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ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI SZAKSZERVEZET 

GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK HIVATALOS 

AZ ELŐADO PROBLÉMÁJA 
- Tömegoktatás -

A továbbképzés megindulásának közeli 1 emé
·.·~~:~~;~; a továbbképzés mikéntjél illetőleg, még az elő
l rendszeres munkája előtt célszerű volna vitái 
felidézni. E cél szolgálatában· irádtak az. alábbi 
sorole 

·. · A továbbképzéssel kapcsolalban az előadó p1 ob/é
mája, ha eredményes munkát kiván elóni, /iét kerdés 
sikeres megválaszo!ása .. Elsősoiban mit tanitson, má
sodsorban, de nem utoljára, hogyan tanítsa azt. 

Mig a közlendő anyag UJ désében annak méihe
lellen so!wságával kell megküzdenie, midőn abból a 
!1(/Ó{fo•i.SZel észt tényleg elsőd/egtsen él intő matél iá t 
P~~~y~~~{z~~:k;:i; a >>modus quo«, a közlési mód lekinteté
hi meglehetősen szűk !w elek Amlátozzák, 

időben, m,ind lehetőségben. E két alapuelő 
köiü/rnéiiu ily nagyfokú ellentétessegének ludatos 
WI.sme1 és e ter emlí meg azt a feszzil ;éget, amely aztán 

íthetellen áramjo11ása lesz a továbbképzés szel
lemi malo/ jának. 

A továbbképzes anyagának ldválasztásánáltdbb 
kell szem előttimtani. Elsősoiban nem 

megfeledkezni az előadónak an ól, hogy 
/eflt1láiíb ís eleinte, hallgatósága tudásr a és képzell

nézve igen vegyes lesz .. Me1 t, hogy valamennyien 
nk/N"''" gyógyszerészek, az csak papiifolllw szu int 

homogen.'izá/ni őket.. Egyik csak pá1 éve, másik 
évtizede hagyta e/ az egyetemet Ismét más az új
dszer szelint 4 évei végzett, viszont lesz közöttük 

régi diplomás, 'esel/eg még >>piws indexeS<< is. Az 
egyik meglm'lotta az érdeklődését, figyelemmel kisérte 
a tudományos gyógyszerészetfejlődését, míg a másik

eJ re se módja, se ideje nem voll eddig. Az előadó
. nak tehát akawa, nem akmva, eleinte >>középutal<< 
kell keresnie, amivel pe1sze egyik fél sem lesz teljesen 
megelégedve .. Ez azonban csak kezdeti nehézség, me1 t 
»A GyógyszeJész<< hasábjain rendszeresen megjelenő 
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továbbki!pző köz/emenyek hozzájárulnali l/lajd az 
egyöntetű tájélwzollság kialaldtá.sához .. 

Másik Iendldmilfonios szempont a továbbképző 
anyag kiválasztásánál az, hogy a gyógy.szerészi 
továbbliépzésben a gyakorlati oktatáson kell a hang
súlynak lenni, mert a gyógyszerészet mint gyakorlati 
pálya elsősorban manuális /abOJatóliwni szakéltei
met kíván. Az igazi megbízható szakemba a meg
kivánt művelelel minden szakaszában tudatosan és 
eredmenyesen hajtja végle Ehhez azonban pontosan 
kell tudnia azt, hogy miért teszi azt, amit éppen 
végez es ahogyan azt végiehajtja, sőt ezen túlmenően a 
felmerülő kisebb JCndellene.sségek olwzta nehhségeket 
is önállóan képes áthida/ni. A gyakorlati tovább
ki!pzés mellé kell tehát szo1osan 1endelni az elméleli 
továbMépzest. Ez nem jelenti azt, hogy az elméleti 
képzési e ne lenne .szükség, hanem azt kívánjuk csak 
hangsúlyozni, hogy a gyalwr/ati Mpzésnek legyen 
meg a kellő elméleli alapja is .. Azon lünődve, hogy a 
gyógyszerésznek mi mindenben kellene jállasnak 
lennie, hogy jó laboratóliumi szakember legyen, nem 
r ilkán olyan ter ülele/a e is bukkanunk, amelyek eset
leg az egyelemi kiképzés szempontjából is figyelmet 
érdemelnek Csak példának ragadom ki a méJ·[eget, a 
gyógysZCJ ész egyik legfontosabb munkaeszközét .. A mé
Iés, méricskézes jellegzetes mesterségbeli velejárónk, s 
ha a művelellel, annak vég~elwjtásával nagyjából 
lisztában is vagyunk, magával a mél Zeggel minl mű
szeriel, aiUlá/ kevésbbé. A gyógyszertárban fellelhető 
különböző mér legfajfákat még meg tudjuk külön
böztetni egymástól, de azok szeikezeteről, anyagáról, 
áJialában technológiájáiól vajmi keveset hallunk 
E1dekes véletlen, hogy midőn a jó gyógyswész jel
lemzésére azt.szoktuk mondani, hogy jó anyagismerete 
van, ezt az érdeklődési kört a merlegre eddig nem ter
jesztettük ki.. Mennyive/ jobban tudnák kimélni a 
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A Gyógyszerész 

méT Zeget, ha annak szeJ A ezelevel is tisztában vol
nánk. Hány esetben magunk is Tendbehozhatnánk 
kisebb-nagyobb hibáját s nem állanánk teljesen tehe
tetlenül abban a pillanatban, mikoi a méJ leg >)/ossz<<. 
Mit jelent ez egy istenllátamógötti falucska gyógy
szerészenek, ahol a szomszédos utcákban nem lakik 
mérlegkészítő Minél finomabb, éÍzékenyebb egy mér
leg, annál komp/iliállabb a sz ei kezet e, tehát annál 
fiönnyebben faidu/hal e/Ő va/ami /€nyegte{f/1 ZQVQ/, 

. ami ugyan a méi/eg használatát alwdálgozza, viszon l 
mi magunk is Tendbe tudnánk hozni, eselleg egy meg
lazult csavar meghúzásával. Anm;ifele szaAértőséggel 
felwháztuk mái a ggógyszeiészt, úgy vélem azonban, qz igazán nem ártana, ha egy kicsit méi legszaMrtő is 
lenne, elsősoiban azért, hogy a mérlege jóságáról meg 
tudjon győződni. A laboratói iumi üvegeszközöltkel 
szemben még tehetetienebb és kiszolgáltatottabb a 
gyógysze1ész, és csupa >>álizemeiemből« nem /,üfdle 
vissza a szállÍtó cég nel' az exszikkátor!, biii ettál, stb .. , 
bárménngiie is hasznavehelellenek oollah, Lehetne 
még számtalan példát hozni, de e SOl ok célja csak 
gondolalébi eszt és. 

Hasonló módon csak egy kiJ agadott példával 
,_ szeJelném ózékeltctni, hogy a továbbképzés másifi 

nagy pioblémája, a >>hogyanlanitsunh<< kéldésében is 
új uta/wi lehet és /ie/l lwesniink, Tudjuli jól, hogy 
/abowtóiiumi míivelelet e/sajátilani csak laborató
liumban le~1et.. Oktatási vonalon ezt úgy oldjuk meg, 
hogy egy előadás Imetében ldséileti bemutatással 
demonstráljuk az illető művelelet.. AM közel iil, jól 
látja eseileg a 1 é' z/eteket, de meg az ő megfigbelése 
sem leljedhet ki a lcgapióbb, de viszont ugyanohkoi 
lényeges Iészlete/ue A hiséi/et magát az előadót is 
Iwrlálozza, amennyiben a ldséi let bemulatása. hözben 
nem nlindig akko) van szabad ideje, amz/;oi sok volna 
a mondanivaló]a Emiatt azután pontos lészlctcl<el 
nem tud kellően liihangsúlyozni. E l/envetésliént 
lehelne felhozni, hogy a hallgató a labowtóriumban, 
mikoi maga is f,égzi az előadáson látott ldséi/etet a 
laboratóiiumvezető iiányításával, ezt a hiányosságat 
kipótolhatja .. Sajnos, azonban nemcsak a labowtó
rium gyalwi/ali lehe/őségei kOI látozottah, hanem a 
távoljövőben sem eléi!zclő áb1ánd, hogy minden/ii 
me/lelt álljon ott egy labOI aló I iumvezet ő: Mái pedig a 
laboratóiiumi mzmha igazán individuális, tehát, Iza 
valahol, al<iwi e Iéi en van sziikseg individuális 
oktatásw Pr oblémánl< tehát az, hogy az e/mondotl 
nehézségek ellenéle is miMnt lehelne »lömegoklatás .. 
sal<< eiedméngesebbé lenni a labOiatóiiumi kihépzést .. 
A f i lm ok t a l á s n ak a bevezeté;e a labowtó
Iiumi műveletekiől szóló előadásba valósziníilcg ál
hida/ná a nehézségeket Nagyban liivctitve a ldséi le
tezést, a mziszert mziködés hözben. Lassilott felvél el, a 
kép megállitása, esetleg egy J ész újw lepergetese stb., 
lehetőseget nyujtanak egy eljáTás núnden Tészleté
nek és részletfinomságának olyan méivű ismeJiete
sére, hogy az mindenld >>Szemelátláia<< mcnjen végbe .. 
Pillanatnyi/ag talán még nem megoalósitható, de egy·
általán nem twtozik az ábrándiilágba, hogy sziíies 
fi!mszalagiól tanitSZik egy liiiáZás menetét.. Lehelne 
több példát is megemliteni, de a továbbképzés szem
pontjából nem u w ls ó so I ban jöhet számításba az a 
körülmeng, hogy vidéld tanfolgamoliia lczzfazó c'ló
adó a megfelelő filmteke~ccsel tás/;á]ában olyan elő-
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adást twthat, amiie eddig legfeliebb cscd, egyefemi 
váJOsokban nyilott lehetőség., · 
, J óualiúinő a gyóf!yszerészeli lov~bbképzés terüle-' 

ten. de meg kell emlztenem, hog11 hang ügyes fogás 
(<>Gnff<<) mmadtcsak egy felzetseiJes JdséJ/etező tudó< 
tulajdona, me1t az nem voll megöiöldtve mozgóképen. 
Esetleg ugyanazt a fogást évtizedek mulua újból fel 
kell fedezni. Igaz, hogy sok kiváló tudós lwtató közve~
len köll1yezete eddig is elsajátította, >lelleste« az .illető 
különleges kézügyességél, dc igy zs meglörténheielt és 
meg is IÖI tént, hogy ezt a tudást másod-harmádkézböl 
továbbadva, a végén olyasua/ami !w ekedett ki belőle 
amiie saját szellemi apja sem ismert Iá .. Egy újszer!J. 
eljárás megismerteli!<ére még a szakemberek szá
máT a is az írot! szöucg me ll eit o mozgókép a legalkal
masabb mód., Valójában ezzel »publikálható<< csak 
gyalaan az eljáTás legfinomabb I észlele ü. Gyakorlati 
bizony_ítéki!Ji n,em kelf messziie mami .. ;1 tudományt 
es a kezugyessegel r alan a legnagyobb me1 lekben össze
kapcsoló tudományág, a sebészet mái régóta és 
si1w1 el alkalmazza a filmoklatást. AllalátQ/Z minden 
oldal ásban egyi e nagyobb leiel hódi! a filmoktatás, . 
miö l ne lehetne ezt bevunni az egyszel zi laborató-
I iumi manuális míioe/elek tomeyoktatásá1a is. \ 

>>~1il« és >>hogyan<< tanitsunk a lováúbképzőtan
folyamon, ennek a megállapitása és megvitatása 
c/sŐiendű fontosságu A felhozol! példák találl 
szalwi/anak vagy utópi sZii/;usan hatna/,, de nem lesz 
káibaveszell idő' az, amit új utak !w cséséneli szenllt
liink, még aHo I sem, Iza a >>I égi medei ben'' is sok· 
be pótolni valóTik van. V ég !z Antal dr .. 

, V. ~· PODCSAJlo;OVA: RÉZMEGHAT ÁH O-·. 
ZASI MODSZEREK. (Metodi opredjelenija mjedi.) 
Kohászati könyvkiadó, Szvcnllovszk--l\loszkva, 1 947·. 
(156 old.) . . . · 

A szerző összegyüjtötte az analitil;;aiiiodalo~ubtnl 
található rézre vonatkozó tömérdek módszert és ren
dezve sorolta fel, olymódon, hogy a kutatónak mc·g-<' 
könnyít se a feladatnak megfelelő cJjá1 ás ki\.ál'asztását.' 
Először szám os minőségi rcakciót ír le. közötte nagy_"" 
szám ú csepp- és milno-módszert Itt írja Je a szcrz_ö 
Tananajcv t anán al eg) üt t kifejlesztett kadi11ium sztilfi~ _ 
dos eljárását, amely éizékeny, fajlagos és gyQrS~ .. · 
Ugyancsak itt esik szó sol~: szerves ·reagens használa":" 
táró! és a réz által és indukált Icakcióról. 
A következő · 
tit r im etriá s, 
lmográfos, kolmn· ner>uas, 
meghatározási mód 
lékek és jól bevált 
utátm felsorolja az 
és adatokat. Itt 
által gyártott 
mertetésével. 

J>f or gá c sm entes ·c~:' lj~',~~:'~';~~,'~",''~~·; hogy magát a p, 
határolt helyen savval megmaratja 
és az ígJ· nyert csepp folJ használja fel kalori-
metrikus vizsgálatra. Igy határozza meg például--aeé~ 
lokban a rezet káliumferrocianid os módszerreL Az. 
utolsó fejezet a kohászatban használt különlegcs és - · 
gyorsmódszereket ü ja le 1\Iint általánosan használható: 
gyor smódszett a következő eljárást ajánlj 3 : A ter:-. 
mék oldatából a rezet le' á lasztja szulfid alakjában 
kadmiumszülfiddal, ezt feloldja és a kupri ionokat 
jodometriásan titrál,ja. A könyv 854 üodalmi ""'"w' .. 
idéz, közötte Winkler· I. aj os, Szebellédy és Vastagli 
munkáit 

Vnkov Konstantin 
(?llag~yar Kémikusok LaPJ''!·. 

A Szovjetunió 
tudományos . eredményei 

szerkesztés 
p. ll. Zsukovszldj akadémikus >>Botanika« 

1938 600 o.) cím ű Jdinyvénel,< szer
·.·.•·•··· Ji:1esz,té;;e a moszkvai Timit,jazev almdémián tör

tént. A szerző szándéka az volt, hogy megismer
tesse a· növénytan elemeit azokkal, akiknek fog
lalkozása kapcsolatban áll a növénsekkel : ugro

-j10musok, növén~;nemesítők, növénygyü,jtők, Jwr
. t~szek, botanikusok, termelők stb A kollekth 
mezőgazdaságban folyó minőségi. termelés cél
kitűzéseinek mertvalósításában nagy szerep~ van 

·a Dövénytani ismetetelntek. Ezért a szerző szük
ségesnel< tartotta; Iwgy a sejttaunal bőven fog

. Jallwzzon és l<ülönös figyelmet szentcljen a 
·sejtek életjclenségeinek. A könyv meghásában 
figyelembe vette a növényvilág sokféleségét és 
_ \ráltozélion~; ságát, ami kiilönösen a _növényncme
sítők részére fontos jelenség" . 

A növényelmt En!Jlet rendszele szelint cso
JlOrtosította, mivel a >>S z o v j e t ú n .i ó F I ó

. r á j a« című kiad' ,ok is eszerint ,jelennek meg. 
· Rendszerbe >orolja azokat a növényeket is, ame
Iyel< mezőgazdaság, gyümölcstermesztés, zöi<l
. ségtcrmesztés, szu)Jtwpilms gazdaságol<, Imrté
szetek és vadontemlií növények megismmése 

· szempontjából firtyclenl.be jiihetnek. Bővebben 
írta le azolw1- a növén!relw~., a1nelyek á Szovjet
únióban gazdasági szempontból fontosak : tea, 
tungfa, citiOmfajok, búza és rozsfajtál<, tau

. sagilyz, ramié, valamint nálunk ismcl'eilen ipm i 
növények. A szcrző a könyv összeállításában a 
kül!öldi irmlalmon Jdvül szavjet botanilmsok 
munl<áját is felhasználta és örömének ad ldfe
jezést afelett, hogy a szovjet növénytani iroda
lom mennyire bőséges. Különösen értékeli V. L 
K o m a r o v, N I. K u r s z a n o v, Ill. L 
G a.l e nk i n, B. llL Ko z o-P o I y a nszk i j, 
A. I. Ma J y c c v, L. M, Kr e es e t o v i es, 
E. V. V u J f, V" G. A l e i< sz a n d r o v, P. J. 
R o z s e v i t z szov,jet botanilmsok munkáit, 
akilmek a nevével a könyvben gsakran találko
zunk. 

Szerepel a i<ön~·vben több mint 400 eredeti rajz, 
melycket V. K. Z u b o v szavjet művész készí
tett. A rajzokon Idvül több fényképfelvételt is 
találunk, mchel< mind eredetiek. Az eredetiség 

· nagyban emeli a könyv értékét. · 

Az előszóban ismerteti 
a növény szerepét 

a természetben, a növény szerepét a föJd felszíné
. nek a kialakulásában, a növények hatását az elec 
mek ködorgásában, a növények és állatok vi
szonyát. l\Iajd .ismerteti a botanika felosztását : 
morfologia (külsö alaktan), anatómia · (belső 
alaktan), fiziologia (élettan), oekologia (alkal
mar,kodástan), systematika (rendszertan) és nö.
vénJgeográfia (földJUjz),. végezetül növénysz<ic 
ciologia (növén~i társadalmak). 
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botanikusainak 
egy tankönyv tükrében 

S{'jttan, szövfttan _ 
Az I. fejezet a sejtfan é<; szövettan ismerettivel fog

lalkozik 'Iöitéhelmi áttekiniéssel kezdi a sejttan fejlő
déséről J.11egemlit.i,_ hogy a protoplaZinára upnal{wzó 
ismeretek kibővitésében Stras'iburger mLlletl az orosz 
Csiszt;akovnak is mulhatatlan bd~mti vannak _A __ pro
toplas.ma vegyi anallzisét elfJször az O! OSZ L e p esk i n 
végezte. Ismerteti EiigelsnEk az élei jelenségeiTől alkotott 
felfogását is. A seft .alkallér;zeit ismertetve mtgemlfti 
G e r as z im o v kisérleteit ak i a seftmagtól megfosz
tott sejtek élr:tműködé.sét kutatta .. A .sejtekktl végzett 
kísérleteiben a sejükrt fagyasztásnak és érzéstele.nítő 
szack hatásának tette ki .. JHilao-manipulatorral kiilön
féle finom operációJ..at végzett a ~c/iekcn és ezáltal a sejt: 
osztódás norm9-lis lefolyását má~ irányba terelte 

l\1cgemliti [{o z o·- P o j a nszk i }"·nak a pla.szli
dák genelikai és fiziologfai működése terén u_égezett kuta
tásCt.it 

.4. chlorophyllról szerzett ismadek nagyrészét K. 
A_. T im i r j a z e v-nek köszönhetjük. Willstatter 
me! lett {J foglalkozott a lfgtöbbet a chlorophyllal A sq't
osztddást ismertEtve kitmeli A. G. G u r v i cs szoviel 
tudós kntatásait, amdyek szerinl a seilo.szlódás rnegindu
lásában szuepet játszik a sejteknek mitogenetikus. 
sugárzása · 

A szövettan leJ én a következ() szavjet tudó.sof;<_ végez
tek még kiváló munkát :· J( u r sz a n o v és G o l e n
k i n, idk a szájnyílások működésél és surepét tanulmá
nyOzták bdwtóan, továbbá R a-z d o r sz k i jJ ki a 
növények mechanikai felépítésének elemeivel {oglal~w
zott 

Vegetatív szend< 
A II fejezet a növények vegetatív szerveinek 

fclépítesét és sz er epét ismerteti. lVIagyarázza a külön
Jéle magvak anatómiáját, csirázását és vegyi össze
tételét.. l\Iajd a gyökér, a gumó, szár, ágak, leVél mor
fo1ogiai és anatomiai ismertetése köVetkezik.. Itt is 
utal az orosz tudósok munkáira. Ezek közül kiemel· 
kedneh : Petrov, aki a gyökereknek a talájhan való 
tCJjcszkedését tanulmányoztaJ Kamwszkij, ki a 
myeorrhiza előfordulásokat kutatta, A le:J.'antirov, aki 
pedig a levél erczetének, az asszimilációs tennékek 
szállításában végzett jelentőségéről tett értékes meg
állapít{; sok at 

Szaporodás 
A III. fejezet a nóvenyek .szapo1odásiívai 

foglalkozik ElőszÖI a vegetatív szapoladási módo
zatokat ismeueli, majd az ioaws. szapoladás kö
vetkezik. Táigyalja a virág felépítését, allwtrészeil, 
alakjait, viiágdiagiamokat slb A bep01zás lehető
ségeineli ismerletése után a meglel mékenyülés lefo· 
ly.ásái, majd a megtermékenyült pelmjt fejlődését 
magyaJázza. Ismerleli a gyümölcsök és a magvak 
keletkezését, sokfélesegél, illetóleg uáltozékonyságál 

Foglalkozi h Darwin ama munkáival, amelyek 
a megteimékenyitést táTgyalják Kiemeli A .. I 
JI.!. a l i c e v akadémikusnak a gyiimölcsölae vo
natkozó felosztását. Ő a Warming-féle felosztást 
módo.sítolla és egyszeiűsitelle, nem anngira moifo
lógiai, mint inkább morfogenetikai alapon. 

Rendszer és evolúció 
A IV. fejezet a növényvilág' rendszeiét és evo

lúcióját tárgyalja nagy 1 észletess éggel. ElőszÖI 
. töz ténelmi ismertetést közöl az evolúció és a klasz

szifikáció tanának fejlődései Ő/. Megemliti Bauhin 
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Caesalpini, Morison, Taurneford, majd Linne 
munkáit. Az evolúció theoriával kapcsolatbmi 
felsoÍolja azokat a tudósokat, akik az evolúció 
tanának fejlesztésében szerepet játszottak Darwin 
{il nagyapa}, Buffon, K G Saint I-Iilaire, 
Cuv_ier, majd Lamark munkáit több oldalon 
keresztül igen bőven ismerteti. 

Az evolúció tanának megalkotásában a leg
nagyobb érdemeket Darwinnak tulafdonítja Ismer
teti életét, munk4it és a darwinizmus lényegél 
Darwini Marx-szal hasonlítja össze és idézi 
Engels szavait, melyeket Marx sír jánál mondott .: 
>>A h o g y D a r w i n me g a lk ott a a sz e r
v e s v il á g t d r v é n y e i t, ú g y Ma r x a z 
em b e r i s é g t ö r t é ne lm é n ek t ö r u é n y
sz e r ű ség é t á ll i t o L t a fe 1 << Sokat idez 
Darwin műveiből, melyek a növénytamwl vannak 
kapcsolatban. 

A továbbiakban foglallwzolt Hugo de V1ies 
munkáival .. Ismerteti a mutációnak ielentőségét 
az evolúcióban Megeinliti, hogy de V1 iés publiká
ciójának megjelenése előtt Ko r z s i n sz k i j 
akadémikus már foglalkozott mutációs kíséi letek
kel.. Ezekről j{önyvet is ír t J>Heterogenezis és euo-

. lúció << címen. 

Timirjazev 

Mendel keres_ztezési kiselleteinek ismerte
tése után 1ámutat a darwinizmus és a mendeliz·
mus közötti ellentétekre és utal arra a harcra, 
amelyet a reakció indított Darwin tanai ellen .. 
Ebben a harcban - Darwin tanait védve és 
terjesztve - legjobban kiemelkedik a nagy 
or osz tudós Klimeni Ar kadijcuics Tim ir jaz ev, 
akit az agronomia atyjának tekintenek Timil
jazeu növényfiziológus és anatomus volt, de 
ezek a tudományok megkövetelték, hogy más 
tudományágakat is elsajátítson. Ezért hosszabb 
időt töltött Németországban, ahol Bunsen, 
Kirchboff és Hofmeister laboratóriumaiban dol
gozott, fizikát Helmholtz és Cr ookes-nél tanult. 
Londonban Hegginsnél astrofizikát, Párisban 
Boussengonál fiziológiát sajátitott eL Miután 
tudását a fizikában, fotokémiában és spektrál
analysisben kibővítette, élctét a chlorophyll 
tanulmányozásának szentelte és különősképpen 
sokat foglalkozott a ch! or ophyll, valamint r okon 
vegyületeinek spektrális tulajdonságaival. Fel
adatul azt tűzte ki maga elé, hogy a fotoszintézis 
jelenségeire fényt derítsen.. Abban az időben 
állította fel Helmholtz az energia megmaradá
sán'ak törvényét Ennek alapján tanulmá
nyozta Timirjazev a fotoszintézis energia-olda
lát. ő előtte az volt a felfogás, hogy a zőld 
növények fejlődésében a napfény sárga sugmai 
játsszák a döntő szerepet. Timiljazeu pontos 
kisér letekkel bebizonyította, hogy a ch! or o-· 
I?hyll képződésében vörös sugarak a fontosak. 
ő ismertette először a chlor ophyll spektrumát 
és először mutatott rá a chlorophyll kémiai 

. és optikai szeniíbilizátöri szerepére .. Az energia 
megmar adásának törvényét elöszőr alkalmazta 
a zöld növények életfolyamataiban, először 
bontotta szét kémiai úton a chlorophyllt és 
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elkülönített belőle egy zőld és két sárga kom
ponenst ü spektrális szempontból tiszta zőld· 
pigmentet chlorophyllinnek nevezte el. 

A fotoszintézis tanulmányozása közben _ 
mivel ez a széndioxyd átalakulásának alapján. 
történik .·- sokat foglalkozott gázanalysissei 
is. E celból speciális eszközöket konstruált 
mclyek közül említésre méltó gázpipettája é~ 
a >>phytoadino~Je,ter << Utóbbhal a levelek fény-
elnyelo kepesseget tanulmanyozta. · 

Bár: a kvantum elmélet Timú jazev néhány 
tételét módosította, mégis, munkáinak sokkal 
nagyobb jelentőségét eredményezte .. 

A fotoszintézis ter én végzett 35 éves mun-. 
kásságáról Londonban egy előadáson számolt 
be »A növények kozmikns szerepe<< címmel. 
A tudományos munkáiban kísérletező és mate- .. 
rialista volt Egyike volt az első tanároknak 
akik előadásaikat kisér letekkel demonstrálták, 

A vitalista elmeletekkel egész élete folya
mán harcot folytatott és Oroszországban ő. 
vezette he először Dan, in tanait. Szelinte: 
a XIX. század nem a gőzgep és a villamosság, 
hanem Darwin százada .. Dan\in híres könyvét, 
>>A faj ok keletkezése tcr mészetes kiválasztódás 
alapján« ő maga fordította Ie orosz nyelvre; 
Darwinnak a fonadalom előtt megjelent orosz
nyelvű művei is az ő munkásságát dícsérik, 

Az időben kerültek nyilvánosságra Mendel , 
keresztezési kísérletei Mendel kísérleteit ő is' 
ellenőrizte és bizonyította, hogy azok nem 
mindig helytállóak. '\ Mendel magaszta:ására · 
irányuló törekvéseket sovinizmnsnak és a kle
rikális reakció darwinizmus elleni hadjáratá
nak tulajdonította 

1\licsmin és T-iszenlw 
Mendel tanait I V MiCsw ~n és T. D. Li.sienko, 

a közismert szavjet tudósok vették később alapos 
lnitika alá. Micswin a távoli rokonok keresztezcsé
vel új és éJtékesebb gyümölcsfajtákat tenyésztett kL 
és megbuktattaamendeli genetika törvényeit. T. D. 
Liszenleo akadémikus- J\llicsurin ldséiicteit ·elméletileg 
is megmagyarázta. Szerinte az öröklődés átvivői 
nemcsak a cluomosomák és a genek, hanem magUk 
a sejtek, illetőleg azoknak más alkatrészei is. Kísér
letileg bebizonyította Micsurin tanainak helyességét 
az élő természet tervszerű átalakításában Weismann,' 
J\lendcl és Morgan idealisztikus öröklődési theoriá- · 
jával szembelL Az idealisztikus szemlélet a biologiá
hall az élő testet két különböző részre osztja; a 
közönséges élő testr e, amelynek nincsenek. öröklődési 
tulajdonságai, változásoknak és átalakulásoknak van';' 
~ak kitéve; tehát fejlődhet. A másik a specifikus 
öröklés-t átvivő anyag, amely független az élő testtől 
és nincs olyan változásoknak kitéve, amelyek az egy
szerű test - a szoma -- életfeltételei által keletkez-.· 
nek. A J\.ficsurin-irány a bioJogiában nem különiti ~l 
az öröklődő tulajdonságokat az élő testtől és életfelté
telektől, ez.ért ez az irány materialista. 

Legfőbb különbség a mendel-morganizmus téte
Jei - melyek szerint nem lehet a természetben irá
nyítUni a· növények és az állatok áta1&kuJását - és ~· 
l\lícsurin irány között, legjobban J'l,ficsurin eme-. 
szavaiban nyer kifejezést: -- )>Nem várhatunk kegyel-: 
niet a termé.szetiől, a mi kötelességünk, hogy azt elvegyü~ 
tőle.« 

Liszenko polemizált 
külföldi biológusokkaL 
hogy· a tudomány a szo>vi,,t 

het. P. 1\1. · zsákovszkij akadémiku:{ szavai szerint __ : 
»Sem a párt, _sem a kormány- nem tiltják a kromozoma és 
öröklődési te6riákat, ezeket a főiskolákon .szabadon 
adják • 

(MicSmin biológiai megállap_ításaival szaklapunk 
folytatásos cikkekben foglalkozott, ezért itt erre 
réSzletesebbeil nem téiünk ki) 

Rendszertan 
A továbbiakban a szerző a növényrendszcr

tari mai módszeJCit ismerteti Megmagyará:;.za 
Eng/er és Welistein Iendsze• einek lényegét, majd 
több orosz botanikus módasítását ismeiteti .. Ezek 

. közül Ko z o- P o l y a n sz k i j, A l e k sz a n
d r o u, K 11 z n e c o v és H a j d u h o v emelked
nek ki Ez embryologián alapuló módsze1 egyik 
megalkotója az orosz B e l y a j é v, a fiziológia 
és immuPitástani r:endsw megalapitája pedig 
V a v i l o v .. 

Kiemelkedő fejezete a könyvnek az, amelyik az 
élei keletkezését táiggalja. V égigvezeti az o(uasót 

. az ókoi i filozófusok tanításaitól kezdve a mai 
biológiai szemlé/et kialakulásáig.. Anaximan
drosz, Epikwos és Alisioteles tanai után Pasteur 
Jásér/eteit isme1 teli az élesztőgombákkal, amelyek
kel az ősnemzés elmélctét ,döntötte meg. Ezzel 
kapcsolatban megemlíti Gardner!, aki a vimsok 
felfedetése után ismet megldsérelte az ősnemzési 

· theori át feltámasztani .. 

A továbbialiban AIIhenius >>pánsperma« el
gondolását említi meg, amely szer int az élet egy 
idegen bolygóról Sllgár nyomás útján jutott föl
dünkre Ezt az elméletet L e b e d e u orosz 
fizikus döntötte meg .. 

A vitalisztilws ö r ök-e/et-elmélet ism ei tet és e 
után köz li Engels biológiai magyarázatát, amel g 
>>a természet dialektikája<< című művében van 
megír oa E n g e l s s z e r i n t s e m a z ő s -
nemzés, sem az örökélet nem [éc 
t e z i k, a z é l e t k e l e t k e z és e a z a n y a g 
e v o l ú c i ó j á n á k e r e dm é n y e, u a g y
i s, b i z o ll y o s r e l t é t e l e k m e l l e t t a z 
anyag töJtenelmi fejlődésének 
f o k a u a g y á l l o m á s a. · 

Ezek llfán kdve/kezik a nővenyek Iendszer-
, tan i ismertetése, a könyv Iendszer tan i r ész ét 
Engels szerint állítolta össze. A könyvnek ez 
a része is vetekszik más tankönyvekkeL Kiválóak 
a habitusok wjzai.. Megtaláljuk benne az összes 
lwltúr- és gyógynövények leírását, kiemelkednek 
a búzafajták ismelletései, itt lészletesen kitér 
a 7, 14 és 21 homazomát tartalmazó, keresztezé
seHel kitenyészieit orosz fajfákra 

E1edeti fenyképfelvéte/eket találunk a Szovjet-1 
únióban meghonosított idegen növényela ől és gyü
mölcsőlaől (narancs és mandarin Szuchllmiban, 
stb.). · 

Említésre méltó a Szovjetúnióban évek óta 
termesztett kaucsuktartalmú · nöuenyek ismérte
tése. Taraxacum kok-saghyz, me/y a Tien-Sán 
hegységből származik. . Különböző helyeken hono
sították meg. A gyöker 25%, a szár 8% kaucsu
kat tartalmaz. A T. mega/orr/zizon - a krim-
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saglzyz - 4--9% kaucmldmtalommal Scorzo, 
nera tarz-saghyz, melgnek lwucwktartalma átla
gosan 20%, de felmehet 40%-ig is .. 

:'iövén~'-földra.jz, növény-szövetkezet 
_ Az. V fejezet a növény-geográfia elemeff tárgyalj_a, 
r.smu tell a növények elierfedését a föld kiilönböző z6nái
ban Növénytársulások (a.ssociacio), az éghajlat befolyása 
a növény alakjáTa, növekedésére képezik a tárgyalás 
anyagát. 

A. könyv végén a Szavjetunió emdpai és ázsiai 
részének növénuvildgát i.smateti a .szaző .. Igy a tundrák 
és erdós tundrák, ma_fd az erdőségek jellegzetes növényei, 
követke_zőkben a szüppék és félsivatagok növényeinek fel~ 
sorolása következik.. _1ifegtaláljuk a Kaukázus, KI im, 
Szibéria a Távol Kelet és Középázsia jellemző növény
világának képeit i.s 

A könyvet végiglapozva és tanulmányozva be
piJiantást kaphatunk abba a nagyszerű, szelteágazó 
tudományos eredményekben gazdag kutató munkás
ságba, melyet a hatalmas Szov_jetunió tudósai végez~ 
tek _és folytatnak 

Őszinte köszönettel tmtozom Ligeti Viktor kai
táisamnak, a fOidítás fáiadságas és gondos munká
jáért. 

Halmai János dr 

Az újkori élettan orosz úttöröje 
1H45 május 15-én sziiletett az újkor teimészet-

tudomán~'ának, liözelebbiöl a biológiánalí legkhrálóbb 
úttörője, l\lecsnilwv, a pétervári egye~em tanára. 
:Xevé11ez fűződik a \iérsejteli, közelebbről az ú" n. )>faló 
sejte J>:<< - phagoc~· ta -- élettani szerepénelí Iángeszíí 
feUedezése ~s megállapílás_a,. · 

l\Iimlen más_ tudomán~ os munkája között ez 
adja lllC!J a tudós l·ilágjelentöségét .. Felfedezését ö ne
vezte -el p h a y o c ~· t o s i s néven, 

lfi a Jlhagocytosis? l\Ieesnilwv állapította meg, 
hogy az állati szervezet l 7érlíeringésében,_ illetőleg 
ned\ kelingés~beu - tehát az emberében is - mil
liárdn~:i önálló szetepű sejt él és. dolgozih:. Ezek a szel'·· 
vezet enészségiigyi rendőrségének szerepét töltik be a 
szó leg1';zorosabb értelmében,. A nam· itókészüléh:, a 
miluoszli:óp alatt látható ez a rendőrműlíödés. 

A betegséget - mondjuk a közönséges náthát ·
parán~ri, idegen élölényelí - mil{roba, azaz bacillusok 
olwzzálí. Ezelí egy 1-áthás ember orra és gégéje '\'áladé
líával jutnalí be egy mási~í ember szervezetébe .. 

A phagoestálí milliárdnyi, elszánt - min:t Iátl)i 
fogju]{ - halálraszánt hadseregei azonnal megtámad
ják ezeket. Valóságos eselelíVÖ élölén~•ek. Karszerűen 
kin~-ujtott csápjaildml elkapják a betolakodott, beteg
séget olwzó bacillust, baktél'iumot és azt a szószoros 
értelmében lenyelilí. l\leesnikov -· ald először észlelte 
ezt a fol~ramatot, ezért nevezte el ezeket C\7Ősejt, faló
sej_t {phagoeyta) néven. A falósejt vagY megemészti, 
azaz ciszigeteli az ellenséget, vagy ha nem bír azok ódási 
tömegével, azokJíal eg!7Ütt pusztítja el magát. Elégeti 
önmagát a tü<lőben, mely mint bacillusokat tartalmazó 
n:\rálkás váladélítömeget löki ki, köhögi ki azt ma
gábóL 

llecsnikovnak számos más tudomán!10S felfede
zése is volt, de a legjelentősebb a phagoe!:tosis. Hir
dette azt,, hogy az orvosi kultúra 100 éven felül fogja 
kitolni az einberi élet határát, hirdette az optimista 
világszeméletet is .. 130 könyve és nagy tanulmánya 
jelent_meg .. A f'égi, cári életben ir-igyei sok keserfiséget 
okoztak alkotó életének, melyböl huszonöt él1Ct áldo
zott a phagocytosisnak A leglángeszűbb tel'mészettu
dósok egyi~e volt. _ 
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,A laboránsképző tanfolyam eredményei és tanulságai 
A most bevegzett első laboránsképző tan

folyam etedményét nézve, meg kell állapíta':li, 
minden reménységet tulszár nyalva, r gen J ol 
sikerült Ezt a siker t nem a 42% ki,, ál ó eJ ed
ményt mutató statisztikaból lehet kiolvasni, 
hanem inkább abból, ha azt az emberanyagat 
vizsgáljui<, akik hozzákezdtek és elvégezték ezt 
a tanfolyamot. · 

INDULÁSKOR 

118-an iiatkoztak be és ebből 115-en Ie is vizsgáztak. 
Ez a nagy szám már maga is azt bizonyítj a, ho~y akik 
részt vettek a tanfolyamon, olyan ldtartó érd.eldCclést 
tanusítottak amire a- szaktanfol"yamol~on al1g akadt .. 
még példa A t::mfol~yam vezetője beszédé?sn.meg is 
áJlapitottn, hogy hüs~kc crrs a :r:1cnnyiseg~ ered-· 
ményre. Ezt a Jdtarto munkat talan annak IS I ehet 
tulajdonítani, hogy a résztvevők igen komoly, h~sszú 
időt már munkában töltött g;yóg:yszertárl munkasok, 
akik azelőtt is élezték. hogy felelősségteljes munkát 
végeznek, hisZen g:yóg~yszeltái}).an ebben -~ munka
körben rendszerint csak komoly munkaewk marad
hattak meg A hallgatók é1telmiségi foka és előzetes 
iskolázotts'iiga igen l{ülönbö7.ő fokú , .. olt. 6 elemitől 
érettségizettel{ig vettek azon 1 eszt. A kezdeti szak
tudás szintén n:lgyon különböző ,.-olt, habár előfeltétel 
volt a legalább két éves gyógyszertári munka;"il~h~t 
mit jelent ez a gyakorlatban ? " Jele1~tet~.e ]ef!Jol,w 
esetben a gépies, értc.lmctlen. szuk teruic-tu munka.t, 
amelyet a gyógyszertál Jaboratóriumábm1 ':~1gy_ mas 
gyógyszert:}.ri teJületen v~geztek, ~ok lah?I~.Ils csak 
hallott addig egy-egy gyogysze1tan munkarol., Nem 
isbészélve anál, hogy sejtelm ük se vo!t a munkalalok 
közben végbemenő kémiai változásoloól; sőt fogc)l
muk se vOlt arról, mi a kén~ in, mi a botani.J<a stb 

A VIZSG .Ül' 
szinie csodálkozva hallgattuk, hogy (gy pá1 hónap hjai
qása alatt núi tanultak mr:q (zek az embcrclr Tökéldcs 
liszia definitiá/wt adlak kémiai, botanpw·i, gyógy.~zc~·é
szeti -rogalma/i.lól. Közben a gyógyszertarakban 1s taJ fent 
.egy é~ lnás. A_ iaboránsok khdé~rklu~l fordullak ?_ gyógy
szerészckhez, akik sok.szm csodalkozva hallrtaiia/, li fel
tett kérdéseket és fa ld n .soksZor fdöllöf~ benniik az, a [JOI1-
dolat mire kell rzt llldm eqq lalJotrmsnak.· J-Jal 1gen, 
tudni li. ell sok mindcnl ahhoi, ·hogy valaki azt a nmnk:It, 
amit végtz, tudatosan végezz: .. . l'~ulni _kell sok mm
dent, ha cselleg feleslegomk latsZlk I'>. azert,, .hogy azt a 
közegé.szségOgyre nézve fontos munkat ~r ll{ u 'm1ei elesen 
végezhesse. Tudni lu;!{ soh mmdenl; ~alan /t_fl:SÚ gesJ~c.k 
látszó dolgot ahhoz, hogy a gyógyszatán mu_nkas mtmlWJa 
értékének tudatában· öntudatosan, magabtzt.osan dolgoz
zon és tudatában legyen annak is, hogy hasznos, értékes 
tagja a dolgozó társadalomnak 

l\TEG KELL ÁLL\PIIANI, 

hocy a gyógyszerész 1wllégá~{ .. a legtöb~ ~.scth~n, ha 
C'~; ször csodálkozva is, de kesobb megertoen siette-k 
n unkatársaik Segítségére. Egy-l{ét ritka ldvétcltől 
eltekintve a Jegnagyobb készség~el, lw~legi!llitással 
magyarázták meg a sokszor neheznek )at~zo· dolg?
kat. Csak így vált '',alora az, hogy az eloadok munka-

ját il :y En siker koronázhatta. A _,,ilágnézeti síkon_ is 
eredmén:yes volt ez a tanfolj-am. A gyógyszertári: 
dolgozók ke\-és kivételtől elteldnt,,e eddig nem vet:
tck intenzh.e~ ~·ész~ ~,, pártm':l~~á}Ja~l., E, tanfolya·
mo~l a szemmanunll 1 eszbEn kJtuno v1lagneze1 i okta.:. 
tásban részesültek. A vizsga ininiszteri biztosa is 
örömmel állapította meg, hog); a vizsgázók neincsak 
szaktárgJ -akból. han on a világnézetből is kiváló, 
predz és értelmes feleletcket adtak 

A SZÉP EREDMÉNYEK ELLENÉRE 

megis látok árnyokokat is. Nem akarok ünnep
rontó lenni, de nem árt az, ha rámutatunk 
a hibálna, hogy a jövőben elkerülhessük azo
kat. Ez a tanfolyam az első volt a gyógyszer
tár i munkások részére. Indulásánál az előadók 
semmiféle instJ ukciót nem kaptak ana vonat~ 
kozóan, hogy miiyen ir á ny ban tanítsák a ha]] c 

gatól,at Saját maguknak kellet! megállapítani 
az anyagat olyan het er o gén összetételű hall
gatós{Ig számára, amit fent vázoltam. Egyes· 
eselekben talán felesleges dolgokat tanítottak, 
más esctekben elő kellett volna adni olyan 
any agat, an' i elmar adt Különöscn megfonta-. 
Iandó volna, hogy ezek a tanfolyamok nem 
gyakorlatibb sí}wnkellene-e, hogy rnozogjanak .. 
Ez esetben gyakorlatokat kellene beiktatni a 
tananyagba. A gyógyszeJtini gyako!lat ma 
kevés kivéLilel a legegyszerííbh rnunkálatok 
végzésere szOiitkozik csupán Egyik gyógy
szm táJ ban több, másikhan kevesebb labora
tóriumi mnnka folyik Márpedig, ha egységes 
szakképzést óhajtunk nyujtani, azok számára 
is lehetőséget kellene találni a laboratóriumi 
n1unkák megtanulásár a, akiknek, történetesen,_ 
ahiJan a gyógyszertárban, amelyikben dolgoz
nak, erre nincs alkalmuk. Hogy példát említ
sek, volt hallgató,. aki még .soha nem peJ!wlált, 
másik nem tablettázott, nem desztillált, sőt, 
voll ol:yan is, amelyik egyik munkálatot se 
látta soha. Elméletileg, magyarázaUal, nehéz 
ezekről a ümnkálatokról kepel alkotni. A máeik 

,dolog, amire szerelnék rámutatni, az edények 
tis·zlítasa. Volt olyan hallgató, aki tisztában 
volt a labmáns számára annyi J a fontos edény-· 
tisztítás, ínosás minden módjával Viszont,, 
voltak olyanok is, akik csak a taniolyamo_n 
!iallottak egyik-másik dologr ól Pl. az anah
tikai edények tisztítása igen fontos feladata 
minden laboránsnak: Ezt se lehe( elméletben 
megtanitani. A gyogyszeJ ek helyes elta;tása 
is igen fontos leladat Gyakmlatrbb modon, 
szemléltet.őhben, illet\ e bemutatásokkal lehe" 
tett volna jobban n1egtanítani a hallgatókat 

CAUSYTH-tabletta c;;;,.;""_ 
~~ 

OTI-ra szabadon r e ndelhető 
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gyógyszer ek helyes tár o lá sár a és ;!tartá
sára Mindez, persze, csak a gyakmla,ok be
vezetésevel volna lehetseg~s, amr ,esetleg ~ 
következő tanfolyamot meg er edmenyesebbe 
tehetné A közegészségtan taJritása és el~ajá
títása is igen fontos.. Itt elsosorban az alta
Iános higiénára gond?lok Ismétlem, s?hase 
felejtsük el, hogy egesz alacsony Jskolazott
ságú halll;(a~óink is ':annak Aztán az első-
segélynyu]tas elemet rs 1gen hasznosa~ lehet
nének, hiszen a leggyakrabban a gyogyszeJ
tárba szaladnak első segelyért, amikor a kep
zett laboráns jó segítségére lehet a gyógy
szerésznek elsősegélynyujtás közben, ha ana 
ki van képezve. Lehet, hogy az üzemi gyógy" 
-5zerészet ismeJtetése ls hasznos volna egyes 
hallgatókra nézve, mert a gyógyszertári mnn
kaból esetleg a gyári pm ba kel ülhetnének át 

NAGY ÉS MEGOLDANDÓ KÉRDÉS 

mm ad további a is a vidéi<i mzmkatáz sak kep
zése Stinle megoldhatal/an fe/adatna!< látszik 
és ezt a kéJ dési mégis meg /ie/l oldani, illelve fellét
[enül módot /ie/l laláZni ennek a megoldásáJa. 
Nem mm adhainali el a fő váJ ósi km tár,sak 

· mögöll csak azért, me1 l ők, tö1 lenetesen, vidéhen 
, dolgozzwk. Nem li eJ ülhetnek hátrányosabb hely
zetbe az éJ l, merl nincs módjukban hosszabb ideig 
munlwhelyiikel elhagyni, hogy· l/ycn tanfolyamon 
reszluegyenek Voll eilnek a tanfolyamnak egy 
néhány igen dícseretzen;cltó J észtvevő je, aliik ,az 
éjielükel áldozták fel ana, hogy .az este 9 orrng 
/aJtó előadások után még órák hosszat vil/a
mo.lon, uonaion, sőt, még awtán biciklin lelték 
meg az ulai hazáig.. Dc ezek pesll;ömyekiek és 
illJen áldozalot hozua, még mindig módju!.ban 
u(;lf Jé.-:ztvenni a tzaJ;_l\dpzCsbcn De mi legyen 
a Pesttől táuo/leuő váJ osohban, faluakban dol
gozó la bm ánsulikal ? Ezek sem mm adhainali 

· szaHépzés nélkül. . Ezen a té1cn lu!lségtelenül 
nagy segitséget nyuJihatnak azok a gyógysw ész 
lw/légál;, akiHel ezek a labo1 ánsok egyült dol
goznak J1I i n den gyógysze1 esz .szahmunká ss á tudja 
·képezni a me/lelte dv(gozó laboJánsl, ha ana időt, 
tüz elme[ áldoz Véleményem szel int, ehhez semmi 
más nem kellene, minl az illető ko/légálmak el

. juliaini egzJ 1övid oezéJfonalal anál az anyagi ó/, 
amit a ÚzbOJánsokkal elmr!letileg d kell sajáiil
lalni. Az elmúlt tanfolyam előadásai megjelen
lel; jegyzei alakjában Ez azonban, vC/eményem 
sz eJ ini, i ly en jo1 mában nem megfelelő az elmon
dott célra.. Nem megfelelő aZ!h l, me1 l az egyes 
táJgyak előadásaz nincsenek kellően meguálogalua, 
van benne eselleg .sok felesleges elméleti tárgy és 
kimm adt belőle sok gyak01lati anyag, amil e sz ük
ség van Ez a jegyzet még a ki fon al/an első 
lmrfollJam amjaga. A másik lanfolyam meg
indulds~zg keÍlene a~ anyáqal szaks'!'fr űen 1,s 
leruszerúen rendezni .. es Ii!s konyv alakJaban zdo
ben kiadni Az elmúlt tanfolyam hallgatói a meg
mondhatói annak, hogy milyen nehézségel, oko
zott neki!; az első ·idői<ben a jegyzel hwnya. 
Menm]iuel i<önnyebb lelt volna csak figyelni az 
eiőadá.sokat és egy jó könyvből odahaza utána 

.ll Gyógyszerész 

nezni ahelyett, hogy fáradtan ÍJ ták a jegyzetel, 
sohzor hibásan jegyeztek le és tanultak meg egy
egy idegen fogalmat Ennek nem szabad meg
isméllődni. 1Vlost még van idő, euől gondos
kodni kell. Ha ez a kis könyvecske megjelen
hetne, véleményem sze1 int, ezzel nagyrészt meg
oldódna a vidéki munkatá1sak p1oblémája is. 
Ha egy ilyen kis kőnyu kenilile egy jószándékú 
gyógrjSzeJ ész kezébe, munka közben minden külö
nösebb fáJadság nélkül megbeszélhetné a mellelle 
dolgozó laboránssal az éppen folyamatban lévő 
mzmkát és így az azt játswa lanulhatná meg. 
,1IeJem állítani, hogy ennek a vezérfonalnak a 
birtokában nem volna egyellen gy ágyszel ész kol
léga sem, aki megtagadná ezt a segítséget a munka
lársától Ez eselben a vidéki mzmlwtársak a vizs
gák alkalmával jelentkeznének és a lanfolyamon 
1 észtueuőkkel egylill vizsgázua nyer heinenek szak
képesítést. Nagyobb vidéki vázosokban tobb részt
uevő esetében külőn tanfolyamokat 1s lehelne 
létesíteni. 

Azok, akik bizonyitv ányaikat már meg
kapták, ne tekintsek ázt egy befejezett tudás 
jelképének A tudás csak akkor tudás, ha 
azt állandóan ápoljálc Igyekezzenek tovább
képzés révén minél töhb tmábbi tudásra sze1t 
tenni.. Azok pedig, akik tehetséget éreznek 
magukban, éljenek az alkalommar és iratkoz
zanak be a dolgozók iskolájába, ahol tovább
képezhetik magukat. 

l 

Ligeti Fer ene 

NERVOPLIIST 
ÖRK~NY 

' NERVINOTONICUM SEDATIVUM 

FERGLOBIN 
CUM ET SIN E ARS. Ö R K ~N Y 
ORGANIKUS VASK~SZI TM~NY 

NOVOLIII 
ÖRK~NY 

BELSŐLEGES PARAFFINOLAJ 

231 



.H Gy6gyszerész 

Egyszerű eljárás gyomornedvben nem oldódó 
bevonatok készítésére 

Közlemény az Egyetemi Gyógy•zerészeti Intézetből 

A BEVONÁS SZÜKSÉGESSÉGE 

A gyógyszerek perorális alkalmazása ese
tében sokszor elkerülhetetlenül fontos olyan 
bevonatok alkalmazása, amelyek pm okiÍak, 
tabletták nak és pilnláknak, tehát szilár d 
alakban alkalmazott gyógyszer eknek a felszí
vódását a gyomor megkerülésével a bélkö
zegből teszik lehetőyé 

Szükseg lehet ene különösen abban az 
esetben, ha a gyógyszer hatása a gyomorh?-n 
változnék, csökkenne, esetleg hatástalanná vál
toznék ; vagy ha az alkalmazott gyógy-
3zer a gyomorban emésztési z avat okat okozna 
Sokszor a gyógyszer kellemeilen íze, szaga miatt 
szükséges ez a bevonás, me1 t az ilyen gyágy
anyag a gyomm ból kellemetlen felböfögést 
okozhat. Évekkel ezelőtt az Egyetemi Gyógy
szerészeti Intézetben általunk kidolgozott el
járás látott napvilágot, amely >>AlkalisolvenS<< 
néven, a )>Szabványos vényminták <(-ban hivata
lossá is tétetett és amely eljárás azt célozta, 
hogy lehetőleg egyszel ű módon tudjon a gyógy
szerész tablettákat, pilulákat, gyommközeg
ben oldhatatlan és cs n pán bélközegben oldható 
bevonati r"'teggel ellátni.. Mint jsmer etes, 
e módszer szerint a bevonandó tabletták 
és pilulák felületét szeszben oldott seilak · 
gyapjúzsír os oldatával kell megnedvesíteni, 
az összetapadást a talcum-porral gátolva 
meg .. A bevonás technikai kivitelezése úgy tör
ténik, hogy • a bevonandó tablettákat, vagy 
pilulákat kisebb félgömbalakú szaru vagy email 
tartályba, esetleg pm cell án tálkába téve, azo
kat minden megnedvesítés után egyik edényből 
a másikba átöntjük A sellak-oldat a talcummal 
együtt ilyen módon egy vékony réteget képe
zett a bevonandó gyógyszer felületén, amely 
vízben, híg savban oldhatatlan volt, híg alka·
liákban azonban - minő a bélközeg is -köny
nyen feloldódott. A bevonást mindaddig kellett 
folytatni, amíg a tabletták, pilulák eredeti súly a 
kb. 37 %-kal megnövekedett. Ez a friss be
vonási súlygyarapodás kiszáradás után 18-20% 
bevonóanyagnak felelt meg. 

Nem kétsége_s az, hogy az említett eljárás 
a gyógyszerész tevékenységét igen értékes mó
don gyarapította akkor, amikor lehetőséget 
nyujtott számára egy olyan művelet keresztül
vitelére, amely a mindennapi gyógyszerkészítő 
tevékenységi körébe vág ugyan, de amelyet az
előtt technikai okokból elvégezni nem tudott. 

Minthogy azonban a fenti művelet tagad
hatatlanul kissé nehézkes, ker esztiiivitele bizo
nyos gyakorlatot tételez föl és a bevonat elké
szítése, kiszárítása hosszabb időt vesz igénybe, 
mint általában azok az eljárások, amelyeket a 
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receptúra terén alkalmazni szoktunk, ezért az 
nem ment eléggé át a gyakor latba. 

Ezek a körűlmények azt köv~:telték meg 
hogy az V kiadású Gyógyszerkönyv galenus\ 
reszének szerkesztéce során gyorsabb, egysze
rűbb és bárki által könnyen keresztülvihető mód
szelt dolgozzunk ki a már említett cél eléré
sére.. Ezt az új egyszel ű és gyors bevonási el
járást, amely immár minden kartársunk rendel
kezésére áll, az alábbiakban ismertetjük. 

EGYSZERU MóDSZER 
A bevonás cC/jál a ezúllal is sellalio t alkalma

zunk, amelynek maeu és iöJélieny voltát kevés 
gyapJúzsír hozzáadásával te"zúk elasztilwsabbá. 
~ g,yaníás 1 éte g összelapadását 1 icinusolajjal 
gataljuk meg. Hogy pedzg a sellaholdal minél 
ham w abb megszáradj on, e Gélból oldósza ként. 
aethe1 és 96 %-os sz esz egyenlő mennyiségét a lk al< 
mazzu/, 111ás eljáiásokl<al szemben az acther 
al/; almozása teszi használhatóbbá a módszat, ami 
azzal a nagy előnnyel jál, hogy a bevonó! éteg gyor
san megszárad, a pilulák es tabletták nem tapad
nak össze és az egész eljáJÓs igen könnyen és gyor
san eluégezhező .. A bevonóoldat összeiéiele a követc 
kező. 

Gummi Jacca (vörös scllak) 
Adeps Janae anhyclricus 
Oleum ricini : . 
Aethe1 depmat.. 

20 g 
2 » 
3 " 

Spiritus concentr atiss (96%) a a 37-5 g 

Az oldat eli<Cszítesi módja a következő: .az 
aethe1 es szesz /wJeJé/u!ben melegités nél/, ül felold
juk előbb o gyapjúzsiri, majd a ricinusolajal 'és 
végül a p01 ítoii seilak ot.. Az oldatot egy napi ülP:pí
tés után kis vatiapamaion megszú1 jük. Igy üledék
mentes, tiszta, de nem állálszó sötéivörös-színil 
folyadékoi lwpwzk, amelyet jól záródó üvegben 
tariunk állandóan /;ész/eiben a bevonás céljára. 
NagyfOJgalmú gyógysze~tázakban is elegendő 50-
100 g1 oldat elkészítése, mai mány/ag igen kevés· 
oldat szükséges a bevonáshoz. · 

PILULÁK. BEVONÁSA 
úgy történik, hogy az előzetesen kiszárított 
lákat megfelelő nagyságú lapos porcetiancaiJJa 
helyezzük és 8-J O csepp bevonó-oldatot 
pen tv e egysze II e a pilnlákr a a tálat állandóan 
mozgatjuk, hogy ezáltal a pilulák teljes felülete 
egyenletesen vonádjék be és az oldószer · 
párologjon el azol> felületéről Ha 
tént, abevonást folvamatosanismcc~~:felh~;~~= 
addig, amíg az alább előír t összes 1l 

nálásával a bevonást elvégeztük E'~~~~ll~~:t~~~> 
lákat 15-20 pe!cig szobahőfokon ; 
kiterítve szárítjuk és ezután azonnal ex]pe<liál~ 
hatjniL A teljes bevonás és szárítás kb. 4.~.-nu 
perc alatt befejeződik A bevont és 

tott pilulák fényes lakkszerű felületűek. A 
pilulák bevonásához szükséges bevonószer meny
nyisége a következő : 

· 100 drb 4-5 mm átmérőjű pilulához kb 
1. 5-3 kcm bevonóoldat kelL 

TABLETTAK BEVONASA 
az eddig alkalmazott nehézkes eljá! ássa/ szemben 
úgy történik, hogy a tabletfákat Zemérve nagyobb 
sziirőpapirlapra helyezzük. Most fúvócső- par .. 
főm fúvó - segítségével a bevonóoldattal egyenlefe .. 
sen befújjuk a tabletták felületét és olda/falát, 
majd a bevonalot szobahőfokon megszár adni hagy
juk. Ez a száradás 15-20 perc a/att bekövetkezik, 
amikor a tablettákat megfo;ditva a még be nem vont 
részt permetezzük be az oldattal a már emlitett 
módon Ismétl5-20 percnyi száritás után a tab
letiák már expediálhatók.. 

Az ilyen módon bevont tabletták sárgás szi
nűek, fényes felületűek. Amennyiben a bevonó
anyag nem egyenletesen érte a felületet, a tabletták 
felszíne kissé foltos lesz; ezt azonban csekély gya
koi lattal elkel ülhetjük Eselleg .megismétel j ül( a 
bepnmelezést.. Mind az egyszínű, azaz egyenlelesen 
bevont, mind a foltos tabletták - amennyiben a 
réteg a felületet teljesen bevonta - tökéletes -bevo
.nást biztosítanak, amit az ellenőrző kisérletek iga
zoltak. . . A tabletták bevonására érthetően nagyobb 
mennyiségű oldat szükséges, mint a pilulák eseté·· 

· ben, mert a tablettákra permetezett oldainak egy 
része a papiroslapra jut .. A bevonóoldat azonban 
ebben az esetben is igen gazdaságos, mnt a tablet
fákra csupán annyi· oldászert Iif ll juttatnunk, 

· hogy eredeti súlyuk kb. 3%-kal növekedjék Euő/ 
. utólag mér éssel győződhetünk meg. 

VIZSGÁLAT 

A fenti eljárással bevont tabletták és p iluJák 
vizsgálata azt mutatta, hogy a IV. Gyógyszer· 
könyv >>Capsulae medicaminosae« fejezetében 
előírt gyomornedvnek megfélelő vizes folyadék
ban (0.10 gr pepsin és 10 csepp sósav 100 gr víz
ben) 37°-on eltartva hét nap alatt sem oldódott a 
bevonóiéteg, míg a bélnedvnek megfelelő össze .. 
tételű vizes oldatban (0 .. 20 gr natrium carboni
cum siccatum és 100 gr víz) 37°-on már 15 perc 
elteltével kezdődőlt a bevonóréteg oldódása és 35 
perc alatt a feloldódás leljesen befejeződöt!.. 

Nagyobb mennyiségű tabletták és pilulák 
természetesen szintén bevonhatók a közölt 
bevonó-oldattal drazsírozó gépe!;: segitségével. 

A poralakú gyógyszerek befogadására alkal
mas kisebb tojásalakú tokocskák előállitására 
hasonló seilak-gyapj úzsir-ricinusolaj tartalmú 
anyagból szintén igen célszerű volna. Ennek 
gyári előállításár a e helyen is felhívjuk a kap
szulákat gyár tó üzemek figyelmét. Ezeket a 
tokocskákat.a gyógyszerész készen tarthatná és 
a megfelelő poralakú gyógyszerrel való megtöl· 
tés után egyszerűen kollodium oldattal elzárva 
expediálhatná szükség esetén, a most is alkalma·
zottkeményítettgelatinkapszulákhoz hasonlóan .. 
Eu e annál is inkább szükség volna, mert a tapasz
talat és az ellen6rz6 vizsgálatok adatai szeríni a 

·t6 

A Gydgyszerdsz 

formaldehyddel keményített gelatintokok, ha hossza 
ideig állottak, tehát régiek, akko! alkalikus olda·' 
tokbd/1 is oldhatatzanná váltak, mig a fent leír t sei~ 
/akréteg, illet6/eg az abból készített capsu/a mindig 
vál(ozallanu/ jól oldódik az alkalikus bé/közegben, 

Azt hisszük, hogy a fent leírt eljárással egy 
gyors, olcsó, megbízható és egyszer ű módszerrel 
gyarapodik a korszer ű gyógyszerkészítés, amely
lyel egyrészt sok gyógyszer által okozott kelle• 
metlenségtól szabadulnak meg a betegek, más• 
r észt telj esebb és j o bb gyógyszer hatás érheWel 
a;;: ilymódon történő adagolássaL 

Mozsonyi Sándor dr.. és Némedy Imre dr, 

"N épegészségügy" 
Új köntösben, az Athenaeum nagyszefil ki· 

állításában j~lent meg a >>Népegészségügy<<, a 
Népjóléti Minisztélium egészségpolitikai, egész
ségtudományi folyóiT at a. 

A szer kesztőbizottság elnöke O l t Ká1 oly 
népjóléti miniszter, tagjai pedig.: B ak á ts 
Tibor dL, K á lm á n András dr., R o st ás 
Oszkár dr., Si m o n o v i ts István d1, V a d as 
Sára d1, V ik o l János dr és W e i l Emil d1. 
Idezünk a >>Népegészségügy« május 1. című 
cikkéből.: >>Az új alakban megjelenő »Népegész
ségügy<< is fe/sorakozik, mint a munkáért, békééii, 
haladásért folyó küzdelem egyik fegyvere. Nem 
véletlen, hogy az újjáalakult >>Népegészségügy« 
ezt a dátumot választotta el.~ő megjelenése id6-
pontjául. A >>Népegészségügy<< számára ez a 
május 1.. azt jelenti, hogy a lap eitől az idli
ponttól kezdve tarialmában is maradéktalanul azt 
fogja kifejezni, amil eimében eddig is hangoz
tatott, a nép egészségügyének szolgálatát<<. 

Tájékoztatául Zeközöljük a >>Népegészségügy'' 
Zegújabb számának teljes taitalomjegyzékét.~ 

Május 1. 
Vikol János dr .. : Szociálpolitikánk és közegész-· 

ségügyünk újjáépítésének és átszervezésének a 3 éves 
terv során elért eredményei. 

Olt Károly népjóléti miniszter : Szociálpoliti .. 
kánk és közegészségügyünk 5 éves terve. 

Kálmdn András dr .. : Csecsemőhalandóságunk 
javulásának okai. 

Simonovits Istvdn dr .. : Tanulmányúton a Szovjet
únióban. 

Havas Irrue d1 .. : Az állami egészségvédelemről 
szóló 200.200/1949. N .. M. M. sz .. rendelet, mint a meg
előző és gyógyító munka szintézise. 

Bakdcs Tibor· dr.: Racionalizálási törekvések 
a székesfövár os közkórházainál~ 

Hahn Géza dr.: Az egészségügyi statisztika jelen
tősége. 

Petrilla Alad<4· dr ... : A járványügy idényszerü 
kérdései. 

A. T.. Kravcsenko prof..: Az influenzakutatás 
legközelebbi feladatai. 

Zoltai Nándor dr.: A malária helyzet alakulása 
Magyarországon és a védekezés lehetőségei. 

Könyvismertetés, folyóiratreferátUm: PI of. N. 
M. Anasztaszjev: A szilárd hulladékok biothermikns 
módszerei (ref.: Stoll Kálmán dr.) . . . 

Közegészségügyi vonatkozású hivatalos közle" 
mények és rendeletek. 

Bejelentett hevenyfertőző megbetegedések és 
halálesetek Magyarországon 1949 febr~ 13. -· márc .. 12. 

Orosz .. és francianyelvü összefoglalások. 

233 



A Gydgyszerhz 

Az anyagban észlelhető változás 
2.: közlernény 

A FIZIKO-KÉMIAI VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK 

közül legelterjedtebbek azok az eljárások, amelyek a 
különböző anyagoknak a fénnyel szemben való visel
kedésén alapulnak .. Tulajdonképpen tehát optiluü mé-· 
résekről van szó. Ilyen vizsgálatok és eszközök már 
régóta vannak hasz-nálatban, legfeljebb mint analitikai 
eljárások nyertek csak újabban alkalmazást. 

HA FÉNY JUT VALAMILYEN TESTRE, 

akkor annak egy része a felüleiTől visszaverődik, egyik 
részét az anyag elnyeli, ab.szorbeálja, egyrésze pedig át
halad a /(özegLn. H a a fériy ltgnagyobb 1 ú sze vis.szavaődik, 
akkor a tesi tükiöző, ba ,főtömege abszorbeálódik, akkor 
sötét, esetleg fekete, ha pedig a fény .f6 része az anyagon 
áthalad, akkor világos, átlátszó. Az első két eset bennün
ket az analitika szempontjából nem érdekel, csak az 
utolsó, amikor egy átlátsió testen fény halad át és ott a 
fény, valamint az illelő anyag sajátságaitól függő 'es an a 
sokszor jellemző változást mutat. 

AZ ANYAGBAN ÉSZLELHETŐ VÁLIOZÁS 

tekintetében több szempontot vehetünk figyelembe. 
Gyakorlatilag csak három jön számításba: a fény
törés, a fény elforgatása és a fényelnyelés. Vegyük 
ezeket sorba, vizsgáljuk meg a Jegelterjedtebb mód
szerek és eszközök alapelvét és nézzük meg, milyen 
vizsgálatokra alkalmazzák a gyógyszeranalízisben 

HA FÉNYSUGÁR ÉRKEZIK 

két dllálszó anyag határára, akkal legtöbb.Ször megválloz
t{ltja az irányt, megtörik .. Ez a jelenség af é n y t ö r é s. 
A különbözö anyagok fénytörőképességél a t ö 1 és
m u t a l ó v a l fejeztük ki. Valamely anyagnak a b
$ z o l u t t ö r é s m u t a t ó j a nem mds, mint a fény 
beesési és törési szögeinek sinusaiból képezett háizyados, 
amikol a fény vakuumból ér a közeg lwtáJára .. Gyakorla
tilag vákuum helyett levegőt is vehetünk, mert az utóbbinak 
az abszolut törésmutató ja i.s közel egységnyi. ]l;! éréseknél 
a fény rendszerint két anyagi kó'zeg határán törik meg, 
amikoiis egyik közegnek a másikra vonatkozlatott 
r e l a t f v t ö r és m u i a t ó j á r ó l bes~élünk, amely a 
szdbanforgó két anyag abszolut törésmutatójának a hánya
dosa .. A törésmutató értéke az anyag minö.ségén kívül 
függ a fény hullámhosszától, a hőmérséklettől és nyomá.s·
tól. Ezért a törésmaiatót mindig egy bizonyos hullámhosz
szú.ságú fényre vonatkozialjuk. A mp l r ef r ak c i 6 
használatával a hőmérséklet, nyomás és halmazállapot 
okozta függőséget í.s ki lehet küszöbölni. Eiről az utóbbir ól 
érdekességképpen megjegyezzük, hogy" nemcsak az anyagok 
molekuláira és atomjaira jellemző szám, banern az anya
gok szerkezete is befolyással van rá. Ezen az alapon tehát 
szerves vegyületek .szerkezeté'nek a felderitésére hasznosit-
hatjuk · 

' 
A TÖRÉSMUIATÓNAK A MEGHAIÁROZÁSA 

, tehát alapjában véve nem miis, mint a' vizsgálandó 
anyag határán áthaladó sugár beesési és törési szögé
nek a megmérése. A közeg belsejében lévő törési sz ö g 
mérésével, kapcsolatos nehézségek kiküszöbölésére 
különböző eljárások szolgálnak .. Ezek közül csak azt 
említjük, amely gyakorlatilag érvényn~ jut a közis·
mért módszereknél.. 

PONTOS MÉRÉSEKRE 

használják a P ul fr ich-féle u/r aktométer t, amely folya
dékok és .kenőcsállományú anyagok törésmutatójának a 

_meghatározására egyképpen alkalmas. A. _méJés az· ú. n .. 
totáli.s reflexió határszögének a megállapitásán alapszik · 
Ha ugyanis egy magasabb törésmutató jú anyagon keresz
tül a fény kisebb törésmutató jú anyagba jut, az utóbbiban 
a törési szög nagyobb, mint a beesési .szög H a tehát~a be-
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esés i. szöge.~ növeljük: bekövetk~!fk az a h;·lyzPt, hogy a 
nagyobb szog 90°-kallesz egyenlo es a megtör t fény szinte a 
kél kö~eg hatarán halad tova Ez a beesési szög a totális 
reflexró határszöge. Ha még tovább növeljük a beesési 
szöget, akkor a fény nem jut tá a ritkább közegbe, hanem· · 
annak a határáról visszatér, feljes visszaverődési szenued 
Az említell mér és i módnál tehát ezt a határszög et keressük. 
csakhogy a fény a készülékben fm ditott irányban halai 
vagyis a vizsgálandó anyagba 90°-os szöggel lép.. be tehái 
szüye sú':'~lja az .. anpag al<;?t elhelyezett ~vegprizm~ felü
letet. A pl zzma ior.semutatoJa nagyobb, mrnt a vizsgálatt.dd 
anyag é, tehát a sugár a pr izmába belé p és azon áthaladva 
egy távcsőbe jut, amelynek látótaében egy vonállal hatá
IDlt .sötét és világos tér felel észlelhetünk. Ennek magyard-: 
zata, hogy a világos I észbe jutnak mindazok a sugarak 
amelyek a vizsgálandó .folyadékon áthaladnak. a sötéÍ 
részre pedig semmf fény nem jut, mert magán a Prizmán 
keresztül a készülék megjelelő szakesztése miatt féhy az 
alkalmazott fényforrásból nem juthat .. A_ határvonal tehát 
élesen mutatja a totális refle.xió hatá.szögének az irányá:.· 
ban haladó fénysugarat .. Ezt a szögel azután egy beosztott 
skálán leolvashatjuk .. A készülék beállilásakor a null
helyzel akkor pontos, ha a Idtólérben a fonalkereszt Triet
szési pontja a sötét és világos rész határvonalába esik. 

FI'NYFORRÁSUL HO~TOGÉN FÉNYI 

használunk, pt Na-fényt, vagy hidrogénnel töltött 
Geisslei-csövet. A fényfonás megfelelő vonahiira vO
natkoztatva, táblázatból lehet kikeresni a skálán leol
vasott fokhoz tartozó törésmutatót.. l\Uvel a hőmér
séklet az anyagok törésmutatóját befolyásolja, aprlz
mának és a vizsgálandó anyagnak állandó és megha.:.· 
tározott hőfokon (rendszerint 20° C) való tartásáról 
megfelelő berendezéssel gondoskodnak. A prizmának 
a törésmutatója ismelt, sőt a készülékhez több külön- · 
féle törésmutatójü prizmát is adnak, hogy lehetőleg 
minél többféle anyag vizsgálatára lehessep. alkal
mazni 

JUSEBB PONTOSS{GGH, 

de gyorsabban lthel mJnii az Abbe-féle rejraktométenel; 
amelynek még az az előnye is megvan, hogy egészen kicsi 
anyagmennyiségekkel lehet dolgozni. A készülék kettfJs' 
üvegprizmából áll, amely fokbeosztdsú skálán mozgat.:. 
ható, a távcső pedig szilárdan van megeiő.sitve. A mérés 
tulajdonképpen csak az egyik pr izmával történik, a másik 
csak megvilágilásra 'és a vizsgálandó anyag tartásdra 
szolgál Ennél a készüléknél homogén fény helyett fehér 
fényl használunk a megvi!ágitáshoz. Ennek az a következ
ménye, hogy a látóiéiben a .sötét és világos térfél határvo
nala nem éles, hanem elmosódott vékony, sziuárványszerű 
sávból áll. Ennek a kiküszöbölésére kompenzálar szolgál 
( Amiei-féle pJ.izmák), amelynek a távcsövön elhelyezett 
gyűl ü segitségéveltörténő megfelelő beállilásával dz elmo
sódott határréteg élesre álli iható. Ezek a priZJnák egyartis 
a fehér fény különbözőképpen megtört és spek.trumsávvá 
szélhúzódott suqarait ismét egyesítik, tehát a színszórást 
kompenzálják. Folyadékok mérésénél pár cseppet teszünk 
a két prizma közé, kenfJcsszerii anyagból p( dig egész keve
set kenünk rá a felső prizma meqftlelő lapjára.. -

FOLYADÉKOK MÉRÉSl~RE, 

mint leggyorsabb eszközt, főleg a Zeiss-féle merülő~ 
refraktométert használják lVIűködésének elve az előző
kével azonos. A prizma szilárdan vanbeépítve a távcső 
egyik végébe .. A prizma lapját olyan szögben Csiszolták, 
hogy a totális reflexió szögének megfelelő sueár a táv
cső tengelyének az irányában-haladjon .. :rvrivel a mérés 
fehér fénn;yel töJténik, szinténkompenzátor van a táv
csőbe szerel ve A mérendő folvadékok tal tására kis 
üvegpohárkák szolgálnakJ amelyekbe a prizma éppen 
beleillik Több' pohárnak van helye a tengelye körül . 
forgatható tartóban, az egész tartó pedig temperáló ~ 

-~---~---------, 
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FELHIVASI 
Közöljük a t Kartársakkal, hogy miként az elmult években, úgy az idén is, 
az ORVOS-EG~SZS~GÜGYI SZAKSZERVEZET megrendezi a 

HÉVIZI ORVOSHETET 
MÁJUS HÓ 22-28-IG. 

AZ ORVOSHÉT TÉMÁJA : 
1.. A rehabilitáció kérdései (tbc:-, szív-, "érb.~tegek, vakok, nyomorékek és bőrbetegek). 

2., Az egyes szakmák Jegidőszerűbb tudományos kérdéseinek és ~özponti problémáinak ismertetése. 

AZ ORVOSHÉT PROGRAMJA A KÖVETKEZÖ: 

MÁJUS 23; HÉTFŐ: 
Ünnepélyes megnyitó, 9 órakor 

10- '/.11-ig 
Vas Imre dr,: tüdőbetegek reha-
bilitációja · 

'/,11- '/,12-ig 
Gömöri Pál dr. Szív- és érbete
gek rehabilitációja 

'/,12 - 1/,1-ig 
Csapod i István d r. : Vakok reha
bilitációja · 

d. u, 4- "/,5-ig . 
Schulhof Ödön dr,: Rehabilitáció 
a rheumatologiában 

"/,5 - '/,6-ig 
GlauberAndor dr : A nyomoré
kek rehabilitációja 
MÁ..JUS 241 KEDD: 

9- '1.10-ig --
Rajka O dön dr,: ~A bőrbetegek 
rehabilitációja 

'/,10- SIMONOVITS IST V ÁH dr.: Idealista elmé
letek az orvostudományban 

1130 -- IPAREGÉSZSÉGÜGY 
Pacséry László dr., Timár 
Miklós dr,, 

MÁ..JUS 25, SZERDA' 
9-10,55-ig KISÉRLETES ORVOSTUDOMÁNYOK 

lsekutz Béla dr,, Straub Brunó 
dr", Mansfeld Géza dr,, Faragó 
Ferenc dr. · 

11,05 -- 12,05-ig,, .BÖRGYÓGY ÁSZAT 
Földváry Ferenc dr", Guszmann 
József dr,, Szodoray Lajos dr. 

d, u. 4- 445-ig,, RÖNTGEN 
Schiffer Ernő dr., Wald Béla dr., 
Orbán György dr, 

445- 5.,30-ig, RHEUMA TOLOGJA 
Fischer Antal dr., De Chatel 
Andor dr" 

MÁ..JUS 26, CSÜTÖRTÖK: 
9-10-ig. GYERMEKGYÓGYÁSZAT 

Kerpel Fronius Ödön dr, Lénárd 
György dr., Surányi Gyula dr 

10 -11-ig, BELGYÓGYÁSZAT . 
Hetényi Géza dr., Czoniczer Gá-
bor dr, · 

11 -··12-ig,. SEBÉSZET 
Makai Endre dr,, Hedri Endre dr" 

d,, u,. 4- 5-ig, FOGÁSZA T 
Balogh Károly dr, Hattyasy Dezső 
d r., Adler Péter d r. 

MÁ..JUS 27, PÉNTEK: 
9 - 1 0-ig., TBC. 

Puder Sándor dr,, Győrffy Bol
dizsár. dr,, 

10-11-ig, NŐGYÓGYÁSZAT 
Hirschler Imre dr,,, Horn Béla dr", 
Zoltán Imre dr,, 

11 -12,30-ig, IDEG-, ELME 
Sántha Kálmán dr, Ho rányi Béla 
dr., Szinetár Ernő dr., Zádor 
Imre dr. 

d,, u, 4- 4.,45-ig, SZEMÉSZET 
Kettes y Aladár dr., Radnóti Magda 
dr,, Boros Béla dr. 

445- 5,,50-ig,, UROLOGJA 
Babics Antal dr., Neszkay 
Aurél dr. 

MÁ..JUS 28, SZOMBAT: 
9-10-ig" PATHOLOGJA 

Zalka Ödön dr, Szentágothay 
János d~ ' 

10 -11-ig, ORTHOPEDIA 
Zinner Nándor dr, Reichard Jó
zsef dr. 

11 -12~ig, FÜLL·-ORR-GÉGE 
Réthy Aurél dr., Fleischmann 
László dr., Varga Gyula dr, 

Az Orvoshéten való részvétel személyenként 220.- Ft Ebben bennfoglaltatik Keszthelyre való érke·, 
zéstöl autobusz Hévizre és vissza, valamint vasárnap ebéddel kezdődően, szombaton ebéddel bezá
rólag lakás és teljes ellátás, - A kartársaknak módjukpan áll hasonló feltételek mellett családtago
kat magukkal hozni, - Jelentkezés és elhelyezés Budapesten az IBUSz c irodájában (Molotov-tér 2,) 

·vidéken az IBUSz kirendeltségeknéL - Jelentkezési határidő 1949 május hó 17-én d, u" 4 óra. 

. 
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fürdőben foglal helyet. A prizmás távcső könnyen 
leemelhető módon, megfelelő helyzetben egy tartó
szerkezetre akasztható fel, hogy a prizma éppen bele
merüljön a vizsgálandó folyadékot tartó pohárba. 
A megvilágítás tükönendszerrela temperáló fürdő 
aljára vágott üvegablakon át történik'.. lVIérés előtt a 
készüléket az előírt hőfok on desztillált viz segítségével 
a 15 ·O osztályrészre-állitjuk be élesen,. Utána a táv~ 
csövet tartójáról leemeljük, a prizmát puha ruhával 
szárazra töröljük és a poharakat tartó- dob elforgatá
sával a következő pohárba öntött vizsgálandó folya
dékba merítve .. a távcsövet tartójára ismét vissza
helyezzük. Ezután a látótérben a határvonalnak meg
felelő skálaállást észleljük.. 

A RÖVIDEN ISMERTETETT 
KÉSZÜLÉKEK 

tőségét átértik és a tudományok ézdekében hozzá
értően ki is használják, mégsem akarnak e Iza .. 
gyományok rabjává lenni- annak a tudomány
nak, a ·v,irágzásáza, amelynek :rz.egvan a bátozsága, 
elszantsaga aua, hogy a zegz hagyományokat 
normákat, szabályokat összetözje, ha elavulnak' 
ha a haladás fékezőivé válnak s új hagyományokat' 
új noz mák at, új ~zabályokat tud teremteni. ,, ' 

Nagymennyiségíí gyógyszerrel látták el 
az államositott gyógyszertárakat · 

közüla két elslJ az anyagok törésmutatójának a meghatd- . 
rozásdra való_ és természetesen-megfelelő tdbldzatok seqft
ségével bizonyos oldatok tömény.ségéneka méré.sére is alkal
mas. Kész táblázat hiányában ismert töménységű oldat
sorozat kimérésével saját magunk is készithetünk táblá
zatot. Az Abbe-fé/e reftaktométert főleg zs{rok és olajok 
identifiktilására, .szennyezé.seik és hamisfiúsaik felisme
résére, valamint cukor.szir upok töménységének a gyors 
meghatározására használják.. ! 

. Az államosított gyógyszertárak az egész oi"szág 
területén zavartalanul müködnek..' A »Centrofarm, 
állami gyógyszernagykereskedelmi vállalat az álla
mosítást követő első napokban.15.000 tubus sullatic 
azolt, reumacif, carbocif, pneumosept és más hasonló 
fontos orVosságokat osztott szét a gyógyszertárak 
között -. 

A széleskörü intézkedéseknek köszönhető, hogy 
az ös.sze.s gy6gyszertárakban korlátlan mennyiségben kap
hatók a szabvdnyosftott fdjdalomcsillapftók és a külön
böző .sulfamidok., A ZEISS-FÉLE 

MERÜLŐREFRAK I ÓMÉTERREL, 

amelynek segítségével a törésmutatót és szinszórást 
csák közvetve határozhatjuk meg, lévén önkényesen 
beosztott skálája, főleg oldatok töménységét, leg· 
inkább pedig hígabb szeszes, vizes oldatok alkoholtar
talmát lehet gyorsan és elég pontosan meghatározni 
Az egyes specíális vizsgálatokhoz szerkesztett készü
lékeket (pL Wollny-féle vaj refraktométer) nem is 
ismertetJük. 

Flóderer lstvdn dr 

l. V. Sztalin beszédéből, amelyet a főiskola 
tudományos munkásainak a Kremlben 

tartott fogadásán mondott 1938 május 17-én 
>>Engedjék meg, hogy polzar a mal a tudo

mányra, a tudomány felvirágzására, a tudomány 
embereinek egészségére emeljem.. · 

A tudománynak, annak a tudománynak a 
felvlrágzásáz a, amely nem kez íti el magát a néptől, 
nem laztja magát távol a néptől, 'hanem kész-szol
gáini a' népet, kész a népnek a tudomány összes 
vívmányait átadni, amely a népet nem kényszerből 
hanem önkéntesen, szivesen szolgálja. 

A tudománynak, annak a tudománynak a 
felvirágzásáza, amely a régi és elismat vezetőinek 
nem engedi meg, hogy a tudomány áldozópapjai-_ 
nak, a tudomány monopolistáinak módjára önelé
gülten begubózzanak, amely a tudomány özeg mű
velöi és a tudomány fiatal művelői közti szövetség 
éztelmét, jelentőségét, mindenható . erejét felfogja, 
amely a tudomány összes kapuit önként es kisz
séggel kitárja az ország fiatal tudományos erői 
előtt és lehetőséget ad nekik au a, hogymeghóditsák 
a tudomány legmagasabb csúcsait, amely elismezi, 
hogy a jövő a tudomány fiata/ságáé. 

. A tudománynak, annak a tudománynak a 
feluüágzására, amelynek műuelói, noha a tudo·· 
mányokban kialakult hagyományok ezejét és jelen-
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A közönség gyors kiszolgálására a közegészség~ 
ü-gyi minisztérium megfelelőszám ú szémélyzetet osz·· 
tott be a különböző gyógyszertárakhoz. Ugyanakkor 
több bizottság létesült, ainelyek rendszeresen. látogat·· 
ják a gyógyszertárakat és megállapítják a gyógyszer
szükségleteiket. 

A közegészségügyi minisztérium rendeletére 
Bukarestben és az ország nagyobb városaiban gyógy·· 
szertárakat jelöltek kf, amelyek a déli órákban "is 
nyitva tartanak. Az államosítás előtt ·még éjszaka, 
is alig lehetett nyitva tartott gyógyszertárakat találni, 
mert a vagyonban dnskáló és a tömegek egészségének 
hátrányára feketéző gyógyszerészeknek nem ofizetö .. 
dött ki• éjjel is nyitva tartani. 

Az államosítás után a penicillin forgalomba
hozatala tekintetében is gyökeres változások álltak 
be. Az államosítás előtt az illetékes szervek legszigo
rúbb ellenőrzése sem bizonyult elég hathatós eszköz~ 
nek ahhoz, hogy a kapzSi gy6gyszerészek szabotálását 
és penicilinnel való üzérkedést megszüntessék.. A 
hivatalos áron kintalt penicillint az üzérkedő gyógy
szerészek drága pénzekért árusitották sa dolgozó töme
geket teljesen megfosztották a penicillin használatá
nak lehetőségétőL Ma már 288 lej es hivatalos áron a 
minisztérium által megállapított előírások betartásá
val minden gyógyszertárban kapható a penicillin. 
Mint ismeretes, penici1liht, orvosi receptre bárkinek 
kiszolgáltatnak. A gyógyszereladások terén bekövet
k,ezett gyökeres változásokat legjobban jellemzi, hogy 
az államosftást követő néhány nap alatt a f6város 
gyógyszertár ai 9200 fiola penicillin t adtak el. 

A vidéki gyógyszertárak ellátásáról is idejében 
gondoskodtak. 

;\ )>Centrofarm4 állami gyógyszernagykereske~ 
delmr vállalat hatalmas mennyiségű gyógyszert kül .. 
dött sz ét az ország különböző városaiba. Amint jelen
tettük, a gyóg;yszereket az ál!amosítást követő első. 
napokon repülőgépen szdllltottdk vidékre. 

Az ország összes vidéki gyógyszertárait meg
felelő mennyiségü penicillinnel és más fontos gyógy
szerrel látták .el 

A hazai gyógyszergyárak egyre nagyobb lendü
lettel termelnek gyógyszert, az államosítás pedig 
halálos csapást mért a gyógyszerészek által táplált 
gyógyszerbörzére, amely csak a gazdagoknak és 
vagyonosoknak tette lehetövé a multban a gyógy .. 
kezelést.. Az államosítással a gyógyszertárak és így 
a gyógyszerkereskedelem is a nép tulajdonába ment 
át, 

(•Romdniai Magyar Szó<) 

.H Gyógyszerész 
--~----~·~-·---·-·~~-.. ~~-.~·--·-.----·-_-...... ~·===·~''""~=~~--~ ... -~-~·-··--·-"'--....."..._-~---,-~~---"' 

Recepturai problérnák 
lrta: Korlteár>szky Dénesné egyet. tanársegéd 

A tár a me!! ett dolgozó gyakorló gyógy
szer ész az orvosi rendelvényekelkészítése közben 
igen sokszor nehéz feladatok előtt áll. Gyógy-· 
sz er észtechnológiai tudása mellett még szüksége 
van fizikai, kémiai, hatástani ismeretekr e, vala·
mint anyagismeretre is .. Sokszor még igy sem 
talál tökéletes megoldást.. · 

Az orvos főként csak arra fordít gondot, 
hogy felírja mindazt a hatásos gyógyszert, 
amely a beteget a felismert diagnózis alapján 
meggyógyítja .. A felírt anyagok fizikai, kémiai 
tulajdonságának, olilékonyságának, összeférhe
tőségének vagy iucompatibilitásának kérdését 
az azokat többnyire jobban ismerő gyógyszerész 
megoldására bízza .. A gyógyszerés;mek' azonban 
nem elegendő a vényen felírt gyógyszereket 
csak mechanikusan összekeverni s azután ki
adni, hanem arr a kell törekednie, hogy a gyógy
'szer a felírt anyagat változatlan forrnában és 
bomlatlanul tartalmazza s valóban azt a hatást 
idézze elő, amelyet az orvos vár tőle. 

MIT MOND A GYÓGYSZERÉSZ RECEP
TURAI TEVÉKENYSÉGÉT SZ.ABALYOZÓ 

RENDELET. 

A 3.220/1947. M. E. sz .. z .. szezintagyógy
szeré.sz, az orvos vagy az álla/ozvos által rendell 
gyógyszezt mind mennyiség, mind minőség tekin· 
tetében pontosan az orvosi (állatorvosi) rendelvény 
szezinl köteles elkisziteni. Az ozuos (állatozuos) 
által a vényen előízt gyógyszezal/wliészek liözül 
bázmelyiket kihagyni vagy mással helyettesiteni, 
avagy azok mennyiségét csölikenteni, vagy emelni, 
úgyszintén a l endell gyógysza helyett annak meg
felelő más gyógyszez készitmérzyt kiszolgáltatni -
amennyiben ezekze az alábbi bekezdésben rfoglalt 
vagy más töz vényes rendelkezés lehetőséget Iiem ad 
- nem szabad. A gyógyszezész az orvos (állat·
oruos) állal kiállitott vényen változtatásokat nem 
eszközölhet.. Tehát a gyógyszez ész csak azt és úgy 
adhatja ki, ahogy az fel van íz ua .. Előjoz dul, hogy· 
máz előre látja a zeceptárius, hogy a feltzi vényt 
elkészilue, abban valami fizikai vagy Mmiai uálc 
tozás fog beállni, vagy ha pontosan az előízás sze
rint késziti azt el, ·egy idő múlva abban változás, 
vagy bomlás áll be. Különösen nagy bajt okozhat, 
ha e1ős hatás ú gyógyszez nincs f.]oszlatva az oldat
ban {pl.. phenylaethylbazbituzsau), mezt nemcsak 
hogy nem fejti ki kezdetben a lduánl hatást, hanem 
.a gyógyszez utolsó zészlete mérgezést is okozhat. 
llyenkoz összeköttetést kell kez esni az orvossal és 
a tényállást megvilágitua előtte, meg kell kémi 

·ana, hogy iz jon a zecepthez pl. még valami emul
geáló vagy semlegesi/ő szezt stb .. Ha az ozuos ke
vésbbé lényeges dolgokban csupán sz ó belileg ad en
gedélyt, mint löbbnyize tözténni szokolt és a gyógy
szezész ennek alapján eikésziti a receptet, a változ
-tatást okvetlen rá kéZI vezetni a vényre, hogy annak 

gyóyyszez tár ban töztént is(llélelt elkészitéséz e 

kell6 tájékoztatást nyujtsunk, aminek az ozvos, a 
gyógyszerész és a gyógyszeztáz üánti bizalom szem
pontjából van nagy jelentősége .. De ügyelni kell 
elTe azért is, mert a fennálló rendelkezések igen 
szigorú büntetést szabnak ki a gyógyszezészze akkoz 
is, ha az e/készitett gyógyszezben nincs me{/ a fez,. 
irt anyag; de akkoz is, ha abban olyan szez is vqn, 
amil az orvos nem izt fel.. Ezért fontos az, hogy a 
változtatásokat lehetőleg mindig az ozvossal izassuk 
fel.. De .a jelentősebb módositásokat minden 
eseize az ozvos kell, hogy felizja, különösen pedig 
az ezős hatású gyógyszerekkel kapcsolatosakat 
Pl.. acid phenylaethylbarbituzicum helyett natz. 
phenylaethylbarbituzicumot stb .. Távbeszélőn adott 
felhatalmazások. könnyen feledésbe mennek s ke[ .. 
Zemellenséget okozhatnak a gyógyszezésznek.. De 
mi tözténilc akkoz, ha a gyógyszerész a zendelőozc 
vosl nem találja ótthon? Készítse el pontosan úgy 
a vényt, ahogyan az fel van íz va, akko z is, ha nem 
taztja azt helyesnek, vagy küldje el a-beteget vagy 
utólag jelentse az orvosnak a változtatást? Mindez 
sok fé/Teéztésre, biza/matlanságza adna okot és . 
időpazazlással jáma Ma, amikoz mindenütt a 
racionális megoldást kezessük, amely kiszor ifja a 
régi büzolaatikus elintézést, ezen is változtaini 
kell. 

JAVASLAT AZ ORVOSI VÉN){ HELYES 
ELKÉSZITÉSÉNEK MEGKÖNNYITÉSÉRE. 

Lehetövé kellene tenni a gyógyszerész ré
szére, hogymint azt Mozsonyi professzor java ... 

. solta, »népjóléti miniszteri rendelettel bocsát
tassék ki vagy esetleg a készülő új V. kiadású 
magyar gyógyszerkönyvbe vétessék fel oly 
értelmű rendelkezés, mely szerint olyan esetben, 
ha valamely gyógyszer egyenletes eloszlatására 
az orvosirendelvényennem történik intézkedés, 
a gyógyszerész a gyógyszerészi technológia 
szabályainak megfelelően legj'obb tudása sze' 
r int készítse el a szóbanlévó gyógyszert, de ter
mészetesen mindig szigorúan ügyelvearr a, hogy 
ezzel az eljárással a gyógyszer hatásában semm;.. 
féle hátrányos változás, pl. hatáscsökkenés ne 
törtenjék. A végzett technológiai módosításokat 
a gyógyszerésznek természetesen a receptre r_á 
kell írnia, hogy az esetleges ismételt elkészítés 
alkalmával a másik gyógyszerész is tudomást 
szerezhessen az eszközölt változtatásokr ól.,, 
Ezáltal biztositva van a beteg, hogy bármely 
gyógyszertárban készítteti is el gyógyszerét, 
még külsőleg is ugyanazt kapja s nem fogja bi-· 
zalmatlanul hazavinni a más gyógyszertár ban 
másként elkészített és az előzőtől elté;rő külsejű 
orvosságot.. ' 

PÉLDAK A GYÓGYSZERÉSZI GY AKOR-
LATBÓL 

Az alábbiakban néhány zeceptet közlök agya
koz/ali életből, amelyekkel a fent elmondottak szük
séges voltát kívánom demonstzálni, 
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A Gyógyszerész 

R p Térpeni hydrati gr. 2 O 
Spir.. diluti gr. 20 O 
Syr. simplicis gr. 15 O 
Cal c. acetylo salicyli gr 4 ·O 
Aquae destillatae ad gr 200:0 
!V!. L sol. D. S. 

A ter p in hydr:at vízben oldhatatlan, tehát a 
vizes oldathoz . egyszer űen h~zzáa.~~a az!, ner;t 
járunk el helyesen, mert meg »JOL feliazando<< 
utasítás eseién sem tudjuk a hatóanyagat egyenle
tesen adagolni.. Feltétlenül szükséges tehát O 50 .Q 
tragacanthával tartós és homogén eloszlású suspen
siólia vinni azt.. 

Rp Papaver ini. hydrochlorici cg~-. quinqua
ginta (0·50) 

Kalii jodati gr.. 10 O 
Aquae destillati gr.. 200 O 
M f sol. D S. 

Oldatunkból ragacsos csapadék alakjában 
azonnal kiválik a papaverin-jodid. Hel!)esen úgy 
készítjük el a receptet, IW!fY. ~. p~pavenn hydro~ 
chloricumot a fele mennyzsegu vzzzel l gr .. gumz 
ar abicum segítségével suspensióba visszük s ·ehhez 
adjuk a víz másik felével készí!eit jódkáli;oldatot 
Igy is keletkezzk ugyan csapadek, de oly fmom el
oszlású, hogy egyenletes össz~tételű suspensi,óz 
kapunk. A gumi arabicum pulvis; desenzymalt 
legyen, mer t különben az oxydas e es per oxydase 
enzymek hatása folytán jód válik szabaddá .. 

R p. Infusi rad. ipecacuanhae 
e egr. viginti (O 20) 
l. a. p. ad collat W· 200 O 
ACid. acetylo sahcyhcr gr, 5 O 
llL D S. 

Az acid .. acetylo salicylicumot 1 gr.. tr agacan
thával suspensióba i<el.l vinni, egyébként az c;cid. 
acetylo salicylicum zgen gyorsan leulepszzk s 
egyenletes. adagolása lehetetleriné válik 

R p. _Co'deini muriatici egr .. decem (0·10) 
Chinini muriatici gr. 2·5 
Natrii salicylici gr. 3·0 
Aquae destillatae ad gr.. 100 
M .. f sol. D.. S 

Az oldat elkészítése látszólag semmi alwdályba 
nem ütközik, Azonban mégis azt tapasztaljuk, 
hogy dús csapad~kot kapul}k Hoss~ú, rqszerű 
kristályokban levafik ugyams a chmm-sallcylat. 
Helyes elkészítése úgy történik, hogy a víz fele 
részében feloldjuk a codein. muriaticumot és 1 gr 
gumi arabicum segítségével suspendá/juk a chi
nini a másik felébennatrium salicylicumot oldva, 
a Út oldatot összeönt jük. Tejszel ű suspensiót 
kapunk .. 

R p. Para!dehydi gr.. octo .. (8 O) 
Natr .. bromati gr. 8"0 
N atr. phenylaethylbarbitur ici 

egr .. octaginta (O ·80) 
A qua destillatae gr .. 200 
!V!. f. soL D S. · 

A llás közben csapadékképződési tapaszta
lunk A paraldehyd, mely a IV. MagY,ai Gyógy~ 
szer könyv szeríni semleges, vagy csak a lz g savanyu 
lehet, sokszor savanyú Mmhatású az oxydáció 
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folytán belőle keletkező ecetsavtól, melynek halLÍ
sára leválik a phenylaethylbarbitursav; Ezt elke
l ülhetjük vagy (lgg, hogy expediálás elölt ellen
őrizzük a paraldehyd kémhatását, vagy pedig az 
oldathoz 1-2 gr natr. hgdrocarbonalot adunk 
tompító ul. 

R p N atrii nitrosi g1. unum .. (1 ·O) 
Ammonii chlorati gr 3·0 
Kalii j odat i gr .. 5 O 
Aquae destillatac gr 200 O 
.JY! f soL D. S. 

Ez az oldat elkészítve látszólag állandó .. 
Allás közben azonban megsárgul Oka ennek az 
oldat ammonium chlorid okozta savanyú kém
halása, amelynek folytán a natrium nitrit elbom
lik s a keletkező saléli omossau jód ol tesz szabaddá. 
Ha az oldathoz 1% natriumhydrokarbonatol te
szünk, megakadályozzuk a bomlást, mert oldatunk 
savanyúságát visszaszar ítoltuk. · 

R p Pulv. Fol. Digitalis t iti. 
Chinini h y dr o chi or ici aa gr 3 O 
Natr. nitrosi egr. sexagiuta (O 60) 
Pulv. ct extr. liquiritiae 
qu .. sat uL L I a pi!. No LX D S. 

A pilula elkészítéséhez nem ajánlatos extr. 
liquüiiiaet használni, mert a savanyú extractum 
e/bontja a natr.. niii ilet, másrészi a benne levő ned
vesség sem közömbös a digitalis pona. Legcelsze, 
rűbb butyrum cacaoval elkészíteni a pilulákat, . 
amellyel jó, képlékeny masszál kapunk 

R p .. Chinini sulfurici gr. 10 O 
Pulv. et extr. liquiritiae 
qu, saLuLf L a pi! No C 

Néhány csepp ac .. sulf wic. dil-mal készítjül( 
el a masszái, egyébként töudező, nem sodorható 
lesz. Jobb és képlékenyebb pilulamasszál kapunk, 
ha kötő- és alakítóanyagként glycerint és dextrin! 
használunk 

Rp .. Ammonii sulfoichthyolici gr 
Magnesii carbonici gr. 50·0 
Bismuthi subgallici gr 10 O 
Zinci oxydati · 
Tal ci venetí aa gr .. 100 ·O 
M f pu!v.. D S. 

20 o 

Az ammonium sulfoichthyolicumot acthertel 
dörzsöljük el és apránként adjuk hozzá a t~bbi · 
por komponenst Keverés közben az aether elparo
log .. Aether alkalmazása nélkül igen hosszadalma~ 
dörzsölgetéssei tudjuk csak az ichthyoli eloszla!nr 
és a homogenitás közel sem olyan tökéletes, mmt 
az actheres módszeiiel. 

Legközelebb ismét szerelnék a receptárius 
problémáival kapcsolatos néhány esettel foglal
kozni .. 

Hel!resbítés. Szaklapunk mult szániában a >>Lej á· 
rati időhöz kötött gyógyszeikészítmények« között _a 

223 oldal első hasábjának 20 .. sorát így javítjuk ki: 
Vita;ecol J_.amotte~KrDn;-pechu, Letárati idő 1 év. 

.R Gyógyszerész 
·-------------· -------

Országos szerkesztőbizottság 
Szaklapunk két utóbbi száma már az 

Athenaezzm nyomdában készült. Ha a papír os 
egyelőre nem is változott, a szedés és a nyo
más szakszerű gondosságában megmutatkozik 

·a külőnbség egy kis kétszemélyes nyomda és 
az Athenaeum hatalmas, kitünően működő szer· 
vezete és munkáj a között. Er'nellett p.zonban 
megváltozott »A Gyógyszerész<< szelleme, iránya 

·és egész beállítottsága is. 

V ÉGRE OTT J ART UNK, 

hogy szaklapunkból kikapcsolhalluk a kifejezet
ten mozgalmi részt: Elér keztünk odáig, hogy nem 
.kell őri állnunk a munkauál/alók és a munkál
tatók közölti viszony állandó ellenőrzésében Ezt 
a szerepünket átvette az 0Ivos-Egészségiigyi Szak
szervezet és ma már nincs olyan ké1 dés, ame/y1e 

. a gyógyszertár i dolgozók '-- a különböző osztályok 
illetékesség~ sz er int - a .leggyor sabban vá laszt 
ne lwpnánalc 

SOKAN M~:G MA IS 

azt kívánják, hogy szaklapunk támadj on és 
a nyilvánosság előtt szerezzen egyeseknek meg
felelő elégtételt .. Nem akarják megérteni, hogy 

minden védelmet és orvoslást megad a Szak
szervezet a tagságnak. És hogy ez. az igazi 
elégtéteL A szaklap ilyen vonatkozású cikke 
is csak úgy és akkor lehet igazi erő, ha minden 
sor át az egész Orvos-Egészségügyi Szakszer
vezet megdönthetetlen ereje hitelesíti. 

PERSZE NEKÜNK IS HIANYZIK, 

hogf szaklapunk hasábjain nem számolhatunk be 
a május elsejei káprázatos seregszemiéről és nem 
hozhatunk fel szalimai példákai annak igazolá·
sára, hogy a gyógyszertári dolgozók milyen egy .. 
öntet ű lelkesedéssel sor akoznak fel a Független
ségi Népfront mögötl.. De ezt a muni<át elvégzi 
he/yt!ltünli a kitűnően sz erkeszteit >>Egészségügyi 
Dolgozó<<, melyet minden .szakszervezeti tagunk 
megkap Természetesen, mirrden olyan szakszer: 
I>ezeti kér dé.ssel, mely bennünket a /egközvetk· 
nebbül éidel;el, ezután is foglalkozunk szaklapunk
ban 

DE T ÉRJÜNK AT MOST 

"A Gyógyszerész<< ludamángos részére Szak
lapunk két legutóbbi számának tárgyilagos lii
ér fékeZése után megállapíthatjuk, hogy egwe inkább 
azon a vona/on járunk, amely >>A Gyógy
szerész«-! végre valóban az egész szalima lapjává 
minősíti. Minden dolgozó gyógyszerész, minden 
gyógyszertári dolgozó szaklapjává. De éppen 
ennél a kiértékelésnr!l felmerültek olyan szem
pontok, amelr;ekkel újra foglalhoznunk kell.. 

A szív therápiában állandóan rendelt gyógyszer 

ISYNlPt\Tf-lONUNll 
SOLUTIO ÉS INJECTIO 

CSOMAGOLASOK : 

10 g solutio 
25 g solutio 

2 x 1 kcm injectio 
5 x 1 kcm injectio 

BESZERZ~SI AR : FOGY ASZTÖf AR : 
Ft 8 62 
Ft 17 05 

Ft 2 83 
Ft 5 70 

GY ART JA: 

+ .102 árkiegyen l. 
járul éJ.: 

+25% f. a 

Ft 15 55 
Ft 30 77 

Ft 5 10. 
Ft 10 28 

l DR. WANDER GYÓGYSZER ÉS TÁPSZERGYÁR R. T. 
BUDAPEST 10 .. POSTAFIÓK 7. 
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.H Gyógyszerész ______ .. ________________ ........ __ ·-----------·--
A SZERKESZTűBIZOTTSÁG 
egyes tagj ai már a meginduláskor úgy képzel
ték el a gyógyszer ésiek és szakmunkásaink 
továbbképzését, hogy mi tervszerűen való.ság
gal iskolát nyitunk szaklapunkban a tovabb~ 
képzés számára. Komoly és magassúnvon~lu 
vita hangzott el, nem is egyszer, erről a ker·
désr ól, végül is úgy döntöttünk, hogy egyelőr e 
mi úgy szalgálhatj uk leginkább a továi:Jb
képzés ügyét, ha olyan crkkeket, olyan tudo
mányos ·megnyilatkozásokat köz! ünk . >>A 
Gyógyszer észben«, amelyek ténylegesen a gyógy
szerész továbbképzése szolgálatában állanak. 
A szerkesztőbizottság egyes rovatvezetői gyüjtik 
össze és küldik he hozzánk azt az anyagot, ame .. 
lyet ők ennek a célnak az érdekében alkalmas .. 
nak tartanak. Hangsúlyozzuk azonban, hogy 
ezt a megoldást is c'Sak átmenetinek tekint
hetjük, mivel a hivatalos gyógyszerész-továb~
képzés megindulása után szaklapunk csak kíse·· 
rője és tolmácsolója lesz e fanfolyamok nagy .. 
vonalú anyagának 

MAI VEZÉRCIKKONK, 

me ly et V é g h Antal dr.. egyetemi el/Ja dó tanár 
irt szélesk ö r ű tudományos és gyakorlati síkon 
mdzgó vitára hívja fel mindazo~at, a!<i!t szivükör; 
visetik e tanfolyamok megzndulasanak mr .. 
el6bbi megvalósulását. Tekintettel an a, hogy 
Végh Antal dr.. az előadók problémájáról irt 
cikke olyan hatalmas lehetőséget nyit meg a tudo
mángos továbbfejlődés útján, amire a természet
tudomány minden ágában fel fognak figyelni, 
hisszük, hogy kartársaink tárgyilagos hozzúszó
lásai sem fognak elmaradni. 

TÖBBSZÖR HANGSÚLYOZTUK MÁR, 
hogy szaklapunkból nem akarunk száraz tudo
mányos lapot csinálni Ez. _volt .a~ .. oka és ez 
az oka ma is annak, hogy ujra kerjuk a rovat
vezetőket és mindazokat, akik >>A Gyógy
szerészbe<< tudományos cik}l:eket vagy bár
milyen mástermészetű cikket beküldenek, hogy 
ők · maguk, írásközben alcímezzék tanulmá .. 
nyaikat.. Megmondtuk azt is, hogy erre első-· 
sorban a tudomány népszerűsítése érdekében 
akarunk áttérni. Vegyünk példát az orosz 
tudományos lapok tanulmányairól és cikkeiről, 
amelyek ugyanennek a ;élna~ a szolg~l~tában 
népszerű és összefoglalo alcrmekkel latjak el 
a tudományos cikkeket.. _Kív~_natos volna _ezen
kívül az is, hogy ne elegedjunk meg romden 
esetben a különböző tanulmányok elolvasásá
val, hanem ott, ahol valakinek akár tudo
mányos, akár gyakorlati vonalon más tapasz
talata, más véleménye van, vegye elő a tollat 
vagy az írógépet és közölje yelü~k. M~r~ ez 
a szaklap esak akkor lesz rgazan valasagos 
tükre az egész szakmán~k, ha_ ann!lk szer
kesztésében nemcsak a J elen! egr szuk szer
kesztőbizottság vesz részt, hanem átalakul és 
megnő egy hatalmas országos szerkesztőbizott-
sággá. · ··· 
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NE LÁZADOZZUNK 

az ellen, hogy ugyanabban a cikkben felváltva 
több. betűtípus! is használunk Ezzel is élénki
teni akarjuk lapunkat. Ha úgy akarjuk, tör
delési, nyomdatechnika, sz er kesztői újítás. De 
felfoghaljuk másként is .: még ilyen eszközöket is 
felhasználunk a tudomány ne psz er űsítésé! e .. Mert 
egy szaklapban, llle/y a rohanó szakmai élet 
tükre is egyúttal, semmi sem tompítja úgy le az 
érdeMődési és nincs veszedelmesebb - az egy
hangúságnál. (sz.) 

_ j\ "Gyógyszerész" kiadóhivatala 
kiÍzli, hogy szaklapu;'ll' le~utóhbi sz_ámát minden 
gyógyszerész, Jaborans es teehmka szakszer
vezeti tagnak elküldte. Minden laphoz esel<ket 
is mellékelt az expedíciós o'sztály, hogy a negyed
évre szóló 10 forintot ininél előbb juttassák el 
kiadóhivatalunkhoz. Szaklapunk mnlt számában 
hírt adtunk arról ís, hogy ez az egy hónapra eső 
alig 3 forintnál nagyobb összeg csupán az admi
nisztrációs és expediálási költségek megtérítése. 
Éppen ezért a kiadóhivatal csak azoknak küld
heti folytatólagosan a lapot, akik ezt a negyedévi 
költségmegtérítést haladéktalanni postára teszik. 
Nem küldött lapot a kiadóhivatal a gyógyszertári 
takarítónőknek, de az Orvos Egészségügyi Szak
szervezet hivatalos lapját, >>Az Egészségügyi 
DolgozÓ<<-t ők is megkapják. Természetesen, ha 
akad olyan takarítónő, aki igényt tart a lapra, 
negyedévenkint 10 for-intért bármely szakszerve
zeti tag megrendelheti. 

- --'---

A szineslémek 
A színesfémek nagy szerepet játszanak .a 

népgazdaságban Szükségesek a repülőgépek, 
automobil, bonyolnlt és fínommechanil~ai ~épek 
gyát tá sában, a kémia,i és ~lektr otech~Ikai Ipar 
számos ágában. A szmesfemek tartalekmban a 
szavjet ország az elsők között van a vrlagon .. A 
szavjethatalom éveiben er?.s~n fellei_Idült, a g~o
lógiai kutatómunka. Sok nj olom, cmk, on, r ez, 
nikkel lelőhelyet fedeztek fel. 

Rézércben gazdag Kazahsztán, Ural, Űzbe
kisztán Örményország .. Az új sztálíni ötéves terv 
tervben' a réztermelés 1..6 szarosára növekedik. 
úJrnot és cinket termelnek Kazahsztanban, 
Kaukázusban, Szibéiiában, Távol-Keleten .. , Az· 
új ötéves tervben az ólomtermelés 2 6-s~?r?sara, 
acink2.5-szörösérenövekedJk ASz. Umomkkel
ben is gazdag. Lelőhelyei az Uralban, a _Kola .. 
félszigeten, Kazahsztánban és Kraszno]arszk 
vidékén találhatók. Az új ötéves terv alat~ a 
Szavjetunióban a nikkeltermelés 1.9-szeresere 
emelkedik.. A szovj et geológusok igen gazdag 
alumínium és magnézium nyer san y ag lelőhelye
ket, valamint ar any és platinahányákat fedeztele 
fel, 

'----~---
.H Gyógyszerész 

A fertőzőbetegségek effeni küzdelem vaccina oltásokkal 
lrta: Vitéz Istvén dr. egyet .. magénianér 

Amikor 1881 kora tavaszán híre kelt 
Franciaországban, hogy Pasteur a juhokat és 
marhákat meg tud,ia védeni a lépfene "fertözé
sektől, az állattenyésztő gazdák r ernénykedve 
tekintettek Páris felé. Ez érthető is, mert azok-

A DONTÖ KISÉRLET 

május 31-en kezdődött. Ezen a napon az előzetesen 
oltott és be nem oltott állatok mindnyájan meg
kapták a biztosan ölő anthrax bacillusadagot és 2 
nap mulva, június 2-án utoljára szállt ki a bizott .. 
ság, hogy ítéletet mondjon P as t e u 1 fölött. Titkos 
tanácsosok, szenátor:ok és általában az ország tudo
mányos és gazdasági, politikai világának színe
java megjelent e napon Pouilly le Fort-on . 
P as l e u r délután 2 órakor vonult be kíséretével 
a már történelmi nevezetességű helyre és ekkor mar 
nem voltak ellenségei és nem voltak kétkedők. 
Az előzeiesen oltott állatok mind egészsegesen, vi
dáman mozogtak és a be nem oltottak 2 kivételével 
elpusztultak, ez az utolsó 2 pedig éppen kimú/ó
ban volt. 

ban az években a fr an eia gazdák évente 20 
·· millió frank értékű állatot vesztettek el lépfene 
. következtében. · 

.. NEM ÚGY AZ ALLATORVOSOK. 

· 6k P as t e u 1 ellenségei táborát növelték, mert 
p as t e ur -vegyész létere--nemcsak az ember-

. orvosok fi!ltveőrzött területéle merész],edett, hanem 
újabban már az állatorvoslásba is beleszólt.. Ezért 
az állator v osok nem jó szemmel nézfék P a s t e u 1 

működését és az állatorvosi kar egyik kiválósága, 
R o ss i g n o l valóságos összeesküvést szőtt ellene .. 
A melun-i mezőgazda.sági társasággal {elszólít
tatta P a s t e u r t, hogy nyilvános, hivatalos ld
sérletben bizonyítsa be igazát 

EZ A KISÉRLET 

' veszedelmesnek látszott, mer t ha nem végződik tel
, jese·n kielégítő eredménnyel, akkor nagyon meg

tépázz.a Pasteur hírnevét és tekintélyét, s9t talán 
végleg lehetetlenné is teszi további müködését. Az 
állatorvosok éppen ebben bíztak és ebben remény
kedtek. 

PASTEUR 

azonban készségesen vállallwzott a Msér let vegre
hajtására és ennek színhelyéül a Páris/ól vonalon 

·néhány órai távolságban lévő Pouilly le Fort-i 
gazdaságot választotta.. Ide gyűltek össze 1881 
május 5-en Franciaország híres orvosai, állat
orvosai, földbillokosai, újságírói, magasrangú 
állami tisztviselők; lwgf! tanui legyenek a védőoltás 
első befecskendezésének. Május 5-én már külön 

·akloi<ban vollak elhelyezve a kisérleti állatok két
két csoportban ... 24----24 birka, 1-1 kecske és né
hány szaruasmar ha .. Ezek köz ül. az egyik csoport 
ezen a napon megkapta az első védőoltást, amely 
grJengített, nyúlra is alig veszélyes anthrax leves
tenyészet 5 cseppjéből állott Az oltást P as t e u r 
assistensei, Ro u x és Chambeiland vegezték .. A má
sik csoport - a controll csoport - nem kapott 
védőoltást.. Az oltás után a bizottság szétoszlolt, 
csak R o u x és C h am b e r l a n d jártak ki_ a 
l!lnyár a naponként, hogy megnézzék az állalokat 
es megméi jek hőmér sékletüket .. 

A MÁSODIK VÉDÖOLTÁST 
·ugyanennek a bizottságnak a .i elenlétében május 
17-én adták. E másodík oltásra már kevésbbé 

anthrax bacteriumtenyészetet hasz
olyat, amely a nem oltott juhokra már 

'"''"e1vr jelentett volna .. De sem az első, sem a 
oltás nem okozott semmi váratlan 

meglepetést. 

A KISÉRLET DIADALMAS VOLT, 

Pasteuue pedig úgy tekintettek, mint egy ma
der n csodatev6r e. 

EDDIG TART A HISTÓRIA! MESE, 
mosl pedig nézzük meg, mi van mögötte és mi a 
lényege. 

A PASTEUR 

elmondott drámai kísérlete határkő abban a 
küzdelemben, amelyet az ember a kórokozók 
ellen folytat.. Ezt Pastew tudományos kisérleti 
alapon dolgozta ki és benne utat nyitott a fer
tőző betegségek leküzdéséhez .. Ez volt az első, 
tudományos alapon, tudatosan vegzett acliv 
immunálás. 

IMMUNALAS ALATT 

azt a folyamatot értjük, amelynek során az éló 
szavezetben ellenanyagtermelés indul meg és ez az 
ellenanyag a szervezelet védetté, immunissá teszi 
azokkal a fertőzőbetegségek/wi szemben, amelyre az 
immuná/ás irányul. 

A PASTEUR KISÉRLETÉBEN 
elmondott betegség a lépfene volt s ettől immu
nálással védte meg Pasteur a bir káka t. Az az 
anyag, amely az immunanyagcik (védőanyag, 
ellenanyag) termelését megindítja és kiváltja: 
az antigen.. Ez az antigen a kisér letben maga a 
lépfene okozója, az ·anthraxbacillus volt. Anti
gen azonban lehet általában minden, a szerve
zettől idegen, ú. n .. fajidegen fehér je, amelyet a 
bélcsatorna megkerülésével (parenteralisan) jut
tatunk ·az élószervezetbe. Lehet tehát oldott és 
oldhatatlan fehérje, fehérjekivonat, lehet a bac, ... 
terium teste, a ba c ter iumsejt kivonata, a bac
terium anyagcsereterméke: a toxin stb Mind
ezek az anyagok specificus ellenanyagokat hoz
nak létre, vagyis csak a kezelésre használt anti
gennel adnak fajlagos immunbiológiai Ieactiót.. 
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H Gyógyszerész 
----~--------------'--

Azt értjük ez alatt, hogy ha valamely állatot 
egy bizonyos antigennel (a Pastem kísérletében 
anthr axbacillus)kezelünk, csak ennek megfelelő 
ellenanyag jön létre. Azantlnax~szal oltott bir
kák csak anthr ax·-szal szemben válnak védetté, 
más kórokozóval szemben azonban nem .. Ha 
valakit typhusbacteriumokkal oltanak, éz meg
védi az illetőt a typhustól, de cholerától, (lysen-
teríától stb. már nem. · · 

AZ IMMUNÁLÁSNAK AZT A MóDJÁT, 

amikor a n l i g e n t j ullatunk a szelVezeibe és 
magát a szei vezetet kényszelÍtjük az ellenanyagíer
melésr e, vagyis, hogy a védettsig létrehozásában a 
szervezet maga is a c t i v e vegyen 1 eszt, a c t i v 
i m m u n á l á s n a k nevezzük. Ilyenkor a szer
vezetet egyszer vagy iöbbszöi oltjuk ugyanazzal az 
antigennel és az ennek folytán rövidebbChosszabb 
idő mulva védellé is válik Az activ immunálásra 
a v é d e t t s é g tehát n e m k ö v e l k e z i k b e 
a z o n n a l, hanem csak -1--:2. lü!l mulva, esetleg 
későbben. Ez a v é d e t ts é g azonban t a 1 t ó s, 
megmarad hónapokig, sőt egyes esetekben évekig is. 
A m i g awlán a z i m m u n i t á s l a 1 t, a z 
esetleg bekövetkező teimészetes 
fe I t ő z ő d és l (infectiót) a sz e I v e z e t l e 
tudja győzni az ellenanyagok se
gitségével 

IGY TÖRTÉNT PASIEUR 
KISÉRLETÉBEN IS. 
A bir káka t előzetesen olyan anthr axbacillusok
kal oltotta Pastew, amelyek fertőzést és beteg
séget nem idéztek elő, de antigen hatásuknál 
fogva ellenanyagot termeltek a birkában és e~ 
az ellenanyag akkor is megvédte őket, amikor 
később virulens, biztosan megbetegítő anthr ax
bacillusokat fecskendezett bel~jük Hogy ezek 
a bacillusok biztosan halálos fertőzést okoznak, 
ezt a kontroll birkacsoport bizonyította,, amely 
csoport el is pusztult, mivel annak tagj ait elő
zetesen nem oltották és így nem rendelkeztek 
védőanyagokkaL 

FELTONőNEK LÁTSZIK 

talán, hogy az előzetes kezelésie használt athwx
bacillusokat veszély nélkül elviselték a birkák, az 
utolsó oltásra használtlól pedig elpusztultak mind
azok (a kontroll-csopOit), amelyeli csak ezt az egy 
oltás! kapták. IYli az oka annak, hogy noha a két 
oltóanyag ugyanabból az anthiaxlörzsből készült, 
mégi.s az egyik ölt, a másik pedig nem ölt? A kü
lönbseg a v i 1 u l e ll t i ak ü l ö ll b ség b e ll 
yan, vagyis a kórokozó microorgallismus me g
betegítő képességének fokában. 
Egyes microoiganismu.sok faji sajátossága a_ meg
betegítőképesség, a p a t h o g e n i t á s.. Ennek 
méitéke viszont egy fajon belül is változó. A nagy 
fokban pathogenek virulensebbek, azaz már keve
sebb bacteiium is súlyosabban betegit meg, mint 
egy kevésbbé vim/ens töizsből több bacterium. 
A viiu/enliát azután aránylag könnyen lehet csök-
kenteni. ' 
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PASTEUR 
az anthrax törzsét beteg vagy elpusztult bir
kákból szerezte és ennek folytán ez a törzs igen 
virulens volt, rnivel a pathogen bacteriumok 
optimalis életfeltételüket az élő szervezetben 
találják meg és így minden tulajdonságuk- a 
pathogenitás is - ott ér ik el teljes kifejlettsé
gükben. Ennélfogva az élő szervezetből kite
nyésztett kórokozók nlindig a legvirulensebbek.. 
Ha azután nem biztosítjuk tovább ezeket az 
optimális életfeltételeket, pL élő szervezet he
lyett mesterséges táptalajon tenyésztjük, a 
tenyésztést is az optimalis hőmérséklettől eltérő 
hőmérsékleten és huzamosan végezzük, akkor a 
virulens bacterium biológiai tulajdonságában 
változás következik be és megbetegítő képessége 
is csökkenhet, sőt teljesen el is veszhet, vagyis 
a bacterium apaihogenné válhat. 

PASTEUR 
a viwlentía csökkentésének azi a módjái dolgozta 
ki az anthr axr a vonatlwzólag, hogy az anthrax .. 
/ö r zset át oltás nélkül, hosszú ideig, 37 C0 helyeli 
42 5 C0-on tenyésztette.. Eközben azt az éi dekes 
tapasztalatot Úe1 ezt e, hogy ha 24 napig hagyta mes.
feiséges láptalajban az emlitett hőmé1 séklelen a 
bacteriumokal, akkor a kezdetben tehenel is bizto
san ölő anthr axlö1 zs már legfeljebb egy nylllacskát 
tudott elpusztítani,. annyir a megsze/ídült. E zi az 
eljá! á st az ó la is >>Sz e l i d i t es n e k <> nevezik. 
Eizel a szeliditelt, tehát nagyfokban csöl<kent vin;
lenliájú lörzzsel azután nyugodtan ollhatoll mar 
birkát, ana ez veszélytelenné vált. 

A MÁSIK ÉRDEKES 
és mindenekfölött lényeges tapasztalat pedig az 
volt, hogy a szeliditett törzs teljes antigen
hatással rendelkezett; vagyis csökkent virulen
tiája ellenére is megindította a beoltott szerve
zetben az ellenanyagtermelést 

AZ OLTÓANY AG 
tehát, amelyetPast e u r előállított, csökken
t e il v i I u l e n t i á j ú a n t h r a x v a c c z n~ 
volt. Vaccinának mondjuk azokat a bacterium- es 
vir ussuspensiókal, amelyeket oltási a használna_k. 
A vaccinakészíiés egyike a legl<éngesebb bactei~o
lógiai munliáknak. Először is ki kell válasziam a 
megfelelő ,és legalkalmasabb tőnset és abból na
g!]obb menllyisége}{et kell iellyészleni. A 24 vagy 48 
órás liszia tenyészetet steril physi?lógiás sóol~att~l 
lemossuk, a bacteriumo/wt azuian megfelelo ho
mérsékleten elöljük Majd bacte1 iumszámlálást 
végezve, ugyancsak steril physiológiás sóoldattal 
megfelelő s'űr űségű1 e (cm '-ként me,qhatár o~o!i 
szám ú bacler ium) higítjuk a suspensrót s uegul 
valamely alkalmas desinficienssel taiiósítju~. Leg_
inkább O 5%-ny.i car bolt szaktunk hozzate'!-nr. 
újabban hő helyeit chemiai desinficienssel olz~ e,Z 
a bacleiiumolwt, mert a hő, kivált ha kelletenel 
nagyobb hőmersé/;leten dolgozunk, CIŐsebben de_na
trzrália a bacteriumfehér jét és ennek következleben 
csöklren az aniigenhatás és azonkívül gyorsabban 
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okoz heve.Sebb oltási Jeactiót .. Jól beváll erre a célra 
a sub/imat, amelyből mái olyan kis mennyiseg 
elegendő, amely m$lyen a toxicus adag alatt van 

tenger im ala cr a nézve is.. Ezzel a 'accinával 
azután már ves7elv nélkül lehetett oltani em
bereket, gyermekeket is. Kezdetben a csccse .. 
máknek adták elsősorban az ú.. n .. enterovaccina 
formájaban, szájon at, közvetlenül a születés 
után az első szopás előtt, majd néhánv nap 
mulva megísmételték Ma már ezt a mÓdszert 
nem használják, hanem minden korcsoporthoz 
tartozó személynek intracutan adják Felnőtt 
ko~ ban azonban óvatosabban kell eljárni a BCG
oltassal, mert akkorra már többé-kevébbé fer
tőződnek az emberek természetes úton s a fer
tőzött szervezetben lévő tuberculumok a BCG
oltásra fellobbanhatnak, vagyis a lappangó 
betegség activvá válva, stJyosabb formát ölt
het .. Ezt el lehet kerülni azáltal, hogy előbb 
megfelelö reactióval (Mantoux stb .. ) meggyőző· 
d n nk arr ol, hogy az illető személv fertőződött-e 
~z;ár v~gy ser';'- A fertőzött személy ugyanis az 
ujabb rnfeetroval szemben már kevésbbé fogé
kony, rendelkezik bizonyos fokú ellenállással, 
így külön BCG-oltás nem szükséges és veszély 

.A PATHOGEN 
MICROORGANISMUSOKNAK 

egyik jellegzetes tulajdonságuk, hogy nem bete
gítik meg minden esetben a szervezetet, csak 
akkor, ha megfelelő, ú. n. pr aedilectiós helven 
tudnak megtapaduL A chaJer avibr i o, iyphus
bac~ermm :pL cs.ak akkor !d~z elő betegséget, ha 
a vekonybel nyalkahartyaJan tapad meg és ab
ban elszapm odrk. A dysentber i a bacterium pe
dig a vastagbél nyálkahártyájában elszaporodva 
okoz betegséget Ebből következik, hogy bizo
nyos bactcriumot élő állapotban is be lehet ol-

. tani a szerv:zetbe immunálás céljából, anélkül, 
h?gy bete,gseget oko;;na. Igy pl. élő choler a vagy, 
drphtherra-suspensrónak bőr alá oltásával is 
lehet act i v immunálást vegezni .. (Fen an; Böhme 
oltás) A bőr alá oltott hacteriurnak elpusztul
nak, de antigen hatásukat (ellenanyag képzés) 
kifejtile 

EGY MÁSIK HASZNÁLATI MÓD 

- amelyr ől a P as t e u 1 kis éi lelében sz ó voll -
a~ elő, f!Yen.gitett DÍJ ulen~iájú bacteiiumsuspensióval 
toJ/eno.o/las Mmi emlltettf.lk, ezek a hacteJ i,umok, 
noha einek~ de a~nyú a csökkent a vir ulentiájuk, 
h?gy betegsege! mar n~m tudnak okozni .. Ilyen eljá
wssallehet vedekezm az anthraxon kivül a pestis, 
clwlera, tubeiculosis ellen. 

MIVEL MOSTANÁBAN IGEN IDŐSZERŰ 

a tuberculosis védőoltás kérdése, erről is emlé
.. kezzünk meg néhány szóvaL A tuberculosis 
·elleni küzdelemben használatos vaccina az ú, 11 
BCG vacc(!w, (Bacillus, Calmette, Guérin).. 
A Pasteurtol kitaposott nyomokon Calmelle egy 
virulens bovin typusú tuberculosis bacterium
törzset kezdett szelidíteni.. Ez persze sokkal 
lassabban me nt, mint az anthr a x szelidíiése 

· n:ert a, tube_rcu.losis bacterium igen lassan fejlő:' 
drk.. Mrg a tob b r pathogen bacterium ok általában 
24--48 óra alatt már teljesen kifejlődriek addig 

. a tuberculosis esetében ez a fejlődés csak 12-
14-21, nap _alatt.k,övetkezi]<; be .. A mesterséges 
t~ptala]on t~rtez;o es !i(Yakor_r a toltással megsza
kr!ott t_enyesztes (tapta]aJpassage) - mint 
elybb mar említettük- csökkenti a bacterium 
Vrrulenti~ját. Ezt várta Calmette is. Méginkább 
fokozhato a vrr ulentia csökkenése azáltal ha a 
táptalajba valamely olyan anyagat té;zünk, 
amely anyag nem kedvez a bacterium fejlődés·

. nek. Caln;ette olyan táptalajt ;használt, amelybe 
-marhaepet rs tett s ezen tenyesztette a kiválasz
tott tubercu]osistörzset. A" tenyésztés 13 évig 
t~rtott s eközben 250-szer oltotta át. E hosszú 
tapt~lajpassage folyamán a törzs biológiai tulaj
donsagarban olyan nagyfokú változás jött létre, 
hogy me,ghetegítő ~épességét is teljesen elvesz
tette, meg a legfogekonyabb kisérleti állatra, a 

nélkül nem is adható.. · 

NAGYON SOK FERTŐZŐ BETEGSÉGBEN 

elolt hacteJ iumuaccina befecs/;endezésével védelw· 
ziin/{ Igy a chólera, typhus, pmalyphue, pertnssi1. 
pes/is, . staphylococcus, s[Jeptococc11s, coli ellen. 
használt ollóanyag is elölt bacteriumsuspemió .. 
IIábOI úban fOlgalomban vollak az ír n mu/tiva .. 
/ens vacciná/{, olyanok, amelyekben többféle elölt 
ba cl er ium volt, tehát több betegség ellen ado ll vé
dettségel.. Ilyen a TAB = lyplru.s+pmatyplrus 
A +pm aty ph us B; t e l I a v a c c i n a = ty
plms+paralyphu.s A+pmalyplws B+cholera -
Ugyancsak el ö ll kór okozó befecsi<endezésével uédf-
kezünk a febiis e.xanthematica (kiüteses láz) el
len is. 

A VIRUSOS BETEGSÉGEK 

elleni küzdelemben is bevált az aetiv immuna
Jási módszer Ezen a téren az első volt JenneT, 
aki Pasteur előtt közel l 00 évvel, 1796-ban al
kalmazta már activ immunálásra a gyengített 
himlővirust, tisztára empirikus alapon .. A JenneJ 
tapasztalata és alapgondolata az volt, hogy a 
tehénhimlővel történt fertőződés megvédte az 
illető szemelyt az igazi himlőtől (fekete-, hólya
goshimlő = variola vera) s ezért tehénhimlővel 
oltotta az embereket Módszere annyira bevált, 
hogy lényegileg még ma is ezt használják 
Paste ui egy másik virusos betegség, a v eszettség 
(lyssa) ellen készített igen hatásos oltóanyagot, 
amelyet a magyar Hőgyes Endie fínomított. 
A legújabb időben az influenza elleni küzdelem
ben terelődik a figyelem az influenzavir us felé 
s megvan a reményünk, hogy e nagy epidemiákat 
okozó fertőző betegség ellen is ugyanolyan hatá
sos fegyvert ad a tudoinánv a kezünkbe, mint 
amilyennel már eddig is sikerült legyőznünk 
igen sok, az emberiséget megtizedelő fertőző 
betegséget. 
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Az illóolajok előállításáról 
A »Gyógyszerészi előző számában az illóolaj~ 

gyártás történeti fejlődésével foglalkoztunk. Ebben 
a. cikkben be szeietnénk mutatni, hogyan is gyártják 
ma az illóolaj okat. Az illóolajok . üzemi n~eré.se a 
növényi nyersanyag minősége szeunt. 1. prese~essel, 
2. kivonással, 3 .. ·macerálással, 4. enneurage elJárás
sal, 5.. fermentativ bontással, 6. vízgőzl~párláss~l 
történik., Mindjárt itt előljáróban be kell Jelentem, 
hogy nálunk főleg a vízgőzlepárlással állítjuk elő, 
úgy a hazai belső szükséglet ellátására szolgá,ló illó
olajokat, mint pedig a kül!őldi kivitelre kerülőket. 

jól _kivehetjük bemi.e, ami a bomÚís félreismerkeletlen 
jele .. 

2 Az említett agrumi gyümölcsök és egyéb 
illatos növényi r és zek 

VIZGőZLEP ÁRLÁSSAL NYERT 
ILLOOLAJAI 
illatban messze elmaradtak az eredeti növényi 
rész finom zamata mögött, elég erre csak a 
levendulavirág példáját felhozni. A levendula-

VEGY OK SORRA AZ EGYES virág bájos, finom és amellett mégis diszkrét, 
GY ÁRTÁS! ElJÁRÁSOKAT tartós illatát a közkézen forgó levendulaolajok 

1. Préseléssel a citromféleségek,mintakeserflés távolról sem adják vissza. Már kb. 100 év óta 
édes narancs a citrom, a bergamott, a mandarin, a limett tudják azt a kutatók, hogy a gőz b,ehatására 
terméseib6l dUltják elő az illóolajokat. Ezekben a termé- ezek a ma még közelebbről nem ismert finom 
sekben a terméshéj, kül.ső vékonyfalú .sejtjeiben helyez:- l , 
kedik el az i<lóolaj, ezek a sejtek már szabad ·szemmel zs illatanyagok tönkremenne<, ezer t megkísé~ 
jólláUwtók. Ezek az illóolajtartó sejtek már kis nyomásra relték az illatos növényi résteket megfelelő 
is fe/szakadnak, amikoris az illóolaj kifr_öccsenl er;p a oldószer alkalmazásával közönséges hőmérsék
tényre is alapul ezekből a termésekboi az lllóolaJ elóalll- leten kivonni, így jutunk el a kivoná si eljárás~ 
tása. Mindenki emlékszik még gyermekkorából egy , 
érdekes tréfára, mikor a nar·ancs héját jobb kezének hoz.. Oldószerként alacsonyali forro, könnyen 
mutató- és hüvelykujjával összenyomta oly módon, illó, többszörösen tisztított, tehát teljesen tiszta 
hogy az a megtréfált egyén szeme előtt történjék. A anyagokat lehet csak használni .. Erre a célra 
narancsolaj ekkor mikroszkóP.ikus apró c~eppek alak- az étert, petrolétert, benzint, acetont, methyl
jdban Id fröccsent, a megtréfalt egyén pedzg kannyezeit l k' h · 1 · A • 'l 
addig, míg a narancsolaj onnan eltávozott . . É_rdekesefl;, és aethylalkoho t szo as aszna m.. vrzne 
szemléltetően lehel ezt a kísérletel megcsmalm akar nagyobb faj súlyú oldószer ek köz ül a szénc 

. narancs-, akár mandarin-, akár citromhéjával, ha égő kéneget, továbbá, a klqrtartalmú o_Idószer_eket, 
gyertya felé tar t juk a narancshéj at és az e'!'lftett. módon mint a kl or o form, tetr ak! or metan, tnklor
két ujjunkkal összepréseljük. Az zllóolaJ kzfroccsemk ethylén stb .. is sz_okás alkalmazni. Mindegyik
és a gqertya lángja egy másik kormozó lángot alkot, 
amely hossza néha a 10-20 cm .. t is eléri. Ez a tény, ame- nek megvan a maga előnye, de hátránya is. 
ly el az ember már évszázadokkal ezelőtt is megfigyelt, az A~ éter, petr ol éter, szénkéneg, stb nagyon . 
alapja az illóolajok préseléssel -való előállításának. gyúlékonyak, viszont a klórtartalmú old.ó-
Nézzük. meg hogyan alakul ez a gyakorlatban? A termé- h "]t j" 
sekel e/őszö/ is éles késsel félbevágjálc, majd egy sajátsá- szerek nagy előnye az, ogy egya a an nen:t 
gos kiképzésű éles kanállal a termés belsejét eltávolítják gyulladnak meg, viszont bomlás folytán köny
Citromnál az eltávolított gyümölcshúst czlromsavra, nyen phosgen képződik belőlük, ami az egész
majd a gyüu;ölcskonzerv·g~árt~s~an ozvan .fontos pek- ségrenagyon káros .. A kivouásnál a lényeg ·az, 
tinre dolgozzak fel. A termes he Jai azutan Jcezzel nagyon • (" · k"'l·· " t 1 
etősen nekinyomjálc egy szivacsdarabnak, amely egy hogy az oldoszer rtt mr -u onosen a pe r o -
vastagfalú, '!gyagbó( készült edény;-e van, r~kötve Ennél éteres kivonást beszéljük meg), tehát a petrol
az eljarasnal ·-akar csak az emiltett trefanal -a seJ l· éter kioldja a virágból kioldó dó egyéb alkat
falak megrepednek, az illóo_laj ldf~ö~csez:r, ~z.t pedi[!. a részeket is, rnint a zsírokat, viaszokat, szín·· 
szivacs magábasziv ja.. A szwacsot Idonkent kmyom]ak, ·• t ·n' 1 · k t · 
kipréseli/c egy fazékba, amelyet aztán időnként kiürí· anyagokat és termesze esen, az 1 oo aJ O a !S. 
tenek. A technika fejlődésével persze ezt az egyszerű Nézzük meg például, hogyan alakul a levendula
népi eljárást igyekezte~ javitani,·a h?zam..ot ~sa~ IJJ-!nő~é- virág kivonása, petrelétenel? A virágokat 
get emetni Az egyik zlyen beren~ezes. egv tanyer~ol. al,(, egy tökéle_ t.es,en záró rend~ze, r be, n, több,szörö-
amelynek a belső {elen l cm hosszu, fuggűlegesen allo tu- 0 65 f 1 t 1 t 1 
sorozat nyert elhelyezést, a tányér közepén pedig egy 2 sen megtrsztrtott · a) SU yu pe ro e erre 
cm-es nyi/ás van, amelybe egy üres, alul zárt henger leöntjük. Néhány óráig hagyjuk ezt a virá
illeszkedik bele. A termésizéja/wt a tányér tükkel be· gokon állni, majd lefejtjük, újból friss petrol
épitell része felé nyomják, amikoris az olajtartó sejte/i- éter t öntünk rájuk, a lefejtett petrelétert 
ből az illóolaj eltávozik, a tűkön keresztul pedig befoly lk d' f · · · k ·· t··· k 
a henger belsejébe .. Építettek különösen a bergamott olaJ pedig megint kivonan o nss vnago ;a on JU. 
előá!ÜtásáTa_gépi berendezést is .. _Az; összegyüjlölt nyers rá" A kivonásra többszörösen hasznalt, a ki
illóolaj természetesen vizel, nyalkas anyagokat, port, vonatanyagokat tartalmazó petrolétert azután 
piszkol és egyéb szennyezéseket tartalmaz, ezektől ülepi~ alkahnas lepárló berendezésben óvátosan, ala-
téssei vizmentesítéssel és .szűréssel tisztitják meg.. A 1 · r k 'k · 
préselés után visszaromadt terméshéjakat, amelyek még csony hőmérsékleten eparo ]U ' ami or 18 

a gyártás szeríni több-kevesebb illóolajal tartalm~znak, vísszamarad vajszerű állományú kivonat. Ezt 
tömény sóoldatban teszik el és Saladó neven hozzak for- i a kivanatot a világirodalomban· >>Essence con
galomba A narancsféleségek (az irodalomban úgy neve· cu~te<< néven ismerik. A konkrét eszendából 
zik őket Agrumi-gyumólcsök} terméseiből jegyezzuk me!) - ll l kt"k "ll' j · t lő 
magunknak préseléssel lehet csak az illóolajat etöállí- azután alkoho a. sz~ a az l oo a) a e -
tani, mert d [epdrlással ~glfan jóval t~bb, ill~ola}c;t zeh~t __ ál~ítani, ffi~It, illint ISmerete~, az alkohol a 
kinyerni azonban a lepartassal nyert zlloola} valoszznu~ ~~-zsnokat vraszekat nem old] a, ellenben az 
leg a me'leg _és, a g6z hatására mélyreható bomlást szen- :-;~ illóolajat igen. Az alkohol elpárologtat~s~ ut~n 
oed. A lepariassal nyert.cztr~m, n~rancs, bergamott stb. t; y r"k akivonással előállított tiszta rlloolaJo-· 
olaj egyzk sem rendelkezzk mar az altatunk megszakott és :ie n e 1 . b 
ismert üdltő finom illattal, ellenben a. terpentin szagát)lillkat, melyeket az rrodalomban >>Essence a. so-
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lu!e« néve? isme;n~k. A kivonási eljárás nagy 
~lonye m~J~, a ke~? b? .rsmertetendő enfleurage 
~s m~cerac10s e!Jar_assal szemben, hogy az 
al~ando, fol~am~t?s ]ellegú és ezért az iparban 
el?nyben reszesrtrk.. Ha a kivonáshoz nem 
mmt a fentebb említetteket illó oldószert hasz
n~lm;rk, han:m te!jesen szagtalan, különleges 
~lprassal pr,eselt es gyártott zsírokat és ola
Jokat h~szr:alr;.ak fel, mégpedig állandó 50-
70'-os homersekleten, akkor jutunk el 

5-10 cm magqsw, fakeretekbe helyeznek el, 
4?--5,0 u._veglap nyer így egymás felett e/he/ye
zest. vzzszrnt~s hel~zefben. Az üveglapokat azután 
kulonleges lzsztasagu faggyúval sertészsili al vagy 
azok kevaé~éve/ vékony rétegbe~ bevonják és ene 
a be~ont relegr e hinlik azután r á a v il ágokal 
.f(z u~e~lapok _neve chássi.s, a viiágak ezeken 
lobbsz?!' JOigalf!S m~/lell 24--72 órát is állanak. 
Az elJams alapJa a~ a megfigye/és, hogy a virágok 
q leszedes utan meg tovább élnek és további ú· 

3. A MACERALASI ELJARASHOZ 

lY!inlleÍTtuk, ,az ólwrban ezt az eljárást má1 
sokfel; alkal'?fl~lak. A francia illóolajgyárak 
fa~gyul, seJleszsui használnak fel eJte a cé/Ja, 
meg pedz g l 00 kg zsür a kanzeiVálás céljából 
50~ benzoegyantát, 150g limsót és 10 g Kananga
ol'!Jat veszne/!. A m~wáció maga a következő
keppen alakul:, a gazzel 5?-70°-Ia melegítelt, 
meqol~asztott zsu ba belekevenk a ki vonandó növé-
ny_z ~eszeket, fontos az a köiü/mény, hogy a hó
me!s~klelet ~gy-két napig lehe/6/eg ezeken a hő
mersekletha!ar?ko'! belül tmtsák Kivonásra 
lehel haszna/n~ ?!W'!ol'!fat és egyéb zsírosolajokat 
rs., A n;.ac~w~w zdeJenek ellellével hidraulikus 
pres~el ~aprese/zk a IJÖVényi Iészeket, majd azokat 
fou~ vzzze/ lamossak, hogy a megragadt zsírt 
rs ~z !eh':ssen l,'Yemi s me/eg viiágo,,at újból ki
preselrk es f!Z zgy me~n.IJeii zsirt az első préselés
b~/ kapott z/latos zsmal egyesítik. A növényi 
res~elmek a zsÍI .. okl~al:. o/ajol<kal macerátá.ssa/, 
leJ.za! m_ag~sabb Izomersek/elen való kivonását fiiss 
r:ov~nlfi T ~sze~'kel többszö!, néha 25-ször is meg .. 
zsme~lz~ es zgy ny u ik az úgynevezett vii ág-

. poma~ekat. Ezekel magu/,banvéve nem igen a/kal
.· mazzak, . hanem tömén!l allwhollal Id vonják és 
. igy nyen~ q parfwngymtásra használt és nagyon 

kelesett erle/{C~ abszolut olajokat (essence.s abso
lues} A. novenyi lészek eltávolítására a centri
fugalást ,zs fe/has~nálják, ritkábban a szűiést .. 
A maceratumol, mznl em/ítetlük, l<ivonják tömény-
a/ko~o/la/, a nye1t. és é!tekes illatanyagat tmtil/
m~zo alkoholos kivonatokat azután erősen /e
ldítz~'· evvel a művelellel e[f!r ik azt hogy az alko-
h? l a/lal bár kis méJtél!ben oldott z;úok és viúszok 
~wsnek és ~gy sz.űiés~el ellávolíthatók. Az alko-

zl!alanyagokat ieime/nek, me/yeket azután a zsi10; 
re!eg elnyel, abszOib~ál.. Ezt a kivonást, bizony 
neha_ har mzncsz~I rs megismétlik egymásután, 
vaqyzs, egY_-egy u~eglapot a zsina/ való bevonás 
utan hmmzncs_zor zs megszórnak mindig friss vüá
gokkal.. Az rllatanyaggal telitett zsírt az üveg
laf!Okiól ,azutá~ ~ekaparják vagy /eo/vasztják es 
mznt vuagpomadet hozzak forgalomba. Ebből az 
z/latanyagot a macerációná/ leÍil módon tömény 
alkohollal _való kivonással állítják elő. Az en
flemage e/Jáiásná/ a kiindulási alap az hogy az 
zllalanyagok a növény életfolyamala révtn készen 
va~nak. .Az 5. fer mentativ bontás, a követi,ező 
elJmás .. ~zzonyo.s szempontból ennek éppen az 
el_IeJ;kezoJe,. meJt az illóolaj itt vegyi folyamat 
Ie?er~1 enzzmek hatására glylwsidók bomlásakoi 
k~pzodzk. A gl!lk?sidok, minl ismeretes, szi
la_Id, I endesen knslafyos, nem illékony vegyületek 
hzg savak hatására felveszik a víz elemeit (hydro: 
Izzisi szenvednek), aminek folytán culw1ra és 
ag/ykoma bomlanak. Jó példa eue a keserű .. 
mandula, ar:zelyben, minl ismeretes, az amyg
dalzn g/ykoszd van, ez a glylwsid a magval,ban 
ug,V~ncsak e/őfOiduló emu/zin ferment hatására 
szolőculwu a e~ benz~~dehydciánhydi im e bomlik. 
A fekete musta1 magJaban található sinigrin gly
ko~zd .az ugJJ_ancsak, ~ mustármagban benne lévő 
m~Ioszn enz1m Izatasara mustárolajw ( Allyliso
thwc~anat) sző/őcukolla és kálium bisu/fáira 
b~ml,zlc A~. amerikai Betu/a len/a nyiifaféleség 
ke17eben ~/ofoidu~ó Gau._llherin glylwsid fermen .. 
latw bonlas folylan sallcylsavastnethy/Ie bomlik 
E_zeknel~ az illóolajoknak a gyakorlati előál/í~ 
tasa m~I mosl úgy történik, hogy a zsirosolaj
tarla!mu n;.agvalmál (keser.űmandula, mustár) 
a, zszrosol'!Jal hydwuli~wsan ldpiése/ik, me/eg 
vzzze/ egyzderq leon/ve aliani hagyják, majd fe-_ o/os kwon_as ul~n vz.sstamaradt zsírokat és ola

Jokat ,ez'!tan mar nem használják fel további 
r;za_c~ra_cww, hanem finom pipaeszappanok elő
a/lzlasma, szappangyáwlmak adják el.. 

r---_..;, _______ _ 

»ENFLEURAGE A CHAUD« 

,~ mace;ációs eljqrás mási/' neue (me/eg enf/eu
Ege) atvezet ,m,znket az enfiemage eljáráshoz 

nnek az_ ~/Jmasn~k az a lényege, hogy küfö .. 
:crwsen_ f! vz~aqok, m~nt a jázmin, a rózsa, rezeda 

z/loolaJaz a. ;zs~Io~ban. feloldódnak, elwktá
.. Az elJmas adekessége az, hogy a virá

lu/ajdon~éppen a kivonó anyaggal, mint majd 
nem. zs ke~ ülnek érintkezésbe. Az eljárást 

. .P! ancr.aoi szagban nemzeli i pm ként. már rég-
v uzzk, fenyege az, hogy négyszögletes, 60 x 60 
agy 80 X 80 cm mérelű üveglapokat egymástól 

Az Országos Közegészségűgyi Intézet 
Ch. I IJI/I949 sz .. határozata 

JUfHAH ANHfDHifUM" 
a vizet többszázszorosan megkötő 
Vas~lmum cholesterinatum helyett 
rs kiadható alapkenöcs 
Gyártja: 

BEIERSDORF 
VEGYÉSZETI GYÁR RT.BUDAPES I 
I E L E F O N : 296-664, 496-566 
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A Gyógyszertlsz 
---------~· ~~-----

............ ....__..........,...._. ·-~-

párolják A lepá1lá" Tészleteit legközelebb mulat
juk be, amilwr is nálunk a leggyakrabban hasz
nált előállítási, 6.. az illóolajok u i z g ő z z e l 
u a l ó l e p á r l á .s á t m u t a t j u k b e.. Az 
illatanyagok előállításánál a g ly kosidok fontos sze
J e pet töltöttek be, hiszen a szagosmüge, a tanka
bab, somkóró értékét adó illatanyag a cumarin, 
a vanilia finom illatanyaga a vanillin is gly
kosíd kötésben fol dul elő.. Itt említjük meg, hogy 
régen a vonillint a coniferin glykosidból állíc 
tották elő, amikor i.s az ára még igen mágos volt, 
újabban a szegfűszegolajból gyáliható Eugenalból 
állítják elő a vanillin!, ennek ára éppen egy
század. része lett, mint a coniferinből előállítotté, 
Legközelebb az illóolajok vízgőzlepállással való 
gyárlását fogjuk bemutalni Rom Pál dr 

Nedvszívó száraz kivonatok 
helyes eltartása 

A IV .. Magyar Gyógyszerkönyv a .dextrincs ex
tl'actumok nagyrészét égetett mész fölött tartatja el 
Azon száraz kivonatok, melyek dextrinnel készülnek, 
egymagul<ban rendkívül nedvszívók s még dextrines 
keverékükben is érzékenyek a levegő nedvességtar
talmával szemben. Nedvesség hatásáraösszecsomósod
nak~ összeállnak nagyobb darabokl{á s lehetetlenné 
válik belőlük kisebb mennyiséget lemérni.: Három 
drógot is védeni kell a nedvességtől éspedig a Secale 
corrtutumot, a thiz .. Filicis Marist és a crocus bibét.. 
Ezek nedvességhez jutva, 1 észQen hatóanyaguk szen
ved bomlást, másrészt pedig a drog penészedik meg .. 

G~ógyszertári gplwrlatban 
a dextrines extraclwnokat kétféleképpen véd'ik a nedves
s'égt6l Az egyik, mikor az állványedény aljára teszik a 
mcszet s kis lzáromtáb segítségével helyezik a mész fölé 
a készítményt.. A másik megoldásnál a becsiszolt üvegdugó 
belső felületeben van a nedvszivó égetelt més:Z-s ezt parafa· 
dugóval zárják el. A dugóköJépen át van fúrva s egy 
üvegcső segítségével érintkezik az "é[jeletl mész az állvány
edény levegőjével 

Tiszta égetett szeszt 
csak tiszta calcium cmbonathól házilag égetve nye
rünk. A kereskedelemben l\:apható égetett mész külső 
felülete· a lev~gő széndioxydjától clcarbonátosodott 
s így egy calc. carbonaiból álló jól záródó réteg veszi 
körüL Ez nem engedi a levegő nedvességét a belső 
rétegekben lévő calc. ox:ydhoz jutni Igaz, ha a nagy 
darabokat apró részekre törjük, kapunk jó nedvszívó 
felületet, azonban már kevesebbet.._ Az égetett ro ész 
aránylag nagy relatív nedvességnél ~válik be kitűnően 
s csökkenti a nedvtartalm at. Kis~ nedvességtartalmú 
levegőben azonban az előbbi hatása nagyon lassú s 
bizonyos határon a zérussal egyenlő .Bizonyos mennyi
ségű nedvességet magábaszíva elporlik s hasznavehe
t_etlen. Gyakran előfoniul azon)lan, hogy- a s·zétesés 
nem következik be, hanem a kis daiabak továbbra is 
együttmaradnak s csak kívül borítja egy elporladt 
réteg. Az ilyen d~ai ab os, dilabált mész nem használ
ható. 

A l<émiai laboratóriumokban ' 
mint legjobb ncdvszívót leginkább a silicageit hasz..: 
náljuk Ez egy kvarcból előállított anyag, melyet 
ilyen célokra meg szaktak festeni cobalt-sól{kal. 
A silicagel kitűnő tulajdonsága, hogy a nedvességet 
egyenletesen szívja, tekintet nélkül arra, hogy mek
kora a relatív nedvesség. A száraz sili-cagel rózsa
színű, míg nedvességgel telítve kékszíhű lesz .. Tehát 
színének megváltoztatásával has~nálhatóságát is mu
tatja. Az ilyen kél\:sz1nű s nedvteli kristályokat azon
ban nem kell kivetni, mert újból .használható anyag 
lesz belőle, csak el kell űzni a nedvességet a luistályok
ból.. 1800 ]{örüli hőmérsékleten szárítósze}aényben 
tartva. Jeadja nedvtartalmát; újból rózsaszínű lesz 
s újból felhasználható. 

A silicagel nag~ elíín} e 
tehát az égetett_ més.szel szemben, hogy állandóan egyfor
mán szívja a nedves.séget, a nedvességtartalmát szinenek 
megváltoztatásával jelzi, nem porlik els ezáltal nem pisz
k-ít, amellengazdaságos is, mert folyton regenerálható s 
használhalóvá tehető 

A. jánlatos lenne a készülő V. Gyógyszer kO'nyvbe 
az égetett mész helyell ezt felvenni. 

dr. Kor Usdnszky Déne~ 
egyetemi tanársegéd 

Egyetemi Gyógyszertár 

Könyvbeszerzés 
Aki a l\'Iol<tnál (Nádor-utca 32.) vásá•·ol · 

könyveket, az a Szal<szervczetet erosíti, mcrt a 
l>önyvesbolt hasznából az Orvos-Egész~égügyi 
Szal<szcrvezet islwlájártak l<önyvtárát gyara-

pítják. 

A lejárati idő megváltozása 
Cllinoin .:· Depofollan inj. 5 év, Hogival inj. aqu. 

100 E 2 év, Vitaplex K szárazampulla lejárati idő 
törölve, Vitaplex K tbl.. lejárati idő törölve i 

Egger: Testormon inj .. 5 év, Revival 4 év, NoVo-\ ~ 
C'strol drag 5 év, Novoestral inj 5 év 

Palik .: Penicillin szemkenőcs 1 Yz év, Penicillin-
Retar d l. 1 Yz év, Penicillih Retaid II. 1 112 év, Peni.;. 
cillin Retaid III.. 1Y2 év, Penicillin kenőcs 1Yz év. 

Richter : Adigan sol. 4 év, Adigan tb l. 4 év, Adigan 
inj. 4 év, Adigan supp .. 4 év, Androíort inj .. 10 mg 
5 év, Androtort inj 25 mg 5 év, Bitestin inj .. 5 év, 
Bitcstin inj folie ó év, Auxanin A drag 4· év, Bíov:in 
inj. 5 év, Glandubolin inj. 1000 E 5 év, GlaJldubolin, 
inj. 10.000 E 5 év, GiandubaJin inj. 50 OOO E 5 év, 
Glanduholin íhag .. 300 E 5 év, GlanduboHn drag:. 
1000 E 5 év, Glanducorpin inj .. 5 m_g 5 év, Glandu
c.orpin inj 10 mg 5 év, Syntestrin inj. 1 mg- 5 év, 
Syntestiin inj 5 mg 5 év, Syntestrin ung .. 5 év, SJ:n-· 
testrin inj. 3 mg 5 év, Syntestrin drag .. 1 3 ev, 
Tonagen inj. 0·1% 2 év, Tanogen sol 0·1. 2 
Tanogen su pp. 2 év, Vitamin A-J-D 2 sol. 3 év, 
D drag. 3 év, Vitamin B 1 inj. 10 mg 5 év, 
B

1 
ihj. 50 mg 5 év, VitaKolan inj.1ejárati idő törölve, 

Vitakolan solub tbl. lejárati -idő törölve, Tonogen' 
tb!. 2 év A gyalwrlat azonban mást igazol 

Az áLlványedényekben lévő égetett mész j avar észt 
ilyen elporladl, de egészben megmaradó calcium hydroxid
darabok, melyek már nem képese{{ megvéden,i az e.rtrac
lumot a nedvességtől. Amellett a gyakorló gyógyszerész, 
bár gyakran van kezében valamilyen dexlrines extractum, 
sohasem .go.ndol arra, hogy az égetett mész már nem meg
felelő s kicserélendő. 

Son :· Ol Jecoris >)AtlantH 3 év 
1Vander .: C;:tldea thL 1 év, Viandervit D 2 forte+A 

lllJ 3 év, \Vandervir A+D2 ol. 3 év, Wandervit A+, 
D 2 dr ag .. 3 év, \Vandervit D 2 inj 10 ro g 3 év, Vlarrder-
vit D

2 
inj. 1-5 mg 3 év, Vi7 andervit D 2 3000 

:3 év, ·\Vandervit D 2 drag. 5000 E 3 év, 
B

1
-inj 10 mg 5 év, \\ andervit B- inj 50 
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. . . Népgyógyászat 
, Nepdgyogyr;szat alatt értjuk az ŐsTdőkb "I 't 

gyogymo okat es a betegse ek .. o a vett 
melyek a népek tudatáóag ;ti flkptott képzeteket, 
mányokkal és a modern 0~ e f!e es a gyógytudo
Iag vagy valódi ellentétb vosz.fzyakorlalial látszó
tudásunk, felfogásunk m en a anak Természeti 
és betegségekről alkotun~lyet ma a gl!.ógymódola ól 
áll az o/ig éi th elő babo • l' {egtobbszor ellenlétben 
kátlan empüia mis na zu;·zava~ával és a krili
vizsgálódásnál ak:~lku.s ~zmezeteuel Tüzetesebb 
tak, me/yekel a;~gyet~:;rteke~ gy?gyszere](Cf talál
nál, de más étlelmezésb:s f!.Yogyaszat ma is hasz
uitás az sem, hog az e · n "" a a~baf! Nem lehet 
gyógyszerét a néffgyógfff%1er;e~gyogyaszat igen sok 
ran tortént meg az ís za 11 

' koszonheli Gyak
a feledésbe ment n/ hogy '! tudományos Imtatás 
vette és sok népies g,P.~s gyoqyszereket ismét elő
nyosan 11epzett 

01 
vo/0 lfSzer va!', me/y a tudomá

található Legiabb. 't gyogyszere1 kozott ma is meg-
vagy szintetiknsa~e áz1tt~~y1g!;/áwk töké/elesilették 
viszont a misztikus 1a' elo. ,A psychothnápia 
gyóggsm elmek léljogos~rltosc~gdlf1rakkal alkalmazott 

a a zgazo/la. 

~filyen heluet foglal el , . · ~ · a nepgvógy' t , 
k It

, .. , ,. asza a n ep ek 
u uraJaban ? · 

· A népg · · · 
Azt mondha{J·~faslzatot atavisr~ms jellemzi 

· · ' wgy nem · ma · nep evszázados ther· ·. . s, mmt egy 
a gyakor lati er edm ~P JaJ t~pasztalata, melyet 
behatásaiból az áll enye,kb~l, a mrszticizmus 
olvasztottak' eggyé attgyo}0'll~Zat tanniságaiból 

, . , . a uno szazadok 
Mmel kevésbbé civilizált . 

nagyobb BZerepe van életéh egy.orszag, annál 
nak, de szaros összefli . • en ~ nepgyógyászat
az illető nép tár s~dafge~ ~ef al! ~lte1 j~dettsége 
elnyomottabb e . mr e yzetevel rs. Minél 
annál inkább h (rlyknep, anna] brzalmatlanabb 
d l 

. aJ r ana hogy · · . ' 
e met önmaga próbál' a 'll' . egeszs;genek vé-

orvosokr a akik b ) de atm s ne brzza azt az 
ny . ' . en m okolatlanul 1 

omo osztaly tagjait vér f If d :- az e-
A né , r e e ezm 

n;ány szá~lr~gJ~~z~~ ~elncsa)< ';'Z .orvostudo
gaban, de ezer fon a ? mt es ertekeket ma
tőrténesz a vallá:~~ ~;ni;ket lel benne a kultúr
a történész is.. 01 enesz, a nyelvkutató, sőt 

· Az egyes orsz' · k . · n~pgyógyászati anagre~ze ~s kisebb területek 
sagainak leírása át~ag~naf .. rsmertetése, saját
latos változatosságnlen ~l wztudatba és csodá-

, < me ett rs sok hasonlatos-

----------

sá&ot lehet felismerni az . 
gyagyasza ti anyagába 1gyes or szagok nép-· 
rázatát, hogy az eljá~Á mk Y: abba,n leli magya
cserélődtek. · so es gyogyszerek ki-

A kultúr a fejlőd· · l b 
orvostudomány me! es~-:e ontakozott ki az 
hivatás .. A tőrténeleJ elő~~ebf:};mt az. orvosi 
tartas, a felebarát me . r. r o .. en_az aufenn
tapasztalat volt a gyó~~~f~~e!T' oszto n, véletlen 
kmek rendelkezésére állott. apJa s ez rumden-

Őser ed e tű és minden ·. t k.. . 
a gyógyításnál a külőnbö~~mte· . ozkkmcse volt 
zása, így fájdalmakn'l . e Jaras,o alkalma
vagy sebek kiszívás: ft ny~ml~odas, dörzsölés 
füvekkel való b.orogatás ne ves1r~és~, nyugtató 
manipulációk b· ' ';' szn e~ nel eszközölt 
füvek alkalm~zá~~~nyos hanytata és hashajtó 

Az ősember gyógyászala nvms ~ emphián a.lapuló 
segítől<észség 

A gyógytudomány ott , · 1 · , 
anya gyermekén, a feleség a'Féjl, {C~detet, amikor az 
má~on segíteni igyekeznek. E r. ;~ e-; a rok?nok egy
belul egyesek ügyesség'"kk l ,gJ es retegek es azokon 
tc~ és súlyosabb eset~kb~n es a~o~tságukkal kitűn..: 
m,mt ahogyan még ma is elh segi seget nyujtottak ; 
pasztor, a kovács. a borbél a,gY?~tabb helyeken a 
h,a a háziszerek ném váltalbsegit~e~ét veszik igénybe 
tak a gvógy't' t . e. Kesobb azok gvako I' E It ~ I as -· ainknek varázserej, "J hJ! _,~ro -

z vo a helyzet az ősi népek .1 : · e_r~, a lottak 
~lak a legrégibb eml 'l " ne Is, am u ol tanu sk od
Igazolni, hogy a g ó e lmuvek, J?~lyek azt Játszanak 
Ietekk~l szövőd öti' !isz!z~t em pink~s, ~nágikus m ü ve·· 
szata es démoni felfoaá s egyes -~Ieptorzsek gyógyá·· 

, o sa szaros osszefüggésben volt 
, , Gyogyítóemberek voltak a , l, 

I azok, fetispapok kik t varazs~ok, jelmagya
képességük nimb~szát ~pasztalataikat, a d-émonüző 
A primitív gondolkodásu~J~~en tudták elfogadtatni. 
o~ a nem állapítható me ;.;n~, ott, ahol a betegség 
demoni akarat befal , & 1 e]ezetten, azt varázslat 
~~~lleme; ~émoni erő~~}~~~~l~k~~~e?f1é1 okát az _elhalÍ 
u es, szmas, képzelt szell , a a vagy magikus 
verés, sok egyéb okozhatj~mA ~ltalm~s lehelet, szem
kat a megsértett istenei· . et,egseget, a járványo
megtévelyedett emberek~ev~fY dlemonok l~tildhetik a 
~urák, a l{ézzcl való be y~n \:?r a ~rarazsló pioce· 
Igen vezettek gyógyulá~~~~k~as ~cs ,gyogys~erek nem 
~at kellett segítséaul h' . h z ertelemt_úh hatalma
Jenek A mágikus gyóg/~~l, ogy a~ok kiCngesztelőd
Iettek, ilyenek voltak Il as eszko_zei ~uzeális darabok 
abionzkorból az állati fpg la vasl"-orbol az amulett ek 
kígyó-, vidracsontok d o~ ~,macskakbrmök,menyét-' 
k~z?k még ma is Íelt~lái~I~~~i{ebek is; Ez~k az esz~ 
l ei~ asa szerint az, elmondott d ,kutat,ok es utazók 
gyaszatában va nepek es torzsek gyó-

DARMOL GYÓGYSZERVEGYÉSZETI GY ÁR K FT 
BUDAPEST XIV., HUNGÁRIA-KORÚT.114~ 

DARMOL csak eredeti csomagban árusitható 
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A Gy6gyszérdsz 
·----------------·--'-'' ·-·~-~-· ·-· .... """----------~---~----·~· ---c~ 

Az ókori államokban. a papi kaszt veszi kezébe a 
gyógyászat irányítását 

Az orvosi miszticizmus ősgyógyás:iat és varázsiro
dalom kúlfouásait Egyiptom, Perzsia, India szolgál
tatja,. Ezeket az évezredes adatokal vette dt az utókor. 
Hogy csak a leggyakOriabbakat említsük; ráolvasás, 
varázslás, a gonosz lelkek .meg kínzása, ördögűzés, beteg
ségitek szimbólikus mágikus átvitele, amaleltek viselése, 
áldozatbemutatás, imádkozás, engesztelés stb. Csodálatos
képpen a mai felVilágosultnak hirdetett világban mond
hatnánk minden valldsfelekeze~nél találkozunk egyes, ma 
babonának nevezett elmaradottsággal, melyek az ősnépt;k· 
nél tapasztalt eljárásokhoz hasonlóan igyekeznek meg
védeni a hív61 láthatallan és káros befolyásoktól. Arról 
is .szálnak a leírások, hogy a betegséget élő vagy élettelen 
tdrgyra igyekeztek bizonyos procedurákkal átültetni .. 
A legősibb prophylaxis az'amuleitek viselése, abból a hit
ből indul ki, hogy a v,iselt állati vagy. _ásványi anyag 
hordozóját lelkileg, testileg erősíti az, méregtelenitő va
rázserőnek birtokában van. 

Kisebb-nagyobb megtiszteltetésben volt részük 
a varázslóknak .. Ahol nagyobb művelődési kőzpontok·· 
ban a tetis-bálványimádók egységes, tudományukat 
monopolizáló papikaszttá fejlődtek, csakhamar .elő
jogokkal rendelkező, hivatás9s--gyógyászat alakult ki 
Ez a kifejlődés a_ laikus gyógyászatot olyannyira el
homályosította, hogy azt csak szükségből alkalmazták .. 
A papok kollégiumokat alapítottak, gyűjtötték és fel
dolgozták mindazokat a higiénikus-dietétikus therá ~ 
piai tapasztalatokat, melyekről megvolt a gyakorlat
ban szerzett véleményük. Módszereket dolgoztak ld 
Feljegyzéseik irányt szabtak az orvosi eljárásoknak, 
olyannyira, hogy orvosi gyakorlatot más nem is.'foly
tathatott, minden egyéb kuruzslásnak számított .. A 
papi gyógyászat mellett csak titokban volt müvelhető 
a népgyógyászat, 'mely sokszor beleütközött a despo·· 
tikus vallásos papok gyógyító formaiságaiba. 

A papi medicina reakciója, a rationa!ista hi)l]lO
Inatesi orvoslás 

Maga nemében páratlan fejlődést mutatott a 
gyógyászat a görögöknéL A gyakorlatban itt is papi 
medicína volt, melyet Asclaepios templomában, meg
felelő misztikus, szertartáso-k mellett gyakoroltak. 
Megfigyeléseil{et kritika tárgyává tették és ezekből 
alakult ki az idők folyamán dogmáktól független, 
hippokrateszi müvészeten alapuló világgyógyászat.. 
Habár Hippokrates követői az észszerü megfigyelé-· 
seket és pontos levezetéseket csakhamar feladták és 
eltévelyedtek a természet-philosophiai spekulációk
ban, mindamellett hatalmas teljesítmény marad a 
klasszikus görög orvosoktól, hogy a gyógyászatot a 
papi külsőségektől különválasztottál< és attól magukat 
függetlenítették. · . 

A miszticizmtis feltárása, eltávolodása nyers em .. 
piriától, szakadékat idézett elő az orvosi müvészet és 
népgyógyászat közőtt. Ez időtől datálódik a nép
gyógyászat és az egyetemes gyógyászatközötti ell_entét. 

A rómaiaknál Plinius hatására ismét a nép
gyógyászat nyomul elotérbe 

A görög szabad állam bukása után a görög 
orvoslás sokat veszített a szigorú hippokratesi 
felfogásbóL Hanyatlásnak indult, annak elle
nére, hogy a technikai fejlődés valamennyire 
előrehaladt, a gyógyszerkincs megnövekedett 
és Alexandriában és Rómában Galenus feltűné~ 
seig az orvoslásnak előkelő képviselői voltak. 
A spekuláció az észszerű felfedezéseket befu] .. 
lasztotta, einenútotta és a gyágyászatot ismét a 
kritikátlan empíria karjaiba vetette vissza .. Ez 
azzal magyarázható, hogy a racionalizmus 
hiányzott az antik orvosokból és hogy nem vol-
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tak képesek ellenállni a rómaiaknál feléledő nép" 
gyógyászattal szemben. · 

Feljegyzések tanuságaszerint a görögnem" 
zeti gyógyszeres orvoslás főleg empirikus és 
tapasztalati alapokból fejlődött, babonátólmen
tesen. A járványokat azonban még mindig az 
istenek haragjának tulajdonították. Nemcsak a 
betegséget büntetésképpen küldő és gyógyító 
hősökről, sajátos imádságokról, áldozatbemuta
tásokról, jóslatokról, áldozati adományokról, 
Asdepios csodakúráiról stb .. szerzünk tudomást, 
hanem a medicinális mágia zavar os varázslatai
r ól is. A görögöknek az egyptomiakkal és más 
ázsiai népekkel való érintkezésével, a csodákba 
való hit méginkább beidegződött és mégjobban 
vegyült a babylon-egyptomi papság gyógyítás· 
körüli sz okásaival s ennek folytán a tudományos 
gyógyászat báttérbe szorult .. 

Amikor a görög orvosok Rómába jöttek, az 
etruszkok és más néptörzsek orvoslástudomá
nya a legbarbárabb népgyógyászat volt .. Nyers 
empíria és a legprimitívebb babona. Tudós pa- • 
pok és gyakorlott orvosok helyett a családfő 
gondoskodott a sebesült vagy megbetegedett 
családtagról, rabszolgájáróL Empirikusok és. 
csodavárók voltak ezidőben a gyógyító üzlet
emberek. A római mythológiában hemzsegtek· 
a gyógyító istenek (Febris, Mefistis, Scabies a 
megszemélyesített betegség). .. 

Az előkelő római az orvosi hivatást méltó
ságán alulinak tartotta .. Nationalizmusból ennek 
kifejezést is adtakés védelembe vették az érde
meket szerzett régi népgyógyászatot... Ennek a 
hangulatnak a szószólója volt Cato, aki any~ 
nyira ment elfogultságában, hogy azt hirdette, 
hogy a görög orvosok a rómaiak életére törnek 
és védekezésre hívta fel honfitársait... A mező
gazdaságról írott könyvében leírja, hogy a nép• 
gyógyászati iratokból merített tudását barátai 
ápolására felhasználta .. Ez a könyv volt a nép 
kezében és az utókornak értékes adatokat szol
gáltatott a népies gyógyászatró!. .1\.r·uoroDllzu 
gyógynövények! öl van benne sz ó, mai felfogás~ 
sal is igazolható feljegyzések. Nem csodálkozha
tunk azon, hogy mágikus procedmák selbés.zeli 
eseteknél is helyet kaptak a könyvben .... Ha.te
kintetbe vesszük, hogy Rómában az orvosi gya- • 
korlat űzéséhez törvényes rendelkezések _ 
voltak, bár ki űz h ette azt, ha annak 
magát, megérthető a két felfogf\s között 
álló 'versengés. Ez időből származik a több 
50 anyagból, főleg gyógynövényekből eJc•aunoLt 
és igen népszerű, közkedvelt Theriak gyógyszer. 

A római orvosi irodalom 
vonatkozó adatot öroKnett 

A konkurrencia késztelte az orvosokat, 
a nyugaton és a barbár törzseknél bevezetett 
közkedvelt gyógyszeranyagokat és eljárásokat 
den elŐzetes kivizsgálás nélkül alkalmazzák 
azért, hogy a közönségnek a gyógyszerrel o••·mli•en 
beidegződött csodavár ását kielégítsék.. királyi:á{f• 

Az egykori orvosi irodalom a római 
idejéből datáló feljegyzései, a népgyógyászat 

R Gyógyszerész 

qyitó eljárásava vonatkozóan kzmutalh 1, 
zolják, hogy a hwatásos gyágyás 1 . a oan ~~a: 
1 ti · .. • za zs magaeva 
e e a nepgyogyaszat elJáiásait Ebb "'l _ 

Pontbólnag ' t'J, "' C " O a S<em-

hivatva voltak 111 j d 
Ebből a kc1t'a-ge1amá~~. a f~:gsz~ka~t fona_Iat felvenni. 
g?rög-olasz-orientális a~~i~:- e~J.-ogykasz~~hol, melyet a 
?ótt ki az euró ai né , ~ , ei~l~ szo~tek át, fejlő
IS fennálló né P ,ó rf~J oKyaszat. ~ nalunk még ma 
módszereit anf~infizaszat a german népgyógyászat 

. yei e •U laudius háziOivosánali S 
bomus Lmgusnak Ieceptgyu1·teménye Itt ' cn-
felJ"egyzés h g T · • , · van az a . ' . o y .I aJ an csaszáJ idejeben a hii es 
orvos AJchzgenes, zdegbaJ ellen liuloi b " l k t .. l l'oi, z azo amu ette-

G
e l a Jan eg a felvilágosodott Dioscw i des és 
Ia enps. az emplrzl~us csodaszeieifke s 

tmwszlolt rmnden lm lózkodásuk ll ti l zemben 
gálhatták Aomk ezen elléve/yede;!'ezet eG slem negfll
- g - · b ""It d ' a enus el

fC ~Le;:~ 0 ll [Uk meg, hogy néme/lJ 0[/)0S SOksZO/ 
un on o sz u e,,kel kezelle betegét. 
mágikus p1ocedwázt' Még átieldntőb~ bgy~~ 010 !111 
nyenmk ezen a téren a né ó , epz antast 
a nem Ol vos szerzőktől 'JftX//oyrabaszaú s,zokkásola a, 
Pl ·n · t · ~ 11 e e uzlelben 

• l ws umeszettudomanyi mz ]i, d [ítést A ne " ' lll ,aJa ei emel em-
" . , . pgyogyaszat bibllájának nevezhet!'liJ 
onasz szaigalommal gyujtott adat k 1 • ~ ' 
:etekbe osztva iáigyalia az antik ~1 .. a ar; Jal}, feJe-

Fel· g " - b .... . epgyogyaszatot 
k .. ""bb he _yzesez ,eue;:eto]eben megiója a babanál 
e~ .. o. aJlamossa vallk miszlicizmusia de z--Ó 

ry/~/o/~/e halja át az zdegen OISzágoJ, OIVO;l gyak~~
a ava szembe~' {elentékenyek azoA ~ adato/i 
arr;~lyek a mm .... nepgyógyászat adatawal eqz ezöi/ 
mwllal asszekola J,apcsot l<épeznek az ös d· .... V . • 
maz idöJ1 né g · · - l Ol( es a . , , P yogyaszall adalaz kozott Az em ,i 
l Janak es babonának minden változatát , . , l,
megtaláljuli b " • es uanyat 

k ll ~mne, u asa. eu~zázadolwn át befolyást 
~Y~e/~Jten.a I amaz on;osz Iwujfu e a. népgyógyászat 

·· :1 III. és V. század ú odalma na 1 áll 1 • ~{"~!!~an Plinim szellemének bélyeg~( vis~zr 
. m aiJi?.zs, NfpuleJUS, Pseudopljnius JJ!ledicind 

.. w~\a7a, wcellu.s Empilicus n1űvei vé i- a 
kozepkOiban, különösen az északi áll~mo1 { 
kózs~e~ ft eiben .. é~ rr;egbecsülésben állotlak és lw:o~~d 
mun w' meg u asm a ö.sztónzők vollak La 'J; l 
na/i vollak S7ánva d b f l , , .. . z, usa,_ 

· irodalmát T- t 
1 

' e e 0 yasollak a közép/wi 
" . aJ a maznak ezek a munkák né ies 

gy ogyszel eliel, 1 áolva.sással gyógyít.. 1... , f 
amuletteli luiszítésr!I e. vonatliozó tanÓcs~J~;a.so wi, 

d b
Snenus Samomws említi előszöi az 'lbia 

ca a IG-át me/y va , f , " -
amu/ettne!; lvlmc rl~zs 0

' ~zzlaja egy lázellenes 
könyve 1 

1 
• k .C. 118 mpnws gyógy<zel-

Ő kelta" o .. l ?Snm!} "aJa az antik népgyógyász ainali 
b b , nepzes gyogyszeieket, koesnény és g" 
~ anaval keveit gyógyító elJ'árá k t - f~O m;p oe ben. A - .. . . so a tvegyli mu-

B 
.. l. · b nyugallomaz buodalom bukása után 

zanc an a gyógyászat " k"'b .... 
1 

. .. . , nem veszzte/t annyit éi te~ 
~ o' mull az eszali z allamalban A ... 

~~~i//: népies tradiciók wall6.k, e~eli z;,~~~~110::e~~= 
Az m~ta':Jf}~;~-eg.phtusz papz gyógyászat bélyegét .. 
műveltél lila ?11 a mz,zlllws ,qyógyászatot 

. lős, mei~' ;etv ~b mz .szef/lp.onllmf,ból azéi! jelen
eJedeli e val~~~ta an a IwdzepkOii gyógyászat mab 
népg_y 'g , ez az, ele et fellelhető még a mai 

o yaszat anyagaban zs. 

~- _n~pv~ndorlások idején a germánok gvóg'
Jarasar~al gazdagodott Emópa népgyógy,{sza"ta 

\ l1YugAtgyog:yaszati irodalonl a népvándorlás id J"b 
~· a on m egs7üntnel< dh t, e e en 

szatot és alkalm - . , mon . _a o. A nép-gyóg:vá
eljárásokat azokaza si ~~~szereit, az antik, gyógyítási 

a nep orzsek gyakoroltak, me!yek 

A gelmán gJ ó g, ászatban a · k 
kattak szervczetekCt a cr , J?8PI asztok nem al
fuveket ismerő ' . e>) 0~P Ita st kulonosképpen a 
(ma ennek a fu asszon.) ok, dernonokat űző varazslok 
felelnek meg) 'gesaslszonyol<, )>Krdutlerin<(, ráolvasók 

. ' a J a u an emlegetett · t . cs.ok, Juhászok stb űzt 'k L t pa~z or ok~ kova
venyvilág szaigáitatta ~· eg obb Kyogyszert a nb
itattak, fustólőnek haszn~~~Jlro~ rf~ve_ny_el'-et, főzetét 
n~k ad.tál~,, kcnőcsokbc kcvert~k e Auvoda~ra, osz~~t~
senck IdeJet is megállapították "t b _novenJ gyuJte
szal kapcsolták ossz e begvüjté' ~~ .. lkODJ ,os kultusz-

;~~~~~1{~%~ia 1~~~á~~ts~~<o~z al1~~~1;~<:{l~re~ a1:~ h~r~:Jt 
fu~~ők a,nyaga, elkészítése r::a~~~ asokban a n?vényi 
lliihY sebészet! manipuláció ( '. ag_e, ~e~o!zso_Ics, pri
tálvog megn J itása stb ) \ erzeselalhtas, ervágás 
zeliek, vesszővel mo:há ~zlerlepcl Csonttmést is ke~ 
mohával kövekkel \a wtoztek Erős vérzést 
J~~s~bb vé1zést pókhái~~~l fJ~s.t;?mmal. állít?tta_k, el; 
]ar as volt a legyongult ta Cel. gennau gyogyito el
ha~mattal mcgdoizsolm fJS~{:~' fiY~kat a korai Inájusi 
alok a beteget a démonok I~e J ra or~. volt azoknak, 
Ez volt a megállapítá . . _gszallott]anak tartották 
clm.cbajnál, a gyeime~{Jar~~a~_yok esetében, ideg- és 
al!1I~or még mindig Jáof~as1[asfatbm~, ~ .szuJésnél, 
dasavai igyekeztek a b . ssa '· va:azsigck elmon
még azonkÍvul áldozatota!1~~t s~grJe~r lárvanyoknál 
net~t J<ibékítsék. Egvéni ma b at{ e, ,hogy az iste
hatast igvekcztck gJ Ük or 1 . e(g e _cgc:d~sncl mágikus 
lehelés, r~áfúvás érinÍés 0

• m ' va_razs1gek, dalok, Iá
értett ahhoz, h~gy a be-fe su~oga_tas s~b ) A varázsló 
hól kiüzze, állatba vagy r:~g <!_1ml<;'11a! ~ beteg teste
még amulettct hordott a a a p antalJa Ezenkívul 
vátkás követ fémdarabotbetelg, I~ely rendszerint J o
fogat, állati Í{Qunöt áldo~ "t~ 3~ 1 Jen novényi részt, 
démoni figurát fogl~lt mag~ba~eJt vagy valamilyen 

2\Hndcn népnél ·g 'J . 
ÖI ökítés folytán m'dg \l 11 ~. unk Js megvoltak és át
bonás szokások.. a IS megvannak ezek a ba-

A zsidó népnéJ is meg, It 1 melyek :tő leg imá<l s"go]c 'l o a {,c ;r. ek a szokások 
l
'" , c• ~ c mondasaha · 't ' 

e Oirasokban jutottak kifejezésre. n es e rendi 

~\ r~~I'rszté~l~· ség a szetzetes Ol'\'OSOk I évén a SZ Cll-
e' ,e val o ka]Jcsolat kultnszt vitte ~" a , . 

l "' . · "" < fJI O !J V-
C Jarasokba ·" · • 

Klisztus fellépésével a - . 
szentekkel kapcsolat~s l<ultpo~alny Istenek helyébe a 
1
.111. d . . l u sz ep ett ez \'a . . -,k a sago { elmondásában .. d.. " . ~ razs1ge , 
amulett ek viseléséhen n·ue;t ~~f ol.gu~~ts'l~szel]ei:nidézés, 
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.lJ Gyógyszerész -----------~---------
A fejLődes iránya az, hegy a széles néprélé

gekben is tudalosítsuk az oruosl!ldomány eredméc 
ny eit és hasznosságát, ugy anak!; or pedig rendger es 
munkáual vizsgálat alá vegyük a nepgyógyászat 
módszer eit es gyógyeljár ásail, megóva belőlük mind
azt, ami értékes és felhamJá/ható 

akkor is fenrun ar adtak, mil~ör értelmileg már rég szét
foszlott alapjuk. A szerzetesek, hogy segítséget nyujt
sanak beteg hittestvéfeiknek, valamint gazdasági okok
ból, a zárdák kertjében gyógynövény't tenneltek és 
a mult hagyományaihoz híven alkalmazták azokat. 
Európában akkor még tudományosan képzett orvosok 
nem voltak főkép a szerzetcsek fol~ tattal{ ez irányú 
tevékenységet. \Valafr·idus Strabo HortuJus c .. ~un~ 
kája, a IX századból: :Macer I· loridus munkáJa a 
XI. sz .. -ból; a XIL sz.-ból Szt Hildegard Physica 

: munkája képezi e }{Ol nak említésre:qJ-éltó szak-

irodalmát A ·.szerzőknek az itt emlílett munkáfából merítefi a 
szerzetesek rrmnkássáqa Plinius és Dioscurides voltak 
példamutató i a hazai fl ára gyógyszer kincsük. A szer
zetes orvosok' nagy megtiszteltetésben résusüllek. ennek 
következményeképpen lettek közkinccsé a megállapíto
saik a népgyógyászatban 

XII. században IHarbod püf!pöknck a drágakövek 
gyógyhatásáról írott könyve meglehetős elterjedésnek 
iiwendelt. A X-XIII .. században a salernoi iskola lett 
híressé, mely sokszor észszerű, néha naív megállapítá~ 
saiual, az antik és arab gyógyászat harmonikus keveréke 
volt. Népszerű volt még a középkorban Reginten saniias 
c. könyv, mely az egés'1.ségre vonatkorá alapfogalma~at 
közmondásokba foglalta össze. Bar tolomaeus Pradrca 
c. nnzn-kája az ezidőbed megjelenő gyógyszerkönyveknek 
alapfelfogását tükrözi A ]{ olastor i iskolák tananyagát 
is ezek a megjelent munkák képezték. Nagg~an meg is 
egyezik a betegségekke l szemben való felfogasuk, a ma 
vallott népgyógyászati felfogással. Gyógymódjuhai első
sorban a növényi anyagoknak gyógyszerként való fel-

használása képezte. 
A hiVatalos gyógyszeTkönyvek megjelentetésével, 

Jelentőségiikben sokal vc'sztettek az előbb emlílelt könyvek 
Népi-es Itiadásaik aZok, mtlgek felölellék a házi gyágy
szaeket é.s gyóggnövényekei, eláras!t?ttál< a könyvpiafol 
~Az egyszeríi emboelmek a Jwlendanumokban, babonaval 
Jdszínezve ta teszltdlék a fogalmakat, gyógyszer eket, sok 
praktikus dolifot is leírlak Sokat és részlelesrn leüták pl 
az érvágás tdőszaki táblázatát 

· Va11ó A Béla 
gyógyszerész, Makó. 

Barbitursav származékok 
kimutatása vizeletben 
A H~; ó g~' szmész az o ni os segíti!tfnla .. 
Az orvos és gyóg:yszerész egészségügyi munl.::ája 

eg-\ mást ldegészíti Mindl{ettQ célja, hivatásamagasla
táll anva, a betegmcggyóg-sítása s egészségének vissza- ~ 
állítása. A betcg-ség felismerése, annal\ @J-óg·yítáf:a aZ 
orvos feladata, míg a gyógyszerész kötelessége a ren
(le1t gyógyszer pontos elkészítése és ldadása Ce akár
hányszor egyéb feladato}{ is hárulnak a gJógysze
részre, -így pl kénüai ·\agy egyéb szakismereteit }{ell 
soksZor hasznositania A jól képzett @J'ÓgJ- szerésznel{, 
}{ülönösen vidéken, számtalan all;.alma ,. an bebizonyí
tahi sokoldalú szaldudásái Nem egJ-SZCI állítják a kö
rűlmények olyan fontos feladatok elé~ anlclycknek csal~ 
alapos egyetemi eiméleti és ~yal{orlati kiképzés b ido
kában tud megfelelni. Az. alábbi esettel szeretném ezt 
a kérdést jobb~n ~11cgvilágítant 

Az Eg~'etemi Gyóg~szcrészeti Intézet 
s~élesl{Öl' íí tevélH~ll~· ség P .. 

A. z Egyetem i G gógg.~za észeli Intézethez gyakran 
fordulnak klinikai vagy kórházi, illetőleg mayánorvosok 
kiilönböz{i problémákkal. Igg a közelmuliban egy orvos 
arra kért ü'iliink választ, hogy Vfggi viz~qá!attal alá tud
nánk-e támasztaái feltevését, mcly szaint betegc vagy 
morpllinl, vagy valamely baJ bit11rsav származékat .szed 
rendszeresen. Vizsgálali anyaglll kétdeci vizeletet kiil«ött, 
mcllgel a kövctke.zőkCppen vrlgt z tem (l a vizsgálatokat. 

A moi p hin meghatározása 'ize! eiben. 

Az orvostudomány és nép g~ ógyászat útjai sz ét
váltak; a tudomány fela<lata a népgiógyászat 

anyagának szal<szei ű átvizsgálása. 

A népgyógyászat es a hivatalos orvoslás a kö 
zépkorban megállapithatóan - nézeteik .szem 
poritjából bírálva is - együtthaladt Az egyete
mek jelállítá.sával, egy tudományosan képzett .. or
vosi társadalom kineve/ésével ez az együvetartozás 
megszakadt. Minthogy azonban a gyógyításnál 
alkalmazott személyzet, a masszőr, a borbCly, a 
műtős megmaradt, a Jwruzslók és javasasszonyok 
wvább működtek, a nép kitartott r egi hite és meg-
szokottsága mellelt -

A morphin lüli1utat?.sára a III. l\lagJ-ar Gyógy
s:zerkönyv Syr. diacod ü c .. fejezetében is leírt i\1arquis
félc ·próbát használtam fel módosít,.a. 20 lu:m. \

1

ize
letd 10 %-os ammania-oldattal mcglúg;osítottam n1ajd 
10 }{crh. ehloroformmal ráz.ótölcsérben l~iráztam 
A chlOiofonnot elkülönítve, még ]{ét í7ben megism(
teltem a kh ázást Az egJ:esített chlor ofotwos-oldatokat 
Liebig-hútőn lepároltams a maradél{hoz 21(clll. for-· 
maldeh:yde'l:. }{énsR\' at adtam, kél{cs-iboly a s7íne~ődést 
nem kaptam, jeléül annak, hogy' moTphin a': izeletben 

nem volt. 

A lJarhitmsav Jómutatása vizC'\ctben. 
.1 barbitursavai a következőklppcn mutattam k'í · 

20 kcm vizdelti mcgo;;avanyftottam 2 kcm. 10%-os e<ei
savval, majd három ízben 10----10 kcm. actherrel kir dz-· 
tam. .:1. színanyagok kikiiszöbölésr végrlf az r:ggfsíidl 
actheres részt olyan vattaszűrön szürlem rít, mtlyre elűz6-
leg vízirit ntes na tr iumsulfalot és magnesiwnoxgdot tctlem. 
Az így nyeri szintelen szfiredéket bepároltmn a maradékot. 
két kcm. 96%-os szeszben és 3 csepp g[ycrrinben old ottam, 
majd '!0-80°-ra felmefcgitve. hozzríadtam O 3 kcm. 

Az egyetemes gyógyászat igyekezett magát 
függetleniteni az empíria és miszlicizmus bék
lyóitól és exact eljárások alapján a betegség kivizs-
gálására fordított gondot. A népgyógyászat viszont 
nem tudolt kivetkőzni a középkor előbb emZílell fel
fogásábóL Még ma is meg van győződve - ter
mészelesen a legprimitívebb népréleg, hogy amikor 
ezek a házi szerek nem segítenek, a bajt démoni ide
gen erő okozza é~ ilyenkor a ráolvasás, imádság, 
rózsafüzé! még mindig segíthel 

A népgyógyászat is fejlődött, összehasonlítva 
a középkori felfogással, amennyiben az egyetemes 
orvoslásból gyakor lati eljár ásakat vett át; ilyenek 
pl a növényi hashajtók, izzasztó teák, kenöcsök 

1 5%-os alkoholos cobaltnitrát oldatoL .A keverékhez 2 , 
csepp 2°;~-o.s ammónia-oldatot (Seppentvt, ibolya színe-_· 
ződést kaplam, ami a barbitursav, ill. ualamely száJ ma zé~, 
kának jilenléti:t bizonytífa. . i vakpróba sárga szine a 
negatív eredményt mutatfa (Chemi(al /J..bstracis, 1948~ 

sm. . . 

No. 18. 68 77.) ' Vizsgálati megállapításomat egy másik színreak-. 
c.ióval is kontrolZáltam .1 sósavvol savanyított vizeletel 
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aethmil kiiáztam bepá. 
1 

·-----,--------------.9 Gyógyszerész 
dékat 2 kcm. alkóhotban r:/t%o~tz ae~here.s részt, a mara
bydet a_dtam hozzet .·tz ele z , am s 1, LSepp salicyla!de
folyade~ok éJ intke.zésCnél !JY~l co;zc. ~e!}'Wvra rétr:gezve a 
tam.: ( El,kert . Er/ann n Oenzw l:oros színeződést k ' 

Atörvén 't · 
szerészek mell' Y, m ézlwdik anál is h 

·- 125. old.) ung rganrsflltT V ez b ind U fr · A f ungen 
. e nt leirt viz~gálalokb, , 

.lu/sav Jeleqlétét, tájékoztatta/:zl mr.gallapítottam a bathi
k l, eze.l._ utan saját fell v. 'b az orvost az eredmény ··z 
V
abbf ll" ' · L ese en megei" ··d Io e e osse?teljes munkáját. oso ve folytalta to~ 

---- · K l) -né 

Ezeket a k ·· e k~pzett segítőtársak t' ogy a gyágy-oupes kik' , "-· · a osszanak b 

fJZ!~la~(~J~~f1tz% Arés~f~s/ef~z1ft~~:e~{f~~gyd~:~~~ók~tk:; 
munká.sok ,· . z znnen kzkerült l, ~ ... , s~-zs o· 
recept, , ?- galenlkus laborato·,,- gykogys_ertan .szak· 

uranal te 1 -k . umna · dal - ak • c UH az munJ·át , J, , • go,.,n · es· a 
t, l. 111 i n d a z o k akik '- es {ez leladást végezne1r 
h~fl!-,j,~t~ak, jel~ntke'z!Jetnek e~~n e az yzapfok,ú ki.képzésen 

~~~~~~~:t~~f~~!'fi~~/ isEg~n"JosW!~f!Jk~l :~t~~~~-~~ 
leru[eten 2 400 l l dir .. adalaz szerint ,·eze l npollas 

k
., o<eveesgyó , , negaSBZ 

r:o es szusztenláns "J!Y~ze.resz es kb .. 1500 ak 
lratkoznak be az egyeter;;;_~t~odzk._ Évenkint átla/y 70~;~ . Gyógy~zerészek és gyógyszertárak 

a ;l~met Szovjet Bezirks-zóna 
kefeves egészségüQyi tervében 
A >>Süddeutsche A T' Prof.. L i Il z e r .- pot hel< a Zeilung<• -. - rzezer mozgÓfj\ ó - .. , ' egé~zségügyi vez~l6s~ (,cmelms':ági S. B z ).~~" 1' 11 gyógyszeripaii fő'' g}sz~rtm .. A köztársasági g~DV!Jmrészetémk ü/ i~~~y/:,Yll?tlwzalát -- »a -pt~~ kolhozaiba és tr a~~azg~tos~g' Fehér or oszorszrg 

l~eleves egeszsegügyi lu vét tdJ l a~~;;'m~! --::--_- mel!f a SBZ belül tízezer o,r es ,gepallomásaira körül-
(,JY:eg;';"~k~l0fe'f:~f'~:zet!cFVs fo;/dik~;i%1~0/} .. ~;)t;z{é!f: J{özülük több ~f~f~o§Öogyszertárat küldött 

- A »l)eutsche Ges;_ndl t . ' a.o wzarba menL a mrnszkJ keiület kol-
V. 5. számában p r - '" swesem Iimií la 1949 A tava - ' - · -

· rendőlSég egyik 
1 

ó 1 1 z'. l Ko n st a n t i,!' · · tábo - · s,zr mezer munkák k d 
.. ff~;;;;:,";~~z;~a~ ~~!~:Té~~;~~gr~ut~Z~;f~~~"F;':J]~; é~ mez:i

1 b:'{~~a~k ~ygzglt{ze~ár ~kat ?~e
2

goest;{j~f, ! 
. zr Ja, hogy_ a ;~ndszurs gl~ ~a;pyalJ? ,ezt ~· ÍJ;rdést' A~~ • sebesuJtszállító gépek 1:utt ~~;oieso kerpietekbe ho~y az llJ]Oepliés gazr/ÍJSft-~ulla/as.szuksegessé [esq '\. ,,· • .. a jUk el a gyog~szert 

gyogyszuláJ i ÜZCTil<JU/ i. /1 es. ~ZOCIGfiS munkáfrí1Ja- ' Ú" - . 9, ogyszeresz bosszúja IJ ' 
a terv, hogy a ielenle ; hUDnJak Ezért merüll f;l a a -- Jsag<< április 28-i számába ": yen címen a »Kis 

. »leqmesszc~lnnen6cm J!smt~-Wd'';_~'o.k lulafdonfogál ~ ugyeletes gyógyszerészről n kis cikk Jelent meg egy gbyelOU!jSZier~wak felállitása átlt~lye~,ul ;endelet szerint gyogyszer kdzül a b t 'al{l, mcit a háiom felírt 
.szun etcse t, 'l ' ~ zese. e<> ,.,l·· , b e eg csak t bizottság dönt azly~Jan a mtgalakulandó ym'~fesének " osszúból« nem tette bel .. ;gye csináltatott meg, 

tárak__- a kö~ség 1:'::,,i'~:;Jntbl<szneil közsédf':~ó~y;~~~: las_ or vosságba A cikküeó az ;a~IZst<• a kese1á kana
)J:~~~Iak -- afÓiás kczelé;~~"~n ~~TI' (Járási~grJógy- gyog;,szerész ,az édesitől k~~ ugy fe]e~I ki, hogy a 
kóiházi ~z lllelekes meg!!' f,;r?,h~t~''!'kaz gyogyszer- Igy nehezen elképzelbelő . lagyta belole<<, Az eset 

sében éf'j~gij;'z;~~mak ~--a lársadalo,;:l~i~~os~~~J:·kgg~r_i az már elő"! or dult ugyan h~~ nem .lS ,lehet igaz Mert 
vezetése alal/_ Y!JSZCI arai< - az illetékes kórl~d;;k ell~tcdte a LiquOI am. ~ni sayavegen a gyógyszerész 
' E n n ck a r' fo . ·. . belemern i a kész " - tit belecseppenteni vag' 

. xedfse pillanaiában- ez:J;'''__" k . lóivénytiőiC nn<l- volt az édes h os. ~yogyszeibe, dc az a szcr sohase,;, 

, ~~~~gny~~::~slz"e'ős Ös'lus lulajdofzjogoZ1Cf/auannJ.Ocklalj~lei1lcg ezt a cikket nHgsi~~utakorrományozható ha.tó;_myaga Aki 
· · ~ maga ve~ t' , g u UJdono 1 .. , - ' ssz szolg'J t 

. n\~glángyógysnrlárként ·~~;Jg~)YJ~alárál, az lovábbra i~ wzegeszségügynek amel; nel a a ~t tett a mag;,m 
ve e- vagy bérlel tárggát n >e l'; de a patika adás- zatos és hívő dolgn'zó" - ' a g;, ogyszerész áldo- -
nyt~lan~k q~ ra is, hogy-- té::~7eg;':P\Z:IC/i. Lehelőségtl érdemes tovább fogJ \~ L:nycgében-a cikkel nem is Jt~ ula]donost kár/alanilják Ias<oiUllsagesetébrn cikk üója közli l a <ozm De ha a »P ]{<i jelzés·· 

j 

, ar. om hon ap, 
1 

.. t·· t' 'wgy mely1k gvóg , u 
redl'Se után- az ·ö ~ l a. a lorvény joc.?eJŐre c l Ol ent ez az eset h g. ~ yszertarban rnikor 

nyüA t SSúS (dd!gi bér l C , - me- g , ' o y a beteget b · .. e veszlile További ii t'/.. . 1 l sznződések éroé- yogyszeiésszcl akko. 1_. 1 - szem esithessük 'a 
kt~!Jl~tnc;ztetlt~z szülí.'w.:ges be;f~~d:~e~<;rf,f; /szabályozzák az névtelenül azo~bcan er .,_ll ?g deiülni az igazság Igy 

· ~ a adasót 4_ t: .- ·' e szerelé;; és ; ea '] -,z a os J>Szórak t t' .. 
. tulajdonosokat .. -- av szenni a icienie i - . ar!l- oYCJ- a közegészs· -- -· . oz a O« nás nem 

forgalmi Pázale"JAoollefl~zlk,. hogy églJ tJzfsyoJgiye_J,lzcl:r_tabr- hitelrontásánál cgugy )O munkájánal< ayatatlall 
n T 'J, - ' zzessenel· b · z nr a s? fO{, fel a kártalanílásra 6_. e. -[1zl az össuget hasz
ara e~ ~'a nem rentábilis , / gyogy~za tárak felálli iá·· 

", A i•- ös s "'e s , gyogyszutarak megsegftésére 

k~ Il}agántulajdO~lban gleyvo_?kgo·· y ks ;;c EJ t á I ak Úérc -~ 
erul E' 1 - n wul - J, • -zónáb .,ze ( !mmkáját c~ felelős,~ 't . urendelt vezető 

inűkö~~l ~fYMges zendelet szabály;=~~- A- egy az egész 
·egy kés~fjb t: egészségügyi hivata/. eu~ " g!f6gyszertárak 
cikA 'bo I/nevezendő járásigyó ~OIZl .. tnnek élén 
l ö "~ cn hangsúlyozza hog gyqzeresz áll. Pr ilztl dr 

rvenytervr: "'ft l ' .. y ez meg nem tőr véi k 
lele ib~'-megoÓII~~~~Ku~ _ torvény megJelenéséig mlg :::::_ 

a k ·k,... , l :5 171 e r l e t é '> tovább· ' - , 
h', l,_epzesz reformmal j l ll l .res...eben Pritzcl dr 
gJ1~11~~ és a, gyár i, kés:?tt!:z~n~t~~~~· A ~pec;ialitások 

' galé~us .a, gyogyszer eszek mu:nkalerületr:; alk?do._ zavaros 
követke:izs ~ re.ceptúraí működés felé kén~nznd![l_kább a 

~t~~sdra' a~g~d~fg~~~fJr:ve:ze~~gn~el~ a ktt~~zr~y/::t~ 
· yo gondol kell for--

~~,{b~I~Akezés. ér!elmében 

+ 
- . . _N kesz1tmények 
Jelzeset törölték. 

(sz.) 

MAGY AR GYÓGYSZER R. T. 
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Tudományos irodalom a Szavjetunióban 
Irta: N. Számárazkij 

A Szovjetunióban határtalan lehetőségeli nyiltak 
meg a tudomány, technika ~s az: irodalom fejlödé-se 
számá,ra" E-kultúra ·rendeltetése : a nl'p szükségletei .. 
nek 'kielégítése, a termelőerők növelésének erősítése, 
a dolgozó tiimegek anyagi helyzetének javítása .. 

A SZOV,JETUNIÓBAN 
a technikai haladás és a tudomány fejlődésének ciiJrel..
tétele a szoeializmu-dJól a lmmmunizml(sba való iük-o .. 
zatos átmenet megvalósítása \.'Olt.. A Szovjetunióbau 
körülbelül százezer tudomán!' US munldís van, akik a 
természettudomány, technika és társadalmi tudomá
nyok. te-I'én folytatnak kiterjedt kutatást. A lwrmány 
csupán a mult évben 6,.8 milliárd rubelt fordított a 
tudomány fejlesztésére, 

A SZOVJE1UNIÓBAN 
a tudomány a népet szolgálja. Bal'din, az ismert.nc\'Ű 
akadémikus egyik feiszólalásá~mn jól jemrczte meg : 
>>A burzsoá társadalomban a tudományos. "\ívmánsokat 
főleg az imperializmus önző céljaira használják :i'el, 
vagy a u~rereségszerzés, vagy a háború eszközéül szol· 
gálnak. Szomorú valóság, hog!' a lutpit.alizmus orszá
gaiban a tudósok iiánti figyelem csak ol!'an mértélíben 
emelkedili:, amilyen mértékben a tudomány azt éri el, 
hogy ne akultúra \i'irágzását és me.gteremtését; banern 
az agresszív, hódító, imperialista politUm romboló cél
jait szolgálja. A szovjcttudósok teljesen más társadalmi 
rendszer viszonyai között : a szoeialista társadalom 
v\szonyai líözött élnek és dolgoznalí, olyan társadalom .. 
ban, mely mindent a bék~, nem pedig a háború, rnin· 
den t a népi gazdaság fejlesztése, a termelőei'Ök emelése, 
nem pedig azok megse.mmtsitése szolgálatúba álUt. 

A SZOVJETEMBEREK 
bUszkék a szovjett.udomáuy ama v[vmányaira és ered
-ményeire, amelyeK a szoetalista ipar, a szállitá~ és a 
mezőgazdaság gyorsütemű fejlődésében, a f;tsizmus 
erői feletti. győzelemben és a Szovjetunió Iegújabb 
háborúutáni gazdasági sikereiben mutatkoznak meg; 

TUDOMI\.NYOS KÖNYV 
a szo\'fetember hű társa országa virágzásáéit _vivott 
küzdelmében. Az utolsó 20 év folyamán 58 ezer termé
szettudományos, matematikai és földrajzi f{önyvet 
adtak ki, több mint 928 mlllió példányban. Ebből 38 
ezer \'olt a tennészettmlományi és matemattkai tudo..
mányos könyv, 17:t.5 millió példán~rszámban. A ter .. 
mészettudomány és· matematika általán-os kér(léseivel 
6.2 millió példány könyv foglalkozott.. RészJetezw~ : 
matematikával 43. 4, asztronómiá\1al és· geo(léziával 
18.3, fizikával 29.1~ kémiával 20 .. 5, geológiával 21.7, 
biológiával 16.7, botanikával 9.2, ·zoológiával foglal
kozó könyv 9.8 mtlltó példányban jl"íent meg. Ezek a 
\ilágos számok a népet, vagyis az ország érdekett szol
gáló tudományról beszélnek. 

SZOVJET KIADÓK 

művét sorolja iel. Ezek közül 221 a minisztériumok és 
az ipari vállalatoli.:, 233 a iu~ományos-kutató intézetek 
és tHvczö. sz~rn;z~teli:, 240 a felső technikai iskola 
munlmtársa. A tájékoztató föszerli:csztöje Jevgenij 
Csudalmv almdémilt.:us. A tájékoztató példátlan a tudo
mán~; os, technilmi világirodalümhan. A meg!é\,·ö líül
földi tájékoztatók közül enc.Udopédikusságával tíínik 
lü. fai·talmazza a li:ülönbözö gépgyártási an}'agok 
sajátosságairól~ kh:llasztási és megmunkáh'isi mód
jahól szóló részletes adat-31íat, bőséges útmutatásokat 
ml a gépm'ártási technológia minde.n ágára, az egyes 
géptípusolí konst.ruálására, úg}'SZintén géP9!'árak szer..
\'ezésérl", a termelés gazdasági rendszerérc és szerve
zésére vonatkozólag., 

c}. TÁJÉKOZIA1Ó 
nagy,,onalúan tükilizi a szm-'jeU.eelmika egész balfidő 
iejlődését : a termelés g:épesítP:sét és automattzálását, 
a teelmilm területén-az elelitromosság allwlmazását, ~ 
népgazdasán liülönböző ág:ni számára a legtükélete
sebb gépeli: Iwnstruálását, a folya_matos ü•rml"lés meg..
szf'rvezését, az önálló gazdasáui számmlásnalí a g!rári 
gazdasági rendszerbe való bevezetését és igy tovább. 
A tájékoztató nag)', luHiimilag ellenbrziltt anyagot 
tartalmaz a 1_üiliöldi országol{ gépg~'ártására vonatko .. 
z ólag. Ez aZ eneildo}Jédikus kiadás a szm- jetolvasó 
részéről a megérdemelt értél{(~lé.st D!'erte eL 

SZAMOS KI '\DÓ 
boesát ld irányzatának nwgfdelő tudománsos mun~ 
kákat a tudomány é!'l a t~·ehnika terüh•tén elért leg· 
újabh vívmáii!'Ok Ismeretével ü•gyverr.zYe tel a 
szovjetember'elíet 

EHHEZ HASONLÓ NINCS 
éo; nem is lehet a IWJlitfllista mszágol{ban,. Jlind szá
mosablJ lesz :1zoknalí a tudósokuali sora~ aldk ldjelen .. 
tili, hogy a tmlomány a kaiJitalist.a országol{ban a mo• 
nopolist.álí Imrnull li ö zött van, alá lé\ én remleh·e az 
urallmtló, n~akeiós líÜI'Öli: tJolitikáj'imali:, tulajdonkép
pmi csali: báhol'ÚS gyujtogatók kis csoportjának céljait 
szolgálja, _nem pedig a héli: és gazdaság ü~jlődését~ >)A, 
Inonopolistálí - mondja Ht~lli'Y \Vallaee - a tutlo-, 
mán~'' a hao;;zonszerzés érdekében, nem pedig a nép 
érde}{{~ben luiszuál]ák í el.<< Az imperialistáli hátráltat-: 
jált.: a tudomány h•gújabb ''ívmán!'ailmlí békés_ célolua 
való gyalwrlati alkalmazását, li:ülilnösen az ·a tomener
gia iellutsználását. Söt : szHes pro}Hlg:amla-badjáratot 
\:ezetnelí annak bizonygatás{ua, hogy az 

. ipari :it~lha!'iználása állíhílag lehetetlen lesz 
lebbi é\·tizedben. Euel az at3miegy\'er, 
fegyvere előállítását akarják kö(lösítNIL 
amt~rikai profe:o;szor JIHdául azt Íl' 
Is eltt~lili:, míg az atomenergia Hllamil~en lénvewes 
mértéli:ben ki tmlia elégíteni a világ al!altaiWS e;::~~g~~::. 
sziikségletét. Ezt azon ·különbözö tényl"z<ík ; 
mák figyt~Iembevételé\-el mondom, mel~eket , 
megoldanunk, amíg ez a program a gazdasau 
technilw szempontjából észszeriíe:n hangzilL<< 

tömegesen adják ki a tudósok, a mé-rnökök, műszaki 
és tudomán;~ros munkások, valamint a város és a falu 
szocialtsta építése gyakodati embereinek munkáit. 
Ime a szovjetkiadók köziif az eg!'ik nagy eredményei
nek ezéVi bemutatása. A tudományos techpikai iro
daimf kiadó például 16 kötetet mlott ki, ebből egy ll 
kötetes tudományos üZemi eneiklopédiát, a >>Gépg~rár
táS<<-t~ mely a szoeialio;ta építés tapasztalatait és a SZ(n·..
jet gépgyáttás területén elért tl"ehuikai víYmáD}-'Okat 
viszi a köz szellemi köztulajdonáha~ A gépgyártási 
irodalom állami -- tudomáu~ros ·technikai kiadóigaz
ga_tósága közli, hogy az általa ldadott tájékoztatóban 
körülbelül másfélezer szerző : tud~s; mér-nök, ,.bíráló 

252 

.R Gyógyszerész 

EZ ÉRIHEIŰ IS .. 
A második ~llágháború előest'"' , 
nes nrmzetgazdasági bizottsZj~n a Sz.enatus ideigJe .. 
'>az általános gazdasági tevék g !fleDJeg)--ezt,e,. hogy 
talán l"gyik sem áll amivira ;~!;'eg f_nnkc~oi közül 
szern uralma alatt mint éppen e~m~t g~ganbkus kon
dik világháború előtt az ·· a u omany.<< A máso
mok és 'kisérleti berend .o,sszes ,a~erikai Iahoratóriu
kih ü! belül 70 %-a mindö:::sei~~s 1P3 ri kutatókáderek 
kf'zében volt ö~szpontosít;ae i\ h I_I~0n<!polista ipari eég 
'lwrmán)ra majdnem kétmni·á-rd da :~_HI ideJ~n az USA 
mám;os kutató munlíára 1 0 ~rt forditott tudo
Iiárd~ dollárt juttattak ip~~i~~llet: .. ~orülhelül egymil
közül ennek az összegnek k 't~ra Ol'!Ud~oknalí, mel!rek 
cég Impta e arma at 68 Impitalista 

l 
-- Ó:\'El\IEZ' GYÓGYSZERÉSZET U~ I BAN (Östeneieh Ap Zt Ili , t SZOV.JET-

A Szovjelúni6ban 1913 ,- :ev · 1 sz 5 old.) 
államosítva van A városi o~a mznd_en gyógyszertár 
eqeszségugyz tanács e

7 
gyogy~ze~tarakat a városz 

sas ág egés::ségugyi' ;;fnfst"1~iz~z zdete~es, s;ovjetkoztár-
(fa_Iusz) gyógyszertárakat k l ma ~ranpzlJa A lobbi 
rranyilJák, 1Vlinden kerulett'u ~ll egesz:.eg_ugyz tanácsok 
me ly szélosztJa és vzzs ál en , an egy gyogyszer kozpont 
helyttlen elkészítésééi r zJe~zas~!f~gys;er ctke~. A gyógyszere-k 
nak. A:Ior:;zkvában minte os un ~leseket alkalmaz
ellenőrzó vzzsgálatokkal :J! g 2~ labora!onum foglalkozik 
lollk. Az 1 sz mor:;zkva~ : yogyszf;rlarakat számmal Je
kazlat A gyógyszertár mffy~gyszeJtar 250 személy! foglal
a foldszinten végzik aho{c ell lgen nagpok _A kézzeladást 
orvossal . .1t uce tr ket op,~ az osztaty lS van szemész
megtak salJák és 'jel lv az e_lsa,. emehten kell beadm, ahol 
séért előre kell ji~//m zzyatJa_Ic. .A gyógyszerek elkészité~ 
miután a gyogys;erés;nek g%-z~g~szere:el u_lve készitzk el, 
es lk Napontaminte 20 00 n en s ... ukseges kezeugyélJe 
a gy(lgyszertáiban éfYkb sotaren fordulnak meg "ebben 
~:1- gyógysurek zgen olc;ók ált~~c~ptet ]'ell elkészíteni. 

A )lONOPOUSIAK 

magától értetődONI esak oh an i k 
tudományt, amennyir~ ~z nek:I 1~ b~n Al»lcjlesztik<< a 
fogja •~l ·őkt't az atome,;:er ' .. 1 í ~ ?Y08;· lati félelem 
alkalmazásának és felh:isz~~~á b,..ekes celokat ·s:zolgáló 
Sőt a Hearst~féle sajtó szen~l ~.,.sa~\ lcht~tősége elölt. 
'>AtomforradalonH eín~ű li: ö~ ?~~l , ük~rt :ou.er :í'izikus: 
ismt•rni, Jwgy »Az ol!' HU t{irsJ" ~e •~n é ~ll!·tel~n volt el
arcán, ali:ik a liilág szénblun' ~?~0 \ l Ln .~Ilo ~ntbcrek 
dellíeznek, naponta új m ~ ~1.' ai J~· ohlJipannai ren~ 

, amikor' az atómener_giáról ~g . UJ ~e olt: barázdálódnak, 
giákJmf Szemben áJI ó eJÖ~:V~~~~~1k rly~nk kémiai fmer

. nzokban az anvagokban v· ·· 1 e m J ednelí, amili: 
. ő h~nuelési állaik ala _uln~3~mk meg, amilyeneken az 
akilin«lk szénnel és kŐElajj;l"~. Azf~ _ 31 nagyipamsolí. 
hessegetui maguktól az • .. T ·an~(. v gu í~ szeretnék el.: 
lidércmyomást. annal· ol .. et e]sza!í~nként. üldöző 

· · ,>fnlvékon~~ arány<<•at "{>~ 111~pnak megeresét, Inelven a 
·Ol!' ~solí évén {tt (tol~-uzl·a;q'> f\~e-~~.pyé_mánt<(•ot ( ainivel 

.~víz atomjai vúltjálí ma'~l . ~ ~~z!m~~ges levegő vagy a 
és tudós js JJeszél kiilJn/;~ ~ Etrol to hb máo;; specialista 
professzora, l\Ior~c, a fi~ilí~sa ~a.ssachu~etti egyet{~m 

. tette, hogy a tudomán < 1 ~ a D neall'eg:en k~jl"len
D{\k pnlitikája '>"l hal~~s., t.:nt.Itó~·munkúk rt~jh•getésé

, • • .ts megszalwdásúboz \'l"ZCt..<( 

j[;:~rzk Ab!yógyszertárak naPr bevé~t~f az :ua!/~Í~ib~ 
A.. Szovjetúnióban g , , .. 

lyekben 4 év a kiképzér:; id/'.Y0fysz_u~SZl Ú!iézet_van, me
Az elsOből kikerültek ker/Í' fvabbz pp 1_skolaban 3 év 
num?kb?-, üzemekbe és íg~ ~~~~b~ezeto~ll~sba! l?borató~ 
~ze~zese zgen nehéz és hosszadal " A. , olda~ l .elm meg
zntezttben dolgozni ma 'd a d·. mas; I;farom eDlg kell egy 
min:'szter i vizsgázt~td b~zotts~s~~rt~Ciúl ~lkés!iteni és egy 
eg!f zqe.ge!1 nyelvet is tökéletese~1 ./.'z ll ~ndyu]tanl .. Eu.nk,fvül 
9 lllÜ'Zeteben 1940-4 7-ben 5 te , u IH. ,A Szovjelunió 
részt az előaddsokon e·s a k 1 6_1 gyogyszer eszhallgató vett 

~y a Drwtokon B. -né 
BERGER F · A GYÓGY I 

N,{LATOS DROGO]{ MEGI'PZATBAN HASZ
CSA. l. r . .. Kérgek virrí ok l' 'ATÁROZÓ KUL
t!Jrzselc és magvak (A Il z' ie!ndtt.srJ:.., ~yok~rck, gyökér
ara r; s) na as, Becs, (J g o., 1948 

A .. SZ(rző a drogl'uesl d l l pasztalat ai ala J 'dn ,~ .· " .. 'e c ,cm Jf.n fett hosszú évi ta-
állított össze m~fynr//~e:í~~yv_eb~n. nughatározó Iwlcsot 
nosttása kiiÍső bély;,gtÚ~ ege.0 f· zsmcretlen diOgak azo
lehrtséges. _.Az ra is· .sú: • aLapJOn ( a1ak. szín, szag iz) 
tau ], illönösebb növtn~1' h.elucz,. zw_gv a kevésbbé taPasz
~wtá!'ozhassa az egyes d~~ z 0~fer~:s .1sn~eret nélkül meg·· 
zll~tz, a gyógysurésZek ma gasa~Jb l~; znka!J~. a dragisfákat 
kab,~J a !nikroszkópos bély~gfket /epz~ltscguk alc;pján in
m; o, szamnkra is gz or s tá·~ , ~ szwcs.ef.I vettek volna ; 
ketss.qteleniil éJ t éi..: e~ szolgJl;fl~~~das alaplan a könyvecske 
lelrCfsa gondosan kidolgozott "fO i<hw~. Az egyes drogok 
kozo_ egY,es reaJ:..ciók is számb~?ötf,k a~1anyago_kra vonat
hatarazo könyvben sziikr:;é es l, '- .· ~. mt mmden meg
pl. a színek rm 'elölés, g ' .ugy .1ft 15 kwés gyaJ:..orlat, 
fe{téttlez. Kétsé~{ehnÚ~bs7kt :z~fJ!z bf~zony.?s sz~zb~·ekiivitd.st 
va[a<;ztott nomenclatura·t a't. . g rovzd rdó mulva a 

- ve nm H. J. 

OXYURIASI 5 
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Pr of. N. M. Anasztaszjev : A szilár d hulladékok 
(szemét) fertőtlenítésének biothermikus módszere. 
(l\fedgiz Szverdlovszki fiókja 1947. gz oldal) Ref: 
'5toll Kálntán dr 

Köztudomású, hogy a szemétnek járványtani jelen
tősége még a szeunyvíznél is nagyobb, mert a_sZEmét a 
legyek tenyészhe.lyéül szolgál. A s:tennyviz ártalmatlanná 
tételénél alkalmazott módszerek a szemétnél nem váltak 

üveg, papiros, szövet, gumi stb. hulladékok, melvek átla
gosan a szemét 30%-át ~eszik ki. A szemét elégetése 
mellett. éppen ·ezek az értékek mennek veszendőbe. 
A biothermikus módszET legnagyobb előnye abban van 
hogy ezeket az értékeket újra felhasználhatóvá teszi: 
Végül a biothermikus módszer alkalmazása kapcsán 
képződő hőenergia szintén célszerűen felhasználható. 

be .. Nem vált be a fertőtlenítő vegyszerek alkalmazáSa, 
_a klórozás, de a szemét elföldelése sem. Amelldt, hogy 
városokban nehéz a szcmét elföldelésére alkalmas terü
letet találni, a biokémiai folyamat ennél az elj;írásnál 
igen hosszadalmas, a .talajt pedig telíti olyan hulladé
kokkal: férntárgvak, csont, üveg, papír, gumi, fa stb .. -
vel, melyek az 'iparban jól hasznosíthaták volnának, 
melyeket azonban a talaj feldolgozni, mtgtmészteni 
nem tud .. 

A szilárd hulladékoknak közegészségügyi szempont
ból való ártalmatlanná tételét az Erismanról elnevezett 
Szverdlovszki közegészségügyiintézetben a háborútmEg
előző 3 éven át komposztálássalés speciális erjesztő karn
rák alkalmazásával iparlmdtak elérni. Szerző ebben a 
munkájában csupán a biothermikus erjesztőkamráklmlel
ért eredményekről számol be .. Ismerteti az OlaszorsZágban 
alkalmazott Beccari-féle kamrát, melyet a Szovjet
únióban nagymértékben tökéktesítettek. A kamrák 
méretei a szükségletnek rnegfdelően különbözők lehetnek, 
de már z m 3·-es kamra is megfeld a célnak A fertőtle
nítést a kamrába helyezett szemét erjedéBe közben fej
lődő hő hatása végzi el. A kamrák hőmérséklete négy 
tekeszes kamra szerkesztésével fokozható, mert ezáltal 
csökken a hidegebb külső levegő. hatására egyébként 
beálló hőveszteség. A kamrákban elérhető hőmérsékletet 
a szemét víztaltalma is befolyásolja. 40%-on aluli és 
70%-on felüli víztartalom mellett ·a hőm.érséklet rend
szerint 5oO-nál magasabbra nem emelkedik .. A felmele
gedés szempontjából az optimális víztartalomnak so-
6oo/o-nak kell lennie. Ilyen víztartalom mellett a felmele-
gedés a 85° C·t eléri" · 

A kórokozó baktéliurnak közül a szeméthen és 
trágyában leginkább a tetanus, anthrax, gázphltgmone, 
takonYkór, száj- és körömfájás, tuberkulózis, brucello
zis, hastífusz, paratífuszok és a többi salmonellák, 
Giirtner, Breslau, bac. suipestifer, továbbá a dizentéria 
kolera stb .. kórokozói élnek meg. Ezek közü1 a hő beha
tásának legtovább az arrthrax spórái állnak ellen. 
Az an thrax spórákka! végzett kisérletnél ezek egy órán 
át 75o, 8oo, 850 és 950-on tartva életbe:q maradtak. Mikor 
azonbanaspórákat 14_:___15 órán át tartották egyfolytá
ban ·83--85°-os hőmérsékleten, a spórák elpusztultak 
Az újonnan szerkesztett erjesztőkamra hőmérséklete 
mindenütt egyenletes és igy minden biztosíték megvan 
aua, hogy aszemét erjedéséhez szükséges 17 nap alatt 
az összes kórokozó mikrobák, spórák, bélférgek és r'Ovar
álcák elpusztulnak. 

A szemét biothermikus kezelésének olyan közEgész
ségügyi ·és gazdasági előnyei vannak, melyekkel semmi
féle más módszer nem rendelkezik. Ennek a módszernek 
alkalmazásával gyakorlatilag elfogadható időn belül 
nemcsak a féregtelenítés, rovartalanítás és a pathogén 
baktériumok vegetatív alakjainak elpusztítása biztosít
ható, de minden lehetőség meg van adva a spóraképző 
mikrobák spóráinak elpusztításához is, 

A fertőtlenítés szempontjából a biothenni~us mód
szerrel c,sak egy módszer konkurrálhat és pedig a sztmét
nek speCiálisan megszerkesztett kamrákban való elége
tése. Ez a módszer azonban nem tekinthető gazdasá·
gosnak, mert nagy értékeket se!illllisít meg. A biother
mikus módszer nagy előnye, hogy a levegő, talaj és viz 
szennyeződése azáltal elkerülhetövé válik. A sZEmét, a 
hulladékok keletkezésüktől kezdvemindaddig, míg ártal
matlánná tételük befejeződik, a kamrában·vannak elkü
lönítves így sem embérnek, sem állatnak ártalmára nem 
lehetnek, a fertőzés forrásául nem szolgálhatnak. A kam
rából kiketülő anyag már teljesen ártalmatlan, ebből 
az anyagból trágya alakjában mindaz visszakerül a 
földbe, amit a növények onnan elvontak, I'eljesen -fertőt
lenített, ártalmatlan állapotban kerülnek ipari felhasz
nálásra az ott felhasználható értékek : a fémek csontok, 

254 

A szemét biothermikns fcrtőtleníté!:>értek mód'
szere kétségkívül nagy beruházást is igényeL A módszer 
sikere tehát attól függ, hogy a közegészségügyi követel
ményeken túl miként tud megfelelni a gazdasági szem
pontoknak A módszer hármas gazdasági előnye : A trá
gyázásra alkalmas anyag nyerése, az iparban felhasz
nálható értékek inE_góvása és a képződő hőenergia hasz
nosítása volna hivatott a szükségt;Os beruházásokat gaz
daságossá tenni. (A lf"Népegés2ségügy<( 30, évfolyam g .. 
számából.) 

DR ZÉ I ÉNY GYÖZÖ: A liiAGYAR SZABAD
SÁGHARC HONVÉDORVOSAL Budapest, 1948, 
236 .. o. KéSzült a V .. K ).I támogatásával EJ6szót 
írta dr. Ortuta·y Gyula 

))Az 18-!8-49-es szabadsághmc történetüóikevés 
figyélmet szebteltek a \zabadsághaJ t ban résztvevő or
vosoknak .... militegJ ·1000 o1vos harcolt a szabad
ságért .... tisztáhan voltak azzal, hogy a zsarnokság, 
a kizsákmányolás számára nem érdemes épségben tar"" 
t ani az emberi testet _ Egészséges tát sadalmat, 
egyenlőséget akartak. .. Most 100 év multán emlé-· 
kezzünk meg keg~·c1ettel a szabadságharc orvosvér:-: 
tanuiról sek önyvvel {l_Jlítsunk sírjuk fölé ö r ök emléket. 
l\iindaz megtalálható e lapokon, amit on oshőscinlnől 
sikerült összeszedegetni . . (( -

)>Dicsőséges és nagy fejezete a szabadságharc a 
korai modern magyar orvostudománynak! E hősi 
fejezet történetét, alakjait rekonstruálni és a jöVő 
számára megőrizni nemzeti kötcless(~g 1. Nem volt; 
még kora a mag) ar orvostudománynak, hol az Givos
tudomány és a közegészségügy oly egy akarattal szol- i 

gálta voliia a magyar szabadság és a mag) al demokrá-_1 
eia szent ügyét, mint a szabadságharc idején! .. .- , 
A szabadságharc honvédorvosi kaiának szerctnénk 
itt emléket állítani Próbáljuk itt a szabadságharc hon
védOrvosi szervezetét és alakjait Jdemelni egy évszá-
zad hamujából . <( • 

Az előszó és bevezetés fenti idézett mondata1 
hű képét festik a centenáris fv egy il{ khá ló myostudo-: 
mányi munkájának. Az r. rész a szabadsághmc hon
védOrvosi szen:ezctének kialakulását tárgyalja 4' 
korszaina tagolva, a n- rész a szabaclsáf?harc honvét~
orvusi karát ismerteti a, b, c sorrendben. Mindkét részt 
pontos utalások és irodalom egészíti ki. Teljes 
rés illeti a szerzőt ezért a rendkiYül fárad5~~;ri~~,~~~~~~'r leteldg hatoló alapos munkájáért, mei:r ·, · 
nek -és rátermettségének igazolása mellett 
badságharcunk egyik értékes dokumentációs 
nyujtotta a nép legszélesebb 1 d egei számára is. 

Néhány gyógyszerészi vonatkozás arra mut~t; 
hogy érdemes lenne a szerző nyomelokain haladva,?
szabad sághm c: g:y ágyszerészi vonatkozásait is !eldol
gozni Kétségtelen, hogy· sok id 6 és szaktudas kell 
hozzá. 

Sz. A. Gutjevics :kA~z~t~er~~;~:ti~~~)~t•J:r1.~~!i:é~~: nagy tet ve és annak 
(Gigiena i Szanitária, 11oszkva 1949 
oldal Ref. Sta ll Kálmán d1'. 

A cári Oroszország mE:;zőgazdaságát igennal~~:,~~~ ... 
sujtotta a szárazság, . melynek nyomán a 1: 
éhinség és evvel jár·ó járványok tizedelték mEg. 

A Szovjetúnió kormányának J948 október 
kelt határozata a gyakori szárazságnak kitEtt 'terü:letek 
klimatikus viszonyainak IDEgváltoztatását ' 
jául erdősítés. védő erdőövezet ültetése, mcoster<sé!;(E:ta.va~-· 
és tsatornák létesítése Ez a 
olyan nagy jelentőségű, 
folyamán egyedülállónak 

z2 köztársaság, t~:it~:d:i~;~e~•~: Az erdősítés, a védő "·· 
5320 km-nyire húzódile 

------------·- --~--------------------·------ .ll Gyógyszerész. 

6~.489 ~~~2,-t tesZn~k ~ü és itt 33,JIZ,ooo ooo (barminc
harommllliard.~étsza~hzenkettömillió) facsEmdét "It t
nt:k. cl. A t~rulet So.ooo szöv'etke,zeti gazdasá -0 t ~ C... 
mrlhó h ek tar termőföldet fc glal magában A gk !!esk !0 

d· ' k t ' - .. o e tiv gaz asa?o -a, es szavhozokat 44 z zS új mesterség 8 , _ 

~0_0~J11 ~1~·~roxydda.l, tetremcthylammoniumhvd
oxj. "a es tetra aethylammonium h r dr ox 'dd 1 t-I~molegc~ ':izsgálatok azt mutatják hoJy a lithiu~-
azis semmifele különhséget nem muÍat a r d . t-

:rpedencevel es .. c~a~ornákkallátják el E vrz 
. , A ter_v fo~elJa a szárazság által gyakran su'tott 

v1dekel~ khma~rkus viszonyainak mEgjavítása és eziltal 
Ll: mezogazdasag ~ermelékenységének emelése Enn k 
azonban mess":e lnhat? közegészségli gyi vonatkozása j eis' 

. v<~:I_I~~ff t c;!~~k 1Ege1ok ,fokoz~á.k ~z állattényésztést 
mA m"lt t o do;;,of ,'k a lakossag- feherJe- es zsírfcgyasztása is 

h:'lsználatos nátronlúggaJ. szemben, viszo~f !~~~
mun;hydroxy~.dal sennniféle rcakeió nem ké ződik fr kbet, quaternai ammoniumbázis jóformán senfmi kü-

l
on ~eg~.t .. sem ,mutat ,.iselkedésében és erőteljes ál
ando '·OIOS szmeződést ad. 

t. T .Az ~redményekct összehasonlították a quantita. 

1 
n VIzsgalatokkal is Ezek a négy alkáliára vonatkozó
~g azt, ~egerősítették..Ajánlatos a quaterniir amm _ 
n~um~az.tso~ l,t;g_szél~sebb körü alkalmazása ezen °3 
ter en Is.l\Iegcrositettek, hogy a tetraaethyl ammonium 
hydt?XY~ mint bázis a reakció érzékenvségét 100 o; -l{ 1 
emelJ (f . S ) , fj_ } 

z u e~~ o a ro--rs%-a a terv szerint "m"l f 
-ennek km.:etkeztébt:-n- a lakosság több vi~r;:lin~ c~oa, 
fogyasztam .. A lakosság élelmezése teha' t k g - · ' ·1 . ., . nemcsa meny
nyisegt eg hanem romoségilEg is lén <:- es-n m · 
A. t~rmés, növekedése az állattt:nyészfés g és E hal ~~J.~v .... u1 
lpfejlesztese fokozza a lakosság 1·ólétét r'ge'ny - g 1 s_ag 
h 

.. , ·, . · · , e1 evve pa.r
-~~zamosan ugy a lakas,mmt a ruházat tekint t'b , 

novekednek. A következő 5 éves teP• z ·k t e ~ ~n meg,· t' , d ~ e e e az Igenyeket 
~J ,tpusu, n~o, ern .falusi építkezési rnóct propagálásával 
IS tamog,atm es feJlesztt-ni fcgja. A falusi él t, , · 1 e~~lke?~se falu~ is szükségcssé teszi a fejlet:e~~nev~~~
s;:g,ul?yl mtezmenyd:, üdülőházak, szanatóriurnok 1éte
stteset. A hatalmas tervnek köztgészsé ü i . , , · 
is igen nagyméretüék g gy perspektrvar 

' A közegész~égügy~ szt:-rvekre már a .f:Nv kivitelénél 
ts, na,gy feladat hal uL Biztosítani kell azt ho a d I 6 
reszerc, a szükséges gyógyító-megelözo" ,·'nt, gy , o Igaz k 
d ll ' · ·· 11· - ezmenye t rene cezesre a Janak. De nagy f··laclat , _.~,. 1 f 1 1" J~.. . . , ..._ var rdJU c a mEg-
e e o ..._ornyezc:thxgrénes viszonyok br'ztosi't' t , , 

T l ' t tb l ll · . ' asa eren ts . e cm, e e \e ltt venm az erdőtelepíté d. .k ., 
J~J~e&et : noha a .telepítésben, a tavak és cs~tor~á~m{ét~~ 
s,r:es~beJn a helyt la}~osság százezrei is réSzt óhajtanak 
'\~?lll\ l?gy munlm]ukkal a nagy tetv végrehajtását 
e osegt, sek, .. ~ munkások törzscsapata mégsem ~ l l . 
lakossug koztil kerül ki hanem á!landóai1 ]" l •le yr 

'J.] 't 'It ·· · eore1aad le yc va oztat]a gondoskodni· Ir ll t l' t , .. , ·d - J , 1, ' e e l<L r esznkre 
1 erg enes szaL.asoklól megfelelő mennyi ég" .6 . ó , 
való , c1:llátás~kr?l, tÍ~zt~lkod{tsi, fürd~si ~eJhe~Óség1~Ő11 

mozgo ~onyhaluol am1 mmd k.. , , .. , 
fdaciatát képezi. Á_ 1 :. _. , P· .. ozEgeszse~ugyi sz.ervtk 
felhasznál . ...... . wzcgeszsegugy szcrver ezen a téren 
vább' ~,l~Jfk a ka~onat?'é~zs?gügyi szervcozdek, to
- ; ~a voros cereszt es a vorcsfelhold szervEzeténel~ ily 

,1ranyu n~gy .gyakorlatát .. " 
; r_\ Járvanyvédelem 1{ülönös figyelmet ~ én l 

.Moz&'o laboratóriumokat kell btállítani é m _ J ,gli ye · 
veznr a fertőtleníté .. é . , s cg ce szer
té 't , . s ugy t IS. A lazas betegek ell-ülöní-

se, :s megfr?yelését lehetőyé kdl tenni. A .á;ván -
vé~el_em h:rén :lyet; vi~z<;myok között, mikOI mc~tusé y 
ta\ al~. csatornak lctcsiteséről van szó l"]" .. - f ges a m }/ .· 11 . · - , eu onesen orrtos 

~ d Ua, e ~lll védekezés .. Már a vízmedE:ncél- é í , . 
terveben ervenyesülni kell a malár. ll . ; p te~r 
8 

t· · · ra c em vedek<:zes 
,tze~pltont Jamak (Ezek part mellctti mélysége euca1yp-
us u E ese stb.) ' 

1 
t d A, tenués,ze~ átalakí!ásának hatalmas terve háiá 

. a u ?mar;yos temau1 szalgal a higiéne számárá is Azo s 
lif'lva~~~zasok,. mcl~ek a lal~o~ság é_letmódjában és ~zociJ~ 
h~tó~Iszony~rban .a terv kiVItelezese után jogosan vár-

l l 
k, megerdemhk a tanulmányozást e's a tud , e dolg -' t s " , omanycs 

<.> é ,o~as ... zerzo ramutat arra, hogy az egyes köz 
l;~)~~~~gu~yr tanszékek közeg1szsé&ügyi intézetek é~ 
lalco']~ ó;lmtm~k .í~.Jadata <t terv alta l erintett területekEn 

~ e e roadjanak ·'ll , 'é , ré:-:zl"'tcs ta , ~ ·, szocra ug1 mlms viszonyainak 
későb . / nui:nanyozasa, -hegy az ezen a téren várható 
hasont~~~-:~~~zf~ok a terv, kivitele elötti állapottal össze
szerzö < • cgy~nek. l;=~ben a tudományos feladatDan 
ko" d . szerm~ a kozpont1 mtézeteknek f'gyütt kell m "_ 

m a hel)'! egé ' _.. · u egés , .. · , szsegugyr szervezetekkel. (A lÚ\'ép-
" zsegugy 3° .. evfolyam g. számábói.) -

l 
A propán·· bután gáz felhasználása 

A J~l apán-bután a földgáz egyi!< a/lia/része 
S. ll., 2D es 33 kg--os acélpalac/{okban 6 légkör
nqomaSJ a lwmpr zmáloa !<er ül forgalomba. Kg- _ 
J,cn! UOOO l,alória hőértéku és ára 1 Ft 

02o 
fzll~z kg~?nl<ent ll őegyenéJ télibm a városi gázndl 
lrf'wl 42 ;o-k~l olcsabb Olyan nagy mennyiségekben 
al/J~nde/keze,s~,e, hogy elhelyezése_ felhasználása 
a Gaze1 tel<esllo N., V.-nek súlyos gondokat k ,' 

M t R - , o o. , " ?s , em 1. n z c z k y Károly, az Omos-
Egeszsegugy~, Szal<sw vezet Kórháztudomán i 
Szal,~SOJJ0~,1J?n,,ak géP,eszmemöke kazánok részeYe 
r.~agyJelentosegu P! ?,P?n-bután póiliize/ő keszüléket 
scer J,esztet[) Az UJ ll as lengege kz.skal, "" J , , · ·· OllaJU sze-
ne ac, melyek a kazamos~élyolwn vagy meg sem 
9fi__ulladnak, vagy T?sswl egnek ki, Aiilönleges égő 
J,ozbenJolle?el propan-bután gázt lövel. · ' 
. , , A mar megr;jtell és most folyamatban levő 

kz:er letek zgazolJ~k. hogy propán-bután gáz pói· 
tu.elessel alzg szambaJoheto berende·e'•z' e's --l --ll , , , < ,, mem-
'~ seg ar?n a szzihégből használt kiskrllóriá-' 

SLCnek/,el zs a kazánok gőzfejlesztő képességél l.'~ 
szenekhel elézhető méllékig. ill. azon feiii/r a 

10 

/ehet emelm: i e IS 

A., P1 o pán-bután gázÍ vidéken hór házaliban 
lab~r alonu';'okban, házt~J tásokban éppen ú ,' 
l eh d haszna/n~. mmt a var os i gáz/, Fontos ((7}{,~ 
ban hogu a ,gazpalac/wlwl sohase hozzuk be ;áit
laJ,?U helyzsegelibe Leghelyesebb az udvaron (nem 
z:1lagztoudvarban) szellős helyen felállit , , 
zn~1en a gázt ~ascsővezetéken a fogyasztási h~7~el,;; 
'""e,tw. f{ulonosen veszélyessé vállzal a propán-, 
b~!an. ha a palacko/wi pincében tár oliák és olt 
gacomles kouetkezzk be A Jdömlő ga' 7 '_ 1 
l " 'l 1 -· mei a eoegone ne zezebb - a padló felett leTJed és _ 
gyylladva . a világílógá:;nál sokszorta súlyo':bb 
J,arol.at ol,ozlwl embereletben és tárgyakban, 

TAL KCL(}X)3ÖZÖ Al!~ApAK HATASA A DIG I
GÉRI~ (SZI:'\.J:lEAKCIO.lANAK ÉHZf:KENYSÉ-

" Hel. Ost Apot!L Ztg, 2. 17, 48. 355. 1948~) 
Íativ ·~l~lylta]I~ d_Ig}tOXlllJ~.n~k Sfli,?-litativ és quanti-
sa't . ~ Iatarozasaban kulonbózo alkalor'da'k J t' , V1zsa21 , 1 .· 1 t · la a-hyct · t'" ,.a ac O( o t" hogy a tetra acthyl amm · 

r~x~~(~ ~ne a_célra a legmegfelelőbb. omum 

B u[ ~wal~er liiumon~ [ég 
gyogyszertan porcelJán felszerelési cikkek, pÜrcellán 

tégelyek előnyös beszerzése lógi~ü i~té~e;{~~eket !1 ma~:dapd~ egyetem pbmmako_-
e en vegeztek hthmmhydroxyctdal~ am- IV., Veres Pálné-utca 31. Telefon 185---ű71 
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.R Gyógyszerész 
----~·----

FeJhivunk 
minden gyógyszertári dolgozót, aki az Orvos-Egészség
ügyi Szakszervezet tagja, hogy az )>Egészségügyi Dol
gozó<< cím ű lapot ne küldjék visSza a Kiadóhivatalnal{, 
mivel azt minden szaJ,:szerVezcti tag ingyen kapja 

S4-eJtfle6/dlii iUeneteft -:J 
meg -- --

A szo\jet ultrapenicilliiL A moszk''aÍ Tropusi 
Orvostani Intézetben m:ár tégebben előállították a co
lostatin nevű csiraölőszert baktérünnos fertőzések 
ellen. Ez a készítmény, amely vegJi természet~ben a 
penicillin tulajQ_onságait mutatja, sok tekintetben ,a 
sztreptomicinnel is rokonságat tm t. Ig}' olyan fertó
zések ellen is eredményesnek bizonyult, amelyekkel 
szemben mind a penicillin, mind a sztreptomicin ha
tástalan maradt. Az elmult másfél év alatt sikerült a 
készítmény bizonyos káros mellékhatá5ait kiküszö
bölni és egyidejűleg csiraölő l\épességét is lényegesen 
fokozták. A fényes eredményekkel zárult állatkísér
letek után most embergyógyászati célokra való kipró· 
bálását is megkezdték 

Khonás a foi'galombóL Az Országos Köz
egészségügyi Intézet közli, hog~. a Hichter Gedeon 
vegyészeti gyár r.-t az általa előállított és fm galom~a
hozott Glanduitrin inj .. 10 IE. (Tsz. 15R3/16.555 gyar
tási. sz .. sorozatának a forgalomból saját l{öltségén való 
haladéktalan kivonására utasította. ' A szóbanforgó 
gyógyszerkészítmény megjelölt gyártási sorozatának 
árusítása és forgalombahozatala tilos. 

Szerkcsztöségünl{ t.t'ldonja bekapcsolódott az 
Orvos-Egészségügyi Szak sz er\· eze t új, megnagyobbo
dott vonalába .. reldonszámuk a szal,:szervczct hívó
száma: 122w765, címen adják tovább >>A G:yógyszerész<( 
s~erkesztőségét 

fllendetete& l 
A uéi•ióléti miniszter 1H6.211/1949 .. (~~6) N. ,~,, színnú 
r·eudeh~te a dr. \Vandcr gyóg)r'Szer- és títjlSZt~I"g}ál' l'L 
eég .által elöfillítolt Sym}Htt.homim k(~szítmén}'lWl{, a 
közgyóg}ISzerellátás, illetőleg az állumkincsHtr h•JlH'1'·e 

rendelése tárgyában, 

K. R.l\Iinden cikket szerkesztőségünk címéreké~ 
rünk. A tudományos közlemények, azok tárgya sze
rint, az egyes rovatver-etökhöz kerülnek - elbírá
lásra. 

GyógySzerész; Szak~apunk főként a· gyógysze~ 
rész továb,bképzéssel és a szakmunkás képzéssel foglal
kozik .. Ez nem jelenti azt, hogyminden bennünketköz
vetlenül érintő szakszelvezeti kérdéssel ne a kellő 
sű.llyal foglalkozzunk. Egyéni támadásoknak azonban 
nem adhatunk helyet;, Az il:yen ügyel~ben az Orvos
egészségügyi SzaksZervezet fegyelmi Bírósága dönt 
amelynek gyógyszertáti dolgozó tagjai is vannak ' 

.J.\iegírlzatom? Sz ívesen veszünk minden építő szán~ 
dékú kritikát, ha azzal szaklapunk szín\~onalát emel
hetjük és közösségi célkitűzéseit még jobban kihangsú
lyOzhatjuk 

H. I .. -né .: Különben igen érdekes cikkét csak 
azért nem közölhetjük, mert lényegében ugyanazt" 
írtuk meg mi is, amikor beszámoltunk a laboráns..:. 
képző szaktanfolyam vizsgájáról és ünnepélyes befeje-
zéshől. ' 

H. Z.s . . · 1\li is örvendünk, hogy végi e hozzánk is 
eljutnak a Szovjetúnióból az o1osz gyógyszerészi tudo
mánnyal foglalkozó könyvek .. Elisme1ő sorait továbbít
juk Ligeti Viktor kartársunknak, akinek ez volt az első, 
de nem az utolsó ilyen beszámolója szaklapunkban." 

J{ L. Az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet, 
illetve, annak címe úgy alakult ki, hogy a lVIagyar 
Orv'osok Szabad Szakszervezcte és az Egészségügyi 
Szakszervezet egyesült Ennek természetesen a szak
szervezet címében ls kifejezésre kellett jutni. >}AZ > 
Egé.szségiigyi Dolgozó<< azonban már minden egészség-:<; 
ügyi dolgozót egy táborba 1ömörít. Annak idején 
ldhangsúlyoztuk, hogy a szakszervezet végleges cím ét 
az összeülő kongresszus fogja meghatározni, ·- mi' .. 
mégse ágáljunl,: ilyen formai megnyilatkozások· 
ellen·. A mi feladatunk nem az, 'hogy kifogásoljuk az 
orvosok szerepét és hatáskörét, hanem hogy számunk 
arányában olyan mértékben kapcsolódjunk be a ·szak
szenfezct szervezési, oktatási, kulturális és propaganda 
munkájába, mint az Otvos..:Egészségügyi Szakszer-' 
vezet többi dolgozója Mindeneseii e érdekes, hogy 
ezt a problémát éppen olyan gyógyszerész vetette fel 
aki nem is tagja a szakszervezetnek, hanem 
vidéken gyógyszertár-tulajdonos. Igy tehát (Közigazgatási r endszám : 3Ul3) 

Az 194-2 :XII. tc. 15. §-ában, valamint a 6000 j 
1931 1\'f. E számú rendelet (H.endclctck Tára 1490 
oldal) 26. §-:a e1sö bel{eúlésének c) porÍLjában foglalt 
felhatalmazás alapján a }{ö\;ell,:czőlí:cl rendelem : 

1. §. A közgyógyszercllátás, illelőleg az állam
kincstár terhére a 202.110/1948 .. N 1\'1. számú rendelel 
(Magym Közlön,y - Re"ndeletck Tára 16:-3 .. sz~m, 
1621 oldal) 2. szám ú mellé1delében felsorolt nem lnva
talos gyógyszereken és gJ· ógyszerkülönlegességel;:en 
felül a Sympathomim injekció és .solutio gyógyszer-

még nem is lehet fogalma al'ról a kötelező 
szolidarításról, amely egy szakszervezet keretén 
az ország nagy épít6 munkáját minden 
ban elősegíti 

készítmény is rendelhető. · 
2. § .. A jelen rendelet kihil detésének napján lép 

hatály ba 
Budapest, 1949. évi áplilis hó 27-én 

A miniszter helyett 
V ik ol János dr. s k 

államtitkár. 

,.A HULLADtKPAPIROS 
gyűjtés fontos nemzetgazdasági érdek" 
.,Ne dobd el a használhatatlan papiros\, ujságot, 
hanem gyűjtsd és add át a hulladékgyüjt6knek" 
.,Hulladékpapiros gyűjtés jövedelmezll" 
"Takarékoskodj a papirossal" 
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BALA'l ON melletti tangyógyszertárban őszig 
helyezkednék l:•Gyakornoknö« j·eligéTe, leveleket a 
adóba kérem 

Szerkesztőség: V, .. Nádor··utca 32 I el .. : 122-]65. 
Kiad.óhivatal: V .. , Nádor-u. 26. lel : I 27-752, 

Főszerkesztő: SZEKEL Y JENÖ 
Fdelős szerkesztő: LOSO:NCZY GYÖRGY dr .. 

Felelős kiadó: 'I ÚRI PAL dr. ' 

493068 - Athenaeum !'\yomda >r. \· (Fv ; Sopron~ Béla) 

Szerves JOD-vegyület 
9% jódtartalommal 

A L J o D A -N-CHINOIN 
(JÖ DA ETHY LA LLOPHANA(f") 

lztelen, a gyomrot nem izga tr· a, - t 1 neuro rop. 

TABLETTA 20x0.25 g 

, 
U ., 

f. 

KOMPLEJT-ZAMAKO 
-(300 gr-os :zöldszfnű~bádog doboz;csomagolásban) 

Eqy évnél idősebb gyermekek és fel
n_ottek általáno.~ tápszere, melyből 
vJzb~n egyszeru felfőzés sei, minden 
e9ye_b anxag hozzáadása nélkül 
kesztthet?, azonnal fogyaszható, kel: 
Iemes [zu, tehéntejes táplál'k e " 

. KROMPECHEH liÁPSZERfiYÁR Budapest. V, Uádor-utca 1J. 

MEDIOHEM lA R. T. 

MEDISACER tbl..-antiepilepticum 

MEDIAZOL inj.-analeptica 

ACiRYPNOSAN sol. et ink 

--Figyelem! 

. 

Az államos·rtott 

D r. E G G E R g y á r 

ALGEDRIN 
fáj d alom cs i ll a p í tó készít
menyének árát nagy mértékben 

LESZÁLLITOTTA 

Fogyasztói ár : 
2 db 180 Ft 

10 db 8,- Ft 

Beszerzési ár: 
1.02 Ft 
4 53 Ft, 

~ 15°/o +20% f. a. 


