAN Az Egyetemi 
Gyógyszerismereli Intézet (VIII., űllöi.uí 26. III. em.)' 

'A. GYóGYSZERtl:SZ 

tantenrtében fél 7 órai kezdettel: Január 14-éJl. Előadó: 
dr. Clauder Ottó. a Richter· Gedeon gyár fömérnöke" 
Tárgy: -A makromolekulás vegyületek. ·-· Január 28~án .. 
Eiöadó: dr .. Halmai János egyet .. m .. tanár, Tátgy: A 
gyógyszerészet története. oktatása és annak jelentősége. 

·(Az ,;Uj tudományágak és uj szempontok gyógyszerés~·· 
képzésünkben" c,. sorozat 9 előadása .. ) 

SYNONIMA - VÉDETT NEVE.KL Kiküld
tük a Iapokat előfizetésre dr .. Hanlos László kar
társunk ilyen eim ü tudományos gyüjtésér e.. ör
vendetesen tapasztaltuk, hogy rnilyen nagy ér ... 
deklőclés nyilvánult meg, főként a törpegyógy
szeitárak tulajdonosai részéről Tekintettel azon
ban aii a, hogy e hézagpótló munkát el akarjuk 
juttatni a szakma minden gy~gyszerészéhez, kér
jük kar,lár sainkat, ker i ts ék elő iraHúrukból a nekik 
!<iildött válaszos-levelezőlapot és annak megren-' 
delő részét a legsürgősebben juttassák el szakla
punk kiádóhhatalához. Ez az ár ugyanis előfize-
tési á1, meg,ielenésc ;után lényegesen dr·ágább lesz 
és azt szereJtnők, ha minden egyes kartársunk 
ezen a kedvezményes áron jutna hozzá dr. Han-
tos László kadársunk könyvéhez • 

Csak egyetlen könyvet .. A Kazay Endr:e, Gyót,rysz;e.
rész Otthon l~Szén~ szerkesztős-égiink!be a ,következő 
kQnyvado:m:inyok érkezte&: SolochDv: A C~'endes Do!Tl 
{'5 kÖtd) Raáb József gyógyszerész., Tiszalök; Stefan 
Zweig: Bucsu a: tegnaptól (l) k:ötet) Lázár Dezső

gyóg~ szei·ész,. Németlad. 

AZ 1949. JANUÁR Hó 21-ÉN MEGTARTANDó 
GYóGYSZERÉSZNAP PROGRAMMJA: Dr .. Mozsonyi 
Sándor egyetemi ny .. r. tanár: A gyógyszerész szem_ 
pontjából fontos ujabb gyógyszerek (Folytatás),. -
Dr. Vitéz István egyetemei magántanár: Vaccinák és 
ojtóanyagok.. - KaJán János gyógyszerész: Isotoniás 
injectiók és szemcseppel{ ké,szitése a recepturában.. -
Az előadás helye: Egyetenü Gyógyszerészeti Intézet

1 

Bpest, IX, Hőgyes Endr-e-u .. 7,, délután fél 7 órakor. 

Válasz ujévi iidvözletekre.. Hatvani Béla miniszteri 
. osztálytaná-csos kartár·sunJk: és elvtárSiliirlk :ID!€gkért ben-· 
nünk.et, hogy a nevében megkösZ.6ndük és egy:b-em: az ő 
njévi júkivámságait tolmácsoljuk mindaz.oknak, akik ne
ki az ujév alkalmtJával •boldog és munkás ujesztendőt kL 
vántak 

Petőfi gyógyszertár' A debreceni Magyar Kwo:rua 
gyógyszert-árból Petőfi gyógyszertár· lett. Ujra felhasz
náljUJk az alkalma,t, hogy érdeklődő ilmrtársaink szá
mál-a lekÖ!zöljük, hogy milyen neveket tudn:ak adni a 
régi és ma már nem korszlerü, gyakran demokrácia ei .. 
Ienes g:yógyszertári elnevooések helyett. Kabay János, 
Kazay Endre, Wlnkler Lajos, Thán Eároly, Fényes 
László, Petőfi, D6zsaj György, 8z.abadság, Táncsics,, 
KöztárS!lság, Ady Endn:·e, József Attila Tessék válo~ 
gatrJ. belőlük, hogy mlnél előhib ne e:s:ak belÜl meujen 
át egy természetes és sz.ükségs:rerü változáson a ma
gyar gyógyszerészet hanem annaJk .külső képe is átala~ 
ku!jon ' 

Az orvosi szaklapok uj megjelenési rendje. A Ma
~ Orvosok S,z.a!bad Szaksrervezete elnöksége hatá~ 
l:ozatot hozott az -orvossz.aikszervezet kiadásában megje_ 
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NERVOPLIST ÖRKÉNY 

HERVIHOTOH1CUM SEDATIVUM 

FERGlODI N CUM ET SIN E IIRS 
ÖRKÉNY 

ORGANIKUS VASKESZITMÉ~Y 

NOVOLIX ÖRKÉNY 

BELSÖLEGtS PARAFFINOLAJ 

lenő Orvosok Lapja, Orvosi Hetnap, NépE'-.. ,g.észségügy és 
Orvo·studomán}i Beszámoló ügyébern A határrozrat éL 
telmébe:n: l) Az Orvostudounányi Beszámoló Jm:'gjelené.~ 
sét szüneteli!eti 2) Az Onosark Lapja, Orvosi Hetilap, 
Népegészségügy a jövö:ben nem egyberfüzve, htilller.n ikü
lön-külön jelenik meg. .31) Az Orvosok Lapja nern1 he_ 
t;enkénrt, hanem kéthetenként f'og megjelenni jeJ1enl~gi 

ter jedelmébem., az Orvosi Hetilap szint'én ikéthetenként, n 
jelenlegi terjedelmének kétsze-:roesén, a Népe·gészségügy 
továbbra is kéthetenként Jelenilk n\eg, 

Huszár János magatartásával sza!kos:ztálJ'U:nl;;: ver
zetősélge is foglallkozot t A francia bányászoknak népi 
demolcráciánk minden doLg;ozója eliküJdte a maga fillé
r·eit .. Ez a munlkásság szolidiaritása.. HusZiá,r János meg
tagadtar ezt a szolidaritást. É.ppen ezéa:t nekünk is ki 
kell közösitenünk őt soraill'ld>ól, Hus•z'ár JánosruaJk nen~,: 

lehet helye sem a szaJkszett·1V!€zietb.Em, sem - a murrlikahe. 
lyén. Ez t'ezetőséigiin!k határozata. 

Hibaigazitás, legutóibbi szaklapuukba, már lap
zárta után adtuk le azt a hírt, hogy dr Kenéz E:ndr,e 
kartársunk a Teriánál történő müködése mellett a 
Pharmacia gyógyszervegyészeti gyár vállalatvez,etője 

lett. Ehhen a kis hirben ,nléY'?Sere történt, melyet éppen 
a lapz.árta miatt már nem nézhettünk át a rendes re~ 

\izió után. Iermészetesen örök rej"bély marad; ho.gyan 
szedett a mi derék és jószállldléh_-u nyomdásZunk dr. !}.e-· 
néz helyett d'r, Deér-t Mi talán annyit jegyezzün:W. 
meg: az .sem jó, ha a nyomdrász. évtizedeik óta! nyom 
egy bizonyos szaklapot, minden gyóg~-szerész nevét is~ 

meri 'és igy rengeteg alkalom kinálkozik az egyes ne
rvek szesr..é1yes össz.ecserélésére .. 

'. 
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~------------------------
Figyelem! 

2' drb 
10 • 

A.rz tiUe&~r,tt 

vr:.. ~g-er:. 
ILGEDRIN 

~ 
,6f-

dato.m.t~iUa.ra-it6 
kúrz.Uméh~ntú 
&.eátne&~ micték
~en ee.s.rzáetitotta.. 
Fogyasztói ár : 

1 80 Ft. 
8.- • 

Beszerzési ár: 
1 02 Ft .. 
4.53 • 

1 b 0!• 
+ 20'1o f. a .. 

----------------------------~ 
B. S" Jó mag)'arság: Panaszolod, hogy mi, aikik a 

szaklapot irjuk, '· nem tudunk magyal ul,: Mindjárt meg
állapi tod, hogy eg~ szer egy cikkünikibe:n ·a.zt irtUJk: "áL 
bt::sz'élil;:: az anyagot". Igazad vrun, hogy magyal embe1 
nem be:szél át semmit, hamem megjbeszél és, ha jobban 
és huzamosubban meg aln11r ja beszéleni akikor megtár
gyalja a fel~e.u:ült kéx'dések~t Ha ,erz; a mondatot én 
irtam le, akko1 én Ülam rosszul, ha más, a:IDkm más 
il ta rosszul Mert a :roagyat ember á til hat, át is szöve
gezhet valamit, átmehet a m·ásiik oldalra, sőt át is álL 
hat, de a felmerült problémákat csak rnegbe.svélheti. 
(Sőt, aki "át'' mond:, az "bét" is mond.) Az "aki'' 
használatára vonatkO'zólag azonb[J.ll már:r n:ern. adumik 
lgazat Mert igen soksz.or a besz.éd 1és ·a stilus dinnlm:i_ 
kája megköveteli, h.ogy "aki" helyet egyszerüen azt 
l.rjuk, ,,ki .. ' Ezt nagyon jól tud!haija az, ki ismeri .a 
roagyar ny,elv belső törvényeit, de nem is sejti, ·aJki csak 
n;fféle böngészője a magy·ar nyelmek, 

ötágu liOrona: Minde-gy az, hogy ön ,gyógyszerész-e, 
vag:y laboráns és, ha mindegy, nem számit, hogy vé
letl<-.nül egy laboráns szaJktár.sunkról van sz.ó. De az 
már számit, hogy ön az 1949. _ik 1esztendőrre ugy ktván 
ne-künk boldog ujesztendőt, hogy, amint ez illett név
jegye balcSücskében az ötágu korona is ott ék~kedik. 
Hol él Ön, kedvBs szaktáÚU!nk '! Mit jeJfk.é·pez ma .ön
nél ez az ötágu koiana? És ez a diyatból kiment jelkáp 
egy letünL kor jelképe, hogyan kapcsolódik be a ma.. 
gyar népi demolill:·ácia uj ·ötéves tervének kialakulásába 
L€ga1ább húzta volna ki vagy takarta volna le, vagy 

-·-··-· --------
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mgasztot'á vo1n:a át, mett, hal ~rná:l: igy küldte el, a.ki001." 
nyugodtau hozz.áirh:atta volna azt is, hogy a~:ázat'os 
üszte'}étcm és még sok nlinden egyebet, amit cs-ak a
mult l'€1i:vizitumraiból egy ötágu koronáv-al kapcsolatban 
elő lehet kotorni Éppen azért ait -ajánljuk, hOgy h~ 
van még ilYE!Tl névjeg~'e, süllyessze el és, ha Vf~ki na
gyQIU,_,~:::i\ áncsi nemesi -okievelére, men.ien fel hozz.á sze,
mélyesen, ülfene.k össze, vitassák: meg és tárnasszik fel 
\ ;tatlwtai.Janul é1demdús ős-eilket. (Jól megnéztük: öt_ 
águ ko-t o na \olt és nt2Jm öt,águ csillag ) 

Ung\' ál' J. József, Te:m:esvár: A küldlö. t, igtOO értékes 
a.nya.got átadtuk a Gyóg:i-szer.észi Muz."Boum szárrná.ra, 
amely azt a legn.-lgyobb köszönettel .fD'gadta. Azt az. 
18819_es gyóg~· szerészi e.skti-.szöveget l"Egközelebbi sz.aki

apunl\:ba:n mi is lt !~özöljük 

B K. : ön keve3li az "er:élyt", amellyel Dudás Kál
mán kaüá1 sunk cgy<::.lÖt:e még tisztázaUam: multjára és 
iga.t:o:á.ü Üg;) ére rálmutattu:nlk Mi most az 'egyszer kü
lömélemén~en va-gyunik, Me:rt, ha Dudás Kálmán orosz 
\·eJ·sfolditásait az Uj Világ kan:úc.sonyi -és -ujévi szláma 
az első old~:lán }{ÖZli, akkor nekünk sem sz,ubad tüzet
okádnunk Ob ke\''és ember v·an 1ebben a szakroálban. 
aki igazi érték és ·annyi recnlber páváskodik é:rderotele
nül nem megfelelő helyeken, ihogy ügyelnünil.t kell az 
Ad,ékcinkre .. Me1t, ha ml iki tudjuk várilli a szak.szer';\7'6-
:z.eti igazolóbizottság végleg-es állásfoglalását, akko-r 
kartál s is kivárhatja A Világ megy tovább és nem 
~'>zabad letag·adnunk, hogy Dudás Kálmán tehetséges 
ember és kiváló versforditó. 

-----------------------------x Használt planinát keresünk uuegvételre. Cim 

a kladóhivata1han. 
xEgy táramédeget elcser-élnék tinctmaprésé-rt, ér• 

tékkülönbözet kiegyenlit·ésével Gró& Széchenyi gyógy

szertár, Berettyóujfalu. 
x Psol'imangán injectiót ker~ _értesitést kér: köi

ollvos, Somogys·zob. 

' 
Megjelenik haVQllta k4t...". 

Soorkesztőség éB kiadóhivatal• 
IV, Veres Pálné-ultca 88. l. l 

Teled'on: 38&-126. 
Hivatalos órák: 9-5-ig .. 

Főszerkesztő: 
SZÉKELY JENő 
Felelős szerk<sztó; 

HARANGISANDOR 
Felelős kiadó: 

BARTMANN TIVADAR 
Laptulajdonos: 

a M M.. Sz Szakszetvezete Gyógyszertári Dolgozók 
Szakosztálya 

Ho!fmwm Józoef.nyomda. Bpest, VII, Kazinczy-a. 5. 
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Dtó~ai 
gyógyárunagykereskedés 

Ismét a békebeli feÍkészül!séQéool áU 
b.. ueuói rendelkezésá-e, 

Távirati elm: Pharma~bemla 

Simonyi Pál 
gyógyáru~agykereokedcS 

Budapest, VI., lókai-tér 3 
Waldheim tabletta és tea . magyarországi 

lera.kata 
Az, összes ~ ~l· és k ü 1 f 61 d 1 
gyogyszerkulonlegesságeket, · 
drogot, chemikóliát raktárról 
szál)it.. 
Gyors és pontos expediálás 
helyben és vidékre. 

Telefen: 123·269 

Budapest, Y.; Gr. Klellelsllerg·u. 
, T e l ~ l a n : 

Budapest 
12 D--US. l ,U-11 ti 

UJ! . . 
TehénteJ + rizsnyák + dextrin•maltose 

LICTORIZIIN 
normál csecsemé táplálék. 
MegslMintetl a megbizható tej be· 
ozerzéaánek és .!tartáaónak gondját. 

Korlátlaa llllomtyiségben kapható. 

Hyperthyreosis mlnden fajtáiának kezaléstre: 

T l l -CHINOIN 
(2 .. aminothiazol·succinat) 

Biztos hatásu 1 Nem áratlnu!ls 1 

25 és 50 tabletta (egyenk"-nt 0."7 g-) d ' h ~ " ere eit p iolában 


