
Csongrdd megyé .. . . .. · .. 
A Vállalat a gyógyszertárak nfunkamegjavítO-núl~gat.:_ 

rilának, beindítáSában és , vitelében kiemeU~e_dő_ ::··nfu_nkát 
végzett -és ezzel elnyerte a Gyógyszertári Kö_zpont·\Tándor
zászlóját. A gyógyszerisirak első-helyezettje-az 5t~·es 1;iégedi 
g}rógysZert'ár;_ mely elny.erte az Egészségügyi Minisz:tériitm 
vá:ndörzasZlójár.'*' A második a·76-0S szentesi gyógyszertár, 
mely elnyerte- a _Yállalat-vándorzászlóját. 

Békés megye 'i 
A gyógySzertárak első heJyezettje ·-az_ 52-eS_ orösházaí 

gyógyszertár, mely elnyerte. az_ Eü> M. VJínd.orzászlóját. 
A felelős vezető: Adámkovits Ádám 200.;,__,.. forint-jutalom'" 
ban részesült._ A máSodik a 70-es kondorasi gyógyszertár. 
A felelős vezető: Lengyel Frigyes 200.- forint jutalomban 
részesült. ·· · 

Sznlnok megye-
A gyógyszertárak elSő helyezettje az 54-es tiszaféÚdvári 

_ gyógyszertár, meli elnyerte az Egészségügyi Minisztérium 
vándQrzászlóját. A felelős vezető 500.- f-orint jlltaloml;lan 

. részesült. A m,áso~ik- a -31-es kiskunhegyesi gyógyszertár. 
A.tec~_nika: Hazi Eszte.r ~00.- forin~ jutatomban részesült. 

,Hajdu megye 
A:· gyógyszertárak első ·hely.ezettje a_ 23-as- debrece_ni 

>g:.)r-ógyszertjir, mely ,elnyerte az· Eü. M. v;ándorzászlóji3,t. 
<· A~tecbn'ika-:-Pintye Anna.250;-= forint j utalomban részes jUt. 
,A 1második a _2-es gyógyszer~ár, a harmad~k a ·43-as-gyógy
szert~r~ -melyel~> ··a Vállalat vándorzászlóját nyerfé_k ,, el. 

.. Szabolcs niegye 
-., ~:--?\-:A .. gyógyszertárak .első helyeiettje a 49--es· nyitbátori 

gyógyszertár, mely ___ elnye~te az· E ü-. M. vándorJászlóját. 
Hfl'es. ·megye _ 
A gyógyszertaraf< első helyezettje a 38-as recski gyógy

sz~r:ta~, mely_ elnyerte az Eü. M: vándd't_zászlóját. 

Borsod rflegy~ · 
· Agyilgyszeitárak.első helyáetlje a~. t;O'es óidLgy6gy

>sie:r_t,ár, _mely elnyer~e_·az Egés~ségügyi Minisztérium vándor
zászlóját. A felelős vezető: Nagy Ervih dr. 300.- forint 
jutalomban részesült. A második a 47-es miskolci gyógy

' szeríát:. A -felelős- vezető: Geszti Imre 300.___;, fm_·int--jutalmat 
·;- ~<lpo_tt.' A harmadik a 79~es szikszói gyógyszertár.-

- . fil 
. · A gyógyszertárak mul1kamegjavftó,mozgalmának első 
. negyedévi· értékelése megmutatja, hogy a gyógyszert:árakban 
a munkaversenyt meg lehetett .és ·meg kellett val<?sftani. 

---Bebizonyította, hogy _·gyógyszertári dolgozóink megértették 
a minőségi munka fOntosságát, javítbtták_--munkájukat, 
de egyben_ az értékelés feltárta a_ hi;ányósságokat -is, és 

:;~hógy 'ki}<:üszöbölésUkre mi- ;i feladatunk. 
'.Az ellenőrző szem·élyek 

nélkfil beosztásukra ~ a 
fel 

poritosan'tárlsákbe a kiadolt 
jelentés elkészítésére és határ

·-elnlulasztása nagymértékben 

A GYOGYSZEJ?.ESZ SZAKCSOPORT tudomámyós 
_ clBad·ásai_J{eretéhen június lf)-;én, :pénteken hárorrrunegyé'd 7 

órrakor_ a-z Egyetemi Gyógyszerészeti -_Jnltézet -.előadótermé
ben Simon Sándor dr; (Gyógyszeripari K11tátó . Intézet)' 
<s Xolos Ede dr. (JWagyl!ll" Phal1!Illá) .~?2ám<>llljak 100. á 
ff'angu~aklé.reg hal6illlo/"!!aiVIal loapcsdlatoo !kutatásalJkrói. 

Milldent lehdé csak akarni 

:Örömmel olvástam, hogy végre ~M1~!~~;~~~n~l -tatnak újítáSokat .. Nem sZabad 
hagyni, mert sokszor egészen 
születhetnek. 

Már 1952 augusztusában beadtam egy úJ,·· 
típusú gyógyszertár ·tervét, amire · még 

kaptam .. • Pedig újftásooJmj·'ó~~s~::·~~rb~l~~~~;J;:;~e:~!~"~ dolgozbilinának olyan g csak-
vannak, lábuk nem tönkre - még 
gyógyszerész is el_láthatna felelős vezetői állást, aki 
lábát elvesztette. 

úgy gondolom, minden k:irtársat nagyon 
Jtogy hogyan lehetne a gyógyszertárban ... 
Mivel a tavalyi újításomra nem győztem """"0

"' 

egyszerű' eszközökkel~ a gyakorlatban 

és már két hete ~f~::!~~::a~~:E~jlli,s~crs~o•;r~b:~ainif'a~~::z~~ tem be kurrens 
széket, aminek a lábára 
rul6Szögeit. 16Ft-ért vettem 4 m gu~~~~~~~~;,_::~~~rue 
sínt beépitettem a fadobogóba. ~ 
tára két oldalához a sineken gurultam, 
hogy port:. vagy kenőcsöt kellett k.iészite:hem. 

11á egyelőre Akét:~~~~l~e~v~e~tt~e:m~~a;~~:~;t::~:~.~~~;!j~~ kat. A tára 
és kúpnak ;;ri~d~;,t~;;;;-·if~, 
együtt_ Ahhoz, hogy ezt elérj em, a 
hátrább húztam. Fordítva dugtam.be egy 
pénztárlap, ez egyúttal íróasztal is. -

Már két hete így ülvedolgozom; havi 16.000 
nap·i_ 360 Ft készpénz forgalom mellett. 
elvégzem az adminisztrációi is. Mindezt 
munkájával értem el,_ miközben a nappaÜ nuw;a.c 
kijavítottam. 

· Ez az újításarn rövid lényege, amelyet részletes< 
kidolgózva ismételten beadtam és amennyiben 
g adják és kivitelezik, megoldódott a szacialista ewoe?'en•el' 
gyógyszertárban, ülve guruló gyógY,szerész 

Ha érdekli a kartársakat ez az újítás, kérem 
hozZá. Mindenkinek szívesen rendelkezésére állok 
és írásbin. 

·. , .. Felelős 1>Zerkéaz!ll: Sztkely lsn6 
Szerkesz!őbizottság: Andrlsid. lózsef "dr., 
dor, Kádár Tibor dr., Kedoessy György dr., 
dr., Kovács Lilszló dr., Kun Ferenc, /Jigeti 

Nógrádi Lászlóné, Végh Antal dr. 

Szerkesztőség: Gyógyszeriá.n Központ G~;r;;~~ti~~ 
tető Orvootudományi Osztályán\ Budapest, 
8-16 órái,g. Tel.: 113-642 és 310·923; 18 
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az -összes szervezeteknek és lw.ltúrintéznté».yelineh, egyetenl-eknek és h.önyvtii1•aknale, tudós-

:.
:~:::~nm~iívészeti és miíszaki táTsaságoknak, szallegyesületelrneh, női, ifjlisági és egyete-nd szerve

hogy a viszonosság és egyntás tte'lnzeti kult-úrájának kölcsönös tiszteletbenta1·tása alapján 
látogatásokat, talállwzól~at, cSeréljéh ki kiadványaikat, rendezzeneit vándm•kiállftásoku.t

két-két ország közt, egy világrész országa.i közt és világméretehben. 
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A GYAKORLÓ GYÓGYSZERÉSZ MŰHELY 

A Chamomillae flos helyes felhasználása 
ca gyógyászatban és cérzékeny azonossági 

reakciója 
R-égóta használatos gyógyítási célt-a a. kamilla-virág. 

NemcsaK a népies gyógyáSzat, hanem a modern orvostudo
mány is alkalmazza. Farmakológiai szempontból a benn~ levő 
illóolaj és a glikezida adja meg nagy jelentőségéL Az illó
oHajnak legfontosabb alkatrésze az azulén. Ennek gyulladás
csökkentő hatása van. Glikozidája a gyomon:a és a .bél re hat, 
gátolva a· belek mozgását. 

A kamilla~virág hatóanya·gai· érzékenyek bőre, fényre és· 
lúgra. Nem mindegy tehát, hogYan történik a hatóanyagok 
kivonása és a kivonat tárolása. 

FőzéSsei a kamilla-tea legfőbb hatóanyaga : --az azUlén 
elbOinlik, niiáltal elveszti gyulladáscsökkentő hatását _is
Minthogy pedig akár a szemgyógyászatban, akár más boro. 

·" gatási célra éppen gyulladáscsökkentő hatása mia~t rendelik:, 
kívánatos, hogy a kamilla-teát ·60 fokos vízzel "leforrázva . 
készítsük. 

Megbízható készítméTiyt' kaphat a ·beteg tinktúra .formá
jában is, amely a IV. gyk. szerint szesszel, áztatás útján 
készül.- . 

GYakoribb használatra így ajánlanám: l dl .vizet 
felforralunk és kihűlés Után belecseppentünk _20 csepp kamilla- · 
tinktúrát. Langyosan használva borogatásnál jó eredményt 
mutat. Ezzel elkerüljük, hogy főzés vagy forrázat útján az 
értékesebb-_ hatóanyagok hatásukból veszítsenek. _ Másik, 
előnye a tinktúra használatának, hogy a teából technikai 
szennyezések nem kerülhetnek a borogató _vízbe. Végül az 
elkészítés ·módja sokkal egyszerűbb. . 

A kamilla-tea höre való érzékenységét mutatja azjs, 
hOgy egészen más színű és szagú·· kivonat-ot kapunk forrázás 
és főzés:útján~ Forrázva világossárga, jellegzetes kamillaszagú; 
főzvt:; peiiig sötétbarnaszínű _és a Ji:amjllá jellegzetes sr.aga, 
alig érézhetö- Ugyanez- ~llapítható me_g a tinktúránál, ·ha azt 
5- percig_ fórral juk, a színe sötétedik és jellegzetes szaga 
bomlottá válik. 

A kamilla-virág-hatóanyagainak fényre vaJó érzékény
ség~t legjobban a tinktúra mutatja, amely· frissen készítve 
zöldes barnaszínű, hosszabb állás után pedig ,barnaszínűvé 
változik és üledékes lesz. Ezt a szín~változást a "fényen kívül 
az--üveg- ·kioldódó lúgcssága is elősegíti. Céls~rű tehát a 
karnilla~kivonatot lúgmentes sötétzöld üvegben tartani. 

" -- A kamilla-teának ezt a fényérzékenységét azoncssági 
reakciójaként is felhasználhatjuk a következőképpen : 

l-2 csepp kamilla-tinktúrát. felhígítunk 10 ml víz-zel, , 
majd 2 csepp ammoniát cseppentünk hoZzá. Sötétsárga 

'színeződést kapunk, ainely ugyanannyi 10%-os sósavtól 
színtelenné válik. · 

Ezt a. reakciói adja az 50%"os cinkklorid-oldat is =pon-· 
tosan a fenti leírás szerint. A· ,kamilla~virág alkotórészei 
rnint Iúgér~ékeny anyagok, lP,gos közegben. színt változtatnak. 

Osszefoglalva -: Kívána.tosnak tartom, hogy mind az 
orvos,_ mind a gyógyszerész -ffgyelmeztesse- a beteget, ne főz-·: 
zé_k a kamilla-teát, hanem+60°-os vízzel készítsék._ Megbíz~ 
hatóbb és jobb készítményt használ a' beteg,_ -ha tinkturát 

_ CSeppent a borogató vizbe. 
Forgács -.Béla- dr •.. 

Ercsi 

. Gyermekgyógyás0-c, szemész- éS más szakorvosok vélÉi
·ménye szerint -a kamilla-virágból helyesen készített forrázat 
igen fontos gyógyszer, és -gyulladáscsill_apító hatását nem 
helyettesíti az izolált azulén oldata, vagy az azulént tartal
mazó kenőcs. Nyilván az azulénen kívül más fontos hatóanya-
gokat is tartalmaz a kamilla-virág. , . 

· A tartós forralás -- mint Forgács dr- is rámutat -·a 
~.hatóanyagok bOmlásával jár. A színeződés, illetőleg a külön-

féleképpen kliszített fcirrá~at világosabb vagy sötétebb színé
. nek oka a c'sersav, amely könnyen oxidálódik /g _eközben 

az oldat színe sötétedik. Ez az oka annak is, hogy számos 
. tinktúra színe eltartás közben sötétebb lesz. Lúgos közegben 

V énykészífési· probléma 

Elleriörzésürík alkalmával . egyik gyógys-zertárhan · 
alábbi receptet találtuk: 

Sulfur. pril.eripit-at. ........ ~ ._.. 0,90 g. 
Pasta al um. acet. tart. ad. . • . . 30,00 g 

A receptet. hátlapján , három gyógyszertár 
'bélyegzővel és aláírással ·látta el, nyiLván 
ismert ilyen nevű készífményt, mint a pasta a~~~~lnr~r~IT~~! 
tartarici.. A negyedik gyógyszertár, ah-ol a v1 
ung. Búrovi-val a receptet elkészítette._ .. 
melyik gyógySzertár járt el helyesén, az-e, 
vafiy amelyik elkészítette;. 
. Eddigi tapasztalataink . szerillt lényegileg a 

gyógyszertár járt el helyesen, amelyik kiadta, m_~rt 
ményünk szerint, gondolkozott és gy~gyszert akart 
betegnek. Megtudtuk továbbá azt is, hogyt::t~i'~{,~ö~ 
házi. előiratban 'létezett .pasta aluminii acetiti . 

Buda_nesti Gy. F. Anyaggazdálkodási : 
Osztály 

Tulajdónképpen egyik gyógyszertárb3:n sem 
'helvesen. Awkhaw-'u. i.,- ahol nem ·adták ld a gyóg:~szert cc 
. - ilyilván, mert nem ismerték a past a al um. ac~t.; -, 

azért jártak el helytelenül, mert_ elutasították a gyógyszerre' 
szotuló dolgozói, holott a gyógyszerésznek -kötelessége min
dent elkövetni, hogy a betegek mielöbb hozzájussanak-a ren
délt gyógyszerh,ez, Ezt könnyen el . is lehetett vólna érni, 
ha a rendelő orvü'sh-oz tordulnak -felvilágósításért.- A s.~óban-
levö gyógyszer öSszetétele u. i. sem a Fo-No-ban, sem más 
közkézenforgó s könnyen hozzáférhető szakkönyvben ·nincs
meg, s ezért azt az orvosnak magisztrálisarr kellett volna 
felírni a. 

Amelyik gyógyszertárban ung. ·-Burovi-val készítet-ték e~ 
a receptet, ott azért nem jártak el helyesen, mert a Fo-No-ban 

-a 222. pont- alatt közölt ung. al um.- aC:et. sem nevében, sem · 
összetételében _nem azonos a pasta alum. acet. '"'t.ccm'"· 
A budapesti Deri:natológiai Klinika nyugtató, 
kenöcsének összetételét az alábbiakban k,özöljük: 

Pasta Eurovi 

.Alum. acet. tart. --sol .. -.. -. ~.... g.-10,0_0 
Zinc. oxjdat. 
Tal ci aa .............. , . . . . . . . g -7,50 
Adipis -lanae anh. . . ~ . . . . . . . . . g 15,00 
Vase!in. fl av. . ... c ............ g 60,00 

A Fo,No~222. sz. receJ:~tje pedig a következő: 

Rp . 

Unguentum al.unyinii acetici 
(rendeléskor k.észítendö) 

Al uminii a~tici taTtarici soluti 
Aquae· _destillatae 

aa grammata quinque (g -5,0) 
Adipis lanae anhydr. 
V aselini Havi 

aa gr.amrrtata viginti (g 20,0) 
M. f. ungu. D. -S. Híísítö 

Megjegyzendő, hogy -a Dernlatoiógiai- Klinika 
szerint a pasta Bttrovi-ban 10% helyett újabban_ 5%- c.·cc.::ccc.c;. 
acet. tart. sol-.-ot rendelnek, -inert ez haiástanilag_ 
felelöbbnek bizonyult. · · 

MozsOru;i Sándor 
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Minden vállalat, örömmelvárja ~fiatalokat 
-,- Az egyetemi záróünnepség anyagábó(-

H~~ánkban hatal~as építkezés folyik : új szacialista 
UJ korszak. A beke, a munka, a jólét, a felemelkedés 

oyr:za,ga: Nem akarom ismert~tni a jólismert- tényeket, de 
~og:y: e7ek~t az eredményeket országunk fokOzza, friss 
es szellemi dolgozékra van szükségünk. A nagyszerű 

cenodrnérwe,kel teljesítő dolgozók egészségének megvédésére 
···~:;;,~;~ifvl;,~::: nem _utolsó sorban _mi, fiatal gyógyszerészek 
.-, - ellentétben a régi ferde 

épít. Nemcsak azért, mert 
évei alatt eisa

hanem azért 
folytán a 

munkásokra, 
fiatal gyógy, 

amíg a diplomáig eljutotta
anyagi áldozatot hozott 

eit hivatástok felelősség
demokráciánk 

. ~·?gy~zoe:~~z;oklcel szemben 

.~!K~~~:'t~~,;~~~r' támaszt, mint ·a régi Mert a régi rendszer nem nevelt és nem is-. 
kornak megfelelő, sZakmailag és politikai-~-

~~!;~~~~i~:it gyógyszerészeket. . · éveim alatt sokat gondolkodtam azOn, hogy a 
előtt nem áll olyan biztos jövő, mint az orvo-

előtt;: -A múltban·nagyon ·sok állásnélküli 
Gondoltam, hogy nekünk .i'> sokat kell 

végre beosztott gyógyszerészi állást 
högy felelős vezetök is lehetünk. 

a kialakulába n lE;; vő ú}, sza
egészében megváltoztatta ezt 

a helyzetet. Ma már nincsenek munkanléküii gyógyszerészek 
ellen_ben _a szakmai vezetésnek komoly gondot okoz 2 munka~ 
erőh1ány. Ezt az én példámmal támasztom alá: 1950. június 
27:én vég~ztem délután 5 órakor és másnap reggel g órakor 
m:=tr az allamosított Bazilika-gyógyszertárban dolgoztam 
m~nt beosztott gyógyszeré~z. Október 27-ig rnűködtem itt 
mrkor a Gyógyszertári Központ kiemeit és Székesfehérvárr~ 
helyezett. mint szakelőadáL Ezt a felelősségteljes munkát 
---; g~ndolom - jól végzem, mert egy évvel ezelőtt 500.- Ft 
penz]utalil)at kaptam a Gyógyszertári KözponttóL 

, Meg)~enkben sok veZetőállásban levő, pár évvel~ ezelőtt 
vegzett -fiatal gyógyszerész van. Sztálinvárosban a 3f53-as 
gyógyszertár felelős vezetőhelYettese Birták Sándor 1951-
ben s7;~~ezte_ meg gyógyszerészi. okl~velét. Komoly és nehéz 
m~nkajat, vallalatunk l !50 Ft fizetessel jutalmazza. Asztalos 
Gab~r, v_allalatun~ egyrk szakfelügyelője szintén két évvel 
eze}ott veg~tt, akmek ugyancsak 1750 Ft a fizetése. öt olyan 
g~ogyszert~runk -yan~ atnelym;k_ felelős vezetője nem régen 
vegzett gy~gyszeresz es mondhatjuk, ezek a legj-obban vezetett 
gyógyszertárak. 

-~'legy~k szenvedett legtöbbet a háborúban. Sok gyógYí 
szertar teljesen elpusztult. A rombadölt gyógyszertárak 
felépítése vallalatunkra hárult amely nemcsak a gyógyszer~ 
tár helyiségeit és berendezését 'hozta rendbe hanem a felelős 
vezetöknek korszerű, fürdőszobás lakást is éPített. A multban 
ilyen lakásokat :párezer lakosú falvakban nem lehetett 
elképzelni. · 

A vállalat nem hagyja magára a fiatal kádereket figye
le!llmel_ kíséri fe_jlődésüket, lehetőséget ad arra, hogy Í-ovább
kepezzek magukat, korszerűsíti, jól felszereli a munka~ 
helyeket is_ Ez biztosítja, hogy az egyetemen szerzett tudást 
folyamatosan felhasználhassák. Nem állítom, hogy már min-
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den gyógyszertárunk kifogástalan állapOtban van, d; ;:z·- biz:. 
tos hogy az utolsó 1-2 esztendőben nagyon sokat ertunk el 
eze~ a területen és a -következő év~kben még többet fogunk 
elérni. .. ·. · 

A vállalatok 2.:..._3 évvel ezelőtt még riem tették meg min
dent a hotzájuk irányított fiatal okleveles ~yó~szerés~ 
fogadására, elhelyezésére. Ma már ~~n a ter~~ ls ~agyot 
változott a helyzet. Miildef!, váll,alat .?r?mf!lel vaf]a !l fla!alo:. 
kat, igyekszik a legkedvez:obb élet}<orülmenyeket b!z.tos:tan~, 
számukra. Ezt -nemcsak saját-példam, hanem a sz!ah!;varo~t-'
fi3talok példája is bizonyítja,_ aldk kétszobás, furdoszo~as 
lakásokat kapnak. . . 

Innen hívom fel a figyelrne!eket! hogy ne gépiese~ v~e~
zéfek rnunkátokat hanem érezzetek at, hogy korlátlan leheto
Séget biztOsító,· feiSzaljadult orsz.ágbayt éltek, és ne~ ~a- t,ö~és 
a keri.yéradó gazdátok. -~rezzétek -at, hogy __ a, _kozossegert 

"'~dolgoztok és egy-egy láncszeme vagyt~k az oteves tervnek 
, a szocialiZmus építésében. 

Bordás Károly 
szakelőadó, Fejér megye 

A Budapesti Gyógyszert~r Vá!lalat !is~telet-_al~uma -.a 
'HazánKban ·ülésező Béke-Vllagtan~cs s~amat:_a- kuls? megnJ;"!
latkozásában is méltó a gyógyszertarak es a kozponh dolgozot
nak lelkes megemlékezéséhez. -Képek~! helJ!eztek el, ben~e az 
elpUsztult, újjáépített és. teljesen UJ gyogys:ertarak!ol,, a 
gyógyszervizsgáló' labor~tóriurryról _és a ~:ocmhsta ?gesz;;eg
ügyért«-mozgalomban vandorzaszloval kthmtetett ket gyogy
szertárról. (A Veszprém megyei Gy._ v. Jorf]e .~madonafl, a 
kiváló braziliai írónak és bék_eharcosnak ~uldotte el._dis~s 
kiállítású tisztelet-albumát.) A budapesh album masod1k 

az 
tak meg, 
alakult maga a 
is. Legfőbb 
térjenek a 
napról napra 
ahhoZ az óriási 
dalizmus építése 
lélekkel. úgy dolgozunk 
elkészített _()rvosságban az egé&z 

az ember, "a béke inegvédés;Ji~s~~~~~~~~~:~~~~ Igy lett és fgy lesz a mi 
is. Ezért köszöntjük ma új 
a Béke-Világtanácsot - és 
mi is a kezünkbe vesszük a 
kitartunk mellette. 

A Ricinus communis L. változatain végzett mesterséges. 
jarovizálás eredményei . · . .. . . . 
Közlemény az Eötvös Loránd Tud. Egyetem Alkalmazott Növénytani és Szövetfejlődéstam Intéze;tePo 
Érkezett 1952. október 25-én_ ' lrták: Baranyai Elemérné és Lendvai 

A Ricinus communis meleg égövi növény. 
Hazánkban az 1920-as években kezdték meg
honosítani és termeszteni.1 A terméshozam emelése 
és a zsírosolaj növelése a biológia! ö~éves _tervben 
szereplő · probléma. Feladatul tuztuk ki, hogy 
a fenti kérdés megoldását a ricinusnál nálunk 
eddig, még nem alkalmazott módszerrel próbáljuk 
elősegíteni. . . . 

Ezt a célt szem előtt tartva a Ricinus commums 
. különböző változataival végeztünk kísérleteket. 
Kísérleteink eredményeképpen a következőket 
kívántuk elérni : . · 
. 1. A virágzás kezdete a szokott1_1á! el.?bb 

;;~.c .. : ~~i~~;~rsJ[;~s be és '<Imi ezzel. szarosan osszefugg, 
.. · időpontját is előbhre.ho'zzuk .· · . 

2. A termésérés idejének megrövidítésével 
a terméshozam fokozása · a .melegebb vidé.keken 
hono,s és ott több évig élŐ növény ugyanis nálunk 
csak egyéves és általában sokkal kevesebb termés-
ágazatot érlel be. . .. .. 

3; Magas zsírosolajtartalmu, nagy és tom_ott 
terméságazaM déli fajták IRicinu_s c. v~r. ~ailu
densis Palermo Ricinus c. var. Ba!ludens1s L!sboa, 

· Ricinus c. va;. Baiiudensis Coin1bra) a mi iqő~ 
járási viszanyáink között nem virágzó és magot 
nem hozó változatán, virágzás és termésérlelés 
elősegítése. 

· 4.· A vegetációs szakasz megrövidítésével a 

változatok magvaiban a zsírosolajtartalom 
lékos mennyiségének növelése. 

Kísérleti célj ainkat mesterséges 
kívántuk megvalósítani. , 

A jarovizálási stádiumról ditalában 
Uszenko megállapítása szerint a nö••értve 

fejlődése szakaszos. Fejlődésélettani s~~~l~~~~~~ 
két- fejlődési szakasz . ismeretes :. a. 
és a fényérzékeny szakasz. Az el1ő,b~b~l~; 7~~~~;a~z"bJ következhet be a jarovizálás. A 
sziasítás) .lehet természetes és ~~~~~~:hs~r,~~e~~~~ 
a stádiumban három tényező j 
hő, nedvesség, .levegő. . . 

Liszerikp (ll a jarovizálási szakaszt 
kező szempontok szerint jellemzi : 

1. Az egyéves növény. fejlődése 
etapokból (fokozatok~,ól) áll. _A fej!ődési 

·nem Qj szervek képzodesét Jelenhk, 
ugrásszerű változásokat; melyek 
a növény környtfzeti viszonyokkal szemben 
tott igényei megváltoznak. 

A növények növekedésén a g~,~~~~~~~~s('~i 
tömeg) ért j ük, vagyis hogy a n 
mennyiségi, de nem minőségi.; 

A növények növekedése barom ralKuoruJI 

a) a növé1_1y természete, b J a fejlődés 
c) kü)ső környezet. . · 

2. A n.övénye···k fejlődése és növekedése ..• gyak.ran 
esik egybe. Igy a következő kombinációk 

· növekedés, lassú fejlődés (i11ssú 
a terméshozáshoz), b} lassú növekedés, 

fejlődés, c) .gyors növekedés és gyors fejlődés. 
3. A vetőmagVak jarovizálását. mesterséges 

kf~]'~~(ll~~:, között Nége:tve az embriók ajarov stádiumban a növekedésnek · csaknem 
mellőzésével fejlődnek. 

4. A vetés előtti jarovizálódás kihagyá~ával 
növények az eddigi kísérleti ered

''ít!énV(~k sz·erirot feltételezhetően nem j{épesék ter
A jarovizálás csak, megfel~lő. külső 

.köirüllm<!ny•ek között . kezdődik meg, de a ·-növe~· 
függetlenül folytatódhat. A. jarovizá

meginaulása független. a növékedés. fokától 
ha bármikor jarovizálódik a növény, egye'ítlő 
körülményeket és azonos időtartampt kíván_ 

A növény tehát a jarovizál*si stádiumoá 
korától és növekedési fokátóJ függetlenül halad 
át, az áthaladási sebesség csak a .növény természe
tének és környezetének függvénye. 

5. A növeÍJYek igényeit a jarovizáfási stádium
ban :a) kellő hő;nérséklet, b) levegő, c) nedvesség 

d) plasztikus tápanyago j{ komplekszusa elégíti 
A kom[mnensek me!lnyiségér a növény termé~ 

szetetői függően igényli. Mesterséges jarovizálásnál 
ezeknek a tényezőknek a jeleillétéről kell gondos; 
kodni. · 

A növények mesterségesjarovizálásanáia hő
mérséklet mellett a nedvesség•komponens játssza 
a szerepét .. A növények mesterséges 

h~ het 
említett tényezők kombinálá~ 

6. A fejlődés következő szakasza csak a jaro.
vizálási stádium befejezésével következhet he. 

A.mesterségesjarovii:álás végrehajtásához, érté
kes adatokat szolgáltatott még többek között 
Murncek és Whyte {15). · 

A GYÓGYSZERÉSZ 

· MMkánkat a fentebb közöÍt irányelvek szem
előtt tartásával az alábbiak szeríni végeztük : 

A kisérlet menetének részletes ismertetése. 
A kísérlet két éven át, az !950. és 1951. évek

ben a következő változatok beállításával folyt Je. 
Az azonos változatba tartozó Ricinus com. 

var. inermis Lés Ricinus com. var. inermis Il. 
külön kategóriába sorelását az tette indokolttá, 
hogy . a vetőmagvakat viszonylag távol eső és 
különböző környezeti hatásoknak kitett egyedek
ről gyüjtöttük s m~r a vetőmagvaknál különb- · 
séget észleltünk. A későbbi. morfologiai és kémiai 
vizsgálatainkból is tapasztalhattuk a fajtán belüli 
különbségeket. 

A kezelendő anyag kiválasztásánál szem előtt 
tartottuk A. J. Müller (3) és Székács János (4) 

. adatait a ricinus változatairól. 
A kísérletre kiválasztott magvak jarovizáiásá- , 

nál hideg és meleg hőfokot alkalmaztunk. · 
A ricinus optimális csirázási hőfoka (5) !5 co, 

ezért ennél a hőmérsékletnél alacsonyabb, ill. 
magasabb hőfokon kezeltük a magvakat. Mind 
a meleg, mind a hideg jarovizálásnál olyan hőfok 
megválasztása válik szükségessé, amelynél a mag-· 
vak csírázása még nem következik be (l O . co), 
de ügyelni kell arra is, hogy a hőmérséklet ne 
legyen túl magas, illetve túl alacsony, hogy az 
embrió károsodást ne szenvedjen. Megfigyeléseink 
szerint a vetőmagot 50 co, ill. ~l C0-0n tartva 
az embrió elpusztul. 

A hideg jarovizálást l O C 0-on végeztük !4 
napon át és gondoskedtunk az előzetesen 24 órán 
át duzzasztott magVak nedvességének állandó 
pótlásáról. /C " . . 

A meleg jarovizálás 40 C6con l napig tartott 
a magvak nedvességigényeit szintén szem előtt 
tartva. · 

· A vetést a Gyógynövénykisérleti Intézet érdi 
telepén. végeztük az alább közölt adatok szerint : 

··,a) Ricinus.com. vár. _sanguineuS 

Rici-nus- córn~ Var. ine~inis I. 

Ri~inus com. ·vai'. inermis II . 

Ricinus com. var. Bailudensis l. 
Ricinus com. var. Bailudensis II. 
Ricinus com. var. Bailudensis lit 

(K~sőnérő, tüskéstermésű, zárttokú.) 

Mt!gn~vezés.-

Ric. c. var. san,guineus 

Ric. c. var. inei'mis_ L 

Ric. c. var. inermis. II.~ 

RiC~ ·c. Viú; Biiil~de'tiSiS 

Ho = hossZúság. · 
N. A. = sZélesség. 
K. A. = vastagság. 

(l(o'rártér6;-tüSke ·nélküli, aia.csony, zárftokú.) Beszerezve a budapesti Egyetemi 
Botanikus Kertből. -\ ,;-
(l(oráriérő; tüske nélküli,.tilacsony, zárttokú.) Beszerezveaz iregszemcsei Állami 
·oazdaságllól. . . . · 
(L.isbo. a) · .. { .. (TJlsk. és, zárttokú.) A begyüjtött adatok szerjnt. M<'gyarom. {gr.n 
(C<iimbra) fejlődésük során még nem léptek át a rcpr· ,dukc:ó~ fézLb:1. B•~szew 
(Palermo) _ rezve külföldről a budapesti Egyetemi BJtan;ktJs K,_-rt L.tján. 

A .magvak'. 'jellemzése ( 

l' ·- . l Mag K.A. Mag.H, l IV\~;,~· A· 
má.g Duzzadó-

mm. mm súlya képesség 

14,8 8,9 6;5 3,33 2,34 0,5722 37,49% 

12,15 7,93 \ 5,8 3,5 1,69 0,3512 31,83% 

11,9 ~,2 5;96 2,2 1,06 0,3511 31,80% 

20,2 tó; 3 6,8 3,6 2,- 0,4359 39,66% 

Az .. adatokat 15 mérés átlagértékéből nyertük. 
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A kísérteti. anyagat 3 sorozatban állítottuk 
be. Tőtávolság 80 cm, sortávolság l m, parcella
távolság 1,5 m, vetésmélység 6 cm volt, tehát 
a vetés a gyakorlatban bevált előírások szerint 
történt (6, 7, sr. 

· A kisérleti területre vonatkozó időjárási viszo
nyokat (1950. január l-től 1951. november l-ig, 
t.ehát a kísérletek befejezéséig) tájékoztatás céljá
ból az alábbi táblázat tünteti fel : 

Hó n ap 

január 
február 
március 
április 
május 
júni1,1s 
július 
augusztus 

-szeptember 
október 
november 

-- ·-ctec_ember 

1

- Havi középcőmér
séklet <C'( 

. 1950 l 1951 

-3,5 
0,3 
4,9 

13,2 
18,6 
21,6 
23,9 
22,8 
17,3 
9,7 
5,9 
3,7 

·23 
3:7 
5,9 

12,5 
17,-
21,1 
22,8 
23,1 
18,9 
10,9 

;Ha v i csapadék 
(ID1Jl.) 

1950 1951 

43,
. 26,4 

5,9 
J 13, l 
19,-
16,3 
16,4 
18,3 
-32,3 
86,1 
37,7 
32,5 

14,4 
30,3 
52,3 
24,1 
51,4 
52,6 
53,8. 
47,2 
48,3 

Néhdny fenolágai és morfológiai megfigyelés 

. . l. A ricinus' vizsgált változatain a virágzati 
·tengelyen leggyorsabban a legalsó női virágok 
fejlődtek, vagyis a virágzást mindig termős virág 
kezdte me'g. 

2. A . vegetative erősen fejlett változatok 
később lépnek át a reproduktív fázisba, mint 
az alacsony növésűek és kis levelűek. 

3, A Ricinus com. var. sanguineus és inermis .I. 
'egyes hidegen jar01T;i~ált egyedeinél elenyésző %-ban 
előfordult, hogy a'virágzati tengelyen hiányoztak 

· a termős virágok. . . . . . 
4. A hidegen j arovizált növények termés

ágazatain gyakran előfordult, hogy a virágzati 
csúcson porzós virág fejlődött. 

A ricinusváltozatok érdekes és bonyolult 
morfológiájának leírása Hegi (9), Schumann (10), 

· Fruwirth (I l), Minkevics-Borkovszkij (12) és Ja
kuskin (13) munkáiban található meg részletesen. 

A jarovizációs eljárás eream,en;veL, 

A j arovizáció eredménye 
növényeken szembetűnő volt a kontr'Oll-e2Ve•lle~ 
összehasonlítva, ez a különbség a fej 
kező szakaszaiban fokozódott. 

A két év morfológiai, fenológiai és 
.eredményei hasonlóak' voltak, ezért az 
osszesifett táblázatba.n közöljük. . 

A felvételezéseket két naponként 
A táblázat összeállításánál azonban 
a napokat tüntettük fel, amikor kiugró tentoléog 
eredményeket észleltünk. A felvételezések 
ményeit addig a napig közöljűk, . míg az 
változatoknál a különböző kezelésű és a kOJ1tt•1f 
növények· fejlődése, ilL termésérlelése 
különbség leginkább kitűnik. 

· kelésűnknél egy változaton és 
összes tő fejlődési állapotát vettűk 
Miután a hidegen és melegen kezelt, 
a kontroll-vetőmagból származó töveket 
napokon felvételeztűk; a kapott eredlllények 
hasonlításra alkalmasnak tekinthetők. 

Táblázatunkban ·az. eltérő kezelésekből 
mazó fejlődési különbségeket könnyebb áttekinl 
hetőség kedvéért a főtengely magassága, 
megjelenése, virágnyílás, zöld és érett te1:més 
%-ának megadásával érzékeltetjük. A 
megjelenés időpontját arra az állapotra 
tattuk, amelyben a fejlődő virágzati 
már kibontakozott a burkoló fellevélből, 
közepén pedig mar néhány termős bimbó 
vált. 

Kísérleti célunk a ricinus ::':~:~~~~K~:!~~ megrövidítése volt, ezért 
kiértékelése szempontjából külörtös,en 
ciós szakaszra vonatkozó · adatokat tünte,ttiik 

A hideg és meleg kezelés)ejlőd~st 
hatását az alábbi táblázatok szemléltetik. 
hideg kezelés, M =me leg keielés, K = kontrol 
Változatonként és kezelésénként 15 tövet 
telezt ünk. 

J. táblázat 

· Váltózat neve 

RiCinus. c. v. 
inermis l. 25 
Ricinus c. ·v. 

28±1,54 32±1,96 14±1,50 

-iiteirnis L 30 34±1,53 40±1,90 20±1,50 
R icinis c. v. 
inerniis I. 38 36±1,52 42±1,89 23±1,52 
Ricinus c. v. r 
inern1is I. 50 37±1,48 42±1,30 25±1,50 
Ricinus c. v. 
inerrnis I. 65 37+1,50 42±1,93 34±1,53 

Amint a fenti táblázatbóllátható a vetéstől sZámított 50. napon a_hidegen kezelt tövek 4%-a, a. meligen kezelt 
közül pedig 2% érlelt be termést. 

Ezzel szemben csak a vetéstől számított 65. napon hozott a kezeletlen tövek 2%-a érett tei"més,t. 

A GYÓGYSZEimSZ 

·JI. láblázat 

Változat nev~ 
. Érett 

25 26±1,60 33±1,8f 

30 
c. v. 

30±1,65 38±1,79 

ll. 38 32±1,64 39±1,84 17±1,52 
Ricinus c. v . 
inermis II., 50 35±1,63 40±1,82 26±1,54 
Ricinus c. v. 
inermis II. 63. 36±1,60 42±1,82 30±1,52 25 45 35 6 

. ! - - -, - : .--- - . 

A vetéstől számított 50. nap~n a hidegen kezelt tövek közül-5%, a mele'gen kezelt tövek-köz/ü! pedig 2% hozott érett 
"term,~st. 

Ezzel s~emben csak a vetéstől számított 63. napon hozott a kezeJetlen tövek 6%-a érett termést. 

II I. táblázat 

Veté~tői l; M á g a ss á g Bi~bók l Virág- ' 
Válto'zat rieve számílotti (cm) megJele- l .1. 0 , 

Zöld 1 Érett 
nése'% .ny1as ;o 

:r~~sl ~~ l =~:éi ~ . 
idő (nap) 

H .·. i M' l K HIMIK:HIMIK 

Ricinus· c. v. 61- J_J sanguineus 30 60± 1,78 70±1,96 40±1,72 10 -- - -- -Ricinus c. ·v., 
' l_ sanguineus · 38 . 68±1,76 84± 1,94 48±1,72 251 13 2 - - --'-j----'- - - -Ricinus c. v. .. 

sanguineus 55 79± 1,80 89±l,92 56±1,74 40 17 5 15 10 3 2 - - - -Ricinus C, v. 

35 
• 

. 
• . 

san'guineus 60 l 79±1,7~ 90±1;9Q . 60±1;76 20 ll 18 .!2 5 5 3'- - -Ricinus c. -v . . 

l 80±1,80. sanguineus 70 91±1,92 65±1,73 30 26 15 25 14 8 !Ol 6 l - -Ricinus c. v. l 
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l sanguin eus l 85 85±1,85 

l 
93±1,94 70±1,75 30[ 20 45 20 15 20110 .5 5 3 Ricinus c.-v-. 

l . 35123 sanguirieus 98 85±1,90 95±1,94 76±1,70 30 35 40 38 40 30 40 30 10 6 

A vetéstől számított 85. napon a hidegen keze.It tövek közül5%,_'a rnelegen kezeit tö·vekből pedig 3% érlelt be 
termést. · · 

Ezz_el szemben ~Sak ·Z\ vetéstől-számított 98. napon hozott a kezeletien_ töVek 6%Ra érett t_errnést~ 

I V. táblázat 

l Vetéstől _Ma-ga--sság l Himbók Virág- Zöld l Érett megjel e-Változat ·-riiNe- l számított · (cm) 
nése·% nyílás% termés % termés % 

idő (nap) 
H M K IHIMIK -H IM IK HJMJK,HJMJK 

l l 
l l 

l 

l 
l 

l l ·Ricinus c. v. 

l BailudensiS 
l (Palermo) 80 164±1,35 166± 1,40 122±1,80 

.20,- - - - -Ricmus c. v. 
·sailudensis 

Í65±1,40 (Palermo) 85 168±1,42. 125±1;85 55 . 20 - - - -Ricinus c. v. 
Bailudeilsis 

l65±1,38 (Palermo) 92 170±1,38 130±1,90 50 65 25 - - - - -Ricinus c. v: 

l 
l BaBuctensis 

··(Palermo) 109 165± 1;40 175±1';40 131±1,88 45 45 70 60 
Ricinus c;- v. 

l Bailudensis 

l 123 165±1,39 175±1,48 132± 1,90· 20 40 25 20 25 60 

.l 
135± l ,98 l 25,401 -l 130 165±1,371 175±1,42 35jl0 -130 51- 661:_ 

A hidege'n_kezelt tövek_ 60--%-a a vetéstől számított 123 .. nap_on -érett termést hozott. 
A melegen jarovizál t és-'kezetetiett' tövek a rni kHinánk on termést nem· érleltek; egybe~angzóan a besúrzett adatckkal· 
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A fenti adatok szerint tehát bár a meleg 
hőkezeléssel végzett jatovizálás is hatékonynak 
mutatkozik, a hideg hőfokort végzett kezelés -
a többi változat kisérleti eredményével egybehang
zóan - jelentős mértékben eredményesebbnek 
bizonyilit ennél, a mi kiírnánkort eddig még meg 
nem honosítfJtí faitánál is. 

Kis•'rktünknek ez az eredménye,, a Ricinus 
communis' var. Bailudensis (Palermo) termés
érlelése annyiban is jelentős, hogy ez a változat 
magas zsírosolaj tartalmú, nagy és dús füzérei 
miatt pedig nagy térméshozamú. 

A kisérlefre bedllftott · vdltozatok zs l rosolaj 
tartalmának vizsgálata 

A vegetációs idő lezajlása után levizsgáltuk 
a jarovizált magvakból származó növények mag
vainak zsírosolaj tartalmát, abból a célból, hogy 
megállápítsuk befolyásolja-e a mesterséges jarovi
záiás .hatására bekövetkező megrövidült vegetációs 
idő a zsírosolaj tartalom százalékos. mennyiségét. 
. . A gyakorlatban használt zsírosolaj meghatá
rozási módszereket nem aikalmazhattuk, mivel 
tövenként és .beérési sorrendben kellett a magviakat 
levízsgálni és a meghatározásokhoz sokszor csak 
néhány mag állt rendelkezésre. A szakirodalom . 
áttanuimányozása után meghatározásainkat Szac_h
lender Károly (14) mödszere alapján dolgoztuk ki. 
Vizsgálatainkat az alábbiak szerint végeztük el :. 

Egy tökéletesen. beérett' ricinusmagot maghéjá
.n!lk eltávolftása után Je\Tlértünk, összeZúzhmk, 
majd Winkler-tölcsérbői készített míkroperkolá
torban. 96%-os alkohoilal zsírosolajtartal'mát ki
vontilk. Az ellenőr~ő vizsgálatok szerint 24 óra 
volt a megfelelő perkolálási idő. Az alkohol elpác 
rólogtatása és a zsírosolaj exszikálása után gravi
metriás úton végeztük a rÍ!éréseket. . · . 

Vizsgálataink szerínt mind a hideg, mind a 
melegjarovizálás emelte a zsírosolaj százalékot. 
Válfozatonként és kezelésenként 10 vizsgálatot 
végezve az alábbi értékeket nyertük. 

Könnyebb áttekinthetőség kedvéért a hidegen 

Változat nev~ 

l. 

Ric. c. var. Bailude~sis 'Paler'mo 

56,10±0,73 

,, 5'Í,49±6,91 

Nem ért be 

3. :B a 'P a H y, a H,' 3. -n e H n B a ll : Pea{J:.rzb
marinil nci;yccmeeHHpií. asopuaaquu su8iJ6 KJlf!U{.efJuabr. 

1. fipHMCHCHHCM IICHYCCTBCHHOií: .HBOpHaai{Hii _CO·-
- Rparr(aeTCJI . BereTa'I_'HBHaH !Jlaaa BIIJJ;OB . HJíCll(CBHHbi. 

2.- -BcJiel(CTBl'{e p aH~ e ro D;BeTeHHH1 -T. -e._ pannero co
ap_eBannH 6y;:r;eT ÖOJib!ll6 11JIO;r(ll;, ypomaiiHOCTb - IIO
BbllQ:aeTC.fi. 3~ Hceyc~TBeHHaH rmopn:aauHH crroco6-

- CTByeT 3HRJIHMaTHaaUIIII -Ho'B~ BH)l;OB (Hjcinu~_ C. 
var;. _Baiiu_densis Palerno). 4. Cop;epmauue ffiHpHI:JX . 
MaC:e.rr llOBbiilleHO B CeMeHaX pacTeHHit, -pa3BIIBUIHXCJI 
Ha HBopn:an::pc;:ma:HHbiX _ ceMeH, 5. MceyccTBeHHaH HBO-

' ' 
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és melegen kezelt változatok zsírosola1jt21rt<ilm: 
százalékos emelkedését az alábbi .táiJiázat:ba.n 
tetjük fel : 

A zstro~o{ai %-á~ak emilkedése a- konti-ollhoz 

VáltoZat" neve .l Hideg kezelés 

Ricinus c. var. 
sanguineus 
Ricinus c. var. 
inermis J. 
Ricinus C; var. 
in errnis I r. 
Ricinus c. var. 
Bailudensis PalermO 

2,60 

4,38 

. 4,25 
A kontroll 

növény nem 
ért -be 

A fenti adatok azt rnutatják, 
kezelt Ricíims c. változatainak 

nagyobb, mint .a melege~~~:.~:f~1~~i:J~l;::~~~i~~~;f1 országon, korán beérő 
inermis. I. és Ricinus c. var. 
tartalma a mesterséges jarovizálás 
gyobb %-ban emelkedett, mint a 
Ricinus c. var. sanguineus-é. 

Irodalom. 

L Dr. ,Auguszti11 B.:. p.· m<>gvarc>rszá~i 
termesztés. 1934 Pápa.-- 2. Liszenko, H-rohir>lr 
1950 Budapest.. - 3. Engler: Das 
Leipzig. "-- . 4. S'ékács. j.: . Néhány 
tésünkhöz (Közte1ek !6, 342, 1943.) - 5. 
Rasztyeni-jevodsztvó1 1947 Moszkva. 
Szántóföldi növénytermesztésA 942· ~~~~~f,.'"!;,r;;,J~,~J~~F;~ 
t~n-:-]ávorka-Giovannini-Rom: N 
1948 Budapest. 8: Villax (J.: Nö·v'ét1ytern1e~:zté:;. 
Budapest. - 9. Hegi G.: 
europa. -l 931 München. 
für, morphologische-' und 
Jena. ~ 1!. Fruwirth, C.: 
wachse. 1923 
Olajnövények 
Rasztyenij evr.dR?:tvc 
A ricinusmag 
ugyanabban a 
103, 1 937).'-- !5. 

· satio"n and Photopt:;riodisrn a Symposiúm 
Co. Waltham. l 948. 

60,48±0,6S 

6iil6± !,os · 
63,65±0,78 

59,6!±0,77 

61,44±0,85 

Nem ért be 

pHaáUH.H C rtoM:om;biO 'XOJIO.IJ;a HBJIJICTCH 16~;o:~JI~e~e:vnp:~:.; 
HHMOíi, 1I_eM .HB0pll33.UHJI TCTIJIOTO:Ü:, T 
a) tpoK BfreTaun:n: Hopoqe, qeM HBtop~<a<tli•<H 
TOíi ; npH- ::ITOM CBHJJ;eTeJThCTBYIO THe TOJThRO 

OTHOCHTeJibHO paqBHTHJI BHJJ;OB R~~~~:::::''Ri~~f, 
aa6Jnop;emi.s:, rro HOTOpLIM pmaee c 
c. yqr •. Bailudens_is_, Ha6JIWJJ:aerc~: JI~-~
f!Bopn:aau;HH 6I>I.rra C.IJ;eJiaHa- XOJIO.IJ;OM. 6) 
.n:eficTnyromero nemecTHa .BLIIIIe B cnyqae 
XOJIOJJ;OM, 'qeM _ IIpH HBOpH33JVIH TCIIJIOM, 
BIDIICCRaaaHHOe; ' ·n:ceyCCTBCHHOÜ. 
TOni>RO YCROp.HeTCH pa~BHTHC B~OB 

ottaaLIBae'l' 6.rra,rorq:mHTHoe-_ Bn.Hiniue· u- -ua ··ROJIH~ 
;u;ettcTnyrom;ero nem;ecrBa. · ___ _ 

E. Ba-ratlyai Und Edit Lendv-ai:. 
Df:' :,;~f;;t~i~%, der künstlichen .. jarowisierung von ___ A~arte_n 
dl communis L: - · · 

Anwendung ·- der küristlic~en jarowisierufig 
vegetativen Abschnitt der.Abarten der Ricinus 

Infoige früherer Blilte bzw. Reifung der Ernte 
mehr .Fruchtzweige,· so dass sich der Ernteertrag 

;~rllöt~t._ künstliche Jarowisierung ermöglicht die AkkÍima
~::\~~':::i:). neüet-" Abárten .. (s. Ricinus t;· var. --sailudensis 

Fettölgehalt der siCh aus jarowísierteti.samen 
entw!.<k•~lnde!' Pflanzensamen wird höher . 

5. Die durch kalte Behandiung erfolgende kilnstliche 
. -jarowísierung_ ist zweckentspre~hender- als·· ~i~-· ·_warme 

Jarowisíerung, da- a) die Vegetationszeit. kürzer war als 
im Fali e warmer Behandiung; diese Feststell~ng -__ w_ird 
tieben den auf die Entwicklung der 'Ricinus c.-Abarten 

Daten a:uch durch· die Tatsache unterstützt, 
der.gewonnenen Erfahrungen -die- Reifung 

denjenigen· Pflanz~n- der _Ricinus c._-v~r. , 

i~~:~::,~·~~~·~~~~1terrf~olgte, die:·kalt behandeit wurden; W1rkstoffgéhalts--grösser .war als'· bei 
dem wa'rm Material. · 

In Zusammenfassitrig deS Gesagten l~SSt · .. S:ith fest· 
stellen, dass . nicht nur -.der Entwicklungsgang, sonde.~n _ 
att_ch'die WirKstoffjJroduktivWit dec untersuchten Rizinus
abartetf durch künstliche-jarowisierung günstig_ beeinflttsst 
werden kann. 

Két új .gyógyszertár 
A .. Somogyi Béla-Ut_ ·éS a Kossuth Lajos-utca _Sark,4n 

levő: 516-os· gyógyszertárat május .J4~én nyitották _·meg. 
Mielőtt megismertetjük kartársainkat ·a ber~ndezéssel és a 
felsze~léssel, először arról ,számolUnk be, -hogyan -_zajlott-le 
BUdapeSt máSodik legpagyob_b gyógyszertárának __ ünnep_élyes 
megnyitása. A Vállalat-·-párlsz_ervezetének·titkárá -főként azt 
ha'ngsúlyozza, . hogy ez a munkahely ·minden tekintetben 
alkalmas arra, hogy a dolgozók .egészségvédelme· és. meggyó-. 
gyítá~a· érdekében munkájuk legjavával< müködjertek. Itt 
dolgozni nemcsak._rnegtis~telte_tés, _d~· kötelezettségvá_llalás _is 
a szecialista munkafeg)relem, a _jó kollektív _.sZellem· meg~ 
teremtésére. De ugyanúgy szemelőtt kell tartanunk a nép 
vagyonának, a srocialist'a tulajdonnak megőrzését. A .Vál~alat 
igazgatója_· __ köszpnetet, m~11~. :eg_~zs.ég~_gy~ _ ~h~t_{isá~~~nkn~k 
és pártunknak, amelyek lehetövé tették, hogy a_ V oros Cstl
lag-gyógyszertár utáh Budapest második legnagyobb patikája 
is teljesitbesse :_fontos_ egészs~gügyi hivatáS~t a _legfőbb ·érték 
az_ ember- érdekében~- T akó -Laj_os .dr. -_.fl}iniszterhelyettes,- _a_z 
Eü. M. képviselője rámutat ai-ra,-~ogy- a swcialista:-egészség
ügyi hálózat országos fejlesztésében milyen nagy jelentősége 
van a· mai gjjógyszertárnak~ Annak a gyógysu:rt.árnak, amély~ 
nek célja nem a rek13mozás, nem a tőkehalmotás, haneqt hogy , 
beteg dolgozóillkat minél_ jobb gyógyszerrel, _ rninél ,előbb 
Visszaállítsuk -._a tetmelömunkába~- Nagyon -_fontosnak -tartja; 
hogy ellnek ·érdekében-_ fokó~t,fan teremlsük ineg a_ legköz
vetlenebb kapcsolatunkat ---az_ or-vosokkal.--_Ma- -_már-·, tudju~, 
hogy ott a legjobb ·és_legzavartalaiuibb á gyógySzerellátás,: ·
ahol ezt az_ egyiittmüködést állandóan ei"ősitik. De felhívja 
a figyelmet arra .is, hogy_ kellő szivélye.sséggel, türelmes nép~ 
nevelő munkávat · ·öntudatos<-magatartással:_:szer~ljük l~ a 
türelmetlenkedő betegeket~ és építsük .ki __ a gyóg)ISzétéStek 
és a beteg _dölgozoK niirtél jobb·~kapcsolatát. Legyünk azon, 
hogy a jó gyógyszetészL munkával,_ ··a:· j6 .. ·gyógyszerellátás~l 
is hozzájáruljunK az ötéves terv ·egységéhez,·és annak_ mar?~ 
déktalan teljesítéséhez. Szoltwki András '·dr. felelős vezető 
arról beszél, hogy ez az új -gyógysz;ertár -dolgozó népünk 
mind növekvő igényességének _jelképe. Majd az új, még ·a 
-patika megnyitása· el_ött;---az .. építő --f!lunkában: ös~hangoló
dott kollektíva nevében megígér.i, hpgy 'ebben a gyógyszer
t&rban napról napra jobb munká<raJ V_esznek- részt a .. ·dolgozók 
növekvő igénYességének megfelelő ·:gyógysierellátásban. 

Bs most. n~zük -~még._a _gyógystertárat~- Az -.officina, ha 

A GYÓGYSZERtSZ 

nem is hasonlítható a 801-es gyógyszertár monumentális 
officinájához, tervezett forgalmához viszonyítva rninden 
tekintetben valóságos építészeti remekmű. Az ablakpárká~ 
nyokon virág: muskátli és verbéna. A tára mögött a fehér~ 

_ köpenyesgyógyszerészek és szakmunkások, munkában edzett 
dolgozók, szinte lámpalázban várják, hogy az ünnepélyes 
megnyitás után megkezdhessék egészségügyi müködésüket. 

·A vénykészítőben egymással szemben négy mérleg, kéznél 
és kétoldali szignálással a leggyakrabban el~forduló alap
anyagok és galenusi készitmények. A tárába beépített vil~ 
lany, gáz és víz. A lehetőség szerint úgy oldották meg ezt a 

A régi Városháza-gy6gyszertár 

Az új 516-os?.gy6gyszertár!!l 

Az 576-os gy6gyszertár officinája 
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A .. GYóGYSZEimSZ 

-· gyóg)r~zertárban legfontosabb muilkateiillet, ·hOgy a· gyógy
, szerészek és szakmunkások minél kevesebb · gyaloglással 
csinálhassák meg- a felírt magisztrális gyógyszereket. ugyan
csak a ·tárán zárt redőnyös szekrénykékben állnak az egy
és kétkeresztes szerek is. Újítás az 516-os gyógyszertárban 
a balOldalon elheiyezetLkísérleti tára, ahol azokat az-új munka

·módszereket és munkaeszközöket próbálják ki,. amelyekét 
aZ újítási Bizottság kivitelezésre elfogadott. Itt·- döntik el 
tehát, hogy az elfogadott újítás bevált-e a gyakorlatban és 

-alkalmas-e arra, hogy azt országosan bevezessék. A másik 
:-újítás, hogy külön vizsgálati szobájil van a ·gyó~szer~árnak. 
A vezető: Markovits Dusán. Itt elsősorban a beerkezo alap

. a'riyagcikat és -galenusi készítményeket vizsg*lják 11?-eg, __ de 
cirganoleptikusan és szúrópróbaszerüen kiterjed a vizsgálat 
az elkészített gyógyszerekreis-ezzel tehát a belső ellenőrzést 
is riJ.egoldják. Elismerés illeti a Budapesti Gy. V.-ot, hogy 
'ebben az aránylag nem nagy helyiségben, ahol minden négy
zehriétei- helyet racionálisan kihasználtak; megvalósították 
e:it_-az: elkülönített és a legkomolyabb, elmélyedő vizsgálatra 
alkalmas analitikai szobát ••• 

A -gyó{zyszerek és kötszerek eltartása és raktározáSa 
_teféri -iS nem egy olyan. új módszerrel találkozunk~ amit 

/ itt. látu_nk először. _Külöti szekrény van a kötszer p_ótlásá_ra 
1 

.--.---- a·kötsferek tágas, kötszerszekrényekben állnak. Teljesen 
;új berenO.ezésű a herbárium is, zárható herbásszekrényekkel, 

- -külön tárával a herbás vények- elkészítésére. A gyógyszertár 
tagoltsága -általában rnindenütf ai üzemeltetés figyelembe-

' vételével történt. Ez nyilvánul meg a földszinten levő gyá,ri 
ké$zítmények, az alapanyagok_ jól. áttekinthető. raktáráO;;tn, 
.középen hossiú munkaasztal. Ide már rninden_ anyag. akkor 
~-kerül,_ ainikor a.z. analitikai szabában -azonosságra. megvi~
gálták. Amíg ez meg.nem történik, min~en beérkező alapanya: 
gat külön szekrényben tartanak. Minden raktárnak külön 
gyógyszerész-felelőse van. Ez vonatkozik az erneleten levő 
specialitás-raktárra is. 

A -pin~e .. két részre tagozódik. A· gyógyszeres piriC~~e? 
rnirtdent zárható szekrényekben- tartanak, külör1 · savsz~kre
nYük----_Van. Az itt elhelyezett munkaasztalon yégzik,'_-eL áz 
inrleálásokat A külön mosogat<i fülkében, hideg és meleg . 
víizel-,~a közös ebéd után mindenki maga mossa,el, förülgeti. 
é;; teszi. hely're tányérját és evőeszközéL Mihd az alsó, mi{1d 
a_ félSő wc· előtermében mosdófülkét helyeztek el szapp_an
nal >és törülköZővel ... A-. P,empézett tusSoló-helyiség; a _tágas 
'ebédlő, -ahol könyvtár_· is van, és- -szemináriumok,: elő&dások 
inegtartására, keskeriyfilm_ vetítéséte is alkalmas_- - mind 
a _-szociaJista munka magasabbfokú elvégzését szolgálják. 
frisszük: nem is'olyim sokára lehetőség nyíli){ arra is, .hogy 
a·' vénykészítő f!l.agas tárái h~lyébe kényelmes ·munkaasztalo
kat -állítanak be, forgatható szék~kkel,. a helyes muhkaerő~ 
gazdálkOdás megerősí-tésére~ a munkaerő kímé_lésére és meg
öriésére. 

.<Miré végignéztünk _mindent és újra' előkerültünk, :már 
i_tt,is~ ott_ is nyújtogatták a Vényeket,_. a_ munkateremben__és az 

, offiCitlában megkeZd9dött a gyógyszerész felelőss~égteljes 
. rriú'ködése. A sz;:tkmunkások már kenőesőt kevertek, porokat 

osztottak, pilulákat konspergáltak, a vizsgálati szobá~an 
megindult a gyógyszerek bel"sö ellenőrzése, már számoltak 
az- adminisztrációs -szobában,- blokkolt a-- pénztárgép, -a: dol
gózól{_.-vitték ki }{ész gyógysz{'!reik~t.. jöbben leültek, rnegv:á_r-
ták, -:míg eikesz Ul- az orvosságuk, nézelőd tek; nézték a lámpát/ 
a ·galériát, -fehérköpenyes dolgozótársaikat._ Ma megint--me'g-

_,nört a : jrazdái lettiink __ e~y: __ ~l'~X~g-~s~ert,~~,~~~,~:_;,_ 

A '-Mrnoki 'gyóJiysiertárat 

ugYan~ak-:'ünn'epélyeS-keretek ·között '~yitotta inég a· Pe_~t~ 
~egyei Gy. V. __ Ennek a romjaiból újjá_~pül~· -egészenki~for~ 
galnil~:gyógysZettárnak-a megnyitá~án pgyanúgy részt Vettek 
az. c Egészségügyi-- Minisztérium és -a_- Gyógyszertári Központ 
képviselői, mint az_5I6~os budapesti gyógyszertár felavatásáp. 
Ez is :bizonyítja, hogy_ a. sz~da!Jsta egészségügy, a szo_cialista 
gyógyszertárak országos hálózatában nincs különbség nagy 
é$ kis patika között, mert a _maga-helyén rnin-degyik a- dolgoZó 
nép· egészségének helyreállítását ·szolgálja~- ~z az igazság jl}t9Jt 
érvényre-a rnegnyit6 ünnepség, a tárnoki nép lelkes megnyilat
kozásáb-an;. -Egyetlen -patikájuk_ méltó köntösben_ történő 
megn:Yitását a község népe ünneppé avatta. Még teljesebben 
ki-domhorította- ezt: a rhtndenütt és· rnindenben megmutat-
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kazó készülődés-_a május --17~i választásra. ·Ezt 
tárnoki -úttörőénekkar.' műsorszámai, ezt 
költők, akiknek versét _elszaval ták, ennek 
és adta meg a gyógyszertár működési 
Tanács tisztiorvosa, ez Hítötte át a 
molóját az új gyógyszertár jelentőségéről a 
Ez szőtte át a Pest megyei Gy. V. ig2czg:ató: 
amikor jelképesen átadta a kulcsot a 
elnöknőjének, aki azt azzal adta tovább 

vezetőnek, hagy az új patJkáb.~n~~~~~:~f~~1f!~e mellett' szolgálja a tárnoki nép 
A felelős vezető meghatottan 
munkahelyért, ahol a szocialista 
ményeinek megfelelőerr dolgozhat, szacialista ·· 
Ez az új községi patika azt bizonyítja,_ hogy a párt, 
riurnurik és központunk nem a forgaimat tekintik, 
legfőbb érték az ember rninél jobb ellátását a 
gyógyszerekkeL Ennek szellernében épült fel ez a 
tár, és ez érvényesül a gyógyszerész korsze~ií 
felépítésében is. 

valóban a ~~u~J~tb~a~n~f~,~~~~t~~!};.J~~{;~~!J~~~§~i ilven kisfor!ialmú pal.ikába. 
tárakn·ak ilyen 

ez nem összet":á~k:~olitti;;;~Ít;t:!.s számára, de _1 
ilyen -soha nem képzelt 
gozhat. Persze itt az officina 
terme is egyúttal. A fehérre 
edények beégetett -szignatúráin _már 
nó_menklatúrája. A vizsgálati szekrényt 
köVetelményei szerint ·szerelték ··fel 
nem, fért el miUden ~a régihez 
Laboratóriumban és pincében bélelt 

, Mikor vége ·vol(az ünnepélyes n;1:~~i'~~:á~~al~i úttörők, majd a felnöttek lassan e 

Örültek -neki, i~m~e~r~k~ed~t:e~k~·Jl~~;~~~~;~:1~::i;::~i;~~:fr~1~:; a székeket,- az 
tórilHilba, -a 
lakásába is. Még nem 
orvosságot, egyelőre csak 
nagyok- arcáról, ahogyan 
váltogatták, hogy mindenki : mit 
Tárnakan a 'párt, mit épített Rákosi elvtárs 
egységévr;l és erejével. . . A tárnoki nép is 
a saj~t patikáját.' 

Halálozás:- KárloViti László. gyügysZerésZ 'és ve~vesz 
· lnérnök a GyógyszerKönyv szerk~sztőségének twlornárryq 
mun}mtársa 51 éves kor4ban. Buda'pesten elhunyt. 
mányOs munkásságával legközelebb. foglalkozull:k.-
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, A szeszes _jód..:o}dat oxidációs bomlásáról 
Kiizlemény a budapesti Orvosú.idotnányt Egyetem [Jyógyszáészeti l ntézetből._lgazgató: Mozsonyi Sándor dr. egyeteini tanár 

a sioVjel 
·felvéve.

klinika gyakor-
'at- oldószer 

dezirtficiáló 
az· oldat

a jód egész , 
E célra 

A készít· 
a_kálium
óldód~sa 

~~ti~~~~~[~~~~~~~~~~~~~tiA~;;;h~o~S~sZabb idő afatt is öXidálja. 
, 7} éS ·vatóSZínű-

..... HJ:+.HOJ. 
egyenesen -'~rá~ 

Irta: Kedvessy György dr. 

(Jodum solutum) bomlásának mértékével és a gyógyszertá
rakból kapott min_tákban a szabad és kötött jódtartalom 
meghatározása alapján a~szabad jódtartalom jelentős csökke
nését állapította meg. 

' _ Minthogy korábbi vizsgálatcaim csak · a savtartalám 
változására 1terjedtek ki, Simon megfigyelése pedig csak a 
3%-os szeszes jód-oldatra vonatkozott, és a készítéshez fel
használt etilalkohol mipősége, valamint a készítmény eltartá
sának rnódja nem volt ismeretes, szükségesnek látszott a 
kérdést részleteiben és a káliumjadidot tartalmazó készít
ményre is _ vónatkoztatva megvizsgálni. 
. · Két ·,készítménYt· vizsgáltarn meg: l. »Jodum -soluturn« 
(OKI} (3% jódat tartalmazó legtöményebb szeszes oldat, 
2. az V. -gyógyszerkönyvi szövegterv szerint előállított (l. fent) 
»Solutio jodi spirituosa«. A felhasznált etiialkoholt, a jódot 
és a káliumjqdidot a IV. gyógyszerkönyv .előírásán-ak meg
felelőnek találtam. Az oldatokat világos helyen (ablak mögött), 
valamint fény teljes kizá"rásáv-al jól záró üvegdugós üvegben 
tartottam. Az üvegeket csak a vi?:sgálatok alkalmával és 
csakis-a szükséges időre nyitottam ki. Az oldatokat januártól 
májusig vizsgáltarn. · Eközben a hőmérséklet 12-20° között 
ingadozott- A világos helyen tartott készítményt az évszak~ 
n.ak megfelelően, csak kevés közvetlen napfény érte. ~ 
:-- Az oldatokban nyornban·a készítés_ után, majd időnként 
eltartás közben meghatároztarn a ·szabad és a kötött jód~ 
tartalmat, valamint asavtartalmat. -A készítményeket Schulek, 
Rózsa és Szily (12) módszerével ellenőriztem, amely az. V. 
gyógyszerkönyv tervezetében a következő leírásban alvás-
ható: 

»C) Tarfaltni meghatározás (jód). O,l mg pontossággal 
mért 2 g készítményt 500 ml-es üvegdugós 'Erlenmeyer
lombikban IQ ml {rissen kiforralt és lehűtött vízzel higítunk. 
Az oldatot - néhány csepp 1-kernényítö-oldatot használva 
jelzőül·- 0,1 n nátriumtioszulfát-oldattal titráljuk. 

l ml 0,1 n nátriumtioszulfát-oldat 12,69 rng (lg 10353) 
J z-t . jelez. - . . . 

d) _Taftalmi meghatározás (s.av). A c) szerint megtitrált 
oldatot - 2 csepp I-paraetoxikrizoidin-oldatot használva 
jelzőül - 0,1 n nátronlúggal titrál juk. E- célra -legfeljebb 
0,30 rnl O, l . n nátronlúg fogyhat. · · 

e) Taitalmi megliatározás Godid). A d) szerint megtit
titrált oldathoz 15 csepp 1-paraetoxi~rizoidin-oldatot, majd 
300 ml vizet öntünk. Az oldathoz addig csurgatunk,. illetőleg 
csepegtetünk 0,1 n ezüstnitrát-olda:tot, rníg az eleinte málna

'VÖrÖssé váló folyadék színe éppen sárgába csap áL Az elfogyott 
ezüstnitrát-oldat ml-einek számából a c) szerinti vizsgálat
nál fogyott 0,1 n nátriumtioszulfát-oldat ml-einek számát 
levon juk . 

l ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 16,60 mg (lg 22016) KJ-t 
jelez.« -

Az eredményeket az I.. és. U. táblázatokban közlöm. 
Megjegyzem, hogy a »Solutio jodi- spirituos·a« szabad . jód
tartalmából keletkezett kötött jódat káliumjadidban fejezem 
ki. A táblázatban feltüntetern a kötött jódtartalom káliurn
jodidban kifejezett tényleges százalékos növekedését Ezt a 
növekedést jódban számolva is közlöm. A )>Jodum solutum« 
kötött jódtartalmát jódban számítottain. Az értékcsökkenést 
rnindkét készítmény esetében - az erede_ti értéket 100%~ 
rtak véve ..,.-_relatív százalékban fejezem .ki. Az eredmények 
két~két• egybevágó vizsgálatközépértékei. 

Al!'int az I. sz. táblá,zat adatai mutatják, a »Solutio 
jodi spirituosa« kb. 3 hónap alatt nem változik említésre--

\ méltóan. A készítésután a jódtartalomban rövidesen bekövet
kező kismértékű csökkenést követőleg a jód- és a jadid
tartalom változatlan marad. A készítmény savtartalma lassan 
és igen kis· mértékben növekszik. A változást a fény- nem be
fölyásolja .. 

a ~%-os. jód-oldat 

.- A H. sz. táblázatban közölt adatok alapján megállapít
hatjuk, hogy káliumjodid nélküi a szeszesJ·ód-oldat eltartás 
közbe~ jelentős mértékben változik; A jó tartalom fokoza
tosan csökken és ezzel arányosan (ezüstionnal rnérhetö for~ 
mában) növekszik a készítmény .kötött jód tartalma. A v-ilágos., 
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Idö Jódtart. 
%-ban 

Készítéskor •. 4,72 1,83 0,04 
2,5 1,~5 ··. 

2 hét után ••• 4,60 2,5·'"' 1,92 0,09 0,07 0,05 4,60 
8. hét utáni· 4,61 2,3 1,96 0,13 0,10 0,07 4,60 2,5 1,96 

13 hét után 4,61 2,3 1,96 0,13 0,10 o,fo 4,61 2,3 1,95 

II- táblázat. Jodum solutum 

Idö Jódtárt. Savtart Jódtart. 
%~ban ml/2 g %-!Jan 

Készitéskor .• •· 3,00 . 0,0 .o,oo 0,06 
2 hét után .•.• 2,98 0,6 0,02 0,08 
8 -.hé( után •. _.~, 2,91 3,0 0,10 0,25 
13 hét után •• .2.76. 8,0 0,23 0,30 

h~iyen- eltaftott- készíiménybe'fl._ -a v~~.Ozás~ kisebb; mint _,a_; 
sötét _l).elyen' tartott oldatbat:J-. -~:.k,ul~~bseg B;Zonban m;m 
-mOndható. jelentősnek.. Ezt a kul~n_!Jseg~t azzal. !JlaiD-:ar~
hatjuk, hogy !ény .hatására a kolott J1d "jlYresze tsmet . 
szábáddá 'Válik H3). A savtartaloiiJ -el~artas .. kozben egyenle- . 
teserr nöVekszik s ezt nem befolyas?1J:8- a feny._ _ •. , • 

A 'készítmények próbájában a Jód. tartalmat a ~es!ttes 
után 4· hónappal-- butilalkoholt nem tartalmazó. natnun;
tiosiulfát•oldattal. lekötve mindk~t _ 3%-o~ olda! ban ha\a
'-rozottan érezhető .volt a_ hidrogenJ~dtd e~_.eg~eb. _b~~hts~ 

· termékek szaga. -Az . _ugyanilyeri modon ytzsgalt, kahurn
jodidtartalmú készítmények csak s~sz-szaguak volta~k· A~ el: 
tartás közben keletkező- bomlástermekekre vonatkozo tovabbt 
vizsgálataim folyamatban vannak. · _ · 

,_ -A viz;zel érősell .felhígított 3%:os jó~oldatl(t salétroll'!
s·ayval megsavanyítöttam majd ezustmtrat-oldattal elegyt
tetteÍn. A- kétféle módon 'eltartott ké?zítmény oldata erősen 
megzavarösúdiJtt. _ - ~ , _ , . 

A vizsgálatokból összefoglalolag megallapt\hatjuk, ho~y 
a káliumjodid~tartal~ú ~észítmény eltartas koz~en · ahg 

3,00. 0,0 0,00 
3,0 0,10 2,1ll 

2,83 5,7 0,18 

változik.. A káiiumjÓdid nélkül készitett 3%-os 
jódoldat bomlékony;. ezért az utób)Jiból -
egyáltalában szükséges,.. e . kész~ tm~~· 
szükségletnek megfele~o kis mennytseget 
Sünk ... 

Farmakognóziai.termelési. gyakorlatok 

hajt. 
BeTITiünket 
inert -a:.--.ffii 

azoknak, mel)rek 
Ez arra kötelez, 

föl«notl ·btnn • 

miildezekről pontos !eljegyzéSt kéSzí
megfelelő assz~:z;tens· irán'yí· 
növény társulási viszonyait, 
(sűrűn, csoportosan; elsz9r
csapadék, .napfény,. éghajlat 

növény h~bitusát, a viiágak 
meghatározzák a kisérő és istheretlen növénye
hallgatótól általában 15 leírást, illet5leg anám

meg; Ügyelnek arra, hogy a csoporton belül 
más és más növényekkel foglalkozzon, !llert 
a ·csoport- "közös. ismerete és_ kifejezésre jut 

. munka fontosságának, _·_előnyének,_biztosítása.:.~. 
Ezek a termelési gyakorlatok részben a növénytani 
felfrissítését is célozzák, gyakoroltatják a növény

A hallgató emellett részletes n_aplót is vezet 
1katjat·ot. A gyakorlat végén ?)sszefoglaló _ beszámolót 

pedig herbáriuinát és droggyűjtemény_~t a·tan
bemutatja. 
az értékes és kó:rnoly nevelőmunkát _természetesen 

kell készíteni. E célból a farmakognóziai int~tek 
· megbeszélik a terllleti · gyógyszertárVállalatol} 

fgiitó:;á~~v~l a kivitelezés módjait. Megnevezik ·azokat a 
ahol tanulságos _a vidék -bot3.nik3Lmeg~ 

sok gyógynövény vim,- vagy.·értékesebb 

~~i1~~~:~~:Jfi~~n;~~vaniJak. A gyakorlat-ot-. az intézetek vezetik. Minden· oktatóra- egy-egy· 
20,.-25 hallgató. A csoportkis'egységet 
egy közös útvonalon fekvő gyógyszer~ 

tel<,pedne•k. meg. Ügyelnek arra, hogy ezek •a kis 
essenek nagyon távol egymástól és jól· meg

éli!l~et-~k~le~yeJnel'-- -Az oktató asszisztens a·brigádve·zetö, 
tölt helyen és minden_hrigádnák 

részt vesz •. Az- óktató -felül~· 
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lehet _magasabbrendű gyógyítómunkát. kifejteni, továbbá 
kellöképpen hasznosítani a gyógynövényekben rejlő értéke
ket, melyeknek az iparban is jelentős szerepük van. . 

A gyakorlatnak egy másik módja, hogy rövid időtartamú 
expedíciókat, kiszállásoka t, tanulmányi kirándulásokat- -szer
veznek meg a-· növénytan, gyógysze"rismereti, .farmakológiai 
intézetek tudományOs munkatársai, aspiránsai részére. Igen 
kívánatos, hogy ezek-en a hallgatók is részt vegyenek és: így 
ismerjék meg a gyógynövényeket, azok gyűjtését. feldolgozá
sát, a drogok csomagolását, szállítását, raktározását, felhasz
nálását. Akik nem mehetnek gyógyszertárakba, azok gyakor
lati idejüket botanikus kertben, az intézet vagy má.s rokon
intézet, állomás gyógynövénytelepén töltik el. Ezeken a 
helyeken is lehet végezni ugyanolyan feladatokat : gyógy
növények gyűjtését, meghatározását,. feldolgozását, a drogok 
gyűjtését, a 'külső · téilyezők, környezet hatásának tanulmá
nyozását a- termesztett gyógynövényekre, aklimatizálást, 
jarovizációt, hibridizálást stb. Sőt néhány kirándulást is 
lehet szervezhi a vadontermő gyógynövények és környezetük 
felkutatására és megismerésére. A hallgatók számára kö~e}e.;. 
zöen előírják a gyógynövények megismerését. Ezért szüksé;" 
ges, hogy minél gyakrabban_ látogassák a botanikus kerteket 
és gyógynövénytelepeket, még a gyakorlati és szorgalmi időn 
túl is. · · 

Javasolja a szerző, hogy a hallgatókat kisebb csoportok
ban küldjék el az Ossz-szövetségi Tudományos Gyógy'
növénykutató · Intézet (Vilar ==;_ Vszeszajuznüj naucsno
iszszledovatelszküj Insztitut Lekattsztvenüj Ra_sztenij)" kör
zeti állomásaira, ahol összesen mintegy 100 hallgató állítható 
be a gyakorlatba. A szerző sZerint helyes lenne pl. a kitűnő 
hallgatókat_ jutálomként a Krím~félszigetre, a Kaukázusba 
vagy Moszkvába küldeni gyakorlatra. Kívánatos, hogy az 
Egészségügyi Minisztériüm illetékes szerve (Gumuz) a Vilár
ral egyetértésben arányosan a gyógyszerészi fősikolák között 
jóelőre ossza el a gyakornaki helyeket. Ezeken a helyeken 
dolgozó hallgatók irányítását az illetékes intézetek végeznék. 

Osszegezve az elmondottakat, arra a következtetésre 
julunk, hogy a Szovjetunóban bevezetett élenjáró gyakorlliiti 
oktatás a gyógynövények és drogok ismerete terén is hatall)las 
perspektívái ·nyújt. Az előfeltételek nálunk is megvannak 
arra, hogy a példát átvegyük és a tapasztalatokat hasznosít
suk népgazda.ságunk és a szacialista s·zakembernevelés 
érdekében, Halmai Jánds dr. 

Az egészségügyi kiváló dolgozója · 
Rózsa Pál ·dr. az Országos Közegészségügyi Intézet 

gyógyszerészfőfelügyelője május l-én Zsoldos Sándor dr. 
egészségügyi rniníszter kezéből vette át »az egészségügy 
kiváló dolgozója« kitüntető jelvényt. A hivatalos lap· Rózsa 
Pál dr.~t mint önálló tudományos kutatQt említi meg, mi 
azc;mban tudjuk, ,hogy kitüntetett kartársunk kutatómunkája, 
több évtizedes tudományos tevékenysége mindig a magyar 
gyógyszeréSzet színvonal4nak emelésére irányult. Hisszük, . 
hogy pártunknak és kormányunknak ezt a megbecsülését 
a jövőben is példamutató munkájávril igazolja. 

Gyógyszerésztovábbképzés 
Megjelent: 

. L számo Vitéz István: Az oltóanyagok eimélete és gya
korlati alkalmazása (52 lap, ára 2.50 Ft). 

2. szám. Kedvessy György : Galenusi- készítmények táj é· 
koztató gyorsvizsgálata (76 lap, ára 5.-. Ft). 

3. •szám. Laszlovszky J 6zsef : ·Az ·egyszer ü szervetlen 
kémiai . analízis rövid összefoglalása (86 lap, ára 6.- Ft).. 

4. szám. Kovács László: Titrimetfiai alapfogalmak · 
(80 lap, ára 5.50 Ft). 

5. szám. Fritz Gusitáv: Gyógyszerhatástan (180 lap, 
ára 12.,--- Ft). 

6. szám. Karlouiti László és Mittelnian László: Gyakor
.lati matematika és fizikai vizsgáló eljárások gyógyszerészek 
számára (124 lap, ára 9.- Ft). 

Kapható: 
EGESZSÉGúGYI KIADO 

Semmelweis Könyvesbolt (~udapes~, . VIII:, 
Baross-u. 21.) 
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Olvadáspont meghatározása 
Míg a sze"rvetletJ.-~együletek felisrrierésere könnyen végre

hajtható és jellemző kémiai' vizsgál~tok állnak, ret;d~lkezé
sünkre, addig a szerves vegyületek Igen nagy_ reszenei nem 
istnerünk ·olyan eg'yszerű reakciói, amelynek segítségével 
félreéithetetlenüf ·azonosíthatnánk a . késZítményt.. Pt _ a 
barbitural (dietilbarbitursav), fenobarbiturál (feniletilbarbi~· 
tllrsav), norkain (a:nesztézin), ptokain (novokain),· egyes . 
vitamirick sth.- Ilyenkor legegyszerűbben az olvadáspont 
meghatározásával azonosítjuk a készí~ményt., . · · 

Valamennyi kristályos anyag jelfemzö tulajdonsága, 
hOgy meghatározott és aZ anyagra jellemző höfqkon megolva~. 
A megolvadás oka a- hőmozgás'; a hő hatására a kristály~. 
i-ács ban helyetfoglaló atomok rezgömozgása annyira_ .foko
zódik, hogy a ~zomszédos atomok, egymásb_a·' ütköznek, 
ezáltaLfelbomlik a kristályrács és a szilárd tést ·megolvad. 
Azt a. hőfokot, ain€.Iyen ez _·bekövetkezik; olvadáSpontnak 
neVeZzük. 

Az. olvadáspont meghalárazásánál lényeges,_ hogy ·azt 
lehetóleg kismennyiségű ·és vékony rétegben elhelyezett 
anyaggal_ végeZzük. Nag"ymennyiségű· és··· va~tag rétegben 
levő anyagnál-az olvadás nem figyelhető meg kellő pontos-

. sággat Vékony rétegben és kismennyiséggel végZett- meg
-határozáskor is e1húzódhat a·- megolvadás, néhány .fok különb
ség· is 'lehet a ·kezdődő és -teljes megolvadás között. Hogy 
melyik -. hőmérsékletet számítjUk olvadás-pontnak, -azt-_ az 
egyes_ gyógyszerkönyvek -az általános részben határozzák 
meg. A Ph. H. IV. az éppen -meginduló olvadás·hőfokát,
a Ph. Hg. V. tervezete az anyag megsüppedésekOr és_· a- teljes 
megolvadáskor észlelt két hőmérsékleti érték középér.~~két · 
tekinti- olvadáspontnak. A·· VI I I. Szovjet ·gyógyszerkonyv 
azt_ a höfokot érti az olvádáspor'lt a-latt; amikor a szilárd 
anyag teljes._ egészében cseppfolyóssá lesz, de _ ~~&jegyzJ, 
hogy a kezdődő,rrlegolvadás és:teljes megolvadás ko'?ott ket 

·föknál nagyobb eltérés nemlehet · ·" · · · 
Az OlVadáspOnt irieghatár?iásár~- többféle ·mód;zet isriit;• 

retes. A Ph. Hg. IV. módszerenek lenyege, hogy vekonyfalu, 
ú; n. olvasztócsőben előbb kis lángon megolvasztjuk a vizs
gált ·anyagot, majd aZ olvasztócső falára kikri_stályos~tott 

' készítmény olvadáspontját megfelelő berendezésben Ismetelt 
megolvasztással állapítjuk mCg.- Az eljárásnál_ el.őnynek lát
szik-,. hogy az- előzetes megolvadáskor mintegy kiszárítjuk. 
a készítményt. Hibája, hogy az egyszeri ~egolvadás utár: -a 
'kristályrácsban változás állhat be és a másodszori olvada~- '" 
pont már nem felel meg a tényleges olvadáspont-nak. Az· -1s 
hátránya, hogy a bomlásközben megolvadó készítménye~ 
olva.dáspontját -ilyen módon, nem- lehetett megállapíta~1,_ 
hiszen azok az első megolvasztáskor el bomlanak_ (p~. acehl~ 
sz8licilsav stb.). 

Az• általánosán használt meghatározási --módszereknél 
· a vizsgálandó anyagat kapilláriscsőben _{belső · átm~rője 

t mm-nél ,kisebb) a hörriérő.higanyt-artályának magasságáb?n 
folyékony parafin- vagy kénsav-iürdöbe helyezzük. Kavaras
sal -gondoskodva a fürdő egyenletes melegedéséről, addig 
rrtélegítjük a fürdőt, amíg··a kapillárisban:foglalt anyag 1Tieg
olvad. Az olvadást - a jobb észlelés érdekében ......,-.nagyító 

· segítScégével figyelhetjük _meg .. A meghatározáskor a fürdőt 
~~······ ·· • ·elözetesew·néhány-· :fokkal· --a ·-v-árható- ·-olv-adáspont-' alá :"m~le~--

gítjük, majd úgy- irányítjuk a melegítést, hogy percenken! 
l, legfeljebb _2 f-okkal emelkedjék- a hőmérséklet. Ilyen lassu 
inelegítéskor igen? jól ·megfigyelhetjük az_ olvadáspontot. 

A ·kapilláris segítségével történő meghatározás eivég~é; 
séhez igen -sokféle készüléket szerkesztettets:. -Gyógyszer-tan 
gyakorlatban igen könnyen alkahnazható az V. Gyógyszer• 
könyv tervezetében leírt készülék. A készülék, olyan kiöntő
nélküli 100 ml-es hengerpohárból áll, .m_elynek átmérője 
kb. 4,5 cm, magaSsága pedig 12 cm é!;> kb. 3-4 cm magasság· 
ban folyékony parafinnal van meg-töltve.- Rúgós'zefű ny_úlvá_
nyokkal a. pohárra olyan féínlap illeszthető, amelyerr átlóo 
iráriyban 'hároin ·kb. l' cm átmérőjű nyílás van.- A középső 
nyílásba a hőmérőt helyezzük, a két oldalsó -nyílásba parafa~· 
. dugó segítSégével-két üvegcsöVe t', ú. n. ?tartócsövet<c helye-

• RésZletesen lásd-: Karlovitz-1\fittelman : Gyako!-'lati 
matematika és fizikai vi:t:~ál() f:ljá~á.sQ)!;: cjl:Qii l;trosúrál;lan. 

.kifejezésben ·a -.:=.fonálkorrekció; u. o:::::: arimvossági 
értéke a hőmérő üvegének minőségétől és -a 
(bothőmérö, v·agy lemezes hőmérő) függ. AZ a 
sos _jénai üvegből. késZült lemezes hőmérő ese•tél>.~n 
A -»t0 « a liöméfőn. leohíasott hőmérsékletet a 
higinyfonál közepes hőmérséklet-é~, . az »TI 0« 

fonál hosszát ielenti. fokokban klfe]ez:~e~.iA~;[!~~~)~~~ megállapításakÖr úgy _járunk el, h~gy a , 
'"olvadásp·ontjának meghatározásakor a 

kiálló része közepéo,ek mégfelelő magasságban 
ú. n. segédhőmérőt helyezünk e]. A segédhőmérőn 
érték- jelenti a higariyfonál közepes hőmérsékletét_. " 

Ha pl. az olvadáspont meghatározásakor a 
245,5 ·fokot, .a segédhőmérő 31 fokot mutat és a kiálló 
follal hossza 250° (mert a hőmérő a -5 foknál merül a 
a tényleges- olvadáspontot a kÖ\Tetkezőképpen sziimi!jttk 

,~o,oool6· 250"· (245,5"-31") ~8,56" 
Ez a7-t jelenti, hogy a hőmétőn leolvasott értékhez 

8,56 fokot kell hozzáadni, tehát az anya:~~~i:r;~~ri~ 245,5" + 8,56" ~ 254,0@" (ez . a morphin · 
A fonálkorrekció értéke a kiálló fonál 

Í 0 -tk 0 hőfok külOnbség növekedtével emelkedik. 
kiálló fonál és t 0-tk 0 = 120° esetében 't =::" 1,9°; 
fonál és to- h 0 = 240 foknál 't= 7,6° vagy 300o _ 
~s r -:- tlf. o :=:= g60° es~t~b~n r!áf !' :7 17;1 o! 

meghatáro~ásával hemcsak az _anyag 
meg, hanetn az-· anyag-tisztaságától 

szemlyezett készítmértyek . olvadás
esetben alacsonyabb; 'mirtFa tiszta 

· Az alábbi ösSzeállításból láth<Ít~ 
anyagOt összekeverve· milyen lénye-
be az Olvadáspontban. (Acetanilid 

!35") 

Olvadás~ 
pontja· 

91" 
.108° 
111,5° 
!30-l 
!35" 
146° 

!52° 
!56" 
156° 
166" 

kevert .késZí imén v 
olvadáspontja · 

97" 
135" 
116" 

lll 0 

96° 
114" l. 118" 

A 

Ez a néhány példa olyan esetekre vonatkozik, amikor 
a tiszta· anyagokát l--'--2% tiszta fenacetinnel vagy acetanHid
del keverjük össze. Egészen másméretű lesz ·az olvadáspont 
csökkenés, ha nem _csak két ,anyag keverékéről van szó. 
Pl. ha a norkaint fenacetinnel szennyezett acetanilidíl<!l.. 
keverjük össze, a keverék Op.-ja 62°, ha pedig az acetanHid 
azofént is tartalmaz, a keverék Op.-ja 30° stb. 

Meg_ Kell jegyezni, hogy nagy általánosságban 1-2_% 
szennyezés az~ . -ami jól észlelhető olvadáspont-csökkenést
okoz. Pontos J;Ileghatározásoknál (mikro-olvadáspont) azon- , 
ban 0,25% .sZennyezés okozta változás is észlelhető. 

A keverékek olvadáspontját tanulmányozva megállapít
juk, hogy azt igen jól hasznosíthatJuk egymáshoz közelálló 
olvadáspont-ú készítmények megkülönböztetésére is, vagy az 
azonosság kétes esetekben történő megállapítására. Ha biz
tosan jó készítménnyelkeverjük össZe a. vizsgálandó anyagot 
és az így nyert keverék olvadáspontja megegyezik az anyag 
olvadáspontj ával, -akkor biztosak lehetünk a készítmény 
azonosságát illetően. Ezt használja fel az V. Gyógyszerkönyv 
tervez.ete az azonos olvadáspont. meghatározására. Hasonló 

-elven alapszik Koffler mikroolvadáspo'nt-meghatározás segít-, 
ségével történő analízi~e is. 

Az elmondottakból is láthatjuk, hogy a helyesert elvég
zett , olvadáspont-meghatározás segítségével könnyen meg
állapíthatjuk egyes szerves készítmények azonosságát és. 

· tisztaságát is. Kovács László dr. 

'A Liquor ammoniae anisatus bomlásáról 
l(özlemény a bmfapesti _Orvostudományi Egyetem Gyóg'yszerésieti Intézetéből -

A gyógyszertárban t_örténő ellenőrző_ vizsgálatok során 
gyakran. merül fel kifogás a Liquor ámmoniae ariisatus: < 

szemben, Ez a kéSzítmény ammónia* tartalom --tekinteté. 
felel a IV. gyógyszerkönyv. köv~telményéi-

gyakran a1atta van az előírt értéknek, -.Merül--
olyan · 

... ~ .....• 

így-jóbban bizto-

kívüL 
nagy ami bizonyítja, 

az eltartás közben bekövetkező arrimónia-

;B~őírt NH 3 
tart. 

1;%-2,04 
1,80-2,10 

1,62-1,67 
1,45~1,84 
1,49~1,93 
1,12-1,25 

1,70~2,10 

%-os l Középérték-
k , . . t_ől ~égenge-
- özep- -det-t %:.os 
:érték ·eltérés 

2;- 2 
1,95 7 

1,645 2. 
!,645 12' 
1,71 lő 
1,185 5. 

·1,90 10 

Irta : Szepesy Angela dr. 
Irodalmi adatok szérint (2) az ammónia:gáz elég állandó 

de igen reakcióképes vegyület. Hidrogénnel ammónium~ 
gyököt képez. 

NH3 + H· :::;;: -~ [NH4J · Ammóniumgyök, mint szabad· 
ammonium [NH·} ion lép fel vizesoldatban a következő 
két eg)renlet szerint :_ NI-13 +I-120 ~--?- NH40H 
N!-40H _,.,. )- [NH4] · +OH'. Mivel a víz kevéssé diSszociál, 
az egyenlet az ·alsó nyíl i'rányában tolódik el, ezért vizes 
ammónia-oldatban -kevés ammónium-ion és kevés hidroxil .. 

. ion van jelen. Ez illagyárái'za meg, hogy viZes olda ta gyengén 
bázikus tulajdonságú. 

A készítmény -másik alkotórésze az ánizs-olaj, amely 
főleg anetolból (80-90%} áll, azonkívül tartalmaz _még 
metilkavikolt, ánizsaldehidet és ánizs-savat (3). Az anetol a 
p. propilfenol metilétere, mely hosszabb idő után levegő 
hatásá:ra oxidálódik csak. Nem valószínű, hogy az illóolaj 
és ammónia között olyan reakció léphet fel, mely az ammónia~ 

. tartalom csökkenését vonnámaga után.- Az illóolaj és az ammó
nia között az elszappanosodás közönséges hőmérsékleten 
legalább 'is jelentős mértékben _nem niegy végbe. Ugyancsak 
nem tételezhető fel reakció az alkohol és az ammónia- között 
sem. Valószínű tehát, hogy ·a készítmény ammónia-tartal
mának· csökkenése annak illékony$ágára vezethető vissza. 

Ezen elgondolás alapján vizsgálataim az eltartás közbeh -
végbemenő változásokra terje~tek ki. A készítményt január 
hóban állítottam elő 2,08% NH3 -tartalommal. A vizsgála
tokat a __ következő három hónapban először kéthetéhként, 
majd havonként végeztem_. A meghatározás .az v. gyógyszer
könyv előírása szerint ·történt (bemérés kb. l g 0,1 mg-nyi 
potitossággal) me tilvörös-indikátor mellett. 

. A készítményt többféle módon tartottam el. L Szí_nig 
töltött üvegdugós 100 g-os üvegben, sötét helyen. 2. Ugyan-

.- csak üvegdugós színig töltött lQO g-os üvegben szórt fény 
·;ha-tásának kitéVe (ablak között). 3. Parafadugós 100 g-os 
\ü.v~gben- sz~nig töltve, sötét helye?:. 4. 100 g-os üvegdugós 
-fehg telt uvegben, melynek dugoJat naponta kb. 10-szer 
fél percre _kinyitott-am, hogy a gyógyszertári használatot 
utánozzam. Az eltartásra vonatkozólag- megjegyzem még, 
hogy az oldat kezdetben teljesen-megtöltötte a gyógyszeres 
üveget, majd a vizsgálathoz kivett mennyiséggel csökkent 
az oldat térfogata, tehát mind nagyobbJégtéri volt az oldat 
felett. A vizsgálatok során kapott eredményeket az I. táblázat . 
tünteti fel. · · 

Amint a fábláZa~ból kitüJ1ik, a liquor ammoniae an~satus 

13.3 



Eltartás módja , 
(kiindulás 2,08%) 

i. Sötét helyen üvegdugós üveg-
ben.- •••• -.·.- •.•••••••..•••••• -. 

2. Világos hely~n üv~dugós . 
üvegben ••••••• ~- ••••••• -.o-Ó 

3. Parafadugós üvegben sötét 
helyen ... , , ;; ... --- .• ,, __ ,, 

4. Féligtelt üvegdugós üvegben 
többször n)ritogatva ••. ." ..•• 

. Eltartás módja 

üveidugós félig telt üveg ---

Parafadugós félig. telt üv~ . , .• 

2,059 

2,049 

Rosszuleltartott -- _ .. __ --.-- 1,85r 8,57 1,689 

arriméniá-tartalma · 14 -heti- különféle ~ódon történt eltartás 
közPen--sem szenVed lényegeS -változást a 4._ kivételével. Ha -
qsszehasbnlítjuk a'z eredményeket a_ gyógyszerkönyvben 
feltüntetett értékekkel, akkor láthatjuk azt, hogy a IV; 
magy"J .. gyógyszerkönyv.·· követ~lménye. elég,. szigorú; .. ezzel 

-_szemben . a :különbözö_,- mó4okon eltartottak mindegyike 
~4 hét után is megfeld az V. gyógysZerkönyv szövegtervezeté
beh élőírt ·követelményeknek,: nem is -szólva azokról-a ·gyóg'y
szerkönyvekr61; .a:melyek _ ± 10% . eltérést _engednek _meg. 
Érdekes-megfigyelni az_t~ hogy a félig telt nyitogatott üvegbeh 
tartott készítmény maximális csöi5-kenése--is csak -5%--_volt.~ 
Ez·- a ·várt értéknél kevesebbr;tek 'adódott, ·ami·.azzal .magy<i
rázható; hogy-csak az üveg·dugóját nyitottam ki;· ugyaQ.akkor 
elmaradt a folyadék kiöntése, ami feltételezhető .. -hogy vala-• 
iniver nagyob.b:. ~:fi1mónia~veszteséget eredméiiyez. Azönban 
még .így- is valószínű, hogy az_ eltérés· -a kapott éredtllériytől 
nem·lesi nagy,: ha a,használat után jól elzárjuk az ,állvány-

. edényt_ és olyan_ nlennyiséggel dolgozunk, amely aránylag 
rövid idő- alatt elfogy.- Ha- a. kiilönbözö él tartási -rnódokat 
nézzük azt Hthá.tjuk; ---amint várható:is Vol-t·-:....... 

~l~~~~;tp;~~csot:··~k~~k:ien~.~·at~z~~;~r~~:r~~~~, _elzáit- sötét' helyen riagyobb cSökkenést 
azzal 

és. parafadug6s· 
haszn_41junk az 

Vizsgálalaim: megkezdésekor méghatároztam egy -1952. 
inájus.)-én v~~sgált' Liquor ammoniae anisatust is (akkor.a 
készitmény .l ,962-%f ammóniát. tartalmazott); Majd a. -készít--

, mé~y egy. részét félig telt parafadugós üvegben tar~ottam 
el -és időnként ·vizsgálatokat ·-yégeztem vele.--_ Ugyancsak 
meghatározfam a vizsgálatok befejezésekor az eredeti készít
ményt is.-A készítmény mennyisége kb. 1 kg, eltaftása 2 literes· 
üvegdugós .üvegben·- történt. Megvizsgáltam egy rosszul 
eltartott készítményt is'" Üvegdugós üveget_ használtam e~e 
a· célra, awnban · az üvegdugó nem zárt jól (a kísérlet~t ·a 
2,08%~os készítménnyel .végeztem): Eredményeim a Il.-· táb· 
lázatban láthatók. . · , 

. '_ _ _A táblázat ádatai sze:ririt · Ül52-höz· viszqllyítva __ tehát 
8 hónap. után is csak 5% volt az ·ammóniacsökkenés, ami :a 
további !4 hét alatt sem változott jelentősen. A félig telt 
paiafadugós:üvegben thár jelentösebb váltoZás állt be. A rosz-

1,01 

1,56 

2,02 

18,78 

2,058 1,0~5 

2,050 1,45 

2,039 1,94 

2;026 2,54. 

.. 

1;84~ 5,53 

1,514 27,05 

2,049 1,44 

2,050 1,45 

2,032 2,22 

1,99 4,32 

1,78 

0,9291 

sZul eltartOtt készítmény fokoz.a"tOsart vesztett 
tart~lmából, úgyhogy az 14 hét után már több- mint 
csökkent. , 

Osszefoglalás: . Különböző ·.módon 
-ammoniae anis;:1tus. ;'lmmóniatartahnát n::~~:~~I!~;;,~n:: 
megállapításra jutl:tatunk,- ·hogy 1 

nagyobbfokú csökkenésének oka: 
volta. Amennyiben a -készjtményt 
tartjuk el, még 14 hétmúlva.is 
úgyhogy a kéSzíhitény még 
könyv által előír'andó ±7%
ségben-- tartjuk el a kés'zitinéilyt; 
lesz -a c;sökkenés. Ép parafadugót-is 

-táshoz,- me rt, ennél sem következik 
rllint az üvegdugós üvegnél. Jobb a 

nyÚ;;g~Üm~ert a hő élősegíti ·az 
természe.tesen. · 

·Irodalom .: 

. J.·K:ülfÖldi 'gyógyszerkönyvek- - 2. Remy: 
öu:ch·der··anorganischen-Chemie· 19_31. --3. ·Lipták: 
szerismeret ·tQ40. 

GY 
Atriphos 

Az élettani kutatások rávilágitóttak 
mazékok fiziológiai -jelehtőségéte éS_ e 

- örVOstitdomfuly· . figyeimét · a 
. irányították. A kísérletek k:~~~~t~i~.~~~~~i;~-
·erős értágító. hatáSa ·vah~ s a 
ményre jutottak, hogy az a deuiltrifoszfát <n1,<7'"' 

vabb, mint az adenilsa:v •. A i~~~;~;~aiz:~:,;~~,~~~~ pontjába ker'ült és_ érthető, hogy 
készítmény is: megjelent .. -Atriphos.-·néven;;· A 
orvostudomány _rövidesen felisrrierte a 
ságát. Egymásután jelentek meg a 
közlemények .~z orvosi hipokban : 
Lehoczk_tj stb~ irták·.meg értékes 
kezeléssei kapcsoliltban. 

aderiözintrifcisiforsaV fiziQlógi_ás kcinY~ilsó~ 

ú. n•· »egyszeríí«·' 
· foszforsavb61, 

egyszerű. nuklein
ismeretesek. 
szénhidrát, 

szén-

·a 
illetve 

tnegnQvekedett 
nal1aJm,,saoo. :munkát-. ró_; 
véJre!látiisr:av~- sz:ük;sége 

jutott adenozin~ · 
erei t, igy, a szív-_meg

vérkeringésb'e- jptott 
kapilláris · etek~t _iS: 

vérk"eringés fenntartáSa·· és iÍ"ányítása a_ siiV· és -a p_eri~, _ 
érrendszer pontosan _ szabályozqt.t összműködés~től __ 
Fenntartásában· és s:~;abályozásában .az_ adenozillc 

osz.for·sa•m,Jk j~lentös- szerepe. van.·---Az adenozintrifoszfor:
szervezet önmaga által termelt legfontosabb_ értágítója, 

ü~::~:,,~f,~:~~~f'r!~perifériáserek~t_'egyarál}t t*gitja, ily mód~n. 
:, rend~zer szabályo!-ó folyamataiban -nél-külöz-. 

orvostudorilány 1 hath3tóS _fegyvert 
szívmüködés_.réndellenességeinék 

rendellenességeinek 
számátlak 
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mazó dobozban hozza forgalomba •. Egy ampulla (l ml) 
10 mg izatr.-- adenozintrlplwsohoricum·-ot tartalmaz. Adagol~a 
intramuszkulárisarr történik. Paroxismalis tahicardia eseten 
igenlassanintraVéitásan is adhatja a.z or·vos. Többnyire másod
naponként kap a beteg egy-két ampulla Atriphos-t. ·Egy kúra 
általában 30 ampulla. 

Sásonyi István 

Megalakult szakszervezetünk 
Budapesti Bizottsága 

A Szakszervezetek OrsZágos T anácsa Eln.ökségének és 
szakszervezetünk Központi Vezetőségének határozata alap
ján megalakult az Orvos Egészségügyi Dolgozók Szakszer
vezetének Budapesti Bizottsága •. Ez a _bizottság a Budapesti 
Pártbizottság útmutatásai alapján, a_Fővárosi Tanács egész
ségügyi osztályával .szoros ·együttműködésben _dolgozik és 
ezzel lehetőséget nyújt ahh~z.· hogy, szakszerv~ze~~r:k átfo
góbban és magasabb színv_or;alon tamass~a al'-!- fovar9sunk 
egészségügyének átszervezeseveJ kapcsolatos 1doszeru fel· 
adatait. Ennek előfeltételei_, -hogy rninden vonalon megvaló
sítsák a te.rvszeríí munkát, megjavítsák a ·szakszervezetek 
·vezető riiúnkáját, hogy az iránYítást közelebb vigyék -a~ alap
szervekhez, munkájukból kiküszöböljék a bürokraüzmust 

. és útmutatásaik közvetlenebbül érvényesüljenek. Ez egyúttal 
a Budapesti Bizottság feladata is az összes alapszervek meg-_ 
segítésében -és tervszerű központi irányításában. I,~Y a _J~u~a
pesti Biwttság feladatai köZé tartozik 'az_ egye}or~. kl]_elolt, 
néhány hónap múlva rnegválas~tandó Gyó~y~zereszt ,Alb!zc:tt
ság munkájának egybehangolasa a szoctahsta egeszsegugy. 
kialakításának- egyetemesebb célkitűzéseivel. Kárpáthy Imre 
dr.--a .. :BudaPesti Biwttság elnöke hangsúlyOzta: a gy~gy.· 
szertári dolgozóknak tudniok kell, hogy szakszervezetunk
ben ai orvosokkal és a. többi egészségügyi dolgozóval együtt 
ők is az- első vonaion harcolhatnak a szecialista egészség
ügyért. A Budapesti Bizottságba Szentmiklósy Pál gyógy: 
szerészt is beválasztották, ő az öSszykötő a szakszervezeti 

' irányító szefv és a gyógyszerészi albizottság között, amelynek 
- elnöke is helyettese J uhay Gizella.- Az albizottság_ tagjai : 

Bauer Jb~lya Benkő András, Csölle Gyula, Gaskó Lászlóné, 
Gond.a Ist vá~, Jakab Józsefné, J anovitz Iván, Rajcsányi 
ErZsébet és "Réti Márton. Szorosan és s:~;ervezetten együtt 
fognak működni, aminf ezt az első értekezlet meghatá~ozta, 
a Vállalat pártszervezetével és vetetőségével is. De eppen 
ebben az n/·. szervezetben még teljesebb alkalom- nyílik .a 
jobb betege látás érd'ekében. az orvosok és ,gyógyszerészek 
közös munkájár_a., . · . ~ " , _ 

· A Gyógyszeresz Szakcsoport legutóbbi osszvezet?segt 
értekeztetén már az új szervezet erősítése jegyében valasz
tották, -meg a »Szocialista Eg~sz;ségügyért«-Bizottság elnöké
nék Schiller Ernőt, új tagjává p"edig Kempler Kurt dr. szak
felügyelőt. Ahogyan szakszervezetünk jelenlevő képviselője 
kifejtette, a -Szakc-soport »Szocialista Egészségügyért«-Bizott
ságának feladata: a sZákmai tartalmi irányítás, az új s~
cialista ·gyógyszerészet kialakítása - jó szempont?k felvet~
sével; --új káderek ;bekapcsolásával. Szervesen tdetartoztk 
egyetemeink bevonása is ebbe a feladatkörbe, a gyógyszer
tári munka hiányosságainak kiküszöbölésére. Tág .teret kell 
·adni minden ilyen irányú kezdeményezés kifejlődésének; töb
bek között új' rnunkamódszerek, a swcialista munkamodszer 
kimunkálásánako. Amikor a szakcsoport -egész vezetősége 
segítséget ad, hogy a »Szocialista Egészségügyéri«-Bizottság, 
műk()dése mind széleSebb szakmai tartalommal gazdagod
jék; Valójában 700.0 gyógyszertári dolgozó munkájának meg
"javítá_sát, a -mind magasabb ~zínv.onalú gyógyszerkészítést 
rnozdítja elő. _ _ _ _ __ . . 

Lényegében ezeknek a szempontoknak kell irányítaniok 
(szapora ·szív- ·~ ai albizottságok minden reswrtjának felelőseit. . 

összehúzódás)- vagy \ Ugyanezen az ülésen_, komoly érdem'ei elismerése m_ellett, 
elfogadták Végh Antal dr. lemondását a szakcsopOrt főtit
kársá:g'áról, azzal a kéréssel, hogy különösen a gyógyszerész
tovább_képzés terén adjon meg a szakcsoportnak minden.támo
gatást. A vezetőség határozata értelmében a jövőben Andriska 
József dr.látja el a főtitkári teendőket. Az értekezlet-legfőbb 
tárg)ra különben »A Gy_ógyszer~z« negyedévenként megjelenő 
tudom:~nyos mell~klete Vf!lt. -~nnek szerkesztésére még csak 
feltételesen választották meg a szerkesztőbizottsá-got, hogy_ az 
amint a Tudományos Tanács végleges enged~lyét niegkapju 
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aZonnal egybehívható legyen és: megtegye áz előkészületeket 
a lap első számának összeállítására és a tervszerű szerkesztői 
munka elindítására. Ezzel szaklapunk legközelebbi számában 
részletesen. foglalkozunk. Néhány hozzánk intézett kérdésre 
azonban mármost -válaszolunk. A- szaksajtó-törzslapja ezután 

- is a gyógyszerésztovábbképzés szolgálatában áll, az eddiginél 
jóval tervszerűbben ~ de nyitva állnak a lap hasábjai min
den gyógyszerész, minden gyógyszertári dolgozó elméleti 
és gyakorlati problémáinak _.felvetésére és megoldására_ is. 
Minden olyan kérdés megvitatására, ami az új Budapesti Bi· 

- iottság keretében az egész szakmát közelebbviszi a-szocialista 
gyógyszerellátás, a szoci.alista egészségügy megvalósításához. 

Vizagáznak a budapesti 
továbbképző-tanfolyam hallgatói 

A múlttal szembeo -komoly -haladást jeleritett áz, hOgy az 
EgéSzségügYi Minisztérium Budapest~n megs~rvezte _a rend
szeres továbbképző_-tanfolyamokat. .Tapasztalatból ·tudjuk, 
hogy minde"n oktatás sikerébE;-n _ milyen fontos szerepe van a 
beszámolóknak, a számonkérésnek. A magyar gyógyszerészet 
történetében először- fordul elő, hogy továbbképző-tanfolyam 
látogatási bizonyítványának kiad~sát a Minisztérium''vizsgá
hoz köti. A vizsga tárgya: az eddig megjelent továbbképző
kiadváriyuk _ közül a kvalitatív analízis és a- galenikuniok
viZsgálata brosúrák alapján kidolgozott kérdések. A kérdése
ket a vizsgára jelentkezők kellő időben kézhezkapták. 

A 4 hónapostanfolyamon az volt a cél, hogy az V. gyógy_~ 
sZerkönyv fogadására előkészítsük a kartársakat, és fel~ 

_ frissítsük a gyógyszervizsgálati elméleti és gyakorlati ismerete~ 
ket . amiket eddig általában- gyógyszertárban nem végeztek~ 
A ·beszámolón erinék a célnak megfelelőerr főként 3lapismere~ 
teket és az egyszerű laboratóriumi müvelet~kben való járt<~;s·. 
ságot, tehát azt_kívánjuk, hogy a vizsgázó ehnéletileg és gya~ 
kodatUag is felkészült legyen arra, hogy a- jelenleg is már 
fennálló vizsgálati kötelezettségének meg- tudjon -felelni; 
- A ·követk:eiőkben -nagy vonalakhan iSmertet~m a: galenú~i · 

készítmériyek vizsgálatáról tartott : beszámolót.- A .Vizsga, 
gyakorlattal egybekötve beszélgetés formájában folyik. A vizs
gázó kap egy galenusi kész~tményt, melynek nevét feltüntet·-. 
jük. Megemlítem, hogy minden készHmény az_ V. gyógyszer· 
könyvi szövegterv szérinti összetételű. A vizsgázónak először 
organoleptikus és makroszkópos vizsgálat alapján véleményt 
.keU ·t_nondania arról, hogy_a készitmény azonossága valószínií~e 
és e vizsgálatok alapján. általában !p.egfelelönek tartja~e azt. 
A tanfolyamon tanultak és a gyakorló gyógysZerész anyag
iSmerete segítségével már -gyakran e_nnél a vizsgálatnál 
rámutatnak 'az eltérésekre.--Néhány esetben a -jelzést_ől-eltérően 
más, de hasonló készítményt _adtunk . ki. (Pl. coffeinuru 
natriumbenzoicum helyett ·coffeinum_ Jiatrium salicylicum~ot, 
vagy _extractum_ ·strychni siccum _helyett_ extr'!'. á}oe~d-_ s!b-);_ 
Ez a vizsgálat -voltaképpen szoros kapcsolatban ali a gyogy~ -
szerészi gyakorlattal, -mert a tára mellett dolgozó gyógy
szerész- is e tulajdonságok alapján győződik meg elt)ször:_-·a 
késZítmény azonosságáróL Több esetben meg nem engedetten-
Színes· _(pl. zöldessárgaszínű alumíniurfi·acetát~ia:rtarát-oldat) 
vagy .zavaros,- esetleges--csapadékos készítmények,et adtun~ 
vizsgálatta (pl. tinktúrák, -ólorilecet stb.-). 

:·•·'"'···• .. l>eno~A~ö·~~d~l'~~;~:/:,·,~is~ám~;e:lr0n~iek~ke~JI~l '.aa31k~:e~·s:;~zítrnény -el tartása _köz-;~ ~kizár:ási.-lehetőségét;-----
tehát .a ·szabályos eltartáS módját. _ 

Ezután az előVizsgálat következik (lángreakció, oldódás, 
kémhatás), de ezt m~r a brosúra szövege segítségével végzik 
a vizsgázók. A továbbiakban a készítményt leírás alapján 
alkalmas reakció_val_ azonosítani kell. A vizsgálatok elvégzé:;e 
közben megbeszéljük az egyes jelenségeket és arról igye~s:ün~ 
meggyőződni; hogy a_ vizsgázóban megvan-e a laboratonurol 
készSég és a· jelenségeket tudja-e értékelni. 

A vizsgálatok közben felmerülő ilebézségek leküzdés(!. 
és egyes müveleteknek egyszeiü körülm'ények közötti meg
oldása fontos a gyakorlat számára (pl. abepárologtatás módja, 
eínulzió-elbontás stb.). 

A gyógysZerkQnyvi siöVeg ·alapján néhány egyszer,ű 
tartalmi meghatározást kell magyaráznia a vizsgázó na~_ es 
egy feltételezett vizsgálat eredményét. azadatokból ki kell 
számítania, 

A vizsgákon .megfigyelőkkel rendszeresen 
milgát az Egészségügyi Minisztérium és a . 
Központ. Meghallgatták a vizsgákat a B1;1dapesti 
Vállalat vezetői is. 

A vizsgák az eddigi tapasztalat szerint jól. me:~tli'-k;i 
hallgathatom el az egyéni. impressziómat, 
hatott rám,- hogy idős kartársak is, akik 35-40 
hagyták el az .egyetemet, milyen buzgalommal, er•rre~:lö< 
és általában szép eredménnyel készül~tek -fel a ,;;··c:··.· 

Azt hisSzük, hogy a~- tanfolyarnon~:K~~~·~Ef:~.Sl~ mértékben elősegítik . a részvevőket 
munkájukbari és· ezáltal a gyógyszerészi 
javításában. · 

ÚJÍT ÁSJ 

annyit 
ság. a 606·os 
Kipróbálták és 
nem szeromértékre 
csak benne van ai 
.akarunk távilágítani, ahogy'an 
egy_ negyedórára birtokábavétte 
és a sz inte t üreimetlen kérdéSt 
hatunk már ezzel a 

Hunfalvi Géza 

· Recepturai porosztó-készülék 
KiVitelező Vállalat ·elkészítette Htm~a!~ 

''por6sztó-készülékének 
iyé'gy,;zertár Vállalat újítási 

por a 
hull. A 

mozdulattal lehet húzni a 
a ·pormennYiség, teki:rüet. -annak 
tapadó jellegére, azzal a pontossággal· el, 
a -tabletták, ·pontossága tekintetében megkívánunk 

-enge'detr 'riüiXiíriális· éltéréSek-határain belül . . . A 
könnyen tisztítahó. 

A- modell alapján 
és azzal valamennyi 
oldódott_ egy régi 
mli.nka, hanem 
jelentősége 
gyakrabban 
letes 

A készű/ék tartozékar:--
1. Szabályozható térfogatú porvályú, 
2. Portölcsérekkel .ellátott ösztóvilla, 
3. Simító lapoc, 
Az osztóviliának tartólemezén hosszliban egymás 

ragasztott kapsZutákat has~. 
egyszerre húzunk fel a por-

Az elosztandó pormenny'ise·gét- --a pOt --me.nnylségéTiek 
megfelelőerr a s:z;einmérték , szerinti · térfogatra -beállított 

szórjuk., A vályúban levő port _elegyenget-jük, __ _ 
az .osztóvillát_ a két vezetőtámaszték segítségével \ 

a porvályúba toljuk. Az osztóvilla tartólemezét a vályú ~ 
Ielső pereméhez szorítva, a _készülékei átfordítj1;1k, miáltal 

.· vályúból az osztólemezek által tíz egyenlő részre osztott 
a tölcsérekre felhúzott kapszulákba jut. A porelosztás, 

kaps2:ul:ókl1a töltéssel ·együtt, a kéSziilé:kkelm'át kis--gyakor~
idő alatt végezhető el. A portölesérek 

felületeme:gfelelö kefesorral egy mozdulaltal tisztítható. 

Pf:.ijenmypuaR !fiaco601U-laR -MawuHa Ó/Ul nopowFw. 
llpen_npHHTIIeM Jl.Jlff HCIIOJIHeHHH _paUHOHaJIIHÍa-. 

Illifi 6I>L'I3- H3rOTOBJieHa MO;l{eJTh IPaCOBOliHOfi MaiiJHHbl 
JlJHI nopoum~ rro · ~nTenapy feaa XYHtPa.rrnnn. 8ToT 
llpH6op IWMHCCHH . JlJIH llpOBepHI1 pau;HOH3JIH3an;Mfi. 
rrpnrr.aJia KaR pauHoHaJinaau;Iuo; ÜIIbiThl B arrr~~ax 
IIOH33hlB310T, 'l!TO 3TOT OCTPOYl-U-IO HOHCTpyHpOB<iH- ' 

. HI:ait IIpHÖOp 06ccrreqimaeT T01IHYIO H ŐhiCTpVIO noaH
pOBHY rropomRon. OH coeTOl-IT Ha rHJib3hl, nÖpoHRH H' 
paa)leJUITCJIJI. 06>r.eM rHJib3hl MOiHHO MCHJlTb liO aa
RIIClfMOCTH OT H:O.TII-IlleCTEa IIOpOIIÍRa H C llOMOID;biO 
paa.n;emnemi rropomoH MOiHHO paaJJ:eJUITb Ha ol(H
HaHoBMe .I(o_ahl. Ha rrepenepHyroro npn6opa yme 
paaneJieHnnlli rroporno:n. ChiilliTCR n HarrcyJihl, npnrmeeH
Hhle H BOpOHI-mM. 8TIIM rrpn6opOM IIOpOIIIOR MOíRHO 
pa3!J;e,;IJITb C TOÜ TO'IHOCTblO, _ROTopyiO Mhl Tpe6yeM 
OT Ta6JieTOK, He3a"BMCMMO OT lWHCMCTeHIJ;IUI IIüpOIIIKa~ 

Recep~uren /ür Putververteilungszwecke. 
Das »Neuerungen Ausführende Unternehmen« verfer7 

tigte als Erfindung des Apothekers Hunfalvi Géza das Modell 
eines Pulververteilungs-Apparates für die R.eceptur, wel
ches als Neuerong durch den Neuerungsausschuss des· Buda~ 
pester Apctheken Unternehmens anerkannt wurde- Die in 
den· Apatheken ausgeführten Versuche haben .gezeigt, dass 
der Apatheker mit dem geistreich konstruierten Apparat 
ein solches Werkzeug in die Hande bekommt, welches die 
Bedingungen Iür eine exakte , Pulverdosierung sichert und 
gleichzeitig eine rasebe Zubereitung ermöglicht. Als Be
standteile dienen eine Pulverrinne und eine sogenannte 
Verteilungsgabel ~it PulVertrichtern versehen. Das Volu
men· der Pulverrinne kanll entsprechenQ der Quantitat des 
zur Verteilung gelangenden PuJvers geandert und das hinein
gestreute .. und auf- ein gleiches Niveau gebrachte Pulver; 
mit einer Verteilungsgabel in gleichmassige Teile geteilt 
werden. Vom umgestellten Apparat fiillt das verteute Pulver 
in die, auf den Trichter gefestigten, gek1ebten Kapseln. Die 
geklebten KapsellJ- könnerr mit einer einzigen- Gebarde auf 

· die PuJvertrichter geschüttet . werden. Mit dem Apparat 
kommt die PulverquantitM - ungeachtet deren rallenden 
ader haltenden Eigenschaft - mit einer, bei Tabletten 
geforderten Prazisitat, innerhalb der Grenzen der erlaubten 
Maximalabweichung, zur Verteilung. 

~ érlegbeszámoló 
A Budapesh Gyógyszertár Vá113lat 1953. május 8-án 

taHotta ·meg elsO negyedévi mérlegbeszámolóját. Ez a késői 
időpont már egymagában is megmagyarázza, hogy a beszá~ 
moló megtartását hány"külsö körülmény akadályozta. Hozzá
járult ~hhez, hogy a méclegbeszámolót Ruzsils József igazgató 
mondotta el, akinek az elmúlt negyedévben még nem volt 
irányító szerepe a vállalat élet~ben. Idegen volt az anyag 
a -főgyógyszerész számára is. Nyilván ez volt az oka, hogy a 
közel másfélórás beszámolóban nem érvényesülhetett _eléggé 
a szakmai és másVonatkJzású mum<a kollektív egybehango
lá<>a. Kár volt, hogy ezt a nagyszabású és terjedelmes értekez
letet, valószínűleg technikai okokból, nem vasárnap délelőtt, 
-hanem este, munkaidő után rendezték meg. Ez lehetett az 
oka annak is, -hogy alig néhány hozzászólás hangiott el. 
Pedig a beszámoló még így is alkalmas lett volna szélesebb 
vita kialakulására, mivel az nemcsak statisztikai adatokat 
·sorolt fel, hanem nem egy helyen az utat is megniuiatta a 
még teljesebb eredmények elérésére. 

A B. Gy. V. igazgatója mérlegbeszámolójában Jé
nyegé~~n . mindenr~ kiterjedt, r am~ről_ besz.~lnie kelle7tt: 

;A pohhkai helyzet ISmertetese, arbeveteh tervunk 1952. _ev1 
/teljesítése~ árukészlet, l).álózatfejle<>zt€s, takarékosság, pénz- -
gazP,álkodás, szacialista juttatások, a számviteli-, pénzügyi
o_sztály, a statisztikai- és beruházási-csoport, a munkaügyi~, 
a- bérelszámolási-, az anyaggazdálkodási-osztály, valamint 
a leltár~brigád müködése. Ezután került sor a gyógyszeré
szeti és- a szakfelügyelői osztály munkájának értékelésére. 
Részletesen foglalkozott a gyógyszertárak »Szocialista Egész
ségügyért«-mozgalmának kimagasló eredményeivel, ennek 
keretében az újítási mozgalom lendületes előretörésével és a 
takarékossági mozgalom hibáival és· eredményéivel. Beszá
molóját· így fejezte be : 

., 
i 



»Remélem, hogy a vállalat dolgozói· átérezve -.épÍilö- · 
szacialista hazánk iránti kötelezettségüket, még _megfeszí~ 
tettebb és lelkiismeretesebb- munkával fogják előmozdítarii 
a még jobb gyógyszerkészítési és ennek folytán a jobb gyógy~ 
szerellátást. Vállalatunknak elsőrendű kötelessége, hogy 
biztosítsa_ dolgozó népünk egészs~gét. ·E feladat megoldásáhöz_ 
szükséges, hogy minden dolgozó átérezze·: népi demokráciánk 
bi~almi feladat elé állította,· amikor a gyógyszertárakban 
beteg dolgozótársainak gyógyulását segíti elő.« 

A felszólalások folyamán Stéger József az adrniiliszhá
ciós hiányosságokat teszi szóvá, Dávid Agoston szakfelügyelő 
a gyógyszerésztovábbképzés jelentőségét _hangsúlyozza, az 
új feladatokat : a kötelező azonessági viZsgálatok mellett 
a jövőben egyes kvantitatív meghatározások elvégzését- is. 

Dvorszky Ferenc, a Gyógyszertári Központ igazgatój" á
nak beszédéből köztünk néhány részletet. Ez a felszóla ás 
azok- közé a ritka megnyilatkozások közé tartozik, amelyek 
az· építő bírálat erejével és szellemében a még jobb munka 
feltételeit is megteremtik, és arra .mozgósítanak: 

Igaz, őszinte köszönetemet fejezem ki a hálózat dolgozói
nak áldozatkész és igen /,.ó munkájáért, amit a dolgozó
társak az ·elmúlt hónapok an az influenza-tárvány idején 
kifejtettek. Igen gyakran _magunk is meggyőzödtünk arról, 
hogy milyen körűlmények között álltak helyt a· dolgozók 
a gyógyszertárakban. Ez és a vállalat egyéni munkájának 
értékel~se kívánják, hogy szóljak. Ez a dicséret, amit kiérde--

~ meltek~ további jó munkára kötelez. Feladataink közül néhá
nyat teszek szóvá: Az első a takarékossággaL és népgazda
ságunk fejlődésével szarosan össze-függö -intézkedés.- Gerő 
elvtárs november 29-i beszédében. jelette a készletekkel 
való helyes bánásmódot meg kell változtatoL Egy-egy: ilyen 
megnyilatkozás végrehajtása mindenki számára kötele"zö. 
A _"!ni területünkön ez azt jelenti, hogy a Budapesti "Gyógy
szertár_ Vállalat a decentralizálás következtében megkapta 

_a ·raktárat, hogy egy szervként működjön. Ez a- ],<.őrülmény 
előírja, hogy ne tartsanak olyan készleteket a gyógyszertárak, 
mint" amilyenekkel ma is rendelkeznek. Természetes, minden ; 
készletnek, amelyre szükség van, ott kell lenni a gyógys7.er
tárban. Ennél több azonban nem lehet, mert fölös készletek 
tárolása pénzt von el vállalatunktól, nemzetgazdaságunktóL 

A- másik a szamai murika m~gjavítása. Ezen a terülew 
ten- komoly lépést tett előre a vállalat.· de ez elsősorban .a
hálózat dolgozóitól függ. Ami rajtuk kívül álló körülmény; 
az a vezetőség feladata. 

Feladataink közé tartozik az adminisztrációs. -munka 
megjavítása. Ezen a területen legyenek segítségünkre. Üröm
mel hallgatt<~.m az újításokat, a mozgalom felkarolását, len
dületét. és eredményeit. Az eddigi java<>latok azonban nem 
voltak komolyan használhaták a gyakorlatban. Az Egész-
9égügyi Minisztérium május l~i ünnepe alkalmával 9 gyógy
szertárhálózati dolgozó részére adományozott kitüntetést. 
Ezt, amikor átadtuk a kitüntetetteknek, visszapillantást 
téve összeállítottam néhánY számadat ot, felmérve · azt az 
utat, amit a gyógyszertárak államosításá~ól megtettünk ... 
A gy_ógy_szf"részek~t csak annak a mu:O.kának elvégzésére_ kell 
fenntar~;muhk, amelyhez- feltétlenül gyógyszerészeti ismeret 

. szükséges. A gyógyszerészeknek kell kinevelniök a közép
kádereket. Ezt szeretném a. szívekbe vésni. Foglalkozzanak 
szeretettel,'' türelemmel a középkáderekkel. 

. teszi a káderek · 

a gondjaira 
berendezési -tárgy aiért, 
leltári értékelést. LáHam, vannak különbözetek. 
san nem .hiányosságról, hanem különbözetró1 
A- gyógyszertári forgalomban jelentkező többlet éppen 
olyan rendellenességet mutat, mint a hiány. Normális kezelés 
me11ett ilem képzelhető el többlet, sem: hiány. Ha mégis'
többlet van, az első vagy második leltár volt rossz, vagy -idő· 
közben olyan jelenségek következtek be, amelyek nem kívá
natosak. A vállalat vezetőj.ének a hibák elkövetőjével szemben 
el kell járnia. Nem kívánatos, hogy ez egyes dolgozók ellen 
eljárást Vonjon maga ·után. Nem szeretnérn, ha a dolgozók 

_félreérten ének. Az államfegyelem kötelező betartásánál 
fogva a rendeletet senki figyelmen kívül nem hagyhatja. 

Ezt itt tárgyalni není l~het, ·azoriban· egyeS """''""'" 
szűkebb létszámú felelősvezetői értekeZleteken 
meg az elvtársak, keressék a m~goldási módokat, 
probléma rövidesen- napirendre fog. kerülni .. -~ 

Most néhány más dologról szólok. Mi az 
járjuk, azonban olyan mértékű híirre~~k~l~Óil~~~~:sitflj 
budapesti váHalatnál, sehol sem h 
viszik a híreket, persze a dolgokat megmásítva, megnagy 
viszik tovább. Tud juk, hogy mindenki mást- tud 
- így torzulnak el· az események . . . Azt hiszem~ 
dicséretet érdemlő munkil, a kartársak 
egészen el kell hogy- foglalja a 
ilyen hírterjesztéssel foglalkozniok. 
magatartás a .jó kollektív ~~j~:~á~,~~,,é\::~ 
volna, hogy megszünjön a »fúrás«. 
désró1, mert ezt a fúrást és azokat, 
emelni a hálózat ból. úgy látom, ezek a~a1~,f~r~~:z:: ~~lf, komoly munkát. A Függetlenségi Népfront 
Nem nézzük, hogy amúltban. mi volt valaki; az, 
jával ·hitet. tesz 2.mellett,- hogy a .demokrácia 
magáévá teszi, annak -kormányzatunk biztosítja 
Ez érvényesülni fog nálunk is . . . Természetesen to1rab,br. 
fennáll az a követelmény, hogy _a kommunjsták 
a munkábah. Magatartásukkal_ mutassanak 
nak elvtársi segítséget azoknak, akik lernar·adtak 
versenyben, magatartásukkal ösztönözzenek 
nek jó a munkához való viszonya, az illind 6fi~~~;~:;~~~;~~ 
vesz részt ötéves tervünk teljesítésében, a 
építésében. 

A továbbiakbankána Béláné, a Szakszervezet kénvisel.őié 
azt kérte, hogy a .szakfelügyefők fokozottan mr>zgósi·tsmrr'al 
a »Szocialista Egészségügyért«-mozgalornban a 
senyre: 

Andriska József. dr. a 106-os-_ gyógyszertár f. 
megemlíti az olvashatatlan vények. e1szaporodás<\t 
állapítja, hogy miildent el kell követnünk -a 
kiküszöbölésére- a zavartalan 

Azután 

Központ · 
elismeréssel_. 

-~z értekezleten Lipták JóZsefné, az egéSz;ségügy 
dolgozója elnökölt és kívüle még több gyógyszerészt ért 
megtiszteltetés, hogy- a vezetőség közölt fenn .ülhetett 
emelvényen. -
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