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Többe~nek: A gyógyszertá1·l üze~idő1be.n, jelen eset~en

i·eggeJ: 8-tól délután •4-ig rsemmiféle pótdi" ne
,
'th ttó f 1 A
.J
m szaml', ~.
e„
z ügyeletes gyógyszertár d u„ 4-tŐl este
9 ,'Ha~ lü,% fel.árat, este 9 órától reggel 7-ig 25
s~az-M:lk i;Ia.rat ·számithat, Kézi eladásnál a békeb€ili 510
f1ll„ ( atszamltva ma 1 66 fxt.) felszá.."llitható,
:· J.

B~ja.

Jelentkezz_en i11ásban

s~kszervezetünk

~téz_ob1zottsagánál, !kérje.„ ha.gy a 'már j·elentkerJÖk közé
Ont lS vegyék fel
(M.)

.Dr·. L I. Az e:miiitett ké1d:ésben rtes~ék az. illlető maga\ iseletéről (politikai etc.) részletes leirást adni. (M-.)

Többeh"llek„ A~liandóan kapjuk az iérte~i(béseket és
sokszor felhábo.rodó tHtailrozásokat a
,
'. di h
l' „
meg min g e_
yu '"'On 'e"-0 n,yHas-faseista gyógJtSzerészek miatt
Megé1 tjük a felháborodá:sdk•at, de ism~~€lten csak
arra utal~k, a~~- már oly süiksz-01 hangoz-tattunk, hogy
e~sze1~ m1ndekire 'So:r kerül! Az, hogy az eddigi igaz;olló
1
Á·1T 0 1, h."
l.Hzottsaigok
adatok ffi· bizor:E'ri-1·'·
.
· -''"vt::ih.
lJan,. f e1mentetttir.:.
va1·a:k,1t~ nem jeler{'oi azt, ho.gy ujabb :bejelentés után ne
vegyek ujra elő annak az ügyét aki k'1cs11sz-ott
, ..
rőn,.
'
a ~zU··
l „k..

. Az

u_j

igazoló rendelet l1övidesen napvilágo1t Uát és
a rb1z.ottsagiok
megilrezdik: anüködésüket
A. v·cl"k
. mrg·
•
•
.
„
I 1e en
hu,Jt ~y1lasok és ha:S'onl'ó~ előibb-u'Lólhb sor1 a kerülnek
.. G~~du~ van minden olyan gyógyszerré.sz-re, akik elkl~.vei ~iéik mmdlazokat a n!épel.Lenes cseíl.iekedeteket ami
1'll1att felelősséggel taitoz.na:k
'
Addig is több szerénységet !kérünk, ne legyenek: egyEZ€rre oly hangos demokraták, mert ez a szerep roszszul
iá.Dl1 nekik e's ha i""'p 1m,a
·. t os. em bere·k el i.s·
• h1sz11~
. . ne·
.
ki!k_ az utolB'Ó időklben oly sokszoI megjátsz-ott , de~ok
ratllkus s.zierepüket", nú az lállm'rC alatt iielisme~ jük az
1'340-44--es ~ga7i arculatukat.
·
'
~~l'Y.ám_k szennye el kell, hogy itiindiön a iközléJle-i:lből
ezt
kovetel1
1
,
... „
.
..az uj tisztulltabb ~evegő, de pe'lid'aegyena
JüVore is, lbuntetlenül többé ne.."n lehet azi orsz.' t ,
pusztuJ.:ásba do""ntelll·
a.go \ eg.

.

G Gy.. Nyiregyháza:
küldje (Cimünlk:re

(M)

Kérdéseit

lsmétel.ie

meg, s

F·. J. Kevermes: Kissé elkésve u.gyan de m"'i '-'·o·
T··k k/ • •
,
" vo ru •
zo;Ju. ier.~er~. dr„ Hantos kartársunk részl'etes tudomanyos len:·asat a Tannin alb„ &erat. k!éiszités'éről
P. N. A sz.a1k.sze1vezet nem egyes emberek hanem a
köz-0~.~~é·~- érdekeit képviseli„ Egyetlen lépés~ se~ teszünk
egyen1 ugyekben
Ha nem 'tudruá: a .<::z~ks7Jervezet a
1nunkavállalóll összessége„ L'é~j-ogosru1tsága: a mindenkori
munkásság szocirá:Uis joga1rnak me:gvédJése és életszinvonalá~ak fölemerése.
ön vis·zonrt majdnem ugy lállitja lbe,
mintha a, szakszerv€7..et csak azért a)iiaJ.i:ult votlha, hogy
1nun{{aadokat termelljen ki tnagálból Tertmlé.szE:{te.s, ih0:gy
a szakszervezert; hullám:zik, átalakulli időul\tint
enm:e:k
észr~vétlenül lkell l.1ezajlanlli, Ugy gondoljuk Jhogy míg
az UJ munkaadö egyszerűen kihullfük a sz·aks~e1 vezet éle~éből, trni vá!ltoz.atlanul küzdünk továibb a m~aviáillal•6lk
so1 sá€rt · Hogy a'Zután ezek az n.rj mu.nil(a.adók valóban
tanultak-e valamit szailffi·zerviezeti idejükbien, az 01válik
~ ,Ez má:r osztálsharc és nem fér beile egy szerkesztőí
uzenet'be,
(székely)

De

1

G. A. 1Bes·22éljünk őszlntén. ön ni:n:cs megelégedve a
lap s·zerkesztésével, főként az én „nem világ-os ' lirai
..
;
es
OlJ]_lenges--~l te'li ciJclteimmel". A bhálat feltétlenül vi':tatható. Csak az a baj, hogy egye;lőre ié'n vagyok a lap
egyik szerkesztője Engem_ állitottak erre a ~Uelyre„ 1gy
nem rmarad más háti n: le lkelú mondanunk az ön lrülönbe-n é1tékes cikke"1 fo1ylai.ó1ngos közléséről,, lg)flZán nem
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kivánhatjuk öntől hog.J olyan sza;kl:apba ii.·on
--;:.,
nek szellerni iványitását ellÍ.ibázottl'l.ak taitJ.;, ' aJnel?
. .
(81')<
G. L Ne:n olyan veszéhBS a helyzet amíl ·._ -·-látod
A ze· 1 t. U:~g
• a kati.;aszteri
•
' semYe'el __,
· ,
...
rangsorolás·
feltetl:nul i111nd,Ja1 t pati:kát Akadhatpak. más kö ~-. ~;
nyek is . . ,Ne vádaskod·junk. föl'öSleg
rühr,e
-. esen egym·ás
1en Azza1 meg nem kerülsz :e]őbbre hogy IIIlást · ··
helyeznek Es nem i:s egyes en1berek~Ől van szó. :~g
az egész szakmáról,
i (
- .. '·-_
K I
I
. sz.)>
,
· · GY~1 ~·· Levelét mint. „.fából va•skarik:át",,: llt·-tekes helyre JULtat1uk, ugyanakkor elJártunk
G R . :ts Ea1:>.l""
-ábk'en t i ovrnesen
·· · ,
; . amydopi-r'1n J.es
a
.~ne
1egahs
l~l:.:~:
olcsóbb áron„
zi, so.IUl.1!
, ;.Ná~a~dy János, Korond, Románia„ Feladott; hh~d~:~~)'. ~;\
teset kozles1e ne.:n találjurk cé]sze:r.ünek,, ezzel felesl :· __,:f~, _,;!;'_~'
kiad~stáll is meniesitjcült A lapot c'1n1é1-e ultnak
ind~:~;;:f
!:<·:~
tuk
1
lwf:;,,~~ _-- .,
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Afö1na Ma'rertől

a'Zi

A gyógyszerészet jövlje

-,-.---:--~----.:..

.Appro?ációs kut·zus kezdődik_ junius 2-án a Budfa_~-\fi
~esil Eg~ et-e·~ni Gyá'gyszer„észeti Lniié!Zetben (lX, Hő~,~~,
J!.,ndre-utca 7.) E!Lőzetes jelenfilcez,2s ugJanott
·\'.{;').

LAPJA

kapható

,

(A 32.. 900/1940. V K M sz ..rendelettel kibocsátott 1Ujrendszerü kiképzési szabályzat előirásai szerint riégy egyetenii évet végzettt diplomás gyógysze...
részek első csoportja a ,fol)'Ó tanév végén hagyja el
az Egyetemet„ Az uj- diploma-vár·ományosok folyó
évi junius hó 4-én bµcsuztak hagy közönség jelenlété.ben a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti ln-·
téze.tben az Ahna Matertó1„ Ez alkalommal Dr
l\:lozsonyi Sándor egyetemi ny r„ tanár, ,az Egyete1ni Gyógysze1észeti Intéze}t igazgatója az egész ma.
gyar gyógyszerésztársadalmat érdeklő és annak jö·
vőjét érintő-álábbi beszédet tartotta):

}'.{;f

Budapest, _Thököly-ut 28 szám (gyógytór)ij~.
Két ha;madé,v-~~-~;;ó~;~~~részhallgatónő·- a !llW.ári hó~'.'.~}.\{

napok1a ,,idélki pat1kábam. kisegltést vál1lal. OLá:h Sá.ra;_'_;;;·?
!Jj-Szeged, Népke~tso1 8
-L~- 'i
Felvidéken I!évő, igen jó f-Orgalmu gyógy·srzertlára:j~i('.?' ;'.;
rnait elcserélném áttelepülővel. Cim a kiadóban
.·.'-- -~ ,;.'} i
Miskolcon, h--1gjobb helscn Ievő rieáljob>U gyógy.szer:;_':Gi. .~ )
tár e'ladó Érdeklődés: Dr Nagel Edgár Ügyvéd, Bpest,,:}„ ~:
Az mratás ideje közeledik Az
IV. Eskü-té1 7
;:;:->~· .>" gyar ·rónákon, aranyló buzatenger

*

'")~

l

t"

·

t .„

áldott 1na·
huUáma.it

'l

-------~-----------~'ft{., Í .aggóló
eng~ly~n~::;og'fdba1f:g
a jó ga.zda u niezőre és
reménységgel szemléli, hogy vajjon ve··
_<\lJatgyógyászat.i célra Taeki.1-injelkciót keresünk.

''";

.i '. rejtékes munkMa. milyen eredményt hoz, nem

'.~ · veszett-e kárba az a sok-sok fára.dság, elemi
'·" · csapások, vagy egyéb okok miatt, a.nút annyi
·· •K;
szeretettel és jóindulafta.l végzett s kvalitásban
5
·~..: és kva.ntitá.sba.n milyen termést márhat?
Megjelenik h<\onta kétszer
,;
Mi is ilyen szellemi aratás várói vagyunk,
SzerkeB>tÖség és kia&óhivatal:
,.,.
különösen mi tanítók,' SZ!Bllemi magvetők, akik
VU, Akácfa_n 45 l. 2
hosszu időn át szeretettel, buzgósággal igyekez·
Telefon: 422-140
· ·»
tünk megmüvelni az ifjuság lelkének terniéHivatalos órák: d . u . 4--6·ig
·. ·' ~
/ceny. vagy ta.lán terméketlen, ilie mindig jogé··
Felelős szeikesztő:
Felelős kiadó: ..•,~· kony talaját s abba sok fáradsággal vetegettük
HARANGI SÁNDOR
SOMOGYI SANDOR ,:;
a tudomány tiszta, ocsumentes· magvoAt, hogy
Telofoo: 344-811
T 1f
1"" o•~ ''2i ; minél értékesebb termést produkálha.ssunk.
Szerkesztik: e e on: ~<>--<>'<V·
'
Mi is aggódva szmnléljük, va.jjon az elhín·
F;~ tett mag kilöelt-e, neni pusztitot~a-e el .azt a k~·
MARKUS DEZSő
SZÉKELY JENó
Zömbösség aszálya, vagy a t,alaJ termeketlense··
Telefon: 422-140
Telefon: 162-856.
ge, a dószándékkal szembeni megnemértés veLaptulajdonos:
rlelme?
a M„ !'tL Sz . Szakszervezet Gyógyszerész Szakoszt~·

'

Hoffmann József nyom"°dája, VI~K.azinezy-lltc& 1.1.'.'.:·'

-~

lrta : DR. MOZSONYI SÁNDOR egyetemi ny. r. tanár

1

ismét

HIVATALOS

0

FeJ'ké1jük gy]Ógysz€: ,-·- ::f'-'
kaJtár,~ak3jt, ho~y ~ennél nagyobb szái:nban ,je.:lenj~::t_:·~
nleg fiatal lkarLarsa1nk ~·balla21ásán"
-'

iesuznak

SZAKOSZTÁLYÁNAK

A gyógyszerészi piilya kétségtelenül súlyos
'Válsággal küzd világsrerte A régi, klasszikus

gyógyszer készitő !tevékenység nap1 ól-napra IVIJ·
szit jelentőségéből s az uj beállitottság még
nem alakult lci külföldön seni olyképpen, aho·
gyan azt mi gyógysze1észek mindamnyian köz•
érdekü szempontból '13 óhadtanánk \és szeretnénk.
De ki fog, mert ki kell alakulni,a
A külföldi helyzetre vonatkozómg felvilá·
gositást kériinlö a miénkhez hasonló magas
egyetemi gyógyszrészképzést megloivánó (álla··
mok iaetélöes tényezői~ől, a.kiknek válaszát
nagy érdeklődéssel vár.iuk.
N1rilunk ezt a lfwlaku!á.st az szabja >meg.
milyen a magyar gyógyszerészek :élniakMá.sa,
jövőt kialakító el/ULtározó készsége \is hogy mi
lyen törekvések, a.nibiciók huzódna.k ,meg az {)
lelkükben, vagyis, hogy a.ka.rja....e komolyan a•
gyógyszerészftírsa.d.a.lom · azt, hogy hivatása.,
mint minden müvelt 'iillwmba.n, · ugy nálunk is,
tudományos 'jellegü legyen, vagy se?
A Magyarországi Gyógyszerész Egylet
1875 V. 10.-i közgyülésén Járma.y Gusztáv el·
nök:i 'megnyitó beszédébeti ezt mondotta: „Egy··
letürzk első feladata, szojkrrvá'nk tndornányos fej ..
lődését előmozdit(J;ni Ez .legmagasztosabb teendője az Egyletnek s mondjuk ki nyilta.n, hogy.:
/UL a müvelt országok gyógyszerészeivel egy
l!Zinvonalon maradni kiv:ánunk, ezirányba.n még
sok a te(ffl,dőnk "
Ma, csakneni há1omnegyed évszázad mul·
va., sz6ról·szóra., rf,e még sokkal fokozot'abb
viér/Jékben fenn áll ez a tétel, ·mert az egész
vonalon f4sultságga.l, kétségboojtő nemtö• i;Jfönséggel, szándékos tudomány kerüléssel ta Yálko·
zunk.
Mi, a tudománnyal :hivatásosan foglalkozók rendre megkiséreltünk mindent.
Uj életre keltettük a Magyar Gi ó ;r yszerész·
tudonuínyi Társaságot, meginditotr •tk arnnak
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Melly professzor hasonló eUíadása .siiniiin joly„
tatás nélkül maradt,
A gyógyszerész tudon•ányos ~s gyci~orlati
:s1'rwsfegyék · kötelezővé a tovább-, hdyesebben
tudásának ci közegészségügy ter<m vcilo foka·
A )!Gyógysze1 ész·' sz·etkesztösége konioly" - ·1·a,.-kélJzést
.
pályw:li]akat tiizött ki, '{oritos szalcké1 dések ki·*~ Mennyivel más a helyzet pl. oL_vosi vagy zottabb hcisznositásám az Országos Közegészségügyi Intézetben, ~ ottcini felkérésre, már_
dolgozására Ez a tiszteletre méltó törekvés is'·
:rnöki vonalon Ott a szakma egyes tudo11w,·
cius 28-án előadást tcirtotfom, wn,elynek orvosi
meddő inciradt.
·
'J!W03 és gy·akor lciti detail-részleteit. müv,elők 1is
" MeghirdettUk a továbbképző Zanfoiya:m0 ci• n~wn-külön egy1!3ülietbe tömörulve, intenziv tudo- részről való visszhangja elé nagy érdeklődéssel
kat. Qs.szesen tcilán tizen \jelentkeztek, azok i&" , ~ó,nyos müköd!ést ~eft~n~k ki 1f:e~en~ént .t~rt.ott tekintettünk őszinte örömömre azt láttami,
1
különböző időpontokrn
'ii]éseiken,
11iindig elerik erdeklod~s es res"vet~l hogy ez meglepően j6 <v"o)t. annyira, hogy ígéSzeptembertől még egy utolsó kisérletet tef/l!IJllett, ezei:kivül értékes tudoma":yos k~zlerne· ret hangzott el illetékes részről, 1niszerint nem·
cscik szőnyegen tartják, hanem igyekeznek meg,
s.zünk A Magyar Gyógyszcrésziudonányi Tár,:
~yekkel teh szciklapokat adiw,k ki, pedig :tag·
iének „kérdés-felele.t" rovabciba·n alkal117<a.i -és sasá,g. . az Orszigos Gyógysze1ész Egyesület'
is
·valósitcini az elgondolásokat„ Ettől azonban
"rJ;ik között sokan ci mai rendloiviU lecsökkent
módot adunk a mindennapi szakp1'Dbléniá.k Tanüm1i Bizottsága és a Uyógyszerészek Szah'
irvosi niagánprcixis 1nellett,. csak nehezen tud· kissé magam is megijedtem, iinert olyan széles
megtárgyalására, vidéki kartársainknak IÍB„ ,szervezete egyhangulag elfogadta azt a javai·
"ják megfizedtni r;nnak árát. JJe \megvan a lelke- skálája - nyilik e lehetőségeknek, hogy az ""?'
Nincs érdeklődés
megvalósitásra nem kerülhet, a, szcikfodorncilatornat, hogy tartsunk hetenként egyszer tiszc:+ ·sedés, a tu ornanyszomi..
•
„
Nem egyszer felajánlottuk, hogiJ bármikor, tán a inind!ennapi gyógy,szerészi gyako;latba;
E lap legutólsó számában Szekely Jeno nyokkal szemben:mutatkozó imént elősorolt telbárhol készséggel tartunk Kartársaink kivánsá· vágó témákkal 'joglalkozó üléseket, megbeszélik: , erkesztő-ka,'rtársunk a;iól szól, hoíl,Y a szol· JCS kari nemtörődömség micitt: . •
• ,
1 k-megyci orvosok mily nagyszCLbasu progMindezeket nemcsak az if2usag okulasara,
gára, bá,rrnely iőket éJdeklő tá1 gyról elöadcíSoseket, az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben'
de azért is mondom el itt, rnert a gyógyszerészi
kat . Senki ,se reflektál erre
ahová niindenki hozw el, vagy vidékről küldjd· ·rain-mot készítettek ci háro11iéves terv~el kav_
Sokszor felajánlottuk egyetemi intézeteink be szcikp1 obléméát ci gyógyszertár bál, szakla- ..· ,esolatban és panasz_olja, hogy ott a gyogyszere- élet irányító tényezői.: a Gyógyszerészek Szabad Szakszervezete, az Országós Gyógyszerész
punk pedig bő kivonatban közölje az ,z.Jiang·:
szekről ,egyetlen szo scin esett,
laboratóri!'niait, könyvtárait, (t tanszékek sze
Egyesület,
a Budapesti Gyógyszerész Testület,
zottakat
a
vidéki
kartársálckal.
Hátha
ezek
az
Az
emlitett
közlernény
azt
n;ondja
a
továb·
mélyzeté11!8k segitőkészségét Meddő lcísérlete„
tehát az összes érdekképvisebetelc 11ezetői jelen
előadások és mégbeszélések több érdeklődést S':: biakban: „Segitsetek ti nevelő/e!"
zés, Tcl.iés !érdektelen,ség,
vanncik. akik elsősorban volnának hivatva felSzakkönyvcin/c 7elennek rneg. V 077on Uiá, váltcinak ki kartársainkból, mint a sokszor ta- '.f j:,'. Mi készséggel segitünk. rniként a fent el- rázni a közönyösségükből a kartársakat~ 'aki-·
lán
elvontabb
tudományos
té1nák
Ha
:ez
fö.
·'
.
:;.
c'inondottak
is
igazolják
ezt,
csak
legy13n
kinek
nyen ves-::.1k 1n.eg s há·nyan olv.assálc el azokat?
részvétlenségbe fog ful!cidni, cikkor minden re· j ; . Legyen_ szab.ad ezzel !kapcsolatban még r<Í·· ket felelősség terhel, ha el11vulasztiák ezt.,
Felh~11tu_k kart(am~nk figyelmét a;,ra, hogy
Előttük most e helyen is megismétlem jaményt végképpen fel lcell adnunk.
:{ i 1íiutatnoín arra is, hogy „A magyar gyógysze
lw swllraoocsra, fel1 iiágositásra . utbaigazitás
a,
gyógyszerésztár.sada.:'
~, :részet jövő kicilalculása" címen a mult év no· vaslatom,at: üljünk össze, beszéljük, ~árgyaljuk
Lehetetlen
az,
hogy
1 n ellenE.1·z6 _qyógy.szervizsgálatokra
'/_;a'n .szük
lom csupán 1nint kari presztfas növekedést.,'f Í·vembei:ében a Magyar Gyógyszerésztudon1ányi meq a lehetőségeket, mit tud V'állalni és végre
sém}k, fo~duljcin!tk. b1:zalonimal az Egyete:r !/ könyvelje el azt a tényt, hogy most már ii ;~ (~Tármságban rnegtartott előcidásomon, la \sza_k·' is 'hcijtani ezekből az elgondolásokból, javaslci,
Gyngysze1 eszeti Intezethez, V<rLfJY a többi tan
gyógyszerészi oklevél teljes egyetemi vépzettsé:, ,:4: ':ma vezetőiből álló értekezlet egybehivását 1a· tokból ci magyar gyógyszerészi Tccir? Csin~lfunlc
székekhez. Semmi visszhang
get és érté/cet jelent mind!en gyógyszerész szá: :e;: oosoltarn Sajnos, minden eredrnény nélkül, mi is }},ár orn!éves tervet s kövessünk el mindent
Ifértiik, hogy a készülő V iGyógysze1 könyv
__
mára, 'de hogy tudá.sát vagy legalábbis érdek: 'cl! li
': : ..;__.....-----"---'-=~..,.......-=°',..,,........................,,..........................................................................
=====..,,..--.......................,.............__. . . .,__
......,=,...,.---_,.............,..,,....Róla ugyaríís ci já:mci sokat zei~gett,
Be cika,rta hívni Bélát feleltetni,
S igy próbálta volna a mvót emelni,
i>,.. IJIJ,.,, &);. .eo; 1. ,,./:IA;1.,,.,
Utána -megfogyvci, mondja1n azt: rnegtörve,
.., : snern éppen valcimi biztató hirelcet,
Vwl'l'w-7w"'" K>""IPl'">'l>'K<w
Nern szentélyeslcedern, gyültünlc ismét össz-e
,, '
Bezzeg Csipkééknél tlyen nem lehetett,
, 1 • ;; fi-Lr.ibor11nlc·ncik ö 0olt önhatalrnu cária,
Első év hog!f is volt, má1 cilig emlékszem,
Itt
a dissz'8'rtánsolc vitték a szerepet .
Nehéz idők Jöttek, gondoljunk csak vissza,
;'·,Szigorlaton viszont 11iinden tag1wk álrnci.
Sokan sóha7tcinak, s gondolják Jol teszem .
-Professzor ur sleppjét is 8-10 alkotta,
Szmves kémiárci, nci és Gruz laborm
";Cinilcus humora revizión tombolt,
Milyen 11olt szelleme, milyen a hangulat,
Hogyha reggelenként bejött ci lciborba.
Utóbbinak ugyan volt kis vonzereje,
~Ezért látott Szele foszgénben is foszfort.
Hol hogyCLn is ültek, kikkel ba.rátkoztcik?
Akrtdna azt hiszem tanu bőpen erre.
I
Kedves mosolyához jól passzolt ,a gárda,
'), Czuczi Gyöző volt a legjobb t;i-11;itvány~,
!gy csak per tangen/Jem emlitem (t;Z évet,
Szigorlatra viszont forditottjci jarta,
Növényrendszertcinra szivesen eljártunk,
' Mindenben, ha tudta, cs_alc 1'onit mmt:azta„
Sár lcányék por táját és, Mödlingerélcet,
A
mosoly 'is eltünt, bár a gár d;t m,aradt,
Dolgozatot irtunk, inikr oszkopizáltunk.
% Erre bizonyságul volt némi alkalmam,
Sztrókayt ugyis, mint hóditó lovcigot,
Csupán igen passziv 11iagatartws 'alatt .
A reggeli kését !clkünkbe itt véstük,
í Na és milyen volt a mási/c: a Mittelrnann'
Békessyt, vagyis ciz első szigor lcitot
Példakép, ha Sárkány tanár urat néztük.
I Lipták professzor ur szeretett bennünket,
Ha büszke léptekkel iégigsétált köztünk,
Finom es csendes \volt mindvégig a lwngja,
Bár talán nem niindig értette kedvunket
Schulek professzor u1 gyakran titrált 11Je.~u·1·ii;;,
Mivel ő .segitett, ennek cscik orü:ltünk.
Nyugtát egy nóniusz aligha zavartci.
Hogy
~ehet elkésni és az aj~ót ;;árta,
lndikátorolcról sokat elrnélkedtünk.
De, a népszerüség első helyezettie,
llfeg,k~sz~nöm szépen, kollégCL ur, igy szólt,
Sőt fec&gésünlcet sem sokaig allta.
Laborba nem •nondom, '.h~gy szerettiink já1'ni,
ő volt, hanem cizt Kovács Mackó nyertn
Am 7tos.zonet csak a szavaiban volt..
Kö.zlcivúnsággá vált, Palit ritkán látni
!gy w:lott egy napon szerepcserét 'lnékürik,
Mackó a '.szelidség megtestesiilt lénye,
Weber doktor. ur, mert szóhoz ritkán jutott,
Mcijd ő hallgatni fog, rni pedig beszéljünk
Tekintélye ncigy volt, ebben nincsen hibci
,
Az
ő 1óságá.ból több ember be férne,,
Az órá,ia ezért szépen elhuzódott,
Duplci hallgatás lett, c:m.pán a toll hcingjci,
Igazolta ezt ciz Mulások sora.
'
" Azt az é·vfolyaniot kiváltkép szerette,
Aniint ő azt rnondá, a garnst letette
Sercegett,
amint ci szekundákat adta.,
Aztán megszerettük és nagyon safnáltuk
Nein tudom, ki olyan nagy részese '.benne?
S ugy látszik időnként lent is fele'jt~tte
Hagy a többi évben csalc ó'l'.ákon láttuk. '
Viszont szigorlaton, mint egy kegyes várúr,
Széki professzor ur, ez intézet feje,
Az első év eltelt, jött volna a másik
Ott volt és hódított, \Halmay 'tciruír ur„
Felüdülést viszont Adrienne jelentett,
Tudfnk miben tellett az ő kgfőbb kedve
Változtattali l'!zen nérnikép a nácik.. '
!gy szokott az lenni, szigorlat a próba,
ltelleiroes látvány volt niinden férfi szenine/c,
Hogyha a ri;izsgálcat gyógyszerészek kezdték.
M ei:ni, vagy neni menni, ez lett a vr obléma,.
Hogy ki ciz embernek leg.iobb cikarója.
Volt aki a kurzust ezért kultiválta
" Mert hiszen ez Nála üdüléssel felé1t .
1
Aki nem mondtci meg, ügyesen titkoltci
S ,jobban ~rdekelte, mint S.zéki pr~f. tárgya.
~Tlaber, Basch, vagy Nessler forgott ci sirjtiban, Na de térjünk ujra az utolsó évre,
Aztán iött ciz ostr orn, ezt /mdlőzöin ~tten
S !gondoljunk elsőnek vissza tán „Kéglire'',
'Ismét fordult egyet az idők ke1eke,
}Széki vrofesszor ur sokszqr már kinjában
Senki sem kivánjci, hogy most felidézze'm
Eljött a harmadév Tónivcil ter /wfoe.
~
tudományos rnüködését, érdekes és éi télces elő
adá,s·sorozatát Megjelentettük az „Értesitő"-t .
De iB'rnételt felhivásaink és kérésunk ellenhe a
magyar gyógyszeré,szárBad)alomna/c csak mintegy 15 százaléka lépett a tagok smű.ba, vagy
fiz-etett elő a "laprd A túlnyomó 1w1y többség,
még erre ci csekély anyagi !áldozatra sem hajlandó vályája és ~ját érdekében Az előadáso
kon pedig gyakorló gyógyszerész kar társaink
közül többnyÍ?'e csak néhányan 1elennek meg .
A Gyógyszerésztudo11iányi !Trirsaság Értesitő

dését ennek inegfeleUíen állitsa be, erről szó~

·.Iii.

vel kapcsolatban közöl.iék
egy cikk ér kezelt be,

=·--........,..--...-..,......,.,..,.._.,...__

javaslataikat
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!maid a gyógyszerészhallgatókna,k, akiknek

annak niegva.Zósitására, együttes összefogással.
Me1 t rni „nevelők", egymagunk nem tudunk
ernd1nényt elérni, ha kar társaink nem álW:nak
szivvel--"lélekkel mellénk
An1ilyen sivár képet rmutat a gyógyszerészet jelenlegi helyzete tudományos tekintetben,
annyira biztaDónwk <és reménytloeltőnek v é lj ü k látni a fövő perspektivá7iá;t az uj kiképzési rendszerrel kapcsolatban, amibe uz a kö··
1ülntény is közrejátszik, hogy az egyetemre a
folyó tanévtől kezdve már csak .a jeles és jó
érettségi bizonyitvánnyal rendelkező ifjak !Vétetnek fel, akikből tehát - remélhetőleg - egy
anibiciózusJ

tud.oniány-niüvelő

és

-szerető jövő

gyógyszerésznemzedék fog kinevelődni.
A magyar egyetemi <és kormánytényezők,
látván a világ összes müvelt államaiban azt az
irányzatot, amely a leghatározottabban a tudományos szinvonal megőrzése, s.öt korszerü fejlesztése mellett ,foglal 'állást, a gyógyszerésztársadalom helyeslésével és táftl,ogatásával, ezeWtt
hét evvel megalkották az ezt célzó modiem,
európrd szinvona,lu kiképzést és elvetették a ré·
gi, sok hibával '.teljes írendszert, amellyel már
legesl•egutolsó helyen szégyenkeztünk a müvelt
nemzetek között s amely a leginkríbb oka annak hogy tudományos cs.ödbe került a 'magyar
gyóm1szerészet,
Ra.ifatok a sor, fiatal kar tár,;aink, hogy a
mi ideáli_s elgondolásainkat 1n:egva,lósitv.a, a m.a!JIJar gyogyszeréswtet a válságból kiemeljétek
Az ni kiképzési rendszer, __ mint ismeretes,
számos uj tárgy felvételével kivánia a gyógy·

szerész ér,vényesülését szolgálni, a régi st
mok kib.ővitese és modernizálása mellett,. E
nek a gyakor l.atban va,ló h.asz1wsitósa a Ti fe
datotok.
,•
(UJ tárgyak: 1) Természettudományi '
szerves és fizikai kémia, fizikai gyakorlata
agrokémia és növényvédelem, ásvány- és á.ll<(t
tan, gyógynövények ismer ew.
. :,
2) Jogszabályok és kötelességtan
,
:
3) Orvosi tárgyak.
elsősegélynyujtás ··. 1f
egyén egészségtana, :orvosi kémia, ba,kterloitJl
gia, közegészségtan, gyógyszertan.
.·
4) 'Gyógyszerészi tárgyak.: bevezet.és 'd'
gyógyszerészi hivatásba, receptura,, a g-a)enik'
mok (uj beállitá.sban), a gyógyszerellátás elle
őrzése, 'lter eskedelini ·isnwr etek. a, gyógysze
szet töi ténete)
A jövendő \gyógyszerészet mikénti kialak
lása, helyesebben kiaZa,kitáJsa tekintetében 80
terv és elgondolás merült fel. Valamennyi
egyezik ta,bban s ezt feltétlenül meg is kell való
sitani, hogy ·.'külörnösen az uj kiképzéssel az élet
be kikerülő gyógysze1 észekrnek azt a széles s ·
lá,ju tudását, a;melyről az iJ.nént volt szó és IJ4'
a lehetőséget,. amelyet a gyógyszertára;k labo.rá;
tóriuma, rnyu#, feltétlenü.l hasznosifani kell. :.
{gen érdekes, - hab.ár ma még kissé utó
pisztikus elgondolásnak ·látszik is - az
·
egyik kiváló orvos-reprezentánsunk ,e,;,;,,it
nveg, hogy t. i. a pharmakolo{Jlitin kivül,
amelynek ismeretében fokozoUabb mértékbe
!állhat felvilágositásaival a,z orvos rendelkezés
re a gyógyszerész, - a kórtant 'is tanitani kel

Változatosságot megadták smmunkra.
S igy jártunk hetenként kétszer a, Közgázra.

S várja munkájának mi .lesz eredmérnye?

Trágyatan titkait előttünk feltárta,
Kégli tanár ur, a,z évfolya;m\bUJrátja,
8 szániunkra töblié már nem'lehet probtéma,
Hogy rni az a hidrac és hol van renzima,?

Fritz tanef:r ur tárgya rendkívül él dekes,
S előa,dás módjw igen lendületes.
őt hallgattuk '.volna, szivesen na,pestig,
Kár, hogy nem tanitott minket csak egy 'évi

Muzeuni-körut1 a sébál11nk át innét
S nézzük, mit csinálnak Schulek \tanár urék,
Két év után ismét boldog viszontlátás,
Dis.zertánsi karban sincsen -őrségváltás.

A'ndr·iska tanár urat is szer ettük
Hogyha vele 1;olftunk, fokozódott 'kedvünk,
Kár, hogy rit/cá;n történt, het~nként csak egysze
Lettünk volna, vele hatszor is szivoesern„
··

Schulek professzor ur, tudósok !tudósa,
Ezé1 t nUJpas nekünk olykor metódusa.
De a szigor mllett tele 'Van jósággal,
Gyógyszerészek iránt véd.ő wártfogással.

És most végezetül megérkeztünk ide,
Hol a legtöbb időt töltöttük ez évbe
Galenusi labor, kedves lesz bármikor,
Kiváltkép azér't, mert '(Jtt van KádM Tiba.:

S mivel a tiiráiást .ö véste lelkünkbe,
Ezért alkatmaznánk itt 'iJ,tolsó izbe.
Szigorát szeretnénk kicsit lm.egtitrálni,
De ugy, hogy átcsapást w lehessen látni„

Két éve r-aJongunk érte rvala,hányan,
Kedves tansegédünk oebben az utcában.
A l.abor főnökség mégsem öt illette,
Hanem ezt Némedy tanár ur végezte

Vitéz tanár urna,k legfőbb saj"átsága:
,Türekm, szeretet, s végtelen jósága.
Jóindulatu volt hozzánk egész évbe
Tartalékolia ezt rrnost még három hétre.,

Ha .o. türekmr .öl szobrot kell mintázni,
Tessék máris lehet. Neki modellt 'állni
Nem tudom akad-i mé.11 egy ilyen eniber.
Ki a „jóságunkért" ennyi mindent elnyel?

Ugy oltotta belénk az évi anyagot,
Mint egy táptalajba, a baktériumot.

Kedvessy tanár ur zord, de tekírntélyes.
Komoly munka, !folyik Nála, nem kétséges.

d fövöben az ís egyik felarlata lenne, ha.gy a
; ,jógysze_rtárb~.n, megf?rduló beteri~k szürő~l
11
[oínásaként,
kivalogatna,k azokat, akiket fe7tet-

ienül orvos loeiébe kell a,dni. szemben ki komoly
)betegsé(Jben ~z~mm~l!;J.tha_tólag nem szenyedők
el akiket kezieladasi gyormszerrel a. gyogyszix;
risz maga is oelláthatnr1;. (Pl. feif•wiások, gyo~0rpanaszolc, stb, "eseteben) . .
,,. Em1 másik ,ia,va,slat szerint a kézieladásban
egnálta!ában, semmifP;le qyógyl}.zert ne adhassq·
·· k ki a pyog11szertarak, csak receptre Ez a
ayógysze.r~sznek nem is volna nagyon, há'.ra·
:;1.11os, ~rve;ve ott, ahol :qy i:rvos "~n es rrr;:c.s
'~'"" a Jóviszony orvos es gyoqy~zeresz kozo~t.
A közönség _a,:onban ;noste;r;i1tett .nienoldas
·.ellen. --· a.zt hiszem, -e iaen elenken tiltakozna
Van oluorn elgoi?.dolá.s i's hogy kétféle

a

h.úórtJJBíf!Brf~ir--·.P.nzP.~ lrn" 1P11
~~Ífóp11szerfárha g'ravff;á7,ó

E(111 equszerifbb, a
?r111ón~rc:z~részek. é;c:

emi komolyabb a rn1Mnkhan tv.domt1n1J0.s intw

.kben elhe71Je7ker1ni lcivárnók részére Ez
nban vi'.sszafejlődés volna, an·ir:Ol szó se fo.
t .
.
Bármint a1akulion ki a för;ő, equ bizonyos,
lwau 0 .széleskörü szakismeretszer:Jésre. a t11·
~nsi·a r tudorná.m1ra, mirndig fokozottabb mér·
ti!kben lesz szükséa
·
/i:7f szivlel.iétek meg keories Nnf.117. """ffw;Mm 1 Nektek nem szabad a tnnulf.akat elfefod·
'11,í. Sőt

nemcqa,k

rnenőrfzn1'.,

de mfnilen lrn-Odon,

lei7es7tem'. kell buJAstnl<nt ">iert Ti avostolai
!·eU, hogy legyetek a többtudrisnak
·
De ő a ió munkát iqen méltnnyolja,
Disszerf.iinsainak ezért 11a,'n jó dolga.

Megsugom, viruknciák csökkenése
·utolsóna,k vettem, kit első hely illet,
Ki fáradatlanul tanitott bennürnket,
De nem csa,k ezt tette, apánkat pótolta,
Nevelt és vezetett mindnyájunkat jóra
J.[ozsonyí tanár ur, kir.öl itten szó van,
· le va,n iránfonk niinden á.ldozattal,
:helyr<ől !azt tiulom ismét csak kívánni,
zeretnénk mielőbb egészségben látni.

Ha Ti wtespedésbe estek, ha nem ·érzitek
át felarlatotok fontossáqát iekmtőségét, akkor
minden törekvésünk hi4bnvaló volt, akkor vég·
leg elveszett a 1nagyar Pharmacia.
Sokszor hall az ;ember a fiatalság részéről
elkeserediett megn1Jilatkozásokat a jövőt illető
leg Egyesek csüg.getegek, máris r·enJé:nyielenek.
Ezoeknek azt lmondoni. hogy még az elhanqzott,
elszomorító jelenségek ellenére sincB okuk desperucióra eg11érni .iövőjük szempontjából, rnert:,
akiknek gyógyszertáruk van. vaay 1'8sz; azok
ezután fa me.a fognak 'e1ni, f.őle.a ha szorga,lmasak lesznek, dolnozni akarnak. A mái gazdasági
ne"fl.ézségek előbb-utóbb m.eg foqnak szünni s ismet zavarfolanul müködhetnek maid a \gyógyszertárak.
Akik pediq alkalmazoft.alc lesznek. azolc gondoljának a d.emokrví;cia na.a11 'ViV1nányaira a 8
órai mrmkaidör e, I! kollektív szerzödé.s áltcd
'megál7.aI1J'itott fizetésekre (arní sok esetben jóval több mint az e(lyetemi tanárok fiz.etése), n
korpótlékos fizetőpénztárra. a családi pótlékra
a biztos nyuodíira, a betegségi biztositásra,
amelyek' mind óriási elöreha,ladást és n11uqodt.
biztos föv(ft jelentene7' a régebbi helyzettel
szemben .
Enrellett sokfelé kinálkozik 'jó elhel71ezkedési lehetőség másiJiánuban is a, jól képzett
n11rin11szerész számára Guiá'1'ak; ilaboratóriuniolc.
szak ke7"eskedések, közintézrnJérnuek, hivatalok,
kísérletügyi és tudományos intézetek, Btb. 'szivesen befogadják őket
Keaves fiatal 'barátaim.! Ti most kiraizo-

OXYCI D
FLUIDUM
ujblil beszerezhetö a gy6gyárunagykereskedök utián

ts diákéletünk im befejeződött,
tletünk 'mehezeb:b része megkezdődött,.
„.Azaz mii.q e pár hét .hátra van számunkra.
,'Ez az, mit mindenki szivesen elhagyna,.
~s

most elbucsuzunk s köszönetet mondunk,
Professzorainknak, akiktó1 tanultunk.
Akik hosszu időn /vezettek bennünket,
A/dja meg. az Isten egyenként is őket.

S köszönetet mondok még a sok altisztnek,
Tagadhatatlan, - segitettek minket,
laboroknak, ha nincs Tónofa., Bélája,
Soknak jóval később benne diplomája .
NAGY GABIELLA

Felhivjuk a Gyógyszerész U1ak
szíves figyelntét arra, 'hogy a
végbélgiliszta, ostorfér eg vagy
Mnyászaszály megbetegedése/e
esetén ewirt OXYCID kuia
fluidummal, illetve kupakkal
folytatandó. Szükségletét tehát
az Oxycid fluid miegrendelésével
egyidejüleg Oxycid kupokból is

fedezze„
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BUD\ PEST. VI.

Telefon: 120-201.

---------------------·--·---'
tok az életbe s ·miként tavasszal a méhek \mézzel, Ti tudománnyal és ren:iélem amb.icióval is
tefoe Érezzétek át felelősségetek sulyát s \'1.zt,
hogy r;ektek ~gen fontos misszi.ótok, uttörő szerepetek van.
_Ti vagytok a jovendő gyógyszerészet kialakitóc Ti ·vagytok az él.gárda. a 1gyógyszerészi
tud01n_ányo.k uj, első rohamcsapata, a~knek
meg .kell nyertenek a csatát. Rajtatok kartár•
saitok. taruiraitok szeme, va.ijon bePMtjátok e
a hozzátok if1J.zött nagy reményeket? Vai.ion ki1!Íszitek-e a tudományt isrnét a gyógyszertarakba?
·
Kérve-kérünk mindannyian benneteket, .kon:dy, meglett embereket, ne arra törekedjetek,
hogy a divloma birtokában most már mielőbb
elfeledjetek 'mindent, \czmit k éven át tanultatok.
hanem ellenkezőleg, igyekezzék mind·enki a,
111ar1a poziciójában, minél jobban érvényesíteni
tudrrs(d, csillogtatni k{mess,jgeit, tehet$é,gét.
Hasznosits'á.foli ter"1'észettudomán11i, Tcémiai is·
inereteivelcet mind a magatok. •mind a köz ja·
1:áJa. Lr.tesitsetek qyógyszerkészitő, anyagvizsgáló i..~boratóriurnokat a ,gyÓ(l]/SZ_ertár mellett.
vaay azon kívül A jelszó az leayen. ho,g;J aJci
dolgozik, az feltétlenül boldogulni fog - Mn·
tassatok érdektődést a köze11észségüqui, 01vosi
kérdése/e iránt. terjesszétek a7. eaészsé,giig11i
lm 7iurát, terrnészettudománwkat, főleg a vidéken. Müveljétek a tudományt, kiki behetsége
és hajlama szerint Mindiq és rnindeniitt van
erre n:-ód és aJkalom. Vegyetek részt " közügirekben is„ Ez is e,guik módja a tekintélu
i'r•sgbitésének„ amelyre a ,gyó,guszerészi karnak
iqen nagy .szüksége van. Legyetek becsületesen;
ernlieriesen qondollcodó, szociális szellemt-O'l áthatott, io1elkü d•emoki·atikus ma,gyar \gyó,gysze„
részek
·
'

~;

A. gondos szíilő utravalóval látja eVrn
tá·cozó ,gyermekét. Ti most na,gyon mesg~é·
tek: ki az életbe Az Abna Mater és mi
tóitok, az elmondottakat adjuk utravalií~z
tariácsainkat me,gfogadjátok; nem féltünk'lt
teket. Mi bizunk bennetek 1 Hiszen Ti 'neliéi
rülrnények között, sok-sok bajt, vészt, 1/
átélve, sokszor nélbilözve, dólgoztatok .{
tatok. szárnos él.etveszedelemmel r!Etatok ·
ben. Hogyne t11dnátok helytáílani ciz <5létb{
egyre javuló gazda.sági viszonyok .lcö
1.50-en. indultatok el rnint elsőévesek 'i!s:
csak 32-en vo,,gytok itt mindössze. Ez a.TeX·
de· lelkes csapat a.zonban - azt hisszu
acélkeményre •edződött meg a megprób6}
sok kóhótüzében
r
Sokat kérünk és sokat váiwnk tőletek,'
csak egy részét is teliesibi rnindenki ennek
lesz ..a mi le_qs;;ebb és /eaeredrnénuesebb . ·
mun/( arntásunk. Ha pedi,g megfár adtok ·
utaitokon. é1'ezzételc rnindi,g rn~gatok >ni
tanáraitok féltő és ,gondóslcodó szeretetét:.
ietek közénk az Aln:a Mater körébe. ahol
tlveusként uj' er,őt meríthette/e további m
tokhoz, kiizdelmeitekhez IA.to,qassato/c el
rJYakrabban e,gyetemi intézeteinkbe, k'
kévpen pedi,g ide, ía gyóays;(;erészek adO
ból sz(mp'é varázsolt Gyógyszerészeti ln
a-melyet az egész ,gyóguszerészi kar jogg
kinthet ,a ma.aa legsajátabb intézetének.
sátok fenn 11elünlc a /capcsolatot. a tu.dom{j
ÖSszekiiltetést. alcnr írásban is Mindig. 1ni
do)gaito/cbrm biza1oinmal fordulhattok hoz.
Az q_qyebeln. n intézetek. a tanári tes
nevében ~zeretettel és reménységqel bocsá
el benneteket e. legnehezebb szigorlatrn, az
re
Jt.s •most 'á.tadrmk benneteket
kebeléből ·eltriv.ozókxt, a nagrf 'no,aynr 9u
szerészcsalád Pater Fam·ilíasainak: a G11óq~'"
részi l'!zaksz•Mvezetnek, az Or száqos GyógJf~
rr sz Egvesiiletnek és a Budapesti G11ógyszéi:J
Testületnek.. Köszön.iuk . . hoqy a korporó§:.„
1•ezetői 11iost W merr.ielentek és kédük ő/cet;"ffj
gadják be. ölelfé/!: kebliJkre úzessék, 'tá1 ·
sá.k, iránitifaák e távozó ifiu nvórr11szerész'e.,c
olir .ióindulattal. féltő qonddal és szeret~~,
mint m'i tettük éf ;amint ők és mi kívánjuk/
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A gyótrszerek szinének fontossága
a !Yósv~:zervizsgáh:.tban
(Közlemény a l\'lagyar PázmJány Péter Tudományegyeten1 Gyógyszerészeti I~tézetéből
Igazgató: Dr. Tl-fozsonyi Sándor ·egyet ny r„ it.anár)

lrta ; Dr. Kedvessy György egyetemi m. tanár, adjt1nktus
_4._ g~vakorló gyógyszerész számára.
igen 1fontos az
;,ánragis1nei:et, vagyis a gJÓgJszerek k~lsö. fizil{~i t.ulai:t: :;fonságainak, nevezetesen főleg a sz1nn~k, az iznek, a
" szagnak, az: álfo1nány;'nak stb. ismerete. ''\T-énJ készités.k~z„
:;::._ben az an)aglsnleret teszi Iehető\'é, hogy a gyógysze1re_sz
.-"- - 'esetleges cserét (té~es impleálás s1h) kCinnyen fehs·
~z
. . .l S .
: ·merje, an1i igen nagy gyakorlatot
i.gen;\ e
~ zamos
~- :rógyszer a. fenten11itett külső tulajdonságok alapján
:,;inden liémiai vizsgálat néll{ül is felismerhető és csak
\!!'yanu !esetén keU ?..z ri.zonos~4p,;i. ~.:izsgálatut elvégezni,
-~mi ter~észetesen nen1 érinti a g;;ógyszerésznek azt a
.!iötelességét, hűgy heszcrz~skor 1ninden gyógys~ert tneg
~·.'k~ll vizsgálnia.
A gyakorló g~ógyszerész s:;;err.poníjából az an:rag ..
'.js~eretnek különös fontossága \G.TI, mert "hiszen a .:i:ecep, (·urai inunka 'közben nincr.. idő és r;:iód arra, hogy vala··
hiely g;\ÓgJszerrel ké1niai vi~sgálatolfat végezzen a
IlJCnkor e1npi.riku1' tapasztalataira van

.A. most elmondott fizikai ~ulajd.onsi~gokon kivül az
. anyagismeret szempondjából
szil'.tt d h21:~-.azállaµotu
gyógyszerek esetében fon.fos a ieHemző l-:ristál;;fonna js,
.- .~melyne~\ segitségével a. g~aSoric.tt gyúgyszerész sok
_ . ·gróg)'szert in~g tud kiilönbiizf~tni egymástó~ Ily.en ~~
·>-1\'ábhá a porok nedvességszivó tu:';;jdonsága
ta11ados
ragy szemcsé.s ''olta sth·
A f:l.zikai. tn!ahlons:ig:ok kö<>.Ul gynkorla"i szen1pontból mint egyik legfontosabb tulajdor:.3ág. "elsősoiban a
z i n jö'n szárnitásba _4._ színe•; gy(ig:~ szerek '!eJ~na·
v,yobb rész~ éppen a szinük alapján felisme1·h~tő GoI::-, doljunli cl'lak atra. hogy a kémiaila:; egys.égf',s gJógysze
reink köziil a Stibiu1n sulfuratum ~nr~u1t. a Hydrargy ..
,-·· ru1n ox:rda1um flavum, a Hydrargy~·um hijodafum ruh, rum, a-Ferru1r:: su1furic oxydulatum. Cuprun1 sulful'icum
~-stb.. jellemző szinük alapján a~~vnn~~l felismerhető.
A kiilső tulajdonságok alapj<.ín való f!C'lis1nerésnek
különös fontossága , an a ~alenikumol{ esf'té.ben, ahol az
azonosság megállapitására szolgáló reakció néha ne1n
általánosan ismert 'vagy p~dip: ne~1ézke-, annak elvég-·
zése
Valamely extrac~umot, tinctu1át !{enőrsöt \'agy
1
más szines készitJinényt szine a!a11án - HgyelembevéYfl
a többi tu.Ia'jdonságot: szag iz, stb„ - rendsze1int kön:;'nyen feUsn1erhetünk, vagy legalább-is a n~vvnl}b készit
rnénJc.soflorton belül kisebb. rendszf'rint c.sak néhány ké.
s:Zihnén~ ből áUó alc.sopoitot különhöztethe.tiink mej!"
.A szinvizsgálathOz ~ermészet€s~n ió szinérzéken~'sé
·?.'i.i ~zem szükséges. _,_\_ g-yógySzerészi pályára felvételko1·
:Jz egészségvizsgálaton
az orvos meggyőződik arról,
hogy a jelent.kez-ő nen1 szinvak-e?, a gyóp.;) szer észnek
azonban tanuhnányai és a gyógyszeríári gyakorlata.
közb_en td kell fejiészteni a szinn1egfig;) elő képesség~t és
bizon'\oS stinmen101iára is szei:t kell tennie.
_A,_ I\T l\fag)ar Gyógyszerköny" valamenn)i g:yógy.szer leirása soián leh·ja anEE:.~~ :-:~i!tét azonban a különböző szinárnvalatohat sokszor igen nehéz szavakkal
megjelölni pi, (\'Örösbarna, barnásvörös). A. szin szaba-

tos ú1eghatá1ozására a. Gyógysze~könylben nen1 tialálnnk
elóirátot_, A gyÓgJ szerész anyagis1neréte a szinvizsgálat
tekiilteiében tehát elsősorban a gyal{orl.aton alapszik.
Folyéfron~ gyógyszefek, különösen a tincturák és a
foiyékonJ kivona~ok szinlizsgálatát kb„ 15 mm.-e,s áf.
méröiü ké,mcsőben végezhetjük_ ugy, hogy abban 5 _ken-..
folyadélr színét vizsgáljuk ~neg
A tern1éSzetes fényen végzet~ lizsgál.ato·~ c-élszerü
kiegésziteni az anaUHkai li\ar·clá1npa alatt végzendö
flno1eszce.nc:iás vi~sgálattaI, amely fénJjelenség legtrób]?.
szi:h már f.:Okkal több támpontot nyujt az analizis során
mini: az anyag természetes szinéllek 1negfigyelése _4.,n1ig
terrnészetes világosságon ugyanis egJ-eg~ készitmén;:rctopo1't színe. e.gyn:i"l:í.shoz me.~!ehetősen hasonló (vörös„
harna ba1na stb.), addig e készitinények jellemző sz-tnü
fluoreszcenciájában, 1.agy ÜJ\ ábbménóleg a vizsgá~andó
anyagból készített kaPillális ?iép fluór eszcendájában
már sokkal többféle szir1 szere~?e1 s igy a. készibnény
(pl. 1inctura) a,;onossúg~_na!{ megállapitására all{alma
~ ~.hl:1~ak n~öndI1ató. niint a természetes vagy mestersf
i<C'.S f&nye:n végzett <'g;yszerü szinvizsgálat,
A fluot'esZ·
~enciás \izsgálat :n-észleteinek tárgyalása most nem cél.e~ ezért a következó1{ben 1a természetes fényen vf>gezhető szinvizsgálat-ról lesz sz6
Fol~ adékok színének 'izsgálatakor mint fentebb
e1nlHett~n1 l'.':élf;zerü 1ne·ghatározott
mennyiséget
np;y:nv:sak in1eghat'á1 ozott rétegvastagságban megfigyel_
n~. u:ert hiszen a szinmé~ység arányós a rétegVaStagság_
Ral. ::\agy nchézsé.~et okoz azonban e vizsN.4lat során a
meg·fig) eit szin pontos nieg)el01ése. LegcélRZ~rübb vnlna
egy-eg~ szines gyógyszerf'-S folyadékra i;önatkozólg egy
\ ag;\ több szinea rrn;\ agnak (pl„ festék) pontosan mért
me1~nyis{;gébó1_
összehasoniitó oldatot. készite,n'i s igy 8
készihnény szináinyalatát. mest.erségesen utánozni
E:·
.3zc-nban gvakorlatil&g rOfJl_)ant nehézkes, F>Őt 1e.g;töbhszö1
keiesziühihetetler• feladat
Eg~·es kutatók nl.egpróbálták 'l szines foh adél{ok
~zinvizsgálatában az Ost\vn~d-féle szin~.11nélete~, illetve
szinsi{álál- gyakorlatilag alkillmazni Ostwald szinelmélei~ szerint minden sziu ?. teljes szinkép egy szinének
\-á!tozó n1enn~ is?igii fe.hé1 és fek~te szinekkel képzett
ke-ve1ékc. _i\ rendsze1 ben "' szinskála szinárnyalatait he~iik'kf'1' és számokkal jelöli. !gy egv-egy sz'inféleséget :8 skála hirtokábaTt ·- uantosan lehet me.g:jelölni.
Ana1itikai laboratóriu'mok részére jól használható
módszer Dankwortt el.járása aki iJ. tincturákat a Pulfri,ch-f;;.le foton1eterben '~7sgált.a _!\. th1chu·:lknak a különböző sZ-inii üvegsziiró1{ÖU keresztül meghatározott
fénye~nve.lö képessége (extinb:ci.ó) jellen1ző érték a vizs._gá1t tinci'-ul'a színére és ::r.nnak intenzitására ·vonatkozólag. 'Iöbb sr,'inszü1ő alkaimazásáia~ kapott exíinkciókat
g~·afiko'iton áb1ázolva, a. kapott pontokat. összekötő _görbe jelle1nző a tinctúrára
Az ·Os'-wald-féle szinskála é.s a Pulfrich-rendszerii
fotometer segitségével fobél{ony gyógyszerek vagy ol
da!ok s:dnét polltosan drfiniáJhntjuk :\{indenesetre hát-
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r·ányt jelent mindkét esetben az, hog;r a gyakorló gyógytiibbnjire kellő védehnet nyujt a kartondobozburkolái~szerész részér'e ezek az eszközök nem hozzáférhetö1c
Oidatok szineződése bekÖ'~etkezhet a meleg, ~ ?-'
Mindazonáltal célszerü volna, !ha a következő Magyar
gosság hatására, vagy llléhány összeférhetetlen esét'
Gyógyszerkönyv szerkesztői megjelölnék a szines gyógy.
kén1iai reakció folytán, lgJ a hatóanyag Ieg~lá
szerek, fóKént a kémiailag ·1ne1n: egységes növényi kivo-· _ részbeni bo1nlásá\al kai.>csolafusan az iascorbinsaV
natok extfukcióját vagy az Ostwald-féle szinskála alap··
Coffein. natr. be:llzoic. és lSalicylio. 1 a dex.trose„ a' -5-}
ján lje!le1neznék a~ok szinét, ilyenmódon ugyanis érÍ:ékes
\'~s morphin, a g, Strophantin, aZ adrenalin és a Coc
támpont lenne az ellenőrző vizsgálat alkalmával e gyaknov. hydrochloric. cum adrenalino oldat megsár
ran nehezen jellemezhető készitn1ények egyik fontos fichinin-urethan oldat pedig zöldre szineződhet a szabif
zikai tulajdonságának, a szinnek definiálására,
talan készitéskor
r
A gyakorló -gyÓgyszerész száinára legmegfelelőbb
Hosszabb idő után, eltartás -Iiözben sötétvörös
módszer az az eljárás, hogy a vizsgálandó kérdé.ses
ölt az erede.ti!eg szintelen Acidu1n carbolicum liquef
gJÓgyszeres folyadék szinét egyenlő rété.gvastagságban
viszont a fény hatására foliozatosan halványodik, '
összehasonlit.ja a jó alapanya.gból sajátn1aga állf:al elösöbb csakne1n teljesen eltünik a Collyrium adstriiig
állitott gondos készitmény szinével„
lut„ es az Oleum AmJ'gdalae sárga 'szine, 'Űxydatio
Növényi ldvonatok (extractumok, tincturák, infusu_
vetkeztében a chloros viz aktiv chlortartalma foko
u1ok stb.) Bzinének vizsgálatakor feltétlenül figyeliembe
San sósa"vá alalíul át s közben a friss készitmény
kell vertni a készftm:é;ny „elöregedését", azt a jelenséványzöld színe lassan eltünik„ Nem térhetek tki v
get, au1el~r a tinctura stb. eltartása. közben a hőváltozás,
rnennyi fénJérzékeny gyógyszer felsorolására, éppea fény, különösen az ultraibolya \Sugar ali.:, továbbá a lecsak mege.mlitem az ezüstvegyületeket!, a1nelyek -ré"'
1:·egő oxygénjének stb,
hatására következik be. E válhatására 1negszürkülneli, Az Vng. Arg.enti nitr. s
tozások során a készitmény helyes eltartása ese'tén is
MikúUtz készitésl;:or világosbarna szinti, de rnár röVÍ
kisebb-nagyobb mértékben módosul annal\ hydrogenion_,
idő után ezüstnitrát red.ukciója folytán megfeketedik:·
konce'ntrációja, csapadék vagy zavarosodás is kelethez_4._ Supp„ Hae1norrhoidalia
szine - ha !lent kéi_
het, de nem utolsó sorban me,gváltozhat a szín is. Tulgonddal k~szült - eltartás közben sérgára váltloz(
zott_ k(ivetelmény lenne tehát a növ.é,nyi drógoliból elő..
Az elszinezödésben jelentős. szerepe van a nedvességn~
álHtott folyékony gyógyszerek szinére egy értéket meg.
Szennyezés következtében több gyógyszerünk szil(
adni, hanem a szinárnyalatof. határértékkel lehetne meg.
zödik. iJletve a tiszta készitmény szinétöl eltérő sZf
jelölni..
ölt Ha az Aluíi~~nium acetic. tart
solutumot vasft
Porok szinének vizsgálatáti célszerüe.n ugy végezhetszen:'nyezett Calcium catbonatból liészitjük,
af{kor_· ~:
jük. hogy a vizsgáFandó finom port (ha szükséges po- oldat zöldessárga szi'nü
Ismeretes, hogy az ólo-moX"
ritjÚli) kártyával lesimitva, f'ehér irópapi.t·on vagy 'porvörösesbarna akl\or, ha ólomperoxydot is tartalmaz;
cellánlapon vizsgáljuk meg. lgy állapithatjuk meg pi
ib en készitmény a b;\zisos óiomacetat .elöáfiitásakor n_~
~ k~zmetikai készítményeliben fontos taicum fehér vagy
gyon nehezen és alíkor sem tökéletesen reagál az ól~.·
szürkés fehér szinét,
acetátial E~ért a Gyógysze,1könyv előirása szerint h~
l\Iár az eddig eln1ondottakból i.s kitünik, hogy a -szin
iánysárga szinü, tehát ólo1nhyperoxydtól lltlentes ólo
gyakran jellemző \Olta n1iat1: reihasználha.tó a gyógYoxydot kell felhasználni.
szer· azonoságának megállapítására, de más esetel\ben a
A nyers növényi olajok szine
(tisztaságra, a készihnény helyes előállitására és eltartá„
1nig a finomitott olajok halványsárga szinüek (Külön
sá1a, illetve bomlatlanságára, sőt b'izon:vos eseteliben a: sen áll ez az ol. Iini. esetében ) Szennl e.zés, ille.
hatóaJ_tyagtarta.lomra is lehet\. következtetni abból Az
hontlás h:övetlieztében előfordul a salycylsav továbbá
ehuondoftak \bizonyítására néhány gya.korlati fJéldát
Calc. acetylosalicylicum halvány rózsaszÍnü ~zineződé
emlltek,
A készitméll;\' ható'anyagtartalmával a1·ányosan v·
A Syrupus Ferri jodaf.i és a Syrupus HJ'pophospho.fozik az en1Iitetteken kiviil 1nég több készitmény szí
rosus comp. halványzöld-, illetve sárga szine a gyógy.Jól megfigyelhető a Ferru1n carbonicu.m saccharatU?ij
szerkönyv elöirásával eNerltétes sötét helyen való eltar·- !!!Zinválfuzása és lfe1rovas tartalína között az összefü"g~
táskor rövidesen barnára változik, végül csaknem fegés Az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben ceritne"_
f{ete szint Ölt. A szinV-áltozás a hatás Szempontjából
rlásan és l{olorimet1iásan végzett vizsgála-iok szerint .fontos és értékes ferrovas ox~·dációjá~al kapcsolatos.
a készitn1ény, melynek szilne ~z elöállitáskor zöldesszür
Az Ascor·binsav tabletta a hatóaityag bomlása foJy _ ke, az összes Vastartalom 9.1-96 százalékában tartal_
'tán gyakran megsárgul. A színeződést eIOsegiti a készin1az ferrovasat„ Célszerütlen eltartás köZben a ferrovliS
tés során a granuláláskor alkalmazott hö (pl. forró
tartalbn1 fokozatosan csökken, ugyanekkor a készt
granuláló folyadék, vagy rnagas hőfokon végzett szá.
1né:nY megbarnul Igy a szürkésbarna szinti 79 százalé
ritás). vag:r eltartás közben a levegő o~ygenje [Ezért a kifejezetten barna szinti Ferrum carbonicum saccha
különös gondot keIF tehát forditani az előállitásra és az
tum ped.ig már· csak 56--,60 százalék arányban Jtiirf
eltartásra Helyes eltartás: jól zártJ üvegfiolában, vagy
n1az fe,rrovasat~
üveged.~nyben„ Hasonlóan megsárgulhat az amidazophenA gyÓgJszerek színének és a szinváltozásoknak ·r_
tabiett~ és az ugyancsak amidazophenl tartalmazó bal''sorolása korántsem teljes de az nen1 is volt cé!om. I
bamíd tabletta is A meg nen1 felerő 1nódon l1észült kábh az egyes csoportokból a váltiozás különböző faj
Compr. Theobromini Jodati elt1nrtás közben néha folto::
közül· soroltam fel néhány ,jelle!nzö esetet annak bsan megbarnul„
nJitására, hogy a táraasztal n1el!ett dolgozó gy'
A steril oldatokra vonatkozólag a Ph. Rg IV. elörésznek mennyire n1eg kell figyelnie az állványedériY
irja, hogy ha valamely oldat eredetileg szintel'en, annak
elPje kerülő gyógyszereket, továbbá, hogy a. jó any3ip_
sterilezés után sen1 szabad szinezödnie. Ezért ínem cél- merettel rendelkező gyógyszerész a gyógys::-:e: sziné
szerü -a barna szinti ampulla ilveg, mert ott a szinezö- a többi külső sajátság me!lett - milren sQJdrá
dést. nem figyelhetjük meg. A fény káros hatása ellen és fontos kö,,etkeztetéRek;t?:t vonhat le,

,

Jellem- es korrajz
Jlíegfigyelhettük má1 a mi félévszázados ta--'asztalatainkból is, hogy amilyen politikai
fends"'.'r volt, amilyen ~zél ~u~t, a perce,mbe~
'kék unmd'g a hatalom arnyekaban ereztek .JOl
!llagukat Ezek alkctták mindíg a tömeget, ezek
'Voltak a mindenkori színház népsége és kato-

U~ásá'fü~·ek

a gerincnélküli tömegek szedték fel

:az odadobott koncot, Jegmély,eb_b alázattal b:'hó-

,'dolva a ikor eszme elotlt s a mmdenkor . k1ter•·· e]t bálványt goildolkodás nélkül elfogadták
;.~ érdeküknek megfelelően ~má?-ták A modern
· bálványimádás klasszikus 1deJeben, M elmult,
.átkO's emlékü hitle1 -szálasi kwszal<ban, , bő ta·pasztalato1ka t sz.ereztünk e t2ren s ma i11a.r, s1n·e
'jra et studio, beszélhetünk róla és, elkezcfüstjüki
'történelem számára megörök\tem és a; ed_d1g
isme1t anyagokat egymás melle sorakoz,atm
A hitleri, C'r,ennyes fdrgatag felkavarta az
európai országok látszólagos -~yugodt kor~z~
;)át, betört a fajelmélet tetszetos propa.l'iandaia·. val és megkezdődött a j6 magyar telervenyen a
>gono·azság ·virágzása.
·
Egyszetiben felbukkantak a jó kettészek,
velük született rossza.ságukkal és nagy szere. tettel öntözték a t1 ágyás ágyakat s mesterséges
napsütés·sel, egy torz világból, - félelmes gyümölcs le!'mett.
A szüret ideje elkö,etkezett és bőséges
termést hozott. Soha nem látott vigalom, - egy
örökéletre , aló berendezkedés, a vágyak betel._ jesülése, a szo1galrna·a n1u1lk.a ere~mé1~yét,. „a
ma's vaa1rc)irq:ít o·átlás r1·élkül saját:Jukka r11~11J
>sitve ~J e·~JJ~sze~ibe gazdagok és rnegelégedot
tek l~ttek r{özben a megszállottak vad dühével.
á barbár· korszakot megha;z.nd'tolva, legvá)O'ga, \ottahb kegyetlenséggel gyilk~)ták, le IS~azezr:it
ember'társaiknak hogy az elorelathato felelos.S.égrevonást ~11e~niél ki.ss\eb'b·11e zsugöritsák:.
'
A homokóta ]Jercmntatója ijesztően ro-_hant. egy szép napon megállt az óra, Még_ próbálták a szerkezet beroz1sdá.sodott kerekeit .iavitgatni, dc llem sikerült,
A felszabadulás készületlenül érte a dw
mokrác;át Ezt má1 több izben letárgyaltuk.
elmulasztottuk a gyá\a patkányhadat egysze1 s
'\ rnindenkmra eljntézni, de mentségül szoktuk
' · felhozni, hogy a marxisták kO'llektiv le·számo ..
· lást nem ismernek Félremagyarázták és gyengeségnek minősítették, példa nélküli lürelmün1<kel. amely az akko1i helyzetből adódott, vi·sszaéltek és' megkezdődtek 'a gonosz támadások a
demokrácia 'ellen, Nem mo~1dom, sok kárt okoz. tak már eddig is.. Azt a ren(Seteg energiá'b
igénylő harcot és munkát, aml a reakció és ellenforradalom kártevői ellen 2 év óta kénytele_nek voltunk folytatni, jobban fellrasználtuk
'Volna, ugy az ujj áépités, n1lnt a ·demokr ác.18·, hlegszilárditti sa terén
.
..
Nem mi vagynnk az oka, hoijY ez 1gv tor fknt és nem az uto·lsó nagyferenc1 jelenetet felezzük be. Még sok-sok láthata;tlan ellenség do!-

:a

gozik a demokrácia ellen és mindad~i~ do!gozni
fog, míg beteges balga agyuk magatol ra netn
Jfü1 arra, hogy a csodavár.áis ideje elmult é:; ljie
a nyugat a kelettel, sem az ország d.emokra;~ikl)s,
erői nem fognak Mbomt folytaJtm e~sl!,l,
azért, hogy itt, vagy bárhol a világon, megegyszer fa.sizmus legyen,.
„
. .
Az hogy a lehanyatkiban levC> kap1tammu1t
vivja Útózatos harcát, az egyre feltörekrvő dol-gozó társadalC>m ellen, ~e:mm~ ~etre, ~ a.-z .,ll
harc, amit e konok, elszant, reg1 rn:blo os7iliönet
kielégíteni akaró fasista ellrepzel magíiook.
Az uj demokrácia ~ .második világháilJ?ru:
ban megkezdődött Az. uJ demokratikus é'Uropar
01 szágok. mint Jugoszlávia, Bulgária, Len·
gyelország, Csehszlotvákia, Albánia, már :szintén
felszámolták a nagybirtokot. Még meg van a
termelőeszközök magántulajdonának rendszer.e,
de a nagy ipari, közleked~si v;á!lal,atok é~ a hiteh1tézetek az. állam tulaJdonat kepez1k ~ ma"'a az állam valamint azok karh!Jtalima nem az ~gyén hatal~1as pénzgyüjtője, h~n~ _a yáros,
falu tanya dolgozóinak (szellemi. f1z1ka1 egyar ál~t) érdekelt szolgálja.
·
·
Még mindig dajkamesével szórakoztatják
a sokszor csalódott magyar társadalmat. A de-·
rnokr ácia ellenségei mint propagandát, a magántulajdon megszüntetését hazudozzák. A leg„
tökéletesebb szc;cialista or•szágban, Oroswrszág.
ban, világosan kialalrnlt előttünk a kép, hogy
amig a régi feudális, ornsz elnyomatá:El
alatti tömeg átnevelése meg nem történt, szükség volt népbiztosokra - ma m1mszterek, - szükség vo'lt a hadseregben pol1tikai
megbizottakra, _ ma má,r rendes, tábornoki.
tiszti disztinkcióval ellátott hadsereg --, szük-- ség volt az egyén érdekeinek félretevésére,
mert azt a hata1mas 30 éves programot. melyet
1917-től megvalósitott&k, enélkül •el nem ér'hették. Ma már ott is a törvény védi a mag,áJntulajdont is. Egyszóval nem 'a doigozók magán„
tulajdonáról, hanem a hatalmas vállalaltok (ipa..
ri, Urözlskedési), nagybirtokok éS ezek termelő·
eszközeiről van és lesz szó„
A régi állami apparátust a Szovjetuni~
öSszezuzta; nálunk ez nem történt meg és az „uJ
iendszer hiveinek szakadatlan beáramlásávaili
fokowtosctn építjük a demokráciát. Ez még
nem szocialista állam, de már többé nem is kapitalhita Az adottság meg van a töké).etes szo„
sialista állam felé, a termelő eszközök államositásával, de az ország mai helyzete, egy 3 éves
vagy 5 éves tervvel tudja csak ezt tökéletesen
megvalósitani S ha látja a nép, hogy életszfo ..
vonala emelkedik. a rablógazdálkodáist felvált-·
ja a racionális gazdálkodás, ha látja; é~lmét
· munkáss~ának, akkm hüá,ba jönnek mmdenféle régről ismert syrénhangokkal a d-Olgoz.ó
nép maga állapitja meg, amit eddig csak seJtett, hogy a demokrácia tes'térn S2la;batott és
eddig csak becsapták, és mindig cs.ak az orruknál fogva ;•ezették őket. Aniikor látni fogja,

hogy a parnait tulajdw10sa földjének, az iparos
műhelyének, a kereskedő üzlatfoek a kis gyáI~s saját gyárának, stb„, ezzel s·zBmben a nagy
banyák, az iparvállalatok, :közlekedési és bank
vállalatok áilamositva lesznek ezeket az állam
igazgatja, akkor :kinyilik a ~zeme és felméri
az eredményt és különbséget„
Nálun:k sem lesz akkor már szükség olyan
intézkedésekre, amely látszólag ellenzésre talál
és ezt a' demokrácia ellenségei, terrorintézke.
désnek minősihk, akko1 váltja fel a napi politikát a gazdasági politika, s aJkkor jön el az az

idő, amikor nem kell tartani a percemberk.i
jellemt2lenségétől, mely oiy sok zavart okoí;demokrácia 'felépitésében,
·.
Mi á,Iljuk továbhia is megfeszitett láb
és izmo3 kar ritl az onsZág ér dekéb-en szükségerőfeszitést és ha e!gyengülünk, itt marad.
komoly átnevel>t ifjuság utánpótlási had
amely soha többé nem engedi az országot a
a szakadékra vinni, aminek tanui voltunk
utolsó időben

MÁRKUS DEZSő

en ugy, _1nin6 a heptit, de a heptozét még nem sikeszabad állapotban kimutatni
..
,
.A biokémiai szempontból legfontosabb glukoz ~s
oz cuh:ormolelrula gyü1űs alakjáról kiv4nok meg
ny szót szólni.
.Az utóbbi évek cukotkutatásai ugyanis azt mutat_
fi 0 gy a glükoznak van egy állandó, és van egy ke'bbé állandó, de nagyon reakcióképes alal~ja. .
' d'k
Az első esetben az 0 hid az 1-5' a maso
I - eseti.
az i-4 e atomot köti össze,
CHOH
1

CHOH

A kivonatok ballasztanyagai

CHO
1

CHOH
1

CHOH

1
CHOH
1

CH20H
ARABINOSE

1

CHOH
CHOH
1

CHOH

1
CH CH, OH
RHAMNOSE METILPENTOSE

A pentozok polimer· sz.árma7.ékai a pentozánok Ebbe
a csoportba tartozik igen sok gu1n1ni és UJáika. Ezek
gyak1an a sejtfaluak é11itőele1nei.t is alkotják

ldntet nélkül ar1a, hogy tar:talék tápanyagot, vagy sef~?
falépitO-anyagot képeznek. Az idelonatkozó kutatáso~.'.~
azt mutatták, hogy a. magvak tápszöveteiben lévő 'heIUL:'.i·
celluloz kizárólag mannoZból galaktlózból, vagy arabi.;_:
nOzból van felépítve, de sohase1n {avtalmaznRk xylOzf/
Mig a sejtfalban Jévő he1uiceiluloz xylózt és galaktózf:
ad Ezért az előbbieket mannánoli, galaktánol{, v~g_)t:
arabánok, az utóbbiakat xylánok, vagy galaktánok ·néve11
jelöljük. De hemicellulozék között Számtalan olyant t_alálunk, imelyek az előbb emIHett pentózok keverékéből.
épülnek fel, 1nelyek esetl'ől esetre igen változó összeté..:.~.
telt 1nutatnak A pektinek szintén ide tartoznak, e:iek.
sok növény ned\'ében találhatók ÉI"etJen gyümölcsökben
peldozt találunk, a1nely vizben nem oidódik, éréskor 8
pektináz enzim pektinné alakitj_a.. A pektoz a fiatal sej11)
falak középleJ11ezében halmozódik fel.
·
A hen1icellulozokat lién1iai tulajdonságok szerint t.o~:~,
\'áhb osztályozzák a biokémiliusok, ugyanis vannak ·n~:
zen ~s könnyen hidroli.zálható származ,ékok, melyek rnin~'-'
dig vegyesen n;rerhetők ki a nÖ\ényi részekból.
~
A növény minden részében találunk hemicellulozO~'.
kat A levelekben, a lágy szárakban, l'izón1ákban, az· e
fásodot.t részekben, u gy, hog~r ezek a vegJületek sok kivonainalt képezhetik taitalmi részét
1

HEXOZOK
Az assziiuiiáció termékei líÖzött a pentózok mellét~';~
a hexozoknak van a legnagyobb jel~ntöségük, mert ezek:képezik kiinduló ,.együletét az általában szénhidráitok~::~;
uak n'eiezett ó1iási biokémiai \együletcsoportnak„ Azon~·<
ba·TI feltün"ö, hogy •az organih:us kémiában szintetikusari"
elöállitott nagJ számu hexoz közül igen kevés az, ame".'·
lyet a nö\ényi szervezet képez és a1uelJ szabadon is elő
fordul a növényekben. [A_ d glükozén és a. d fruk.tozén k.
\iÜI a többi, minit': a mannoze, galaktoze stb., csak nún
poliine.1 termékek ismeretesek nag,Jobb 'tömegelt:ben
_4. cukor alkoholok h.1izü1 a tnannii a llegelterjedteb. ~
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( Falytatlás, l
A legisn1ertebh cukorféleségek közül a pentőzok,
szabadon nem forduJnak elő a növényekben, hanen1 rész_
ben a glükozidákban' ugymint az aloe, frangula antra_
gllikozidáiban, a genÍ-iánában, az ~donis vernálisban
(Adonidosid, Adonivernosid), de a nukleinsavban is meg·;aláijuk, n1int riboset. Az itt e.mlitett liötött pentlozohat
tni~1denkol' a. n1eiilpent-0ze kiséri, a1ni abban különbözik
a pento:r.etól, hogy egJ IJI meCilgyökkel van helyetftesitve

--CHOH

1

lrta: SPERGELY BÉLA okl. gyógyszerész
PENTöZOK
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Kryslosil : PH. H. IV. ellliratának
meglelelö Dextrose puriss kryst.

sec. Szilágyi.
Készili és forgalomba hozza :
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kéreg, col'pus luetum, a hipofizis első !és hátsó lebe~
nye, a tép, stb.~ben.
,
Némely állat maga épiti fel a saját szükséglete~e
PYHAN
az a.scorbinsavat ahol ez már hormonnak tekinthető~
de érdekes megfÍgyelés az, hogy a sarki, "~?ek sz~t~n
··~ nagy reakcióképességü furanozét hetero-je;1,őveJ (H?
lnegélnek C-vitaniin t!artaln1u táplálék n~lkül M1utan
'lönbözt.etik n1eg ·és így felteszik a kutatok, hogy ,a
vizben igen jól oldódik, minden vizes ki.vonatba bele-:
' ·k a kemé.nyitő és egyéb polyn1e1 cuko-rszármazékok
kerül, de oldható alkoholban is Az oldhatóság azonba-n
k~.zésénél a H cukor hói indul Jd a polimerizáció. To-·
a alkohol e atomjának növekedésével csölt:ken és igy
bmenve n1.eismét1em, 1anlit a foszfor tárgJalásáaz legjobban oldható n1etilalkoholban, m~g etilalk~hol
emlHette1n hogy :a cukor képződésénél a foszfor is
b
i oldódik de már aniilalkoholban alig, Oldataiban
an s
'
. t a'!yos a"l fontos sz~repet játszik: ugyanis furanose foszfát_
rendkivül
könuJen
oxidálódó vegyület, de k r1s
ter keletkezik, ami szintén amellett \bizonyit, hogy
lapotban. levegőn is jól eltartható Sen1leges, vagy lugos
inielőtt a cuh:orl reakcióra lép, először a reakcióképe- , oldatban rövid idő alatt elbomlik, de leggyorsabban ak·
alakul át
, kor ha a hőmérséklet 60 fqkra emelkedi,k. E~rt a
dió' okban, .ha azt nem száritották kellő óvatossaggal
ASCORBINSAy,
és :!z ascorbinsa\ a lugas plazmába ~~rü~ o~t, elp,us~tul
Ugyancsak így \'an .ez .a száritott fozelekfe:leknel. IS
áitt~rnék a n1agasabb szé:natomu rcukrolua,
Ml"el"tt
'0
• k'
.k
Nehéz féin, Jcülönösen a réz ionjai az ascorb1nsav
·;·emlékezzünk meg az ascorbinsavról, mely a b10 emi _u"dációi"át
katalizálji.k és ezért pld„ a közönséges le'Scik szerint a hexozból li:eletkezik, A hexoz és asco1 lnn_ ox1
'
k r~
k
párolt vizben, melyben n1inden~o~ ód;a:nnk,a . _emiono„ az
sav k'· „tt 4 H különbség l'an és a1ni a legfontosabb,
ascorbinsav rövid idő alatt oxidal I
m1g az uv~g
"s kötést találUJik a 1nolekulában, Ez a vegyu,!~
e
,d
'ln--ben
készült
\kétszer·
lepárolt
vizben
az ascorb1nnünk f ' ·nt. erősen aktív redox-vegyület érdekel es
•t . 'l
. 1t
e • IDI
·a le\egő oxigénjé\:el szemben is elég ellenállónak
fsak ~ásodsorban be.szélhetünk a C V1 amuuo . mn ·
~
_
bizonyult.
.IÍÚi niár nélkülözhetetlen hatóanJ agról.
Az ascoibinsa\' a sejtben lefoly? , ~olyam~toh-nak
Az ascoi·binsav niinden zöld növényi részben meg_
egész sorát !katalizálja. lgy pid katahzal1a :" te~s~v,, a
_falálható különösen levelekben, azonkh,iil tenn:éseliben.
tejcukor oxidációját. to\'ábbá, abból a. n1egallap1tasb~l,
lttelyekbó; aránylag könJen elő lehet állitani Igen sok
h~gy a for1naldehid é.s _a Ca/OH/ 2 elegyében katah<iScorbinsa\at tart.amaz tud\·alévőleg a citront, ~ n~
z.álja
a formoze képződést:, arra következtetnek, hogy atz
tancs, a csipkebogyó, la paprika. kelkáposzta: borso, ieassziniilációs folyamatoknál is ugy~ez a szere,pe lehe ·
"f
·1
1··1
vele
Az
\állati
szerveze-ta, burgonya, a fenyo a t tU e
,
,
,
A növényi sejtekben azonban' .neincsak szabad as"'
".·
- a bennun
.. k et er
• ·del·lo"
lll!U
'- organumokban a n1ellekvese~

-
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corbinsavat, hanem dehidro ascorbinsavat és kötött
alakha'n, mint ascorbigént is találtak. nünd a háro-n:i
a1Iakhan aktiv C-~i.ta111in hatást fejt ki. Érdekes megjegyezni, hogy kötötlf _alakban az oxidációval és hővel
szemben igen ellenálló_ és ennek köszönhetjük, -hog,y táplálékunkban a főzés 8Ikahnával nuu ad valanii C-vita-

min„

Ma már lkét német szabadalom szerint mesterségesen állitanak elő 2 keto-1 gulonsav-metUesztert~ 111ely_
1yel a táplálékban pótoják a C-vi.ta1nint, Egy másik
szabadalom szerint az- ascorbinsav valan1ely sóját zsirsav klorid~al (palmitinsav chlorid) zsirban oWódó e_
vitaminná alakitják át, :rövid ideig melegitve,

A fiziológiai jelentősége

a háron1 'bióznak ·11a· ·
·.
A Z a h h a r o z e mint fontos tápanya
r·epel a növényekben és természetesen belekerül ag
natokba
A M a l t o z e a kemén~ítő
nyitő: a glükogén \hasadási terméke
1né_szetesen enzin1hatás
'
A L a k t o z e tisztán állati tei:mék és.
sein találjuk meg a nö\ényvilágban
különböző.

TRIZAHHAR!DOK

A növényvilágban találjuk meg elég elterjedteri:'.
r a f f i n o z é t' a cukorrépában (C1sH32Q16),
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A HEXOZOK POLIMER SZÁRMAZEKA!
Ha több cukor molekula egyesül egymással egy n1agasabb szár1nazé,kká, akkor:
1) Inistályosodó, \Ízben oldódó származékok, bióz,
trióz~ tetr.ózok keletkeznek, m·elyeket ol1igozahharidoknak nevezünk,
2) nagy ll!Olekuláju, szol-okat ){épezö kolloid természetű, vagy oldhatatl'.an ter1néI{ek jönnek Jé.tre
melye'
ket polizahharidok név\'el foglaiunk össze.
A természetben· előforduló biózokat háro1n csopnrtba sorol]ufo. Eló'bb azonban fussuk át azt a két kapcso_
lási lehetőséget, melyek a cullormolekulák I{émiai tJu_
liljdons-ágait olyannyira n1eghatár·ozzák KapcsolódhaÚk
az e·gyik molellula aldehidje a 1násik n1olekula alkoho~
csoportjával és ugyancsak a .másik molekula aldehid
csoportjához, Az előző ese.tben megmarad a 1násodik
cukoru1olekula aldehidje és 1igy savakká oxidálódik, 1nig,
ha a kapcsolódás az aldehid csoportol{ban megy végbe
akkor elvész a második aldehid csoport is. Az ilye~
biózok természetesen ne1n redulíálnak
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Hs mindkét aldehidcsoport kötve van, ugJ az elne ..
vezésb~n _is kifejezésre jut és ezt .ozic! tioldalékkal jelezzük. Pld„ glükozido-glükozid, nem redukáló hióz„ lgJ
fol3tathatnánk ezt a maitozénáI. a ceHubiozénál ·· és a
laktuze eseteiben is
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Gencianoze (C1sH:i2Ü1ü)·genciabioze
raffinozéhoz hasonló szerke,
Szta,hioze C24ff4 2 0 21)
tel bit, fruktoze, glukose, gala.ktoze, galaktoze, Nem
dukál Ez az eg)·edüli természetes dext1·0 zahlÍarid,
POL!óZOK
A .nagy n10Iekuláju poliózok olyan képzödményeltj
n1el)ek számtalan cukormolekiilából állanak„ A polinl~-1
rizáció ug} áll elő, hogy minden cukor1nolekulából kilé~
egy mol, \Íz iés igy a hexozok képlete (CsH1206) hely_
az a11hidro-hexoz_ból (C6H10Ü5) épülnek fel a magas
származékok 1\-finden esetben hosszu láncok keietkeznel
melJ ben a monozok glükozidikus kötésben kapcsol'ódná-,
egy111áshoz. Nyilt ké1dés 111<a1adt n1ég ma is, hogy a:P:
liózok hat.ahnas molekulái kizárólag fővegyértékkel lcaR:,
csoJt mo!ekulákból áilanak_e, vagy több molekuJa ·a1~_
kot-e egy tömböt, ami 1nellékvegyértékkel összekapcsoit::
kisebb 1nolelrulákból áU.

Röviden emlite1n, /hogJ Staudiger szerint a
szeles eelluloze kb. 750 hexoz molekulát tartalmaz
molekula-sulya kb. 120„000. Ezzel szemben a ken1ényit:~~
hexoz száma 11en1 több, mint 20, a n1annán 1molel{uláiba~
pedig 80 hexoz tagot szán1l'áltak
A celluloz a mai nézetek szerint a eellobióz;ak -sz_bályOs láncából áll (a cellobióz. 2 mol glÜl{oZ f3 köÍéS
ben), n1elybe-n az egyes cellobioz tagok csavatn1enef.:.
i_:;zerüen helJ ezkednek el a molekula-szál tengelyé~~~
irányában .'\. rnolekula ezen felépite tsége -a többi-poli 0 ~
zokná1 is hasonlóan van megállapiti a, anrit az is
támaszt, hogy rÖ\'idebb és 3---4, vagy 6 e atomot t.

azó hasitdási termékekn~l ugyane.zt a szerkezetet
itatták meg,
,
Ez a nlolekula szerkezet a ke1nénytiőnél nem volt
oiható A. keményitöre ~onatkozó ismereteink l{özött
j sze1npontunkból az a legfontosabb, hogy két r:észáll ugl mint amilóze és a1nilópetldn-bőJ., A !harma.
al;kja amiv.el szintén gl akran taláJkozunk, az állati
'riyit-ő'; a glükogén Azonban ezt a'!. .u11óbbit nen1
külön tárgyalnu,nk, me.rt kéJniai összetétele az an1i.
.inne] egye,zik. A három keményitőfajta inkább fiái és kémiai tulajdonságokban különbözi~ eg)-'n1ástól,
· ~bbá abban, hogy egyik tartalmaz foszforsavat, a
k nem
·~Több kutatló áHitja, hogy az amilóze 2 Cs-hói áll,
'· "az amilopektin és a glükogén 3 CsbóL Ez azonban
bhra is n;Jilt kérdés n1arad De nincs még tisztázva
m, hogy 1nilyen biózo_Ii: alkotják a ken1én;J-·itőt.. Az
' te!en. hogy a kemény_itő leépi-tésekor maltózt nye·
-, ameIY, mint tbdjuk, 2 glükozéból áll a kötésben.
azonban, hOgy a 1naltóz valóban a ken1ényi.tő épitő
·;e-e, vagy csal{ a. széteséskor keletkezik a tulajdon-·
péni épitő biózokbó}, rr,ég lliindig nincs tisZtázva. ~
. Visszatér\e a keményitő ké.t különböző anyagara.
>z ·amiloze simán oldódH{ tvizben és egJ kis-viszkozitásu
!d oldatot képez Jódílal az isn1ert! l{ék reakciót
Az an'!ilopektin nein oldódik \ izben és vizzel fÖZ\t\
nag~yon viszkozus csirizt képez. Jóddal ibolyavörö~
dót ad.
A különbség a két keményitö között., hogy az amicsa}{nem neutrális ltémhatás~ elektrolitot nem tar._
azó tiszt'a or ganili.:us anyag, mig az a1nilopektin
kötÖtt foszfor.savat tartahnaz, ami kalciurrihoz és
1nhoz \'an ka1)csolva. Ezen összetételén 1alapulnak atz
pektin kolloid kén1iai tu"!ajdi:n1ságai. me1· ~ a fosz
forsav óvatos elt1ávofH:ása 1után az amilopektinből egy
!ran anyagot lehet nyerni, mely ~:: amilozéval azonos.
, A hannadik J{eményitö a glükogén, mely az állati
ervezetben és az egJsejtü szervezctekbe_n, valan1ínt az
tőben is az anyagcsere. tertné,ke Mindenben hasonl6
·amilopektinhez Foszforsavat is tartalmaz organil{US
'.sben Fizikai sajátságaibain azonban küfönbözik tőle,
vízben oidhai.ó, ~em ad csiri,.;t és jóddal 111~gbar1

Szemben az eddig ehnondott tartalékanyagol{kal.
kell einlékeznünk a kitinröl, mely a rovarok testélédehnCt célozza. l\Iiután ez gyógyszeres kenőcsök
1,1.paszok ballasZtanJ agát képezi, célszerü lesz az ösz
'~e~telét ismertetni„ l\IIinden oldószerben oldhatatlan ve.
g}·üie_t, mely a glükoza1ninból keletkezik, ugy, h~gy
~l\lino-csoportjába
~gy
ecetsavg,\ Qk kapcsolódik, Az
ttretil-glül\ozaminok egymás l{özöft glükozidilíUS kötés
hen vannak
l\Iiután az aniino-cukrok a mucinoknak és a mu, oknak, a nJálkaanyagokna.k is all{atrésze, közel fekSzik- a 'valósághöz az a feltevés, hogy a kitin ezekbó1 a
hyálka anyagokból veszi eredetét n1elyet a bőrfelületen
r_álaszt ld az állati szer\: ezet,

Korlátlan mennyiségben kaphat6k
a

következő

C 1B A
készítmények
AGOMENSIN

tabletta és injekció

ANDROSTIN

tab1etta

ATOCHINOL
CARBANTREN grarntla
CIBALGIN

cseppek'

COAGULEN

injekció és por

COIRAMIN

injekció

CORAMIN,R

tabJ.ffita

DIAL

injekciú

DIGIFOLIN

cseppek

DIOCAIN
ELBON

tabJ.ffita

ESIDRON

injekció

LIPOJODIN

ta b1'eitta

LUTOCYCLIN

tabletta és injekció

OVOCYCLIN

tabletta, i111jiekció és

PERANDIREN

kenőcs

PERCAIN

tabletta és injekció

:kenőcs

és oldat

PERISTALTIN t.abletta és injekció
PRISCOL

tabletta, injekció, oMat
éskenőes

P1RIVIN

oldat

RESYL

injekció

SISTOMENSIN tabletta és injekció
SPASMO-CIBALGIN kúp
'11RASENTIN

injekció, tabletta és lillp

nns a
megneheziti
kiadóhivatalunk munkáját,
egy-egy .gyógyBzertá1, aho[ t,őb'b előfizetője van
na:k, egy befiietési lapon küldik bé ellöfizetésüket
iegnagyobb 'bn.i az, hogy igen sok esetben a pénz
eltet-éséró1 nem is emlékeznek meg„ :Minden cimv.á.1azónnaJli közlését kérjük

Magyarországi képviselii :
Jakitscb János, Budapest, Y.,
Rudolf-tér 5. Telefon: 189-326

334,

33

s~o.km-ai kr:á~iko,
7i:fa;: Seékee~ }e."'á
Valalci ezzel a váratlan és meglepő kérdéssel
fordult hozzám. - hallottad, hogy a g71ógyszertártum7donosok testülebileg a kollektív-jogosítvány mellett ólw.jtanak állást foglalni? ....
N' em taqadorn, hogy van érzékem a humor iránt,
de erre nem számitot~am Gyanutlan kar tár sarn
nem tudta megérteni.: miért nem hagyom már
l!bb·a a nevetést. Hiszen lényegében én rnagwn
1s, sőt a szakszervezet is ezt akarta és ha jól
meggondolj?tk, azót:a sem döntöttelc másként .
EZ A KOLLEKTIV- JOGOSITTT ÁNY csak
ugy lekerült a napfr endről, mert közben szükség·
szerüen rnás szempontok 'érvényesültek Annak
a bizonyos jól felkészült és levitézlett kétforintos e111lékiratriak azo·nbari senimi .szerepe .se11i
volt o lcollekf.iv-jogositvány háttérbe szoritásá·
ba.n. Az 1csak afféle ügyvédi mest.erkedés rvolt
Látszólagos sikere, ha egyáltalában lett volna,
egyedül abban állhatott, :hogy kihasználta szak
szen·ezetünk apra jogi ügyetlenségeit. Maguarám. a iólöltözött fogi agyafurtság szembeszállt
u. rnezitelen lélekkel. És 1Jiégis leperegt•ek rólunk
keniénynek szánt vágásni.
.
Mert ho 0 y ·a rni elgondolásunlcban valóban
eqy szakma íleéke világított, azt ne1n Lehet letaqadni Minden ellenérv·vel szemben is valljuk.:
csak annyi hibát követtünk el, ho.oy elkéstiink
7!ele. Hogy a szakszervezet ilyen értelrnü me1t
nyilatkozása nem 1a földbirtokreformlmal. egyidő
ben tör tént Akkor niég niindenki ter nvészetesn•ek tar tottci és magáiévá is tette volna \azt az el·
r:et.: a gyóg71szertár azoké, akilc dolgoznak benne
Ennelc a szakmai krónikának az a legfőbb
feladntcr, hogy tárgyilagos adatokat gyü.itsön a
ryógyszerészi történelem ,számára Esetleg iria
i.s . .
'4 IJcollektiv-fogositvány után elszabadult, rnajdnem l•eljesen em;éni utra terelődött a
gyógyszerészi iogrefonu kérdése. A szakmának
ezt a bizonyt.alanságát, ezt a kapkodását csu„
vátn tájékozatlansá.qnn klcal magvar ázhai.iuk és
rnentegethetfiilc. Igen solcan félszaMkból már
tWcos. cle biztos rendelef,eket adtak tovább . Eldobta.le és ufra előszedtek kúlönbö.ző :menoldásolcat, ahorman azt éppen a helyzeti szükségszeriiség meglcövetelbe
ENNEK OKÁT kétségtelenül a Gazdasági:
Főta1Wc.sriak a Nép,fóléti Mini.sztériunrhoz töTtént; átiratában kereshetjük Lényeqében tehát
a községesitésben és más közületek bekccpcsolásában. Mert, hogy a reáljogu gyógyszertárakat
inkább egi;, núnt öt é1.>en belill valamilyen forniában fel kell :számolni, abban mindnyájan
egyetértünk De a köz.ségesibés ellen mir ntsg
kellett .mozdulni, rner t ez már egyesek létér cle·
lcét 11eszélyeztetí.
TALÁN itt csnszhatott be az a groteszk

lii.r, hog71 a gyógyszertártula7donosok a
tiv-7ogositvány rnellett „óhajtanak" áJl{i.st .
lalni . Ha 7ól rneggondol.z'uk, nem is olyan in
ságos. Mert •ez rné!Jis csak közelebb áll a rn
tulajdonhoz, -- ez mégis csak Jnagántulaj
Azonfelül itt feltétlenül bíznak a biztos le
ban.. Az eviber összeférhetetlenségében az·
berr.el, a többirányu gazdálkodás csődjében
gül ;, ciz egyszem,élyes ,iogositvány diar;lal,j,
A' községesité.s azonban 'már kornol71 ve'
delem.. Ez pjlda és intő példa a többiek f
hogyan lehet a profit kikavcsolásával va ·
és /cii.zárólagosan csak o, közegészségügy Jco
szolgálatába szeg•ődni? Ez má~ vaTami ké
metlen és fá,jdalrnas törés az eddigi egyene8
nalon.
MUTA8SSUNK RÁ egy il11en szemilé
esetu 'ennek megvilágítására. Legutóbb a·
biró.ság megint felrnentett egy gyógyszerészt,
zel egy hd.tós6.gi kezelésbe vett gyógyszerfiii:.
ra rnagánkézbe került. Köztudomásu, hogy d
tósági gyóq11szert-tiralc általában ötven száz
kal nagyobb személyzettel dolgoznak, mint
azonos far galrnu nw.gán(Jyógyszer tárak, Mi
hát á.z első lépés? Az allcralmazottak fe!ét
nek ereszteni Mert csak ig11 érhetik el,
lceresebb em.berr el több !l'Junkát vég eztess
és ezzel a saját hasznv,_kat a. legmesszebbme .
biztositsák Egészen bizonyos, hogy a lcözs' '
lcözületi gyóqyszertárak nem fognalc senki,
bocsájtani. De hogy mi lenne az al/calmazo
sorsa, ha ·a haMsági gyó,ayszertárak sorra
ni tulajdonba lceriilnének, afelől mi<g csak
ségünlc sem lehet. A tőke ugyanis rnég
sem szentimentális, ha olyanok m:ellé szeg
lcik ma nagy foqadkozások közben verik á
lüket szociális felháborodásukban A kioot
?Jeclio nem e szakmából vaiók
· ··.
- ISMERJÜK iazokat a szernpontolcat is,
lye/c köriilbelül ig11 foglalhatók össze: ha,
k.özségesités, há,t legyen az egész
. Mert
pont ezelcet a vifrva várt patikákat, mo
községesitik, de a kinlceservesen igazolt
ayó,ayszerészek, meg akik 1919 óta. erősen
lw.tó érdemeloérfl jutottak „közegészségügy
téz1nényükhöz", 111.intha 5,emmise11i történ_t
na, zavartalanul tollasod,ianak tovább . „ - I
i.gen, tudjuk, beláeiuk, elfogadfuk, igazrllc
Dernolcráeiánlc navról-napra erősödik Sor
mindenre és rninclenkire . De lássa be mind
hogy eg11szer el kell indulni és csinálni *;,
larnít.. Aki az egészet akarja, nz seinnmt
akar. Mert az nem számol a lehefőséqek
becsületes hát só gandolattal igy lw.r col a kö
qesités tény•e és rnegvalósitása ellen
AZ ELőBB ,KISSÉ KESERüEN leir
a kivételek pedig nern e szakmából valók.
uj1· a visszamentem ezért a 11wndatér t, Me
0

,w:ondottan szakmai krónikát frok és gyakran
talán a kelleténél jobban is vigyázok e szakma
'étzékenységére. Nem az a célom, hogy bántsak
és elkeseritsek, De végre arról akarok reszelni,
a1ni„ ől szó van, Hogy itt vagyunk a nagy fá:1·asztó várakozásban, ös.szezsu,fol1)a, a legna-gyobb bizonytalanságban és 'oapkodunk és tehetetlenségünkben egyenkint és icsoportonkint hada.t .'üzenünk 'egymásnak Ezen bukik el sokszor
minden épitő szándélc. Egymást mar iu.k, ah.ez11ett, hogy egyesült erővel 13ekikezd-enénk az ut~pitésnek. Hiszen már csak néhány hétről van
'szó, hoay a népjóléti miniszter a kezünkbe adjá
··azt a törvénytervezebet, mely a pályán dolgozók
'·és velük az egész pálya sorsát nieahatározzo,
Addiq .maradjunk csendben Ne tiltakozzunk ne
öavasoliunk. ne vágfunk elébe még csak apr6
;,Ícis tanácsokat .se adiunk miniszterünkn·ek
A KTT7 PTET,EI[ PEDIG nem e .szakniából
',,,aJólc TTéletlenül-e, ''a(JY 8zándélcosan, de épJJen
:-~o,rnw,dszor

le ezt a nem

e,q:p~zen

Igen tisztelt Kartárs Ur l
Fclhivjuk sziv.e:.:;· f1gyeln1ét az Ol\'IA-gyomor1nész készitrnényünikre, 1D1elyet napilapokban állán_
dóán hirdetünk, lgy a közönség keresi Saját jól fieL_
fogott érdekében ;ne •hagyja kifogyni ezt a régi beV'ezetett k·ézi:i eladási cikikiet
Beszerez:het<í: az -összes nagykereskedőkné!l:, vagy
a HlTNNIA_g) ógyszertá1 ban Budapest, VII, Erzsié_
bet.Jkörut 56
'
Kar társi üdvö:zlettel:
Kalán Gyula és dr·,. Balló Lajos
gyúgyszerészek.
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a rnai helyzetében vizsgáljuk, bátran mondhat:1uk azt is, hogy emellett hivatásának a rabszolgája De rnég a rni szakmánkban is egy kiveszőben lévő emberti:iJUs HrLtvannyolcéves
É8 MOST MÉGIS átíratta a gyógyszertárát '.2 fiára. A fiu: őr k é n y István gyógy-

épü-

szerész és iró. Figyelem, olvaso1n az irásait.. Ts-

N1tilván 1•rin 11alam; lcifeiezett
eélorn t'ele . És most, hn011 lcerülgetein e m01\da·
tat és csoportosítom icMiilötte a µondolatokat,
eszembe '1d, hoq71 n61· legelőször· EZ íratta le
;.1,elmn. EZ motoszlcált bennem iE7 sar ka.lt EZ
tf>rite+t el Ti:Z m:tt mindi.a vis'2a. Most m.i.r lá·
'(trnn. hnn]f irnnétlések helyett n1önd161·t arró7 lcel_
lett volna beszélnen-, hogy Buifavest Ytz nrsNÍo
e·q1iik lea·narn1obb .rn1óaysze rtrírát ali_q néhány
iw.ppal ezelőtt átirták oz a1Járél a fiura.
AZ APA n•sm h :lehet más mint amivé kn-

111e't' eni nemcsak az nlvat?ó'k, hanein az {rólc véleményét is. A fiatalok esküsznek rá, hogy végre11é.gre 'ő az a.z iró, akire vá.rtalc . őt már neni a,
kor neveli, mint oz ap.iat: ő rnaqa neveli ko1 át.
Ezé1·f.: nve.oy :€z1nénysz6.niba ~r1inden lcis ir·ói, sőt
ujságirói 'kárcolata is Szocialista ir'ó
EZZEL éppen arra szeretnék rámutatni,
h 0{1]/ ő, ör kény'István az (i kivétel, ákiért három.szar irtarn le és hár01nszor cáfoltam meg
e0 yellen mondatot Mert ör kény István irá lrna
a Csillag-gyógyszertár tulajdonosa. Ez pedi 0
19 4 7-ben, eg11 szocfolista ir ó~ solc n>in.denre kötdez Nem·csak arra, hogy tovább nevelfe korát,
hanem arra ;;.s, hoCJY időnlcint belenézzen patiká.io élefobe örkémJ István nyilván meg sem ütközik szavaimon A 1rúniszter ugyanolyan .iól t?tdta, mint mi hogy kinek a nevé"e engede1yezte
az ország egyik leqnar!Yobb qyógyszertáránalc
átír'é.sát. A tervbevett ldtruházhatatlanság szinte
utolsó nilianata.ba.n
AZ EMBER általában sok mindent rnagához 1né1' n1aga niérle,qel, aniikor niá.s (/,olgára,
bajára, elkötelezettségére rámu.tat Hoay uayctn
bizoni1, mit termék én Örkény TstrJán helyében?
Ha Orkény Hugó, aki külön/Jen irren kedves ba1·átoni, ·ne1n s.zéQ1.fenli a. .sepreqetést) :é1i ·is kezenibe venném az ui kor semüjét. Oly régi az a patilm r!Js annyira más lett a.zóta a világ

?'.'ro1n láár

lef.es mondatot

1

?a nr1Jefte„ .4 mi'1;é eoy kor .,védnölcséae" 11ie7lett

. nevelő'1ött H" nem is pontosa" h.:Vat<isá.nak de
r1._ .a11ór111szertá.1·á11If)-c nii-nrlr,nhor1'. rabszolad·,?o.
_:::Té7rJn \núi1 reanel hatkor b1en11 11{tn, kisever ki--- f.rikar;t Ps lJP,fJif c1. krí711h:ába.„

Tüi!őn11ullad/i.Rn. ?Jrtn

óvatlan 1Jil7anatban l>es?.ökik n patikáJ;a
'T!au viszi le haza tao:in .a Zakr\sába. Eg11szerüen
···netn aka1 .ia, ne1n :birja tudon:.i~U~ul 11enrii, hogu
az, ő oyóqyszertáro nélküle bnm;olitsa le ak&r
egyelben naJJi fmqalmát is. A felszabad?tMs ófo
na011on sok mindent belát éc lassan/cint rnár
nem riere0 nek le ro"la. hozzátapadnak n szociális
· i~velések . De mcq kellene hazudtol11in H:or'át, •eil
rl.ig; életformáját, ezzel eayütt önmaqát, ha te7~·eRen :r;t turl·na 2lak11lni. Sz1.iksl>:qe sinc.s 1'eá„ '}..Té°hrlny Joe:q1retlen 11P_rruvenes P.ntfF elteki11.tve, 111in., dig a napos oldalon élt. Sőf, ha \e gyóqyszert+
i'R eq11

~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~---~

MEDICINA

GYÓGYSZERÁRUNAGYKERESKEDÉS

K FT.

BUDA PEST, VI.,
HAJÓS UCCA 32

TELEFOH: 120-261

Ismét a leggyorsabban és
a legpontosabban és cseik
gyógyszertárak részére

szóllit,

TELEFOH : 127-481
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Molnár Erik előadása
„A t~r~énelemkutatáE marxista módszer e és támasztottak alá, Ennek
M o l n á r Erik népjó- példáfa a fasizmus.
leti mi'?wzter eloadnst tartott a P,á,zmány Péter
_A cél rr;ii;dig és mind~nüti ;gy és u ,;ya /
twiomanyegyetem bölcsészeti karán a Tudomá- ~olt ll:. valosago.t elleplezni A polgári t :r~ad,,;,
nyos !nézetek marJ;ista akadé1niáfának lkereté- 1orn ~lot~. nern titok, · hogy a rnultban nem vol
be:n„ Arról beszélt, hogy valójában nincs olucin '.d~~logiaiuk_ J1hofJyan maga. ,az. osztályharc /oe..
tudo"'!.iélny, mely a tá1 sarüümi élettől, az anyagi '11e,1~en . l_esz?gezi: nem n /cnplfalista U'ralko_ilJ,
e'letto'., -ezzel együtt pedig magától az osztály- osztaly 1.rcmyitja a politikát De a n-unkás. - . ::
kar_c~ol _elvonatkozhatna.. -M eg•emlékezett
a , ti~kés kijzött ?tt, áll a 'kispolgár, Csalc lco ~~{1'
polgan tar sadaloni itéleteir ől és előitéleteir ől a tarsadatmi valsagokon keresztül ébredhet 1·· t1!.
0
mar x!zmuss1ü szemben, mely végső fokon a o"L"
'"t 1a a 11iunk'
.
. .
n1.1,
~ asos; t"
a,iy aJ 1cuv1ta.Zi,znius.sa.l
sz_e?ii
m.ar;:mnus drsz"':editálására törekszik.. Csak igy b~n. Az osz~a.lyerok a valóságos ió.rslhdalmi va
~o;tenketett, hom; a különböző korok és politikcÍi sag~t-ellentetr:s ~'ormába_n tükrözik vissza. A' ha'
iranyok. lassankint me,qhamisitották átalakitot- lc'.do es marxista tudornany éppen ezt akarja at
tálc a történelmi n1:aterialiZJ.i;.rust Te~·nu?szetescrt. ~rm..
-.
a -:marxizmus neni isnieri, 1ieni isrn,C1- heti' el eZe-·
„
!Pz c~ak kusz~a, és 11e;n ::·~ teljesen- összifü~~~
loet a- ielensé,qeket. Ledobja magáról
go tore~e/c M olnar Erik értékes, maga.s szinvo_,·
.
E_bb_en a mem1iliigitásban az előadó döntő 1:al1~ eloadfsá~ól Célunk csupán a ,;:,ondaríivalrJ
~Jze.kerte,tese es nern az eqész előad,_fs szabatá8
iel~'!'tosegünek ilartia a tömegek szükségletét
a tomegek téletét . _ A dialektikus gondolkozás~ ?.s1ne: Deterse. An1:r~~ vé_qső i-cic:sendülése :: .,á tit~,
~al kapesol'_ltban rnmutat a polgári denwkráeici domr;ny es a t11ozofia természeténél fogva pá,,
la/e es az osztal11ok harcának eszköze".
'
es a munkasforradalom ·er>edeeére és lényegére.
_Különben lelkes :hallgatósdg figyelt az egy '
. A' d~a~~k~ikus módszer ismertetésénél beszél tmm 1~adso?ykban ÉS •mintha az előadás helye
az 1d:olr:giarol, ;nely egy osztály törekvéseit fei- •ezt ~1ar„elore rneghafároz~a vol.na, főként a fii],!
l,eszti ki.. A_ k~'[!1h1lizrq..us viszont ellentét a tőkés f.cllsag. zott, el. ll!a!nar Erik nyrhán reáiuk cél•,
f!S_ a_ m11;nkas 'kozott, d•e dlentét az er111es tőkések
zctt eloada.sa vegen: akik edclJig :;, erősek vol•·l
kozot~ is
Ennek keretében alakulhcdott ki a tak mo;rxista hitükben. azok merrerősödhetnek.~··
pusztan egy~ni érdekre építés. Azzal a_ .ielszóval, Dc, o?"ert voltak olt olyanok is, akiknek az ew:·
~~!JY, egyedul ez _v~zet a tökélet>es iboldogsi_q elado_ igy üzent utolsó mondatföan.: - és akik_
mesehez, é•A valosaq azonban erre is rácáfolt •eddig. nem: voltak marxi'sták, e.zen az uton most
N_agy?n 70! tudJuk, hogy tényeket, az elnuoniás azok 1s elindulkatnak a marxisba ioazsá.a felé. ·
tenyeit különböző, többnyir'fl \hazug ideológiákkal
(SZÉKELY)
S~![J~ntJai" ein;;me!

a

A szegedi egyetem

b•en ~ á1öttek, hogy a Raphaninnak esirázópótw
hatása van, igy elképzelhető, hogy nemcsak alt
ember m;ógyászat, 'de a növényteni1éRztés terén'.
is milyen nagy perspektíva nyílik , a ti~dorncín!I
Alőr ehaladásának.
·

n>em egy ízben hozta lázba a tudományos vilá··
.aot. _a Nó~eldiítól kezdve, sok uf ifelfedezésig
lsmet feltarult előttünk a terrnAszet csodás mü··
hely>e
A Raphanin előállítása kicárólag .a retek:
Dt·. l v á n i e .s Gyö-rgy szegedi e,qyet.
magból
történik Sem a ~q11ökér ben, sem a levéf./,
tand~, akadémiai székfoglalóián, egy ui csodaszer felfedezéséről szarnol '.be, amely a ch-emo- ben nem található. végső fokon egy szirup sij/'
tkerápia amugyi.s megcsodált hatá.sv,it erősíti s 1iisé9ü folyadék aiaJc.iában kerül hasznéllatba:
Addig is, mig e naoy 'felfedezésről báveo:·
azonkivül kiter7ed mfi.s betegségekre is
'
R a P ha n '!'. n a neve az uj csodaszer- ben irhcdunk, igyekeztünk ízelítőt adni a fel/e'.'
dezésró'l és arról, hogy a legnaqyobb elhagya/
nek„ amelyet a retekmag oldatából állitott elő
Hatásában felülmulja a Penicillint ís_ mert tottságunkban is, dolgozik a mwgyar tudomány
munkása és nem kell szégyenk>eznúnlc a gazrla!L
oly~n b~ktériumokat. mint Typhus, Paratyvhu3 ,
népek
tudományos felfedezésefo.el szeniben. Mé{fc';'
K?li, Kekgyennyesztőbaktérium, is elvusztit Az
tesszük kötelességünket és e< magyar fodomán1f/'
U} szer hatását a felfedező és munkatir sai sa(M.)t
j.át magukon is kipróbéllták. A kisérletek 'köz· régi hírnevet fokozni fogjuk
, ',:

OBERLiNDER GYULA

3,.

811clapest, VU, Nagyatidl Szabó-uka
Telefon: 222·733.

gyógyszertári és lobornfóriumi
felszerelési cikkeket szállit
Compra tableltasajtológ<iµ és le·
pcírlókészülékek gyártás alatt
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A halogénmeghatéírozások néhány
magyar vonatkozása
(DR. SCHULEK. ELEMÉR egyetemi ny. r. tanár 1947. május 9.·én a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaságban tartott elliadásának kivonata)
Földünk fe!épitésében az elemek közül az
_0:xigén és szi1icíun1 játsszák a vezető.szerepet.
Ezek alkotják földünk tömegének mintegy 75
százalékát Az előadás tárgyát képező halogének közül a klór már csak 0.2%-kal, a fluor
0.026%-kal. a bróm 6. 10-~%-kal, a jód pedig
·csu1)án 7 10.s%-kal szer.epe! a Földet alkotó
eddig ismert 92 elem között Motidanunk sem
kell, hogy ia sz.ámitásokban a Föld légkörével,
az atmo•sz~ér ával együtt .szer epe!: a számitások
alapjául pedig a kémiai vizsgálódásokta hozzá.• férhető földhoér eg : (mintegy 16 km mélységig),
·a litoszféra, a. vizréteg: hidroszféra és a ré.gréteg: atmoszféra kémiai ö·sszetétele szolgált Az
előfordulás gyakorisága szempontjából a ha.Jo• gének már az első sorban szerepelnek s ugyancsak ott találjuk azokat az élet Szempontjából fontos elemek között is. A klór és a .i cd biológiai sze_1,epe közismert, a fluorról az utolsó év·ekben hallottunk sokat a budapesti termálvizekkel kapcsolatban is A •brónuól mint a gyógyszerek
alkotórészéről szintén bőség·es ismerete'nk van-nak, bár az élet \3Zempontjából való fontossága
rnég nem kellően tanulmányozott. ÉS ennek oka
jórészt az, hogy a bróm anallt'ká:ja még nincs
-kellően átdolgozva . Még nem rendelkezünk kellően érzékeny módszerekkel, mel:, ek igen kis
rnennyiségübróm biztos mérését lehe:tővé teszik
A jód szerepéről mindenesetre azfat tudunk anynyit, olyan sokat, mert biztos analitikai eljárásaink vannak. melyekkel a jód milliomodgrammnyi mennyiségeit", ,sőt ezek törtrészeit is
kielégítő pontossággal mérhetjük _ A halogének analitikája a kémiának az a területe. mnelyen magya.r kutatók bőségesen és eredményesen vették ki r-észüket. A klór éS a fluor ana'1itikáj ának irodalmában magyar kutatók talán
kisebb számmal szerepelnek. A ma használatos
bróm· és jód-meghatároz!Í mikró-eljárások alapgondolata. azanban már magyar szerzőktől szár·
mazik A halogiénmeghatározási eljárásokkal
kapcsolatban főként azokra a nehézségekre kell
rámutatnunk, melyek a a klór, a bróm és ,a jód
egymás mellett való meghatározásakor jelent
keznek. - Tárgyalásunk sorá,n figyelmen kivül
hagyjuk a fluor analitikáját A klór, bróm és .iód
meghatá-roz-á,sára szolgáló argentometriás eijá·
rásokat nem tárgyaljuk részletesebben, mert
azok közismertek Csupán a gyógyszerészt kö·
zelről érdeklő argentometriás jodidmérést ismer
tetjük, mint olyat, mely a gyógysz2rköny,vben
szereplő Solutio Jodi spiritiwsa - ez káliurnjo„
didot is tartalmaz vagy a gyakran rendelt
iódkáliumo-s-jódos kenőcs teljes vizsg?Jatára alkalmas. A mérés azon alapszik, ho·gy 11 szabad
.iódot a nátriumtioszulfát savképződés nélkül
redukálja jodidionná A szaba:d jód e mérésénél

keményitö oldatot használhatunk indikátorként.
A sz-11bad jód redukciója után a kititrált víws
oldatot (kenőcs esetén azt klornformban oldjuk
s viz hozzáadása u'tán rázogatás közben titrál·
juk meg a szabad jódot s e két fázisu rendszerben végezzük a további mérést is) egy-két c;;epp
p-etoxikrizoidin-oldattal
( 0 . 2 %-C's, · legtöményebb szesszel készül't oldat) elegyitjük s 0.1 n„
luggal éppen semlegesre ('sáJrga ·;;zinre) állitjuk
azt be. Az elfogyott kcm-ek számából a jódtinktum tárolása alatt keletkezett sav (HJ és ecetsav) mennyiSégiét számíthatjuk ki Most még 0.5
kcm p-etoxikrizoidint csurg:a:tunk a reakci-ó'&
elegyhez, melyet 200-250 kcm d•eszt. vizzel ele·
gyitettünk. Az igy előkészített oldathoz addig
csurgatunk O 1 n. ezüstnit'rát oldatot, mig a fo,
lyadék egyre erősödő borvörös szine a vég.pontnál hirtelen citrnmsár.ga s-zinüre változik át Ez
utóbbi elj:árásná•l az egyenJér!téksuly a moleku·
ls:suly A p-etoxikrizoidint Rózsa P,áílal együtt
közölt dolgozatunkban ajánlottuk e célre, ·.illet·
ve hoztuk javasfatba, mint u. n . multiform-in
dikáto•rt, mert az, mint sav-bázis, sőt mint r•edox indikátor is szerepe]het másfajta méréS1ek'
né! A p-etoxikrizoidinnak, mint adszorpeiósindikátornak müködését a köwJtkezőkép magyarázhatjuk Az ezüst ionok hatá:sára keletk·ez'5
ez.üstjodid részecskék jodid ionokat adsZO'rbeálnak, miáltal azok negativ töltést nyernek. A
festék'kationokat
komplex-io'nok viszont a
(ezért vég,ezhelö ez az indikádó csupán serme·
ges, vagy igen gyengén !ngos közegben!) adszor beáljá;k ion-deformálódás folytán borvörös
szinnel Midőn az · equivalencia-pont elérése
után ezüst ionok jutnak feleslegbe, ezek a festék kationokat kiszoiitiák. miáltal •az eredeti
sárga szin ál\ iSmét elő. Az e1járást külföldön
is szivesen használják, mer!t a jódtinktura teljes analízise egy bemérésből elvégezhető, még1
0. 01 n oldatokkal való dolgozás mellett is .
A klorid, bromid és dodid ionók .egymás mellett való mérésével számos magyar kutató fog·
lalkozott. Winkler Lajos, Weszelszky Gyula,
Bu.anrszky Idvá.n
Hornélth Géza. Ekkert
László, Schay G_éza,, Szabó Zoltán. Szebellédy
László és még máso:k nevével találkozunk az
irodalomban Jómagam és munkatársaim: Mol..
nár László. Zapp Erika Laszlovszky József is,
behatóan fog1'alkoztun:k és foglalkozunk e k81déssel.
A jodid-ion mikro-meghatározás-a ma világszerte
haszná:t módjának alapgondolata Winkler LaioS'tól származik. Szerinte a iodid-iont gyengén
savanyu közegben 1klórral jodáttá oxidáljuk A
klór feleslegét forralással elüzzük, a visszamaradt
jodá.t-iont pedig KJ hozzáadása után jodometriásan mérjük- Miután a jodát-ion 6 egyenér·

es
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"ték"dtt
JO 0
esz szabaddá, a jód egy;enértéksulya
az. at?msuly hatodrésze, Az elj áiást a kö\ eNcezo egyszerü egyenletekben rögz.ithetjük:

1) J' + 3 Ch
2) .JQ3' + 5J'

+ 3H2 0
+ 6H·

<

>

JO''

.-~3J2

+ 6H +

+ i3H20

6CI'

~r 1 dekes, hogy Winkler L11jos világszerte
elter.J.~dt_ móds~erét Weszelszky Gyul.a ismertet-

te eloszor Winkler eredeti mérési adataival.
Ugyane dolgozatban Wp,szeLszky Gyula hasonló
elven , :;Iapi;l~ eljárást ajá;nk;tt ~ bromid-ion
meghatarozasara
Weszelszky a bromid-iont
karboi;tátos, k?zegb!'n bromáttá oxidálta.. A klór
zav:;ro hatasat _azaltal küszöböli ki, hogy a karb~i;atos rei:kcros . elegyet száraz:ra pároI:ja be,
m1altal a hipoklont klorálttá oxidálódik, mely
c~a~ nagyon, savanyu közegben zavmja a kép·
ződott bromat meghatározását. Szabó' Zoltán
dolgozata szabatowbban tárgyalja a bromidion bromáttá való oxidációjának feJtlételeit. Kár
hogy v11n den M eulen, majd Kolthoff a magyar:
dolgozat~kat nei;: ismerték s igy nem hivatkoz.
nak kelloleg reaJuk Utóbbi szerz6 ·á;llapitotta
'':e" teljes ponto»sággal a br<Jmid·ion hipoklo·
nttel való ·o·xidációjának feltételeit Ezek tárgyalásába azonban nem bocsátkozhatunk
. Tériü:1k . még

ViS"sza i~éhány rpillana'tra a

"W_mkler-felp,. i_ni!om~!r'.ás jodid-ion meghatáro-

zashoz . E k1valo elJaras az alkáli brnmidokban
szenny·ezéskép, min?ig előforduló jodid mérésénem ,haszna!hato. mert forrahí:skor a reakcio rn~gfordul s a jódot a r'eakdós közegbM kifor:·al.iuk Eljárásom szerint kis 1memwiségü
JOd1d-10n S'avanyu közegben szinbrómm~l. lng?s köze~b;n_ hipobromitt1al könnyen oxi1dál'hato, _az oxrdalo szer feleslege nedig fenollal eltá·
vohtható. miközben trihrámfenol keletkezik.

r:,

31 J'

+

3Br0' = .J03'

+

3Br'

~ képzöd?tt .iodát a 2) egyenlet értelmében .iodom,etri'asarn mBrhető. A gyógyszertárban

el-;gyhez 2-3 cg K J-ot dobunk 1-2
szaz;lekos k~ményitő-oldattal ele~.yitj ük' ;;s'%1J.
1;--;" kcrn sosavval megsavanyitjuk Ha
}L
~o .JO~idot tartalmazott, ugy kék szilpz'~~;ii~
eszlelunk. A kiválott jódot 0 001
N- ode~t
tal mérhetjük.
·
·
n.. a2S20a:

a\

A .iódsókn'!1< gyóg)'szerkönyvünkben isme.i
1
tdett, tartalmi meghatároz:\sa Winkler L · )
tol szarmazik~ Ezt az eljárást ismertnek té'{,,~s;,
zem fel, .csupan arra hívom fül
f'
hoy
k'b
argye~('.
g a. rea ció an a jodidat elsőbbed szí : . ~·
dá . maJd az~ po•ziti;: töltésü . jód-ionná ox%~~
1uk, mely a Jelenlevo bromid-ronnal JBr-a'
. .
sül:
·
egye.
4) 2.T' < ______>: ,J,
5) J2 <
> 2J:

6) J ·

+

Br'

<

+
+
>

2•A
2e
JBr

E r'eakci6k értelmében
sulya az atomsuly, illetve
azok molsulyának fele
.
A bromrdok meghatározására Winkler La>
JOS <l.olg?zott ki eljárást,. mely gyógyszerköny-·
v~nkbe is belekemlt. Mmtegy 20 százalékos
k!en~avas közegben a brnmidokat káliumpermanc
g~n.at-oldattal forralás kfü>1ben szinbrómmá -oxi:
dalJnk. A J:;rómot ~orralássaJ üzzük el. A. mérő:
old3:t ntolso cs~ppJe a folyadékot rózsapirosn/'
festi Ha a klond mennyisége 100 kcm -enkénta.'
29 mg-t nem haladja meg, ugy az a meghatáro-•.
zast sem zavarja
.,
. Ugyancs~ Winkler dolgozott ki e}j&IásO',•
k;it. i;1e)ye~ kis n:.ei;nyisé_gü bromiq ion megha;
ta1ozasat 1is lehetove teszik. E módszerek egiés,;
k'.s, mennyiségü (néhány Y) bróm meghat'áro'
zasara nem alkalmas·ak .
. A közelmufüban sokat foglalkoztunk igen·
1ns men.nyiségü bróm és jód mérésével. Az ál-/
~~~~nk __ iav~sla~ba hozott eljárás alaniát a kö, _ezok kepez~·~: Ha sen1l,egies, v~agy igen gye11g_en .savanyu ko2legben foglalt klorhoz káliumciamd-oldatot juttatunk, ngy a
-

tai
·
edtott brornsók
. kicsiny
· ·•1'ódtar1'a!ma
· •v
• azo k m':X<,;ma eseteiben tapasztalt ked'7ező hatását
->
7) Cl, + CN' < -kelloleg magyarázza BrómSÓink jódtar'talmát
- C!CN + Cl'
perce~ aI:itt ~egmérhetiük a következőképen.
egye~ilet _értelmében klórcianid keletkezik E
A vrzs~a,lando brómsóból l<ézimi\rleg-en cg
pontossaggal _ 5 gt mérünk üv·egd\Jgó·s üvegbe ve!l-yulet. iodiddal nem rea~ál Dolgozatunkban
s ezt k~. :50 kcm vízben oldink (az ammoni- mar emhtett:ik. >hegy a klór a jodid-iont pilla·
um~:n omrdot előzetesen alkálihidrnxiddal fornatsze;ruleg 0odat-ianná oxidá]jfü E reakciót az
1l s_zemu egyenl.etben rögzítettük A fentiek '
ral.~uk. hogy a meghatározást 0a,va.ró ammoniát
szennt '.l'Z ?Xidációhoz használt Ch feleslegét'.'.•
el_tav_olits~.) . Az. oldalba 2,--3 csenn frissen
'.:eszul! natrmmhi~~bromitot' teszünk é;; jól nem ke!! ~1~ona!nunk, ezt KCN hozzáadásával :
nem oxidalo tulajdonságu klórcianiddá alrukit- ·
osszernzz~1k a makcios elegy;et. 1-2 nerc mnlva a,
hrcobromrt-oldat feleslegét eltávolitiuk Evégből
0.5 kcm 5 százalékos fenololdatot öntünk az
, **Jó keményitő-oldatot a következőkép k:észithetünk:_.;_
u;regbe s annak tartalmát több ízben j61 össze· Tagasabb lombikban (300 kc1n) 100 kcm '\-izet f6r1alunks: ::
:a.zzuk; Az _üveg_d:ig,ó „csiszolatát meiuedvesiro eb'~ 0 1 g salicilsavat oldunk A for1ásban lévő oldathoz::·
tolv"dek k1c~:'reles;r?l al;; m~don gondosko- elozetp~en ké..."11csöben kb 20 kc1n hideg , izbm rázás8all :
d?n~, . hogy „ c:sszerazas elott es után a dn.gót
elos_zlat~tt „1 g U\.emén} itőt csu1gatunk. A· ke111éTiyitót
k1sse rneglazitink. Az igy előkészitett reakciós a~dig fozzu'k a;z elpárolgó 'iz pótlásáról ,gondoskodva,
o

k.h

* 5 .kc~.
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5 _száz3.1ékos N.aOH-hoz

sz-itt telitett b1yómos vizet eJegyí-qü.pk

15 }}:Cill,

frissen l{é_.

rn1g gyengién opalizáló oldatot nye1 ünlk A lehüt<:itt 01~
<lator szükség estén papil'on szűrjük, Az oldat vil'w~
zatila-nul hónapoltig elta:i.:that6

]latjuk át !gy aképződöttjodáLiO'n jodometri2's
mérésének most már mi sem áll utj ában Ez .egyszer ti fogással a klór kifonalását elkerülhet)iik.
Az eljárás a•prólékO'S részleteire: a klórcian1d
keldkezésének előfeltételeire, sth e helyt nem
terjeszkedhetünk ki, mert ez dolgozatunk sriikre szaboit kereteit már meghaladná. Csupán
· kiemeljük, hogy az, eljárással 1-2 Y jód egykét perc aJ.att jodometriásan 1 százaléknyi
pontossággal a legszerényebben felszerelt labo„atórinmban is mjndeD nehézség nélkül meghatározható A !titr&Já,sO'kat KJ 001, ~esetleg 0 000"1 ll
Na2S20dal végezzük, melyet e célra a 0.1 n.
oldatból esetenként higitással készítünk. Az eljárást a brornidok jelenléte zavarja
Ha igen hig bromid oldathoz (a bróm
·mennyiség.e néhány r) pár csepp klóros vizet
öntünk. ugy bróm válik szabaddá, mely a klór
feleslegével br ómkioridot ad, E vegyület citromsárga szinnel oldódik vizben s benne a
bróm minden valószinüség szerint pozitlv töltéssel bír .
8) Br' + CJ, = BrCl + Cl'
Ha most a BrCl-t és szabad Ch-t tartalmazó vizes oldathoz KCN-t teszünk, ugy a CJ,ből a 7) egyenlet, ér'telmében a jodid-icma ~z·
ve nem oxidáló tulajdonságu iClCN keletkezik.
Ugyanekkor a BrCf a cianid-ionnal a következő egyeniet szerint reagál:
9) BrCl

+

CN'

=

BrCN

+

Cl'

A brómcian\d viszont (a ve11:yületben a
bróm pozitiv töltéssel bir) a jodid-iont szinjód
dá oxidálja:
10) BrCN + 2J' = J,
Br'
CN'
A jód közismert módon Na2S20a-oldattal
mérhetÍCA brómcianid ke1etkezésének, esetleges
bomlásának többé-kevésbbé bonyolult részleteit
itt ismét elhagyhatjuk s most röviden csak azt
az eliárást közöli ük, mellyel a mindennap hasz•
nált konyhasónak brómtartalmát bármely egyszerü bboratóriun'lban egy-két perc alatt meghatározhatjuk.
A konyhasóból 10 •százalékos oldatot készítünk s azt papíron kristálytisztára S2lürjük. Ez
oldat 10 kcm-éhez ( = 1 g NaCJ) kis üvegdugós
üvegcsészében 4-5 csepp frissen telített klórns vizet öntünk. összerázás ntán 2 ·csepp frissen készült 5 százalékos KON-oldatot juttatunk
a reakciós elegyhez, majd többszöri összerázás
után (az üvegdugó meglazitásáról 11\' feledkez
zünk meg) 5-6 cse1Jp 10 százalékO'S HCI-ot, 1
csepp keményitő oldatot, 3-4 cg KJ-ot adiunk!
hozzá . 10 nerc elteltével (a 10.) számu reakdó
u. n. időreakció !) a kivált jódot 1() 001 n.
Na2S.O,-ta1 mérhetjük
Ig·en messze vezetne, ha a két utolsónak
közölt dodid- illetve bromid nieghatár ozó j odometriás eljárás minden részletét fejte11:et
nénk, ha 2Zokat .a vl 'sgálato1mt ismertetnénk
melyekkel 0.5-1 !. ivó1viz jód, illetve bróm-taitalmát h.atároz.hatjuk meg, csupán ,azt a kis
desztilláló készüléket mutatjuk be, mellyel 1-2
Y jód és bróm elvála·sztását vég.ezhetjük el

+

+

Vizsgálataink fO'lyamán eljá,rásainkat biológiai anyagok (szövetek, testnedvek, stb.) jód
é·s brómtarta1mának meghatározására is értéke_„
siteni törekszünk„

"

1947. május 9.•é;n! a Magy1aI Gyógyszerésztudományi Társaság e11őadóilllésén Schulek Elemér egye'tt>.nü
DY, I„ taniár, a „Szervetlen és analitikn.i ké1niai intév.et"
igazigatója itartotta meg előadálsát, mel~:et a rE"J.1dküvüli
tudományos eseményeknek !kijáró íél:leklőd~s e-l!Öz!öi"L
meg. „A Gyógyszerés'Z" hasábjain' a Gyógyszerésztudományi Társaság elnöksége, az: egyetemi ·tanárf ikar és a
lap szerkesztői is sok,szor kifogásolták, hogy a tudo~ány-os előadások iránt gJiér az érdel\llödé:s„ a gyógyszerés·ztá:n:.·adalom nem vesz részt a Társaság ülés€in
A május '~-'i üllésen nsen panas'zra nem vo·Jt oik: az
előadóterem padsorait zsuiolásig meg:töltö'ttJéik a kartársak, akik az e}őadó professzür m<ind,-égig_ iebi1incse1ő é1tekezéSét lelkes é1:de1cl-őd:éssel hallgatták: meg,
A haÜgatós:ág- a fenitebb kÖZ'Ö:lt l1észleteken ki,,ü1 n1elyeket Schulek profes-sz-0r uI a gya1korl6 '~D'ógysz·erész
szükségletét ·szem előtt tartva szíves volt lnpunik ien-·
delkez:ésére bOC:sá:tani - m·egisme!ked~t~ azzal a nagyjelentős:é-gü tudlománryos mrunJká>·al, 1neTyet .a 11illa1gyat
tmidó:sok végeztek a ha1ogénmeghai·ároz;ásoik terilllet'én.
Ennek a muDJkánalc ujalfu .f.á:Zi'&"ai sc~huh~k pi ofessiz-01•
1rállyitása alatt folytak l!s a~ elétt n-agyjelentőségü
eredmények sze11em:es, fzy\Orsan és biZitosan elvégezihetíl
mikro-anaLitikai eljárásokhioz vezettelt, me1yek k·özül
néhányat frappáns formában be is mutatott az el:öadó
- A Gyógysze-ré!sztudo!11ám)'.1 ']á1sais-ág 1negje1ent t:agjai és vendégei nevében Mozsonyi professzor miondo'Lt
köszönetet :és e{:y kedves vissz-aemliéli:e:zés:sel feiezte b~i
az üléSt: mt>-gemlil;ette, hogy néhánr :Avtizeddel ezelőtt
mikor 8Chu1'ek p11ofesszor még fiat:a1 tanárEegéd_,. egyben pedig Winikler p10-fe.ssz.or leJg[k.ed\esc:bb iés legkiváil1óbb tanitY·ánya volt, a „ik:is· Winkler" t'itulussal :r·uházták fel tár\sai, jcltezni. iakarván, hogy berune látjá'k a
1
tudós profess·z,or m.éltó utódját„ A halJ gatósáig ezután
mele-,g ünn\eplé~.hen részesitcl:/te Schulek [tHOfesszor't il
rendkivüli éttékÜ elfradlá:Sért,,

Dr. TURI PÁL

Uj kollektiv szerződés
Az egye-s érdekképviseletekkel kötött kollektív szerződések ;érvényességének hatáüdieje
folyó év.i augusztus hó l-én lejár. Az. uj kollektív sz.erződések !fontos pillérei lesznek a hároméves gazda:sági tervnek, melynek sikerétől 2.
magyar dolgozók gazdasági és polit'kai jövője
függ.
'
Szakszervezetiink minden kérdésben tömegeink széles rétegeire támaszkodik, így van ez
a kollektiv szerződésAk mep:kötésénél is. Az uj
koHektiv -szernőclések elkészítése fo!vamatbaL
van, szükséges azonba11 az, hogy meiis111erjük
az egyes szakosztályok, szakmák, üzemi bizottságok és egyes kartársaink véleményét is, nii·
lyen 11áltozást t11rtan11k ,z-ifkségesnek a.z eddirii
szerződésekkel szernben és rnik az elgondolása,ík
az ui szerződésekre vnnatkozónn
Intéző bizottságul11{ kijelölte azokat az elvtársakat akik előkész;itH< e felhivás alapjá;n. a
bér kalkulációt
(M)
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A gyógyszertárak ellenörzése és anyagvizsgálata

"""'"' "'

A gyógyszer tárak müködésének ellenor zése
végeredményben a kiszolgáltatdtt szerek össze- tudományos irodalmi multu embereket, az OKI .:'
adjunktusait, kiemelték a munkahelyükről és.,·,
tételének pontos meghatározásá:ban is ál!hatna
őket
is levitték a patikavizsgálathoz, hogy ezt/
S ezzel .tula jdonk&pen a leglényegesebb re:ize az
az
ócska
!módszert az inbézetiik és itt kifejtett
ügynek el lenne intézve, Azzonban már ta, régmunkásságuk
révén saját szerniélyes pr'8Szti'
mult időben is az ellenőrzésre hivatott ,szervek
zsükkel
komolyabb
Jelleggel ruházzák fel, Ha
belátták, hogy a kontrollálás ilyen mechanisztikusan egyoldalu és a lényegre tulzottan leegy- ez igy tová;bb folytatódott volna, nem \kétséges
szerüsitett megoldásával visszaélésekre igen az eredmény: az OKI ezen reszortra beoszto•tt,
jobb sorsra és nívósabb munkaköne érdemes
sok J.ehetőséget és kisértési alkalmat a?na.
chemikusainak
pharrrnacognostainak stb. elbiiEzért már a meg nem felelő árunak r aktaron
rokratizálódása
.
Ugyanis a palikacviz'3gá,lat avval
való tar'tá•sá,t sem engedik meg Továbbá a
nem
sokat
korszer
üsödött, amikor a tudományok_.
gyógyszerek helyesen való elkészités.éhez .és
expediálásához szükséges mindennemu eszkoz, ban és a tudoiruínyos vizsgálatban (és nem apatikavizsgálatban !) korszeriien felkészült egyé:
fel'Sze12lés, beruházás és helyiség is elő lett írnek végzik ugyanazt, amit azelőtt a tisztiorvos:'
va Ugu, ahogp ezt arznakideién .iónak i~tták.
Mindenki a: maga helyén, igy az OKI-embere1'
Jól tudjuk, hogy mikiént fo1ytak le az apáink is a saját laboratoriumukban Játják el legjobban
idejétől egészen a legutóbbi évekig a patikák a patikaellenőrzés szerepét amikor a beküldött
ellenőrzései. Nem is ibesziélve arról a különösen\ mintákat a tőlük megszo.kott megbízható p.recividéki helyeken tapasztalható, idillikus sym zitá.ssal végzik
biosisról, melyben a ,. megyei" tisz'ti01vos é's a
A mintavételt azonban hagyják másra. Ez.
,.gutgesint" patikus éltek A közegészségügyi
közigazgat§,s a háboru •előtti időkben mindin- egy külön tudomány vol.t a multban is, de külökább rá,jött az ellenőrzés elavult. szakszerütlen, nöS'en ma, Más az, megvizsgálni a szenet, vagy
tudni egy vagon szénből mintát venni, hogy ·a
sőt gyakran visszás ,oltára Eőért fokozato„an
igyekeztek is' javítani a helyzeten Intenzi;eb- belőle ka patt néhány gramból végzett vizsgálat;
ben bekapcsolták az OKI-'t, i!letv,e annak gyogy- eredmény a va!ó•ságot fedje . Ki hinné, hogy aki. ..
szeranalysisben külföldi vi·szory!atban is első· ,ió szénanalytiku·s, tud mintát is venni, Ehhez
osztálvu' chem,:kusait.. Nevezettek ki is szálltak nem is kémia1i tudás hanem gyakorlat rutin
a tisziorvussal, vagy anélkül, sőt még azt is kell, u n . általános s~akmai tudás. Mint ahogy
megtették, ho•gy magukkal u10ztak egy szükség- a kereskedőnek kell tudni n1intát venni egy va'
laboratóriumi felszerelést és ott: hevenyében gon almából. ]\![int ahogy tudni kell, hogy memeg is vizsgáltfrk a kivett mintákat De ·e,zek- lyik dinnyét 1ékelie meg a nagy rakomány át' kel mind csak azt bizonyították, hegy ők ,ió ve- V'ételénél
A gyógyszertárak ellenőrzésének, amint azt
gyészek és hogy a patikában cmk kiyülről hozott felszereléssel, norma] oldatokkal stb. lehet bevezetőben megállapítottam, leglényegesebb
vizsgálni, Viszont nem nyeTt beigazolás! a vizs-· része az elkész,itett anyagok megvizsgálása, tergálmt egész mibenlé~éne_k helyesség_e „ Es p2d1g mészetesen mintavétel utján Itt 100%-ig megazért mert a patikak lenyegileg mmd1g ugyan- bizható politikai multu, a gazdasági és kereskeazon' régi elv szerint lettek ellenőrizve Ez pe- delmi életet is jsrnerő gyógyszerészek alkalma·
dig nehézkes, Jassu és igen ritkán veszi magá-· zandók, akik már tudományos és egyéb sza.k-.
nak a fáradságot, hogy_ egyes patikákait vé~ig mai járta:3sággal is rendelkeznek. Akiknek már
látMasson.. Egy-egy vizsgálat direkt es::;n:eny- van egy-két évtizedes e:vógyszertári alkalmaszámba ment. A rég<'bbi patriarcha11s 1dokkel zotti m11Itjuk, akik tudjál{, milyen „hátra tet;t"
szemben némi kis javulás állott elő. A főváros és kiadásra váró receptet érdem·es ,.elkapni",
ban, mondhatnánk, eltüntek vidéken csökken- akik ismePve a beszerzési lehetőségket, tudják,
melyik szert mivel szokták „pótolni" vagy esettek az előrn bejelentett tisztiorvosi kiszállások
Közismert jelenség, amikor az előzetes értesité.s leg ki i'S hagyni A minta leaJdásával egy időben
alapján a ,,patikavizsgátlat" előtti napon a pati- meg is adják ilyen értelemben a gyakorlati ta- ·
kusné a cseléddel megjelenik a patikában, ott nác::·aikat az OKI laboratoriumi embere1nek·;
nao;:vtakaritá'St csinál, mindent rendberak_, abla· mivel ők ebben a tekintetben nem ve1zatusak
kot tisztit rézsulyokat szidoloztat Az egesz a~ Pl. 1hogy amidopyrin mellett vagy helyett eset·
tus már csak annál is inkább hasonllt a szo~a leg antipyrint, hydro1iytin esetében részben
Ro3 évi kötelezően előirt nyárvégi nagyt~kar,ita~ vagy egészben natr sal~ sth is található,
hcz mert egy füst alatt még az ünn<;p1 ebe~ is
Ezek az ernberek isn1e1i1k 11en1csak az expemegfií a konyhában a tisztiorvos ur b~zt;l".tere
díció, hanem a laborá,lások rnjtelmeit is. Tud· A gvógvszertárak komoly ellenorzeset el- iák mik azok a galenikumok amelyek köréből
mulasztották, teliesen devalválták am_iak 1;ieg- lehet a legeredményesebben hibavadászatot re1'.bizható·ságót, majd később a fenpforgo h•bakat dezni_ Melyeket lehet nehezen jól rriegcsinálm,
, ;;szben felismerve és azokat javitani aka1va ,te- melyekből érdemes „elspórolni" a nehezen beJwtet!en d 'lettantizmusba estek, amikor komoly szerezhető alapanyagot, vagy melyekbe „nem

is
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"érdemes". valamelyik „amugy sem hatásos" szert
beletemu.
•. ..
,, , .. , .
De U'Smer ik ők a raktarnzas foue!y ait is,
·:mennyiben jegyzőkönyv be .veszik ~s megfelefően kommentálják, ha a gyogyszenai:b.an theobrom natr, saL nem található, de a Dmretmes
edény tele van
Az előir"t helyiség2k meg;vai1nak, de esetle.g
észre veheti egy. gyak;nl?,tt szem a laboraJ:?·'umnak nevezett helyrnegrol, hogy tu1 aJdcnke· m1nt
· nya11
" ·' n1os0Ko1J·1
"' I '! a e"s hogu..r.• a
. ·11en nen1 n1as,
p a.bálysz,erüen ée pGlcra fe!fekte'tett porns nzkön)"Vek, vizsgálati napló mecllamkusan
vannak vezetve,
,.
.
Az ellenőrök meg kell kapJak a J_Ogot. ha
'ónak látják, a patika fcrgali;rának . egy vagy
löbb napos ellenőrzésére ~ ezert akar napokait
is bent ülhessenek a patikaban
.
,
S végül tudják az ellenőr-gyogys.zere~z~,
.hogy mely patikák azok, amelrek. lat;~~tiá,sa
gyakran kívánatos vagy ntka,n .1s elegoeges,
vagy melyek teljesen megfozhatok H.ol )<e,11
, 'kat tölteni iés hO'l lehet percekre benezm es
o;ak . pár stichpróbát venni. Mindezt l:nz,zuk
coa ilyen
egy szempontok .alapJa.".,
"' k'1va"l oga'tott hwa··
az
talos szakemberek imc1at!'Va Jara
• , „ .
Csak az a fontos, hogy a kö~eg.e~zsegugy1
fórumaink ezen gyógy~zerész-elle1;ore1 ~Jlan,d~~n
· és swkadatlanul já,rjak a patikakat .es„ IOJJak
· az orsz.á:goit.. Hogy e]]entét.b~n a n:,u~~ 1dok megáporodott szEllemévei, el!enorzendo [agabb. _lelki:
ismer etü gy0 gyszer tár -vezetők n~ p1!;rn,iek ki
teljes nyugalomban a „pat;kav1z~!'alat faiadalt
mait ne legyenek bhJtornK afelol, hogy, mo,s
már 's~ 1 O :hón8Jpig nem lehet semi,m , b,aJ . H.a··
nem miként a diákok a dolg<Yzat elkesz.:t~se k?z
· ben tudják, hegy a tan~r a padok koz;ott .Jar:
u~y érezzék a gyógyszereszek, hogl" barm1~or
u;'egjelenhe1tik a hatósági gyógy~~~;:es~ M1X;nt
1 oan
a munkafelügyelők, ők is ugy IO']Ja,k al.an
„ ,
a munkaterepet,
Magától értetődő v~gül a kö_vetl<ezo ir;.~~
.
fontos szempont is: ]\1[1vel ".z„OKI. mnu~aJ„.
nem leheit tulterhelni, az elleno~·ok ,mmtavet~'~i
ket és egyébfajta ellenőrzési m?,dJaikat i;gy e
· hogy megválmszák, húgy lehetoleg mmel k~v~.Í
sebbet foglalkoztassák az O~I-t, ,ho~y mme
hamará;bb eredményre vezessek a ~emra1 an".lysist előzetes véleményadásukka~ Séít ha lehet, a
patika vezetésében, vagy az elkész;te.tt a~yag·:
' bálytalanságot a helyszmen kem1;;.J
ban a oza
.. ,_ ]\![' d 811 ellenor
vizsgálwt nélkül js konstatá,1Ja.n.,
m
' .
minősítési százalékot kapjon, amely azt feJ.ezze
ki hogy a beküldött minták, i!1etve a meg,eJteiJI
·' "l t- k hány százavéka vo1t eredmenyes
vizsga a o
'
.
" k '! kiknél
U anugy miként a i11esterlövesze i1e ' a „
a g;;inősitési százalék azt je}enti, ha.gy ". ~e,))a
vett figurák hány százalékat s1hrult kilomok.
Ism"tlem csak a tára meUeth, nagy p;ains;
sa! rend~JkezŐ, a gazda:s.ági éle! rejtett;~1d1~~
erő
pszichologiar tudasu , kar arsll;
0 k 't ,
ai ism ' . .
(Tudtommal· Jelenleg us
t~ ~e~:~ !~á~~tts~~ ellenőr, Legalább ezek.;ek
" k" "t ke.llene egyelőre ily módon meg11a„
a h a t as ore
. d · 'do"'kben is
tározni.) Hisz a régi r ózsasan on 1

f:u

1

0

Carbargon
Colloid ezüstöt taitalmaz? nagy
adsorbeáló képességü szen gra·
nulákban.
Foghuzásnál helyi érzéstelenítésre

Cocadrit
( Cocainum novum hydrochloricum.
2% illetve 4% - adrei:a'.m~m
hydrochloücum 0002%) miectro.

Supergen
tabletta és pulvis
szilárd hydrogen hyperoxyd,
Előállítja

és forgalomba hozza:

~ervifa ~Y~1yn~rny~r é~ Ye1yi~ari Rt.
BUDAPEST; VIL; SOMOGYI BELA-UT 1 1
Telefon: 22-:-.66-30
.·
.
.
l . bb
tudták má,r, hogy ·a betyá.1901 les.z a egio ,
, andur. A mos'tani tamáskodas, t~hat II'.'lytelei;:
~ tiszti .gyógyszeréB,ek kmevez·esenek ,reg h~z~
dó ügyét az illetékes hivatalokban [,eJJ€S eron ·
bő! kell 'Sürgetniink.
,
•
]\fog vagyok róla győződve; h)~y ak gfylog r,„ en 8; g yógyszer
e e1os
szerészek és ·k„l''
u on08'
„ „ tara
J "dvözöll
vezetőinek nagy többs!'ge .orol11il11e
u • a
,d inden alyan íntéZ:kedest, aJme!y ~ pa1Y
ma,J m .
b „ . "t an vegso fokon
szinvonalát és meg ecsu1ese v
• t k" "Jmé
· 1
egy a valú 'ele oru
hivatva ·emelm, ~?gy
' f
'lt ellenőrzés
, k megfeleloen meg.re onna
. .
nyerne . "
,d esiti hanem énpen Jgaz-

~1:~J:~~
~~f~árye~]\1[1vel
~.é~:J<edék~ük
t~uda~~~~e:~f~
u tatja
eze u a,n,
•
1
~biz:tos
és r as~zindula~u t ~i~esi~!ltel:!in';~~a~:t
ve lehetetlenne vanna , ".v .
t"
h ,. a
őket

]egér dek~sebb.en isz~;~1~f~i~Jd~~o~oke~€g f'há·
budape~~1 ·°'y?g'kben feliSmerték az ellenő.rzé3
boru elott1 eve ·
"k
uk h "
f 1 l"' oltát és ezen o ma.g ' og,
meg nemd .~: os;ját rezsiben változtatni akarnt
~o~k~r 'a gyogyszer vivs?'áló sze1vez~t]'.
a . n tt"k Ez az intézmény awnban e
1megalap,to, a,·
.
h'· atalos fórnmok el
jesen. pnv~t )lleaspep~~teJ, ~ ~iat~ elsorvadásm volt
11em ismero a
ítélve
•
· „ 'k l y
A fentiekből tehát vilagosan k1tuE1 , ;10.g .
il en hézagpótló, né!külözhete,llen a. hatosagi
;;"yfgyszertár-elleniírök sürgő·s kmevezese
0

g:

Dr„ Kemény György

342

A GYóGYSZE:tt:Eszi

A vese és hugyutak betegségeinél alkalmazható
gyógynivények
lrta : Varrí lladár Béla gyógyszerész
(Folytatás)
A hev~ny -ves:egyullladásnál első ~dünk, az ét1·endi utasitásdk céltudatos beáillitása, hogy a vesét
tehermentesitsük :és ik.imc.éljük. Ez jön tekintetbe a
nephrosisnál is
Az izz-a;sztószerek is g7,áiul!itásha jöhetnek ott, ahol a 1szlv állapota azt megengedi Vesebajoknál ált,ailában, hugyhajtóikat előVi;§:,>J.~ázatosan, a
felhasználwdó szer és a kó:vkép 'vökéiletes is111eretében
adhatjuk, mert. tulnyormó rés·zrülk a ,esét feleslegE;ren
izgathatja„
GJ-Óg3°11övényeinlc ~özrö~t, kértS'éget kiz.áróan rendelkezünk olyan drógokkal, melyek károsan nem izgatják
u vesét és nyugodt lelki)smeretteil :rend:elihetők Ennek
köszönh'etiő, ho,g,y a modernr Qil''O:Si kezelés is ail.!k:almazza őket.
l<.::1nlitésre mél'ió ·eis:őhelyen, a fehér nyirfa levele
(BeLul,a (alba) pubescerus),
Fő'Zetét nátrium hydroca1bonicum hozlZiáadásával idiureticrus hatJásiban fo!koz:..
hat iu!k. A v'l'zenetben ezzel a fehé1jekivála,s~-'.~ás ,ielentéken:i- en csökken„ HasonJló céh<i fel lelhet ll1asz111álni a
bazsalikomot
( Oc1U>:n bwsilicunJ), az ar anyvesszöt
(Solidago virga aurea) főzet forunájábani,. a zászpánah:
(Verat1 um album) tinl~t;urá,iát 5--·6 napon át 10-16
cseppet
Rp. Fo]ia betulae 50. 0 S 1 evőkanál'nyit t csé:sze
vizzel leforrázni„ A szü1 edéklheZi 1 kés4egyrnyi nátrium
hJdiocarbonatot 1~eszifu11k. Nn1ponta 2~ ,czéiszényrt l\:ell
elfogyasztarni l\fuidig frissen készitt"ndiő·, 'agy 1 ikáv1éska-nálI11Yi poritott n1yirfal,evér (ostyába),
tn.aponta
háromszo1·, hasonló céJ;t sz-olg:ál Vizelethajtó, nephtitis és nephl'osis esetén.
Rp I-í-erba ,solidagini~· vi:r:gia aureae,. Herba ocimi
ba:sLiici ana 2-0. 0., FoHa betulae SO. 0 MDS 1 evőkan
200 0 'izzel 1eforrázmá
3-sz-0r naponta 1 csészényit:
Chr. nephtitís,
A hug:yutak m:ec:hani'kus átö:blit:éséveill csöl{ikenthe't.
jük a genn.) es gyulladást.. ·Erre a céh·a a tej vagy ka
&'f',in és a zs.iranyagíát51 megfosztott tejisaVó alkaTuníaiS
I-Ias.onló hatással va.:rinak a;.z
alkaúkus iásvá:-nyvÍzek.
lVIindezek ·]l1ell'eti kitünő ered!ménryt értünk 1el eg:,.es
gyógynövények forrázwtával, cfözEitéveii, A tea mennyí
sé:ge átöblitő·, a , izelé-si ingert svüntető, a gyuilladást
oszlató
Egyik legjobb gyógy5zetünk a. hugyutak deshúi
ciálás.ára a 1ned\.eszöllölevél (Actostaphylos uvae u1si.),
Eredinénnyel
nyer a1kahnaWst
1gennyképz-Odéses és
gyakran vizelettarthata'tlanság.gal járó c.:,.-·Ej';itisnél, de
colicy:Stitisnél fs. Alkalikus vize1etnél különösen javasolt 1endelé.se, világos vagy világossá ,„áló vizeletnél
ellenjava-lt, r:heum-atirkus bajoknál Viszont céltalan használata
Hatóanyagai: cseIBav, arbutin, mely bizo'nyos feI··
n1e1~L,urnok beha'vására cukorra és fertőtlenitő hatásu
hydrochl:ruonra hasad. A ihydroclllno.n erjedést gátló is,
vizeletet barnára festi, mel;; a javuliással kivilágosodik (ilyenkor abbahagyjuk a kurát) és !kellemetlen sza ..
ga is megszünik. A 1 izelet barna szinét, nz nmmoniák
substanciák váltják (ki

-- a

.,:.-. :

Nagy cserö-a, tartal1nánál fogva gyomorpanaszuk~
ná1 ne rendeljük, t_erhessiég alatt és vesemedenc~gyuHa
dásnál con~r:alndikált Tapasztaltuk, hogy -sok beteg, "
lenszenvvel viselt-et_ik hánta, 1sőt urtioáriát ls okozJhat.
Iíólya;gQblitésre 16---8 órai áz1.a'uással ik-é:sz-ül', külön·~
ben, főleg keverékeklben kifőz,ihető.,
llólyag atoniáná} és hugyicsőkatar.rhusnál, tekintve
hogy az áfonyalevé.l is :arbutinlt és met!hylarbutint ta!~_
talmaz, a külföldi medveszöUöleV'&l: helyett indoikolt be~
h:eJyettesijkse
Cysrtis és pyuriánál a csa:rab (calluna
(erica) yulgaris) legalább is eg;yenértékü ·a;z uv:ae ursi_
val mely töhbek klözött a1butiillit qu:erCitint ta1talmaz \~_:
AJdzy111otiikus é-s inget cs:öfklk~ntŐ.
·. -,
A hugJutafr gyul'iadásánál ajánlható gyóg:ynöv1ény0k: ,
a lestány (Levisticum off ) , melyből 10.0 :200 -ű ·foi:rá„
z:atot készitünk; a kankalin (J?:rfo:nula off,) lev-eléből és
virágjából 'kiészltett forrázat, a porcikafü (Herniaria
glabra és hrirsuta). ElőiJ1Jyösen felhasz;nláilható a lenmag(Sernen Ili.ni) főzete oLaj ta1tal:túánál fogva, mely a
gyulladás oszlató -és fájdalom csillapitó
Vaüószi.nü,
hog,v g)·Óg~1hatás·át ké:ksav tar't;alma tárnogat_ja, A ka~
náriköles (Phalari's caina1ienSh") !kovasav a li:üllőrojt
(Eri'gie1-011 can1ad1ffil1Sis) kis adagja, olaj taiitalmáná~1 fo.g_
va hugyhajtó
·
Rp '.F o;lia bettilae Fol uvae ursi, Rad. JiquiriÜ,ae,
Rhiz"O,ma g1 a1nin~s an~ p aequaJ
M f spec. D S. 1
evőkanál. 200 0 , izre. Főzet.
Rp Flos alt1Ma€, Fo1_ uvae ur-s'i, F-ol salvi'ae, Herba
equiseti ana p aequ. l\'IDS. 1 ev-őkanál 1 csésze viz:re.
_Naponta 13'----P csészével,
-~
A hugyut;akon kJép,,,ődött kő vagy homok iképződél"l
nél, hugyhajD& növéin:_yekkel 111egki:sére;[l1etjük á _konlkrementumok kiöb-Iitéssel valló eltá'i olilását. T·e1 rn:é·szete,:::;en
ezt az elj-á1'1ást csa:k akkO-r lehet megki-sérülni, ha az or1 os n1eggyőződött ar1ól, hogy eZi ilyn1ódon ke1es:1,tüLvihetií (Rön;tgen.)
Értékes gyó:gynövénJ ü11!k a fenti eseteknél a festő
huzér (Rubia tinicy,orum) gyöke11ének pon1, n1e1sből {!).a...
pon1a :3-szoi: ikell 1 grm-ot több napön át bevenni. (Az
a.ID1in festékek feltalálása előtt közkert•sett festéket
szolg.áJtato:tit) A fenti esetekben aján1h:iiú gyógynöYé·
nyek: ra béliasziU.yó (Juncus effusus), a cickafarkl{óró
(Achillea mfllefoJium) és a fiatal szöllölevél és a szár
kipréselt nedve ("\Titis (Yiniiera) medite1ranea).
Strangureánál .a kukoricaba,iusz (Sti,gn1-ata. 1naldis).
1:10.Q_re. Kb. 1 Jitern·.Jit naponita e1fogyas:;J':.ani
Incontinentia ur-inae esetén a tüdőfü (Pulmoniaria
off.) főzete, a ·gyako1lai:Jban ikitünőf'n bevált.
Rp Co1·t. po.puli alb. Rhlz. ju'oct effusi Rad tol'~ mentilr., Rad valerlanae ana p aequ MDS„ 1 e'''ökan.
1 csésze vizre F-Ozelt N,aponita 1-2 csésze.
Haematuriánái a tüdőfüvet (Pulmonaria off.) sz,á-z...
szorszépet (Befü:is perenni s) főze'tét és a pász:tortá.sk,11
(Capsena bursa pastoris) 'fluidextracrenát, nflpi 10--'
15 giamu1os adagolásban rendelik
Idegességre vissza\ ezethet.ő vizelési nehézségnél, ,
akaraitlari hugyfolyáE eJlen, a komlóból (Hurnu1us lu-·
1

\1Jus) 0.05-0„1 grm adagoJláis:u ,po1 t vagy pLluJát ké-.

Zs:zJtünk.
/". urae1niánál 1erec1."'TI'é:ll)'eSen ihais·ználható a sarsaparilla
:''.'.X531ilax medica),, fekete hunJor· (HeUlébozus niger),
-,.(1\Iaxim:ális dosis pro dosi 0.!3<0., pro die 120) arany~
es's°ző (Solidago virga aurea) főzete Prom'r. hatál:~;t 1átf..ak a szerecsendióval (Nux moschata), d-e ha:tása nem
inandósul Festőbu:r,én al és él;:rendi kurával a javulást
-e1 lehet érni
HUGYHA.JTóSZEREK

lli- hugyhajt-óiszereket e1-sős-011ban az:é:rt: aOkalmaz:zuik,
hogy sziv, máj és vesebajoknlál lhJdropsot, ödén1át a
-;,_,.rj,z felgyült~lését elkerüljük Olyan növén_yeke't ve~Szünk e.ren célból, melyek specifilk.usan a 'i-esé-re hatnak
és ·a_zt foko.zott vlzkivála.sztás11a késztetik.
A növénJi purin 1anyagok azok,. melyek a vese vél-·
'.'~Íláf.ását é.s ez_álltal a vizelet kiváLasztását tiá1nog,a.t;jálk.
-A Jt.ávé, tea, 1kakaó és· kóladió élvezete által tapasztal-b.3.ttuk, hogy a vizelési im:ger fak-0zotit. ·Terméiszetesen
~:-~zek .alkaloidái még nag,yobib mértéikben váltják ltj eze,ket az "ingereket,
Hugyhajtó hatá:suk van cardliális er·ed0tü vizgyüe-ronél mindenekelőtt a digitáHsféleségeknek, melyek a
!eggyornabban, !egolcs&bban
sziv izo~a:tá:ra he[olyást gyako,rolva, a y€1ke1Í'IJ1gést :Del<javit\a, a kiválasztást e-Jőmozditjiák. Arravaló tekinLe1L
·tel azonban;· húgy a digiJtáhs, - mint már az előbhÍél\:
>ben lá-1.tuk, - -pontos ~agoliás-t iki.v4ni, ternkeveré!lcl1ez
,·nem lehet adni EY..en c0lból, csfilt az OI\' os· által előirt\,
bádogáru os7'tályától
- tnf'.gferelő adagoiásu, Folia d!igitalis t,itr-áta _adható A
BUDAPEST;
IX„, MARIASSY-UTCA L
_- kez.dő stádiumJban a diuresis csÖl\:keru és cstak a vél'nyoTel:efun: 136-218
' µlás en1e1kedésével áll be a hatás. Előf.o·udu1hl:ly:, ho.gy
hólyag és vese táj-éikán fájdalmas ét,zés jelentkezik.
H:asonTó ik&rülménryeklkel szám.alhatunk a tengeri-·
kilzisffiert. A vesét er·őse.n iz1gntja, ezé1t keH1'ő elŐ'\ igyá''hagyma (ScilJa mar'itknn) rendel1éisénél Tekintve azonz.ato~'ág mellett iendelhetö csak de seuuni esetre -sem
ban, hogy glycosidcl t1a1taJn1a v.á!hozó, az :adag-oláSlntál
viesekörüti
panaszo1knál.. A f1i1SS~ e1zuzo~': n1ag.ot forzavarok állhatnak eJ.ő. (toxicus tünetel;:), ezért a t1herázat formájában rendelik, 1:0:100-ra A n~re.r:s és. f1i,srápia mellőzi alikalmazásált~ Értékes glycosidái :pontoo
sen porított ibo1-6kiát js rendelik
therápiai feihasznáható!s1á~át tennél;: sziüksiéiges1sé
A nálunk füsz:e1növéniytn.~k tl,ermelt lestl·án (Levis...
Rp. Bul!bus sci1Jlae, Rhizoma gal<angae 1ana 5 0, Ra.
'Ücum off,) gyökere kellemes izü hugyhajtó
dix ononidi~. Lig„ sassafras ama 25:.0 M. f, spec. DS
A szurqkfil (Or.i:gan111u vuJ1g ), a 1uajoranna (űri„
Ezt a inennyiséige't i I'iter bo11ban 3 napi1g, ttöfbbszöII
ganu:m tnajorana) a homoki gyopár (Gnaphailiun1 (ih.P·
'feháziá,s 1nellett áztatJuk
Reg;geJen~~ént fél pohá1 ny>i-tl
Üchrs"5um) aieruaria), a kapor (Anethum 1g1avolens), '3,
fogyasztunk. Diureticum„ (Klemperer-Rot!t.)
Slárgar-~pa (D.aiU'cUs carota), a levendula _(Liavandula
Több, iszi, ie is kiható gyó:g~nöYéThynek va.n diure..
srpicn), a káhnos (Acorus calam·:.us), hugyhajt.ó hatá:su
ticus sajátsága. E'm~it~re méltó a tavaszi herics (A<lokat, ihóo}aj [turta:ltnuknak iWöisz\Önihetik
nis vernalis), 1a galagonya ( Crataegus ox:i-· acilllitha), stb
Nem kisebb jelentőség.ü a saponinek hugyh_ajtb sa··
A vesére való .hatásban nyilvánul 3.neg- el~ő.s-oriban a
játsága, amellett naigy előnyük,, h-0gy a ve,sére 'aló iz ..
többi hugyhajt·ó növétiyek hatásai. egyszerü vag~' keverit
gató hatásuk csekiély, sőt elenyésző. El,s:őhelyen kell
teák forffiájában. (Hatóan_.,.aguk a,.z 'Jl]óol:aj, saponiin é~
enrl!i'tentii
a 'nyirfa fBetula a1ba) levelét, mely a vesét
a növényi savak
nfml izgatja és neplultilkus ödlémáná11 Í'S rendelhető, dP!
A vese élettani n1üködé'Sét erőselll befol~TJásolja a
ea1diiális hepatieus zavat'oknifuI ts-.
F.párga (A:spa1agus- off ), illet;ve a spárgarügy (TuSaponint ' tartalmazó drógoik közül ihugy_hajt6nak
rione-s aSparagi 1«:entes) Ne~, támogatják a 1ese mü
felhasználható a szappangyÖkér (Sapon:aria -0ff) a
ködését, hanen1 kizárólag izgatjálk, ezért ve-se'bajo.sok
mezei ti.kszem (Anagallis :~r,ensis), az istápfü (So.lehetőleg ne fogyasszák
lidagó
vi1ga au-rea)., a kopasz és szörös porcikafü
Igen :solk növéns hugyha.J;,ó hattását i:~1óo,·:ajiáfilak
(Herniartia gla:bra és hirsuta), a t_övises iglice (Ononis
lOOszönheti, ebben leli magyaxá:z:atát a petrezselyen1
·spinosa), a kecskeruta (Galega off.)
(PetroseJinum sativ.) zöldjén:ek, !főleg azon:ban magjá~
Diu~etikus hatásuaik a ik:ova:sava't tartahnazó dIÓnak kit:ünő diuretikus tulajdont&'ágta,
Teake1iH ékeJ-.be.i'l
gok f-Özetei. A zsurló (Equir.;eitum arven.se), a békaszitt~ ó
forrázva készitJük l\íegduzzadt boka és lábszár,nál, a
köztudatban ismert házlszer a zel'ler· (:Apium gra- - (Juncus effusus), a sás (Carex airenaria), a kenderkefü (Ga~eopsis (ochro!euca) dubia)„
\·f'oleniS) magjából és gyökeréből készitett főzet vagy
Fel kell emlitenem a gyakol'.latomban bevált hugy-·
for1áz:at.
hajt.ót 1 a babhéjat (Perica1piurn phaseoli) és _a csipke_.
A boró~ának (Fi:uctus jUniperi) hugyhajtó hatása

Weiss Manfréd Rt.

.a
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melyek a hug~~hajtó ke-1 e-

bogyót (Fi uctus cynosbati)

réíkekbő-1 ne~ hián.~· ozha'linak

Alkallnazásuk legcélravezetőbb fo1m'. k't· , ~·
··
f"
a.Ja
e segl--ivu1 a ozet vagy for1ázat Iz.es·t"k E<•
hozzávenni
}
,,
. : o ~·, nem ~gen ke:~l
.. · A ~O.t,Jadek menny1seg sem sz·ámottevő,
amem:yiben 1 csesze tea ::negfelel kb. 150 Ü··nak, Fontcs
ez azerti inert _a megengedett aJ.'api folyadék 111-enn.yi·:::éget nem bgt'oly:asolja
. ~
k Ezek t-a ..felsorolt
' drogok előnyt 'i"elentenek az OIVO.,,;na :~" m:r .fu~g~le;i~theti ma,gát a kiszerelt gyóg:.-sze„
rektöl es· indiv1duaihsan kezeJihet'i betegét.

U,zenefJet le: ,Beregfi Károly azonnnl 1017611 E
aapes -r e''„
.
u
- De ez Cl ho,d;t:pródörmester csak nzt ::
totta n~ko1 szem elott, hogy Cl Hor~hylciált l;Lr,
ertelmeben ő le hadiállnpotbn le ··u le . Vai11(
metelcloel és a magym rádiót meg %'e~l .e •d a. U~éc
meg lcetl tarfaniolc,
ve eniok
b·
- Ugyan niit tehetett 'h.usz
·' „em er az ei
bertelenségben"?

-- Az a fő, hogy mindent megpróbáltak'·
r;:'8~tette_Jc.
Pillnnntnyilag ugy ér ezhettélc ho e
Rp. Fruct.. anisi, petroseliill!i ana !5„ü, Herb. viola-::
n~ o lcezulcben van nz or szán sorsn H .
le g
trcol.: 10.0, Fruct ju:ntl[peri, Rad levistici, !iqui.lii
hán11
, t a.r t nni tudják Nn rádiót' megn
n CS[l · '
·
i;ap1g
on~~n1d ana 20 0, MDS. 1 ev;őkanálnyit 200 0 viz:te j{
a. cs_ata~. Ber ke_s te!efon~l , a•• város);nrancf~ok'
szuredéket 6 h'étig éhgyo~orra ke.:11 fogyasztani
·
:w.gr a .es utasitnst es erosrtest kér. Mind.e ··.
-e ín~P· .i:ad. onoil!idis, B;accae ,juniperi1 Herba petrn
meg1geretelc és semmit >sem küldtek
n,t
S J _1, equrse~1, Fructus C~'ltosbati, Pericarpium pha- Köz~en tovább Z'8ngenelc az indulók . . .
seoh ania p, aqual
, . . 1 evé:J{,anáI 250 0 ·V1·z.r·e 1·0·1 l 1"f·"ozn1.
„Beregf1 Kar oly a~onnal jöjjön Budnvestre,:,· ,>
S · 1- 2 cs'esz,eny1t.
- Ber lees ketteosztia Jcwded csapntá.t Ti 'ti
a lc":P'!: elé, tízen benn n::rirádnalc a studiób ze;;
4mi losz~rülc van, !kilövik . , , Nernsokára ni~";;
all e.r;Y nerriet Jcntonai autJó. A husz ember mell;\!
11y1t.1a a tuzet. A németek alig felelnek
t·· ·g :·
iesr e D 6 Jc"" b
,
·
a uze. ·
• ·
·
oz en ,'!"a.r
nyilas katonák hátulr3d
fogal'!'azó, a. B_zékesfőyá1·os X ügyosztályában beha.tolnak a stuwwba és a hwiz embert lefe . ,·
~ gyogyszerta1i, a gyogyszerészi ügyek előadó·
~~r.~ik 1gaz, _hogy e_Jclcorra inár minden gol:Ji
i_a Csak ann11,it tudnak róla, hogy minden ef.gaz lc1lott_elc .A to?bi 11:ar nern érdekes. Sziklapince
ugyet egyenlo buzgalommal intéz és továbbit
haditorven. yszelc De a felszabaditó or
ha·d.•.'.
sereg
,
f„ ,
asz
D_e azt már k~vesen tudjá.k, hogy a felszabadu1nat, a ovarost ostromolja, n. hadbirósag
Zás óta nem merülhetett Jel egyetlen szociális menelcul es a hu_sz f?glyot is magukkal ílJiszik
gondolat, mely az ő kezén elsilclcadt volna En- Szornbnthelyre Mw vegre az oroszok őket ' /{;-.·
is i,.
ne_k a fi0:t0;l fogal11w.zónalc ösztönös érzéke van szaba.ditJák
minden irant, muri ezt az. egész 1.tár sadalrni g'épe- Köszönöm, ha.gy elniondtad. Mert Be;.
~etd ~ népi demokrácia szolg·álatába akarja
ke.s._ugyan el ~~em áruita volnn.. És ennek mri,'
allrtani,
•
lculonos Je,Zentosége vnn Nngyobb, rnint bánni·'
Fogw:Ma á feleket, bebemélyed \az alcf!faba
k~1 Mert kihullhat a salak n demokrácia életé'.
~árgyal és. előteTjeszt . Magáról netn beszél, Ide'. bal, de. •egy emberi tett tovább él és világit . , .·•
7e sincs ra, Székesfővárosi tisztviselő 1947-ben
• IYfiközben dr Berkes Illés fogalmazó szül'.·\
A, nr:polcban ezzel a kérdéssel lep meg egyik lc~n es egyszerüen dolgozik tová/Jb Cl X. ügyosz.:
.
wmerosom:
taly nyolcvanas szobá.iábnn.
(sz j.)•.
-- Tudjátok ti, hogy ki az a Berkes az a
kis szü1 /ce fogalmazó a X. ügyosztálybanf
·- Nagyon fól tudjuk Mindnyá,ian értélceliük \és szeret7ülc,
-· Az kevés. Én ennél solclcal többet tudok miniszterelnök bemutatkozó beszédéből orom·.'
mel hallottuk a Gyógyszerészek Nyugdijintézerókl . Valóságos hős.
tének megrvalósulás·át
,
,
''
~Ha valóban az ez csak n mi rvélenwnyünlcet igazolja. - Hagy megfelelő emberi meg.. Ho~szu _rvolt az ut idáig Olvasóink Ja,pm1k !
alapozottság nélkül nincs szociális megértés
utJan tobb 1zben kaptak tájékoztatást. az ösz-.
Mégis, mit liallonál Berkesről?
, szes eddig lefolytato-tt tárgyalásainkról, lVIJegállap1tott:ik, hogy ebben a nagyhorderejü és !éh'
- A Horthy-proklnrn.ácío előtt' és után
1944 október 15-én ·huszonegyedmagával a nw~ fontmsagu kérdésben az összes érdekeltek a.'
gynr rádiót őrizte Berkes nkkor hada.pródőr lei[me~sz,ebbmsnő jóindulatot tanusitották és ',
meste; volt.. A proklamáció után n pnancsno- mmt ntuk, a tá1gyalások alatt mindenkit átha-· ..
Jculc, egy tényleges fő.hadnagy, eltávozott és a tott az a dernakratikus szellem amely nélkül)
egye!;!en ~zakmai kél dést sem l~het nyugodta11·
liadapródőnnester vette át n parnncsnoksdgot
el rend ezm
Huszl1/fL maradtak,.
-- Reménytelen Jc1izdelem lehetett
A nyugdi.ipénztár felá!litásával egyidőb.sn
-· D~. ez, a hadavródőrn"Cster Jconwlyan meg.".alósul a_ko;pótlék fizetés js, ezzel a nagy:
~ette a Jcialtvr:nyt A~ogyan nlclcor volt egy félszoc1al1s fEszults1eg •egy ré.szét sik·erül levezetni.ora, vagy tnlcin egy ora, amikor nagyon sokan
Hátra van még a jogviszcny-iendezés és.
azt h1ttuk,_ hogy most vnlóban történik vnlamL. ezzel kapcsolatos minden gyógy3zerészi problé·
- Sa:1nos, senirni seni tö1'tént. Alig egy 16-ril 1;1a 1:1egvalós.1t.á:s~, amelyr.2, zren1éljük, hógy az
mulv.n 11;á1 111.f1 a németül _is bemondl!á.Jc n légi- altalanos politikai helyzet javulása rörvidesen
veszelyt es lwr soqtek az 1nd.ulók és cz reftélyes módot is fog adni„
··
M.
„

.

•

.

{

Dinnyés Laios

Gyégyszerészek falun
-

Román lapszemle --

A „R e v i s t a f a r m a c i e i" hiva··
s román gyógysz'8rész-uiság 1946. október
vi számából.:
· Visszateki.ntve a qyógyszerészet multfára
zágunkbnn,
következtethetünk - az idők
8
la tán és a feflődésünkön lcer esztül, - fl2'
· i távolságra az 1800·nS évektől. amikor az
1kodói udvarnak volt egy-egy idegen vájá·
sa• alci előírta és eUoészitette a szükséges
·ossáJgolcat az uralkodó é.s udvartartása szám A riépnek a inagy többsége, n .. parasztg'', cSClk ia.z Isten és Cl tudósasszonyok /cegyelből élt nz 1946 évben /ciaxlott Bagda.sar·rvényig, !amely elrendelte a guóayszertári jo·
igositványok fo//cozottabb és minden megszori·
l.áJI rn.éllcüli kindását a vidéken, továbbá legalább
két évi falusi gyalcorlntra kötelezi azokat a fi.at(lJ, gyógyszerészeket, nlcm városokban akar. totvábbmüködni.
Egy sajtótá,iékozt-atón dr. Bagdazár mi·
zter i_qy feftette /c1: néz.ebét az eaészségügyi
litiká,iár6l ,.Eredrnényes egészségügyi szol
.gálatot nlcarunlc .létesíteni a falvnlcbnn, ahol
most lehetetlen állavotolc urallcodnnk"
A .falu egészségügyi helyzetének meqjavi,.tását cél.zó erednwnyes munkája, szerencsétlen'ségünkre, örökre megszrümdt, terve azonba-n
rövid időn ibelü1 mégis megvalósul, :mert prog-

Gyomorégést

ramm.iát lrégi, hü ho,rcos élett1fosn, d;r . jJ3ng~
dasar mini.szternő ma,qáévá tette és mindent el·
követ annak teljes '/r.ivivásn .érdekéb'8n
Hogy mennyir<'I igaza volt dr . Bagda,nrnak
a falu közegészségügyi :á/J,a,potában, bizonyitjálc
azok a JJYOgyszerész Jcoliégák, aki:k anal 'a::
őszinte szándékkal indultnlc ~l a fnlvakba, hogy
gyógyszerészi életükön
keresztül összekötő
lcnpcsot létesítsenek a parasztok egészégüzyi
szükségleteivel.. Felisnierték, hogy a falvak
legnq.gyobb többségében n parasztok 'rmég ma -is
inkább méltányol.iálc és elfogaxl.iák Cl tudásaszszonyok által előírt gyógyszerelcet, a leglehe-,
tetlenebb össZ'Btételben ".Sein az orvos, sem a
gyógyszer-ész nern tuil.tálc a falusialcat · mé{f,
meggyőzni tLrról, hogy mi a lényege nz eg'észségügyi állomásnak, vagy Cl gyógyszertárnnlc.
Mégis_ .finfal kollé.qáirvk folutntiálc mindw„
napi munkáiju/ca,t,. Ennek főcéljn /;egyőzni pa.raszt.iaink bizrilrn.atlaiiságát nz ujkori gyógyitá·
si módszerek iránt. Ezért elsősorbnn nz a kö·
telességülc, hogy IJcözelebb hozzá/e n _qyógyszerek népies elnevezését. mely annyira _lciilönböző
és '/egyéni nz ország külnöböző 1;idékein.
Kétségtelen, hogy a fa!_usi gyágysze;rtá·r,
nz egészségügyi Lillom.ásoklcnl együtt, fontos tényezők Cl fal~ egészségügyi védelmében és gyó·
qyitásában,

prompt szünteti az

ALUCOL Dr.

Wander

anélkül, hogy közömabösitené a gyomornedvet és ezáltal megzarvarná a normális pepsin
emésztéséhez sl'lüks·éges saNi pH milieut

Csomagolások :
Pulvis 25 g
100 "
250 ·'
Tabi
24 db
48 ,,

Gyógyszerészi
beszerzési ár
Ft
"

3.48
8.80
„ 20 84
" 3.,48
" 6.02

+ 20%

f a

Hálls kézleladásl cikk.

Dr. WANDER gyógyszer· és tápszergyár rt

Budapest, X. Postafiók 7.

/

346

És mert ez igy van, szükségszerüen az á'lan: Í8 hanp_oztatia , régi álbásvontfát a falnsi
rJYogyszertarakkal szemben.: Ezeket b, patik6··
kat rnirui;nláig ugy ke;;;elték, mint 12kiinnilyen
kereskedelmi vállalkozást és megterhelték mhi·
denfaita lehetetkn fizetnivalókkal és adókka(
HolOtt kivételes 1/cedvezményt kellene nyujtani
n>ekik. hogu így biztosítsák
fiafal q1.1ógysze·
részeket, akik a. fiatal orvosokkal együttmüMd-ve egészségügyi pionirrnunkrit akarnak vállalni,
·
A mai helyutb~n a falusi m1ógyszerész el·
.szakitva a \v&ros civüizáci6iától. nam1on kilri-tásialan életet folytat. harcolva a rnind,ennapl
kenyérért a zuggyó_qy.szerkereskedővel és a.z
adó embereivel.
Gyakran az állandó orvos :hiánua lehetetlenné teszi a gyógyszertár müködését .
Ilyen viszonyok mellett nag110n nehezen ,Iehetnlc] keresztülvinni'. a kötelező kété11i falnsi
gyakorlatot
H OfJJ! 1n· lehess,en :sviteni a falusi ._gyógyszertárak hálówtdt. a következő lehetőségeket kell
niegteremten1: a q11ópy.sz•ertárak .~zámúra:
Pénzlcölcsönölcet, kedvező feltételek mellett.
Hivatalos áron tqondoskodni a gyógyszerellátás folytonosságáról.
Megfelelő helyiséget a gyógyszertár sz<Íniára.
Tekúitetbe véve e fJYóoyszertár cél1át é'
értelrriét a ;falva/e életéb,en, ' ezeket a lcönrn'f':

a

selcef;
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a.rni.'kei minQ, n3r Ba_adasa.Y 11iinfszternő.

rnind dr,. Petru, riHízo rnin;.szterelnök eayhanauaJi. rnaaukévá tettek csa/c ug71 le/vet mem1alós1'ta11/i ha ennek \az e_aé~zr.;éaii(Jyi' ké1·á.ésnek a
'lneaoldá9álinz az eoé.s~sénün117' r1i1iiszter ~m,ea·
1We1'1'. en11'ek
ügyne/c a fiibbi állami inféz-ményt 'is
,
·
Ennek e. 1Jrng1'nmmnn}t f'. 1nAavalósitcísrít
rninden ereiükkel támc,qa'tiák a g11ó,011qzeré8Z·~k.
a/cik a/cár laboratóriurno/cban . nyárakban. tóra
mellett, va,,oy a/cár kiizillebeknél dolrtoznak Rr"
az állami is ,'rne 0 sef!iti őket, rni:nden Mefii.kkel
azon lesznek hoq11 /ciRzélesifsék o .rn1nqi1sz.er
tári hálózatot és életadó fén11t vinueriR/c e fal
vak: "ötéstlqébe, Orökké emlékAzeteselc onaraiT-na./c dr·_ 'BamTasar szavai: ..Nincs értékw,"bl>
tOke. mint Cf/Y egér;zséges 1-z.én esze és ''karfa"
n~. g 'PUSCARU
az Eqé,z.sh1üa'!i Miniszterium C11i5riy·
szertár iés Gyó,qyszerügyi osztály
i,aazgatóia

az

~

Nem véletlen, 'hog~· a. szerkesztőségünkbe. 1nost 'I1 iár
rl;-,ndszeresen bjefutó 1·omá111 IO'ÓgJ·szeresz-lapból éppen
ez;t a.z 1946„ októberi cikket vettük át. Tárgya: a falu
meghóditiisa
a 10·ógyszerészet és a közegészsé~ügv
számára
„FlataII gyógyszerésiek fiartal orvosokkal
8gyüttn1üködve, egészségügyi ~ionir~munkát - akarnak

vállalni .
" Szeretnők, ha ezek a messziró1 .elh;::·'
zott szavak harsogó szózat{á dagadnának és szé.t"
'I a.pun~
' szuK
... k
' " t E·z'. . . ~z uta·t keressük ·:m··
u
sza.K
eie~e1.
A szo11 f;zédos demokráciák népei ne1n is járha·:.·
külön utakon
Különben V i t o s Gáborné. kartársunk avaut
fo1ditáSábau ezután gyakrabban veszünk lát cikkeket-· ·,
„Re\ista Farnlaciei"-bői.
(Si.)j.;:

zembenállÓ utolsó :feltörő osztálY: a fizetésért és bér·
-\·.lrt dolgozó szeHenrl és fizikai 1noletariátus ~ prolet~
' riátusnak kitüzött célja az, hogj- ezt ~z osztaly~l::~~
·. ~ t t megszünteSse s e célnak az térdekeben nemze oz1'ie is szervezkedik a világ 1ninden dolgozójával. l\le.rt
•
.
'lt
~ ak ez a tömeg eró'ké1Jes arra, hogy <ezt a )Ce
megcs
.
'
"!' t'
dl
-'.„. Valósitsa és ezz-el rnegteremtse az egesz YI ag ~rsa a -- nil kiizösi;;;:égét, a „zocialista társadalmat Itt mar nen:
lesznek osztál~ különbségE"k, ebben már ini~den dolg~~o
· 'nt teTmelőerő ciéii emberhez 1néltó életet, _Jrultu1ahs
nu
·
1 t "t
felenL:elkedéEét és emhe.:i szabadságát. -~ pro..e ·ar1a u:-i
ennek a céinak elérésében négyféle ~vopaton ~u.zd: politikai. szak~zervez;.#.i. szövetkezeti es !kultur-ahs_ vona-

Ballag :már a vén diák ...

Junius 4-én megható ünnepség szinhelye
volt a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet 32 fiatal gyógyszer-é&z vett bucsut az Al,:
ma Mater'tőI, mindannyian tagjai annak, a;z, elso
évfolyamnak. mely az 1940·ben megalko~ott _u
taggyűlése
n . „uj rendszer" szerint végezte tanulmanyait
.
F . hó l-én az Eötvös-utcai székházunkba~:
A bucsuünne;pségen megjelentek az cxv?'sj
taytotta meg Szakosztályunk gyógysz.ertá1i ,;~'.~
és a bölcsészeti kar gyógyszerészeket„ ~an;tó
ge~unkás alo~ztá!ya 3 . -ik taggy;ülését A tag1j
professzorai, a Szakszer':'.ez~t, ,„ a kulon!ele
lon- A fentiekből láthatjuk, hogy a S7ial{sze1\'ezet ln_em,<zyUlesen, . yende_gk;mt, i;yóg,i:sz~resz ~zake.s:0;a~
gyógysz.erész-egyesületek kepv1selo1, „A Gyogy- ,
, ak gazclasági-, haue.111 a ·proletariátus egyik osztálylyunk nehany b!'Zo,tsag1 tagi a 1s meg1elent •'
zerésza sz.erkesztősége és számos vend'e!f„ A
·~arcos intézménJC. Éppen ezért i6akaratulaS" figJel- 8Himnusz elének1ése után Kolos Ede IV i:;ves
Az ülésen Pércsi Lajcs elvtá1s elnökölt
nieztet.em azokat az elemelie~„ akik a Szakszerv~ze:t.el
aki rámutatott arra, hogy szükoég van a mi1i
g;yógy.szer éSzhi;llgató mond<;tt keresetlen szoval
: zell~ben körönbösen visPltet:nek, ÍhügJ ezzel a. !enyu~\
válságos időkben az alosz'tály Mgyobb · aktivi:
köszönetet az évfolyam neve_l'.en ,az E~ye~em ta:
, k-el saját n-..agukat zárjál> ,Iii ~a. közös , os~tálJharcb?I
tására. Szomo1~uan áUa:-pitia n1e·g hegy tagjiiik:
nárainak önfeláldozó munka.iukert ,J~a)~unl~„a
•a, tózkodásuk később igen nagy hah:an}_ ulna valfele fizeti csak a tagdii at Másfél évvel ezelö
világ szeme. - mondja az ifjuság ker:vise'.oJ;
E~z a t - ,
•
add"
· hat
Tehát ira:tkozzuni\ be a Szakszerveze.be
1g,
választották meg '•ezetiíségükd, de u,gvlátl
- nekünk kell megmutatni, ho1gy az UJ _gyogo,
hogy szükség van annak felfris.si~ésére Erre
amíg n('>tn késö'
szerésvképzés jobb, nagyobb „ tudásu g".ogyszeBarátsággal
tagu jelölő bizottságot válasr,to't'tak, ezek: ZirJ
részeket · nevelt". Kéri 'az 1dosebb kartarsakat,
László, Mnnr Valéria .é,e Tóth Ferencnét, kik i
PÉRCSI LAJOS !STVAN
akik 0'ok-sok esztendőt töltöttek a tára me}lett,
legközelebbi ülésen ejtik meg a jelölést Sulyt
lahorán~hogy fogadják szeretéttel az ifju koUég,;k>i;t,
helyez arra, ha.gy a még be nem szervezett ta'
támogassák őket a hosszu tapasr:talat , reven
gokat is beszercvezzék Szólt a mostoha fizet.;;
szerzett gazdag· ismereteikkel -- akik pedig most
mkről és & villamosdi,j kötelező megfizetéséróf
Neml!!!c~ Dezső s:r:l!!!g@~I
hagyják el a;z ;gyetemet, ujonna;i szern:tt t:iUtnna kérte a' elvtár.sakat, szó!jaÍ1ak hoz/
dásukat
adják at azoknak a kart:i-rsaknak, ~kik
gyógyszevi?sz igazolási ugye
oklevelüket m>Ír n\ge11 megszereztek. A, III eves
zá a felmerült nroblémákh„z. Csaknem e, ösi:
Szegedi tódósi'tónk jelenti. z N ernecz 1Dezső _szege~i
e7es felszólaló á legnagyobb elégedetlensé.gének,
és fiata]aibb hallga,tókh?zJordu;cva. ~'g,yelmez:
,
erc;,"'zt fasiszta magatartás i_miatt az igazolo„
adott ikifej,ezést nemcsak a fizetés miatt. ha:'.
teti őket. hogy .a hBtr a1'evo egyecemi idot hasz
gyog~sz
"'.
1
,
11en1 erősen k:ifor:ásolták a gyóg~vszerész Szák.:,
náliák ki, tanuljanak és dolgozzanak meü _cs:ak
bizottság 5 évre eltiltotta foglalhozásától, a fellebbezes
oe.ztály inté,obizottságának müködését s emiaz ér dem el na!':vobb kenyeret, aln a kozos
során a népbiróság feddéssel' igazoH3 Ul bejelentések
att bizalmatlanságuknak 2é!tak kifejevést. .
. ,
,
• '+- 1"gazolá!'d
eli·árás· in<lult ellene és ismét ségért többet dolgoz1k
. , ISl11e~
a1ap-ian
·Mozsonyi professzor mtezett ezut~n ,m~g
Elhatáro'zták hogy ezután havonta tartjhJ(
5 é'l~i eltiltásra itélték Nemúcz uc>egint fellebbezett, de
ható szavakat '1Z ifiueágboz, (A beszeCI Y"J]e&
meg taggyüléseiket
S,
\esztér('., inett ügyének ira.tait a népügyészséghez t-et.
ezövegét lapunk élén kövöljük ) Mozsonyi pro
fesszor
az 'ujrendszerü oktatás előh§L>cosa v~lt,
ték ·át
igy ezt a' évfol:vamot saiát szülött1ének t~ki~1Alo!!ztályi közleménvPk
en•
ti ', , -avaiból valóban az a,tvai ,szerntet suga.rz1k
.Előző ci.kiíen1nelc foiytatásalH'.;nt rá ke.Il mutatnonl. __
a ·pálvára Tépő ifjuság felé, . Az egyeten;, a ~a
ai::ia hüg-y a Szakszervez~t nemcsak g-azd~.sági Jérdek~_-'.}'
\Lapszemle'€'?•"""~ nári testület n<Wében szeretettel és ~emenysev:
kép\'ise1et.. hanem ennél' !UÓQ'. so!{ka] magas-ahb célokért- ' .taP] bocsátunk el benneteket a legneneze:?b 'S' 1
is iküzcl E'öliáróban t11rdnunk ]{eU azt hogy a társadá~-·~·f:
g~rlatra q 7 életre'~ . - fei:;zi ·be ;iia.0:~,rnatás1 1
• 'un-K hivaikodni lapunk silH'irével,
Nf'Jn igen szoKt
_
Toir„ an1eJ-, hen .az enibeI"ek ef!.t ütt éh~ek nem egrséges<;,;~ :.
s'zivhe' szóló és megszrvlelendo beszedet Mozsome1 t tudjuk hc'p,;J még i.g~n messze vagyunk attól, amit
han.e.111 <ibbaTt eg:; mást.ól kiilönböző ~le:tvi~zon1oli kö,:}; ,
'!?:1/1; p1ofesszoI.
.
."
7ÜLt élnek. Ezeknek ~z nsztáb cknak_ egy1nás-sal sZeni·. ·_;'.~,
ini szaldap~inI{tól várunk. l\légis kikhánkozik a s!k :el~
· 'Bu,dan011its Tibor, az Orsr.i\gne Gvögysz hen ePentétes érdekf'ik vannak S ezt a:!: ellentétet. a:)<
is111terés közül az egyik legelte1jedtebb hetilap, a „~E·
, é·sr. Egyesület elnöke folsz.ólalás~ban hangsu1-\özöttük ;rnegiévő él(;hnúd ~s hata~mi ki.i_Iönbségek :al·
lvona. hog;v mR m•ír a tuJa11donos1 és alkal,11a:.\iOKitÁClA" 1947„ junius 8 -i száma, a1nely A GyogJ··
kotják rzei;: -.. ~!~sztják el fll\et egymástól
zotti réteg közti váhszf>i;hk leomlottak ~Ze,1 e„
szerész legutóbbi számától igy ir:
At. emberiség i1o~Y- 1-fjr;-~nf't-ének korszaka óta ez~!(. ~'
tettel vári.a ~z ifiu kaitarsakat ak•,k _sz_ama1 ·
,.Á Penicillin születést'.ről olvastunk -érdekes adato_
? sze1nb~náil4f'.ok min~~in: f('n!~~íHottak
Például: a"' o,::· ~:
~ O'VÓ?'vRzeTészi pálya, ~obb. qazd?:~~g1 ·:~· sz1fl:.
l{orO::in :a r!'lbszohr::itart6~-o: é~ ra'ilszofgák
?
középkor·
kat „A Gyóg;\szerész" rimü lapban
anlely EGYIK
,"i_~lis körü.Jm.ények€t b1ztos1t m1nt.. barn1e,\
han :i. iob~1á2"yt!\rtó föld~surak ~s hi.ihé.,.esek. Ez:ek bá~·.~:~;.
LEGJOBBAN SZERKESZTETT SZAKLAPJA OR·
n1Ji, foglalkozás,
tetüntck,
de he!J. ükb0 ui os7tályok léntek ilyen ;U' <
, T-!aTtniann Ti·va,{!,n;r ~ Sz2ksz,er·vez.et nevében
SZAGUNl\:NA.K"„ Ezután leközli Márkus szerkesztő elv~
osztály n1a a kapitalista n::Jgyü'íkés csz.„ál~· .és az ezie~
beszél a pályára lépő gyógyszerészekhez, A
társunknak .A. Penicillin születése cin1iü cikkét.

Az alosztály

1

----------------------------------------------=···
UJból kaphat6:
RHEUMAPAX Hlö r ö mp&.
Beszerezhető

Dz ifJuság közleményei

a gyógyár'unag,kereskedi'k utján.

--·~-----e·-----,.-·-~-~·-___,.,.-.-

mellett mar az

[U~Htrin lone „c••• ;,fkao~ató l
a.
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Sza~szervezet feladata

mfüden dolgozó támo-

~:t:S~· d,e enne~ csak akkor tud elegiet tenni,
0 ;s tamogatast kap a sze1lemi
, fi 'k ·
mnn~~októl egyaránt A Szakszervez:~ g;Jg~'.
s~~eszi

tag?U'.ta szeretettel vár minden kar·
fe1i;z1, be felszólalását Hartmann Tia bar.. (Beszédet szintén lapunk rendelkozésére · ocsátotta)'
- ·
. A fi:;truabb évfolyamok nevében Valu Tó·
z~ef ]II €1Ve'S hwU7ató vett bucsut a kollé"ák0
tol es felszólalásában hangsulyozta hog
rY0 1ys~i;·esb'b~. pályája egy masabbr~ndü {;va~
as, _eg a , i.s annak kell lenni . A gyógyszerész
ne
vegye
, ,
·· c~ak
· k frazisnak
·
· • ·hogy o" a ,_„
K9zegeszseg·
ugyne egyik fontos őrhelyét betöltő katoná ·
d;' ezt valoban érezze is át és a megui'h'" Jtta,
tar
· megb ecsülni a gyógysze· VlllO ·
, ·sadalom
.
. ugw f 0~1a
rk~sz1 kart. mnennyue az !hivatása mamaslatára
epes emelkedµL
.. A ·meghatő fümepség ·ezután a . Gaudewm s
~gi;ur ' ":" evé;iekl&sével tulajdonképpen vé~~t
is ert; dmk~k es nrofesszornk azonban a fehér
asztal mellett . még hosszu ideig eo:vütt mp ad·
tak, ~el;ilevemtve az elmult neiÍéz esztendők
s'.'k vidam,, vagy szomoru epizódját Nagy Ga,briella. ry. eves hallgató versbe fog]1'l!lta ezeknek
az e~zodoknak egy részét és zajos tetszés mel'
1.ett
koz
.. un
„ k a'ZO.I'\
'"
, , ,"dta• elő köJteménvét
.
.
· melvet
.
l e•zere .rn.
akiknek nem volt alkalmuk meo-·
ha'llgatm.
,.
:~ beszámoló~ Véflh Antal intézeti tanár
szavaival szernfnem befoiezni. Az Al · M _
ter k
"
k'l' "
· "
ma. a
A . a:iuia_n I epo ifjuság. s~eresse hivatását.
_melyik far g:vat az egyetem1tanulmányai soran me~ke.dvelt, abban müveHe magát fövább
e vesz;!8e el a kontaktust a tudománnywl ég
negyen .10 gyógyszeré$Z. "
.
.~ Gyógyszerész nevében mi is ·B'zt kiván·
JUk fiata!I ka1társainknak
FIGYELö
;a~at -

l·

é•
testü_let:n kiv~l, melyek tényleg a legna
n;.egertessel viseltetnek e tekintetben els ~qyobb.
erdeme van a szakszMvezetnek.
.
onendi;,
.A szakszeryezet erkölcsi köt.elességéne 'e'
tartia, hogy semtse a pá.lyára lépő krLrtár ~·.
elhelyezked~.sükben; de. e~ekintetben is a sW -;
nek kell lel.sosorban {segitsegünk11e sietni mu
alkalmak felkinálá~ival
·
n
Hogiif erős szakszervezettel ki tudjuk el' .'
ten
· a dol gozo'k 7ogos
·
egi;.
:
r
kívánságait és 'megol'.>
k" '
'
u•cweni··.
;v;v~tt elő~yöket, (köteles minden dolgozó be.
lepesevel meg robban megerősíteni a szervei:eteket. Éppen ezért hivja a 'kartársakat már h0 lnapi viszontlátásra a szakszervezetbe
•.
. A mi pedig azt az elhangzott ki.i'elentést
leti, hogy m.a az 'alkalmazott gyógyszerésznek
egyes kategóriában ma,gasabb a fizetésük mint
a tanárok fix fizetése, biztosíthat.iá a
~rakat, hoqy a ..há:o':'é~es terv •keretében, mely .
evpen (( dolgozok eleiszinvona!ának emelését cé; .•
lozza és. melyet minden dolaozóna k, igy a1 .·
~~y~;en'.r tanaroknak is támogatni kell, el fog·.
Jak ern; azt a fizetési' fokot, mely méltó az ál·
taluk vegzett munkához..
·
De emlékeztette a pedag.ógusokat, ho.qy ép.<
P'!n ~z ő érdekükben az egyik inunkáspár ti kép- ··
vrselo, hosszu hónapokon lcereszül a saitólran
rádi6ban, a parlanientben , .gyüléseken
· . "l '
•
ismiyen
1
l el1ces
és 1hasznos munkát végzett

J:.

ii•

'tamr•·

J"

f.et1e;6kitQ,,_ o &.o:llo.g.ó.o$tUs
-

Hartmann Tivadar -

_Eri;;lékezt.ette . az egyetemi tanulmrinyaikat
beve11,zo kartarsakat. hogy mai ballfLg.asuk nem
~':ru.wa a bucsut .ielképezi az eguetem épületé„0 es eqymlÚitól, mint inkribb taUikozóra ·hivia
oke.t'f /holnapra,
ie'--'·tko"rben
· ka • az u1'abb
·
,,,,,,,,
. - K'erie
az i, JU
r~rsakat. !bárhova is állítja őket hi:1atasuk, akar a. tudományos élet terén a ayárin_an_.ban, yarm ,a t~ráik niellett, eg11 'k6telesse.1iik: .1!1;'?'~e~ ~reiükkel belekapcsolódni az oi.szag UJJaepitesebe e;·ösiteni a. demokráciát
, N~ !:izzal. az elkepzeléssel haqy,iá,k el tanulma;zyaik , szintie;·ét. . hogy mindnyájan iövő
.flyoays:ereszt'll;la1donosok lesznek..
SoluiSem
tu~hat~uk. •mi! hoz a iövö. de az akinek két
eqeszseges, eros karfa, esze, szive és akOffásdJ
11an., e_zek bic;tosité~ot nyujtanak arra, hogy
megáll1a helyet az eletben.
, Hoay ma különb az alkalmazott rmóm1s7e„
1 esz. ~el: 1 z~fe . mi":f a multban, ivéqzett /rnunk1Ú~.
ellenertelcet illetőbe{!, annak a két munkaa4-0i

Áfonya bor
Asthmolysin inJ.
Posterisan kúp
Posterisan kenőcs
Alsol crém
Tinct. Ferri Athenstaedt
cum et sine ars.

d

nQ.9-f:fkeee&kedőkhéi.
Ú,(J.t:tá,UQ,n

1nenH.r1i8~en

ÚQ.fi-liatá !

Arleszállitás
A népjóléti minszter 184. 712/194'7. VL N. M. szá1nu
·>:körrendeleteJ a törzskönyvezett gyógyszerkészihnénlek
;:áfJeszállitáS.áról„
A közegészségiig)- rendezésé.ról szóló 1876 :XIV te
"'i'36„_ és 167„ §-ában, illetve a 10 140.-194~" \:i\1 E. szá1nu
fendelet, 1„ §-ában foglalt felhatalmazás alapján tudo··
miheztartás és az érdekeHel{kel \aló közlés \'égett
következőket trendelem.
\
.l §.
(1) Az Országos Gyógyszerész Egyesület kiadásá'.-.-Íian megjelent és az (Országos Közegészségügyi Intézet
;·i}\Ual összeállitof:t „A 1\-1agyarországon forgalon1bahoza::_;.·,ta1ra .engedélyezett, i.Örzskönyvezett gyógyszerkészitmé-,~.:nyek l~-„ l·iil'atalos jegyzéh:ében (19~7 n1ájus 1,) felso->folt gyógyszerkészitn1é1Q-eknek1 a „Magyarországon \for_
'galombhozatalra engedélyezett, törzskönyvezett gyógyszerkészitmé_nyek III hivatalos jegyzékében és ennek
I. szán1u pótlásában", ille ó1eg az azt módositó 201 OOO
-1946. N. M„ <201426--1946 N: M„ 201,665-1946, N,
M, 203.220-·1946 N M„ 201.322~1946. N. M,
207.989-1946. N, M, ,180.355-1947. IN, M és a 181,960
-i947. N- M„ sz„ ', kör rendeletekben feltüntetett pengő
atauá1ait 15 százalékkal nJérsékelni kell..
(2) Az· (1) bel{ezdéshen emlitett (gyógyszerkészitiné:.:.·'nyek alól k.il'ételt képeznek az arsenolbens~l ké,szitinények,

2 §.
(1) Az 1 §-ban említett pengöalapázakra kell aJ.
kalmazni a 203.200-1946. IN„ M„ számu kör·r·endeletben
előirt 4 5 forint átszámitási szorzószámot es a 204- 540
-1946,. N. 1\1„ sz. körrendeletben elöir:t 16 százalékos
rendkívüli árengedményt
(2) A 203.200--1946, N„ 'M„ számu körrendeletbe:i
előirt 25 százalékos forgalmi adótételt a 2· § (1) be
kez4ése alapján )ó.~1 ámitott át akr a kell alkalmazni.

3. §.
Az 1.. §_ban említett 15 százalékos árcsökketi'.;st
azoknál a tö-fzskönyvez~tt gyógyszerkészit1nényeknél is
alkalmazni kell, an1elyelmél a gyógyszertári, eladásí ár
uuegáfiapitása Ja pengös alapártól .eltél'Öen ,forintban
történt.
4- §.

A jelen körrendelet hatálybalépésével az ellentétes
1'endelk0zések hatályukat vesztik.

15

§„

A jelen körrendelet 1947 junlus hó 15. napján lép
hatályba„
Budapest, 1947. évi junius 1U..é1t
A miniszter- rend-eletéb51:
01', AJTAI MLKLóS s . k
miniszte1i osztálytanácsos-

Visszaemlékezések éi tanulságok
Anvijkor kezdő gyakornok koromban össze
barátkoztarir ia ru:igyközség másik patikájának gy<i/eornokával. feltünt nekmn, 'hogy barátom mennyire hányaveti 1nódon be.szél a kari
szakügye/cről. Kérdésemre, hogy miért jött a
pályára, ha nem érwekli különöslcépen, nagyképüen felelte: A ny,ámnak aett szivügyévé az
egész, mivel Pista bácsi megigérte, hogyha végzek, hamarosan patikajogot kapok. Hát bizony
o,kkoriban ez volt a gyakorlat. Kéz0el-lábbal,
összeköttetéssel, vagy tvag_yonnal niindenki ~zoni
igyekezett, hogy patikatulajdonos )ehessen.
FJgyet!en egy szabadpá.lyán. amely oklevéllel
volt egybekötve, sem volt ez a ,lcasztrendszer,
hogy ugyanazon képesitéssel és 'Szakértelemmel, sőt nagyobb gyakorlati tudáJJsal, az alacsonyabb kasztban levőnek csak vagyonno,l, vv,gy
összeköttetéssel sikerült felkerülni.e a magaswbb
kasztba, aho] 3-.15-szörös jövedelmet élvezte/e,
ugyanannyi ·vagy kevesebb munM.val a fennle·
vők, mint ő. Mellesleg megjegyezve, ez a jöve·
delem-eltolódás ma talán niég magasabb, ·mint
akkor volt, hiszen a házb'érek és a gyó'gyszer
fogyasztás a patiMk javára változtak meg,„
Akinek se pénze nem volt, se összeköttetése, az
jóval 50 éven felül, egyes kivételes esetekben
szintén kapott patikadogot„ Ezek a kivételek
azonban erősítették a szabályt, hogy minden
patikaeső hatal1nas megrökönyödést, vagy· ho·
méri kacajt váltott ki a helyzet-koniikuniával.
Azt hiszem, csa/c Gogoly tolla lehetett volna
méltó arra, hogy egyszerre ostorozza és kacagtatva megírja azt a 100 különleges képből áiló
panoptikumot. Szerepeltek itt fiatalok és ltöbb-

szörös jognyertes öregek, pelylbedző .á;llu benő
sülők és meghailitott derék:u bajnokai az igaz„
súgnak. Eze/c a bajnokok. \Sajnos, két vóJaszt1fa
előtt álltak' vagy indexre tették ,a tulajdonosok,
i'agy évti!Zedes lo;alitáJJuk;ért sikerült patika·
joghoz jutniok. (Isten ments, hogy a fenti pü·
dák 'ösztönzőle{f hassanak a legközelebbi iroők
ben).
Ami azután 1919. után a fo)yamodvanyo)c
stílusát illeti, ·-- .ha a ':jogotnyertese/c önébetraj.
zai a jagnyerés után fennmara<itak volna, 1Szá·
mos sa.iátkezüleg irt vádirat szerepelne most a
népbirósági tárgyalásokon Tudvalevő ugyanis,
hogy ·ezidőtiíl kezdve a „destruktív" „étegnek
még ':pamkajoghoz folyamodnia sem volt tariá„

csos

Mindezek után felmerül a kérdés.:· szabad-e
egyálfolán á' régi ,rendszer szerint osztogatni a
patikajogokat? Szabad-e egyeseket, rriégha bár·
mennyire is érdemesek és rátermettek is, anynyira kiemelni a sok szá.z érdemes közül, egy
magasabb kasztba.? A váW.Sz csak egy lehet:
neml
SZAGEL KA'ROLY

-

HIRDETö!NK

SZ!VES FIGYELMÉBE! Hirdetési

dijaink 194'7. január h6 l-től a következoK:
A boriték első és utolsó oldailián ha.sábszélességOOn
1 mm 2 50 forint
A boriték belsö részén has®boXJélességben
1 mm. 2.- forint
A lapban lévő hirdet~elk hasábs?Jélességben
1 mm. l 5Q forint
AprólrirdeOO.; 1egfeljebb 3 sorig 2().-· forint.

35()

H 1 RE K
KITUNTETÉS A köztársasági elnök dr,
Los o ne z y Gyfügy1tartársunknak, az Országos_Gyógyszerügyi Központban kifejtett müködéséért, a k ö z .t á r s a s á g i é r d e mr e n d a r a n y f o k o z a t á t adományozta, Itt emlitjük meg, hogy dr: Losonczy elvtársunk sz·abadságáról hazwérkezett és njra átvette a Gyója uányitását.
\

351

.A GYóGY~ZER~S ·

Felhh,ás„ Winkler Lajos elhunyt eu1ópai hilü profe Rzo1unk eanliékiét kÖDJValakbam: aka1ju:k megö1·ökiteni.
Felhi\'unk mindenkit, akinek Winkler p1ofes_szo11ól fe:jegyzései, -fényképei, élces tapasztalatai vannak, hogy
azokat sz~1;.:esztőségünlk rende1kezéisé1·e boeöájtani szi·
,,e.skedjenek
M.

Felhívás szakszervezeti tagjainkhOz. Minden sz.alkszervf'--Zeti ~gaz.olt tagunk és családtagjaillak 6.0 fillér
ellenében cipőtalpa:]ásra
jogosiLó utaüvá.nyt ad Sziaksz,erve7...etünk. Az utalvány bármely cipé~znél lJe,-'l'·áJ_t~

ható
A szabadságidőre szóló 150 SZiáz:aléikos vasuti kedveZimény csak a 770.- forintig ter.jedő fizetésre yo„
natkozik,
1\-Iagyar GyógJSZe1észtudományi 'fá1saság elő
adóülése. Juníus 27.-én d: u háromnegyed e .ó1ako1 az
Egyetemi Ké~niai Iutézei.ek .Muzeu111,.fü:.ö1 ut 4/b. 1s·z a,
_közös nagy tai1'ternJ.éb'€n „Uj tudo1uán~.ágak Éls uj
szempontok a gyóg.)-Sze1 1 észik~ziésünkben" e„ sorozat 3
előadása. Dr W·éber· Dezső egyete1ni m„ taná-r A g)n..
kornokképz·ésT·Ől t11rt előadást.
Külön fel'lrivjuk a t'1gyrhnet aria, hogy junius· havi üüésünke~ a szoikástó}
elt,éröen ne1ni
a
Gyóg)-szerészeti, Jntézet.hen tartjuk
Vendégeket szh·esien látumk. Dr·. Lii}ták Pál elnQI~, Dr
Végh Antal főtitkár.
i\

A KATASZTER LEZÁRÁSA Értesitiük
kartársainkat, hogy a kataszter jelentkezést le,
zártuk Ezután csakis az Oroszországból (hazatérő kartá-rsak jelentliezés·ét fogadjuk el
l<'elhivás! A Certa Gyógyszer.észel;i Laiboratór-iu1n
Rt felkérte a gyógysze1 tár:aik fe1élös vezetőit, hogy a
rak1-árukon :lié\ Ö 724 9-ü:3. gyártási számu Pyrago II
Jelzffiü késziiményeket fdsiS árura történő Ió.cseré]és
céljából, költségéi e azonnal küldjék vissza.

--.('

AR;'.,TÁSI ÜNNEPÉLY
...
Itiint ·1ná1 1negi1t-uk, junius .'28-án, szoTiibQi::\'
0 '·ezde''e'
ton
este ,7 ~o'•-a
'"
·
\ .
· ,
t
_-.
"'-·,
• l·~ f,
_·-- ,szr;r.,iLSZe?
;;ezet·ü:~k::{
U.J ~wkhcLzanak fewpdese 1avarn ---· a vriros;{;
geti Gundel-fele helyiségben miüsoros, táncos;
Aratúi ünnepélyt rendezünk,. Hogy míndei(
szalcsze1 vezetnek uf, nevelésre, sze1 vezé81 .~;>>
. munk~ra CLlkalmss székiuízai épülienek, az egiie··
tenies_ 1nunkásé rdek.
1

Ezé1t legyif;nk ott J'1nina~·_S_

anny1ari. Élezzük fól rriagunkat, de raég a ntU'~::
latságunkban is azt ta1 tsuk szern előtt. inkái>(JJ
egy !!)ohár sö1 rel kev.esebbet igyunk, hogy ezzel
is dubbet a_dho,<)su1ik s.zaksze1vezetiink uj s_zék"' ~
házának mielőbbi felévitésére.
_,,
·v asá~ nap is tr afikszolgálatot tartanak 11V.Iiájus 29_~én_-<
a dohánJárudák: dolgálJan uj rend lép é'.et'be. Eszerinű'-:
a kiz.fu:ólago~ dohányárusc:k üzletüket hétköznapoki}~: ,,
8-tól 13 óráig és 15 ór-á1ót 18 ó1áig kötelt.sek nyitv~-,0;
tartani A t1 afikosok üzletBiiket .azcnhan a hivatalosa~ ~
1ncgállapi.-0tt időtől eJt:é-1ően egy Ó1'ával e~-ő.bb n~ithat;-,,
ják és egJ órával k(,söbib zárhatják, Va.sá.1- ~és ünne11 11avokon a kiziró~,tgo·s dohányá1usok üzJetPik,et 9_·to1''
13 óráig kötLle::,ck nyit' a tartani, a g:yógyszertárakhoZ.
hasonló szolgálatbeosztássaI, melyről a dohányáruSoik<:\SZiÖVctsége gonclo:ok::idik, Eszerint lllinden eg,\·C-s trafil;,:Os'i··
11~inde11 ntigyedik vasárnap,
iJletye ünn1-!p11ap \á.1-usitalli'.
tartozik
„Egészségvédelem" cimen havonta rnegjelenő, i.gen:'._;
téi::szetőS kül~ejü lappal e1·ősödött ·a fiatal magyar de- ,
mokráci1a
Az Országos Kiö:zeg'ész.ségügyi 1ntézet é.s
Eg.ás:.-:ségüg.\ i A1ika~mazoltak
Szabnd
köz-O·scn :-i2e1kesz.tik és adják 1<l a laipot
El::·ő .sziámukbru1
s'rke1 ült statisztikát
1947 j,anu:ár, február ha, i Zöldkereszt intézmény j<t
lentéséiből és örvendef:esen ta.pilsztaljuk,
hogy ugy'
nenlibptegek, rnúnt a tüdőg.ondozottak, a felsz-abadul;á.s,
óta igen nagy tán1ogatást és kezelést kaptak. A lap to~:.__-::

a

J'észében érléke::i cikkek .gaZdagitják tudomán~•os,
é1tesilÖ1nket
S.oik szererucs·ét kil'ánunk laptársuuknuk és kiván.
iuk, hogy lankadad1in e1-ő1Yf"l. meg nen1 alkU\'Ó hittl~!..-'}
(1\1.f'_?
1szolgálják országunk cg1ész-séiüg) ét
\áibJJi

A Natr.. Hyd1ocarbonicun1 subt- pulv. alapárának
megváltoztatása. (N. 1\-f ~ 1947 áp1ilis 30 ) l\. nat·dun1 hydroca1bonicuun suLt. puh· ah:ipá1 a
mennyis·égre 10 gr -ként 2. - peng~
1

-

LABOR

gyógycirunagykereskedés és vegyészeti gyár rt.
~~~~~~~~~~.,.-~~~--~~-

B U D A P E S T, VI., K i R A L Y - U T C A 12.
.seáUU{a
a gyógyszertárak szükségleteit;
SÜRGÖNYCIM: DROG TÖRÖK BUDAPEST. -

TELEFON: •225:__460

'.EgyinilliárdegyszáLmillió egység Penicillint
h~sz" ,· t: fe.l eddig a uemibeteg
g_ondozó!kban, az ered~tar: a betegek 94--95 .scz:ázaJréka 12 órai kezelés u.tán
~:,.ógyult A n_pjólÉti min~sztérium de1ekaúi.u kiveszi

83/947

veuenytár1yalá~i ~ir~etmény

1'.f,K~t az ország ,taipr.aállitásából és

~zb·b
,]<)Se

~e.- É'11-:i en, a lfg-C"innadratta
né:kül
sz.olgáJ,ja
demok1áciánkat.
~
.

, , Né.vmagyarositás.
I\-ioskovüs Béla okl gJ-léigysze. ~ - - Budapest Bazilika gybg;y-~z2-rt.á..1, ·CS-cüádi nevé-q

:resz,

,

_:~Jájor·-1a változt:_tta

:S:ell esbités. A "\ 8szlö1 (Békés m) Kossuth .gyógy·;_~zertár. melJ Vély Józ-sef tulajdona, 194-6' évi dee'.em-

A közellátási szabályrendelt 13 §··a alapján C-cg
nyi.Iván-0-s versenytárg.ya-l:á~t
hirdet a kórházban ápolt bet€gek és iszemé-ly~et ell~t:í_ .. ·
sához, illetve éleknezéséhez 1347 /48. költségvet€si é 1· ben rszükséges alábbi cikkek szál'litására:

léd m vátos Közkórház.a

1. ma1·ha- .és borjuhu1?1a,

~-er' l-től müködil->

2. sertés- és hentesárukra„

Az Országos Közegészségügyi Intézet a Mag;yar
t.„.-illa Gyóo-.)- áru Rt.-ot a kiöYetk.ező gyártási sz:áJJD;u
flW--"
-0
b 'l
. ' l.
á
Solusa1vansai1-ké~zhmények
fo1galorn o va.'o i:lVOll FHD, FJX, FJU, FHF, FHM, FHH,
:~fJB. FJJ, FJD, FDF A fels~rolt ~yá;i t·ási számu ké··
'Szitmények to'\ ább nem hasznalhatok fel.
A lengyeli (Tolna lll;) Segitő Szüz Mária b'Yógymel.} Gcnszk.)- Géza tulajdona, 1946. évi októ·
ber hó 1-e 6-ta üzen1ben van.

1-' S:tertái,

B· p„ Tokin szovjet-tudós nöVén):cltekl való lósérJ~t~i közben Tytoncifl néven egy uj bakté.riuwölő anya-

got fedezett fel.
A cSereszn.)'eszá:;:q:tl kezdte kh>ér-leteit -és ld1nutatta
m1ak bakté1'1umÖ]Ő h:ltá,sát ~zen t'U!l~:nenő-leg a hagy_,
,::~t, főleg a fokh~g~-n1át hasa;nálta fel kis,éT~ete, s_oráu.
10 é\ i kutatás és ki-s:ér1'etek eredu10H~·eke1~t, ma
már - különöseu se'bkézelésnél -- ki\~áló ered1n_ennyel
használják a 'Iitoncide:t
La-s-san egyre Világo'.~:abban áll előttünk, ami 1-2
.évszázaddal ezelőtt 'tö1 tént,
amiJ~oI .még a
modern
gyóg~ sze1gyárt.ás is1neretlen volt,
h~.gy tnié1 t, tu~t,ak
papok
felicserek és kwruz-slók oly s]keres gyogyn,as~
---&érni' a 1kiüliö11féle növények fé-l'hasznráláisáv~i.l A ter·lill.jé.
-'szetből hlhf;-i::etlen per-spekti"a nyílik a tudon1ány szá·
mára a kutatások és feJfedeztések te1.én Ha a háborus
:,: or~zágo'k, kÜli.\nösen Ma.g)'a1 orszáig, a szörnyű pu1sztitás
sebeit kiheveri és kutató eimé~nk megfelel-6 an)'agi t1á:mogatást kapnak, nagy eredményeket fognrnk niég produh-álni
(M)
Lejá~t oltóanyag felhasználása, Az Országos Köz„
egészségügyi Intézet 194;6. év folyan,,_ai1 a d'i:pthe 1 1~
él1eues védőoltások céljaira az amerikai iLiliy-gyárbo1
szánna?.Ó „D-iphthe1ia Toxoid U 8: P ~lum1 Preci'?i
· tated" elnevezésü, csapadéko5 diph-i::he11a anatox1nt

1

szám„

3 n1osószerek és fogyasztási cik_kekre, ·
4, füsz..er é's termény gyarmatárukl'a,
5. tüzifá1a,
6 Gyógyszerekre,
7, orvosl kÖt-e-szere-kreA
8 i öllt,ge-nfilmek €s vegyszerel~re.
A v-érs{~nytárgyalásban rés-,r,tvenni óhajt.ól..: a Köz··
kórházi gondnoki hi-Vatalá'tól ajánlati mintát Ó3 szállj·
tási feltételeket kötelesek bes.zereznt
Az ajánlatokat két példányban (másolat bély, gmentes) f évi junius hó 30-.án d. 1e„ 11 ó1á!g ke~l n
Icórházgondnoki irodában lepecsételt bor'1tákban átndni.
vagy pfuta utján beküldeni
Elkésve _é-rkez~tt aj-ánlatok ne.'U vétetnek_~ figy.e!PJ·_·~
be, ajánlatok ugyan ,az nap déli 12 ó1 a.ko1 n 'á1 J~
szárn\e,~i hivatalában bontatnak fel, hol az ajár::at.
tevők vagy tlgazolt képviselőik jelen \ehetnek,
1

Cegléd, 1947. junius 4-én.
Dr

kórházgond-nok.

adott ki„ a:melynlfk iejá1 ati ideje 1946.: é;vi sz1eptemhv
rében volt megálla,pit 1va. .Ezeket az O· tóa.nyagokat ?'ZidPi tavaszi o;táso:k 1tlkahná1,al még fel lehet íh~s1.nal-·
n'1 cle az őszi oltások c!éljail.a 1nár nem- le.;;;iz a ka,1Hns.
Ezér't ;_: tavaszi oltások után megmaradt anyn,got valanünt az elhasz.náJt üvegeket és dugólrat visz-a kell
kil':deni .a·z 01·sz.ágot5. Közegé-sz:ségüg}'i_ 'Iirtt!ézetn%
1

Az Országos ·~Közegészségügyi Intézet szeméh·zeti
létszámában Papp Szilárd d1,. intézeti adjunktc,~, osztályvezetőt_ a VI fizetési os~t~lyba, .. Ró~sa" P~l d~.
gyógyszerüg) i felügyelőt, gyogsszerugy1 fofelugyelo-

-Ko[~meiuer fri1yei ltólai

-

Réti István ·s k

Gombos Dénes s k
igazgató főorvos

-

gyógyárunagykereskedés
'

Budapest, V„ Gr. Klebelsberg-u. 8
T e 1 e 1 o n : 12 0-3 5 6, 12 0-615

Ismét a békebeli felkészültségével áll
· b„ vevői r-endelke;;:;ésére
Távirati cím: Pharmachem

a
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11.UtíAP!St, 1941. lUMIUS 30

mmete11:en kérjük a ...,~vezeti tagoikat, lwgy a
havi tag.járulékot (1 fozinit), ne a kiadóhivat.alunkhoz,
hanem a gyógyszerész szakosztály ci:mére VL. Eötvös..;u.
25/a, a 32.:917 &'Zámu csekkszánilára fizessék be,

--:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~
vé a VI fizetési -Osztályba, Zo1tai Nándor'. dr. és Kál..
n1án Ernő dr;. i.I:ltézeti adjunktus, osztá:Iyvezetöke.t a
VII. fizetési osztácyba, BoldizsáI" Imre dr. gyógyszer. ügyi felügyelőt a VII. fizetési osz'tályba nevezték ki..
A l>;_iadott kiütéses tifuszellenes oltóanyagokat nem
lehet őszig eltartani, legfeljebb az elöilá:sszerü jégszt>k1ényben Ezié~'t a .tavasz.i hónapok!ban fel: nJe~ ha~z
náit oltóanyagokat ugj,ancsak vissza kell küldeni az
OKI-nak és yi:s~~;za kell küldeni' ·az elhasznált üvegeke;~
és dugókat i:s,

Kézhatokat a la:p iegyik oldalára,

ritka sorokb:al,

lehetőleg 'géppel kell irni„ baloldalon 4 cm-es ma1·gő
val. ·- J{ézi:ratokat a szerkesztőség nem ad \vissza.

Cz. J. Győrvár: H.iresek vagyunk a1róJ, hogy még

hye1-0ghfát is el tudualk. rolvaisni, de Kar'társ 1947 . VI
4-i levelét nem vagyunk klépe.sek kibetüzni Sokszor
fig:yelmezteltük kartársainkat, ha irógépjük nem volna, olvasható írással kérjük hoz7..á:nk küldÖ·(t so1iakat
lcirn\, Y3b'"Y lei1 af.ni. Váijuk 'reh.át értékes s01ait
M.
A s e b k e z e 1 é s r ő 1 hallotullk egy .orvosi
eilőadást. ame'iyből 'kieniJÜllik egy bennünket IB étdeklö
részt
Az előadó p1:ofessz·or -óva. intette orvoshangatóit attól, hogy f1iss rSeheli.Te mást, mint ~ százalékos
jódtinctutát ne tegyenek Bárnnlyen m:ás !folyadékkal hyd1 ogén, suihJimat, sebolaj.ok, puder v~c>-y keriő\ccs2I.,
azoík n:e..."'11 l&vén :sterüek, igen 1sok esetben, a nem fer._
iu1uot vihetnek bele
M.
I\ · B„: Mi·, 1uuLi1koti igen szükszavu tudósitásunk-·
bun !3ellJ.L"'11i olyas1nit nem irtunk, /h1ogy most az! egész
szakn1á1 a kiterjedő általános jogreform készül Ez,[
nen1 i"E irhattuik
Aki igy olvasta, rosszul ié1:telmez.te
iőzőtt sebbe tialkté1

Mi csali: egy rendelettervezetről adt,u111k Gtirt, mely né-hány hét mu'lva az 1ö1sszes gyógyszerészi érdekeltlségek
kezÉ:be l~erül Hogy iaz WJyen mélyen nryuill bele a
gyógysze1 tá1ak életébe, azt rövidesen ug,Yis megtudjuk
H'a eddig tűrelmesek voltunk. ez.t a pát hetet még iga2án kivárhatjuk
(sz„)
Lárn, Iánl', egyesek [Lnég .abba is nehezen törődnek
bele, hogy , égre vi$Za:iilhettek a patikájuk!ba„ Nyugta ..
lanul fészk,elődnek, sz:étv.ágpak magUJk ilrorül és csak
Úgy hu1lam.ak kÖI Ü}öttük a megriadt és megriasztd:ft
munkavállalók. MegjeJenik a tőke iés rá~'Zti a doJgo·
zók fejét a tőkére Lám, l'ám„ még örülni is csak igy
tudnak Honnan jöttek .ezek az urak? Hol jáitak?
Merre tartanak? Kl biztatja, mi bátorrda ő1ket? Kinek
a gyengeségében hisznek, a.."llikor a mját erejüket enynyire tulbecsülik Lánh lám, egy paii:,kába visszatért a.
tőke és inár az .első napon· hadat üzeh,t a munkásnak
.De - tőke tám:ad, tőke bánja
(sz,.)
Róth L. Á. PécS: Leyele nehéz felad.a~ e Jé állit
bennünket. Ha uia5d demokráciánk ÍökéJetes lesz, n1egér tetjük az illetékesekkel az ön által helyesen elképzelt rehabi1oitá:l.tást Addig a többi megYivandó harccal
ezt is megvivjuk. Tiire1em,

12. SZÁM

G„ ·Gy,. N~"iregyháza: A nemoklevelesek tantol
máinaik ügyében a lrnltuszminiszter még nem'. d~
Ka1 táis ur kora l&em.mie.setre ~:em indokolja kérését..·~
Sipos B Nyirinihálydi: A gyógyszerészek s.zdintf~
Tészivesznek a háI oméves t.ie1 ~ megvalósi'cáSálban.
gyógynövények és hasonló mag,~:ar temiények helyi
gyüjtése, elosztiisa és gyártása ugyancsak a 3' éves:· fu~
keretéb? illé"szkedik .V'árjuk kartár·sainik er1·e vonatkO ·
eliképzeléseit, hogJ összeeg_yeztessük a már eddigi ·u;
vekkel
~~~~-~~~~~~~~~--~.

Pestkörnyé.ki jófo1galmu gyóg,yszertár1a1

el'Cs'erfi;

né1n cca 40 OOO forint forgaJmu falusi patiltkuat; .. ·
hold telken fekvő komfortos házammal. Gy;önyöl'ii pa.: >

kosirott ·ke1 t, stb. A kényelmet és· sz,épet kedvelő ko
gáknak ajánlom. Ci.m a kiadóhiv,ataJban:.
.
50 ampulla 2 köbcm-es _ Solusalvarsant ---. VIfV;.
je1'l1é"Eü - nagykereskedői áron elad, vagy (lnás1a ib~
.rél: „L-stenii Gondviselés'' gsúgysz.ertiár, Kevernies. : · ·

,,w

1 L U R''

"töltött_ szopO :
óvszeX:elt:
' :

forgalombab hozza:

WILHEIM ARTHUR ;,Heliüjs" kötszer
egészségügyi cikkek vállalata

Budapest, VI, Gróf 'Zichy Jenő-u. 37.
Te!:/ 123-867.• ·.
Gyors és pontos kiszolgáilá.s
----~-

·----„·-·---------gyógyszertár -- átlag

---„--

Sza.boJlcsi reáljogu
tizenhét~::
ezres b1u'i:;tó forgaloai;i;mal - !eladó. M:olná1 József ot~
vos, Budaúest, VIII, B1aross-utca 8:2. II 9
A Dvorált:-féle szabadalmazotit osztó kupsodró ké~,'
5·zü1ék: gyá1 tásához és eladásához pénzestársat keresek~
Szikszón i eáljoigu gyóg,yszerLár eladó. É1.deklödé~::·
Rimai Béla gyógyszerész,
Budapest, X, Hungária~··
körut lfi.
20„000 forint inga.tlanó\adékk~l lbé.1let,et keres csa-:'.
I.ádos gy6gy,szeriész, Jehetőliegi la1k'áis biztosi.tásával _.;:~
A,i'ánlatokat a k1adóhivtwl tová!bbitja
Eg)' teljes sorozat lll:mann Encyklopédia
Ciill: a kiadóhiv;a:taJban
A kisko1náromi. "Angyal-gyógyszertár" bérilője::.
J\1oesz 1\lil~sa, ibé1letét elhagyja. A gsógysz.ertáI
donosa az esetleges
adósságaité'r t fe1el&;s~get
vállal!

1.:1egjeienik ha\ ont a kétszer
és kiadóhivatal:
VII, Akácfa-u. 45. I 2
Telefon: 422-140
Hivatalos órák: d„ u 4-6-ig,
Felelős szerkesztő:
Felelős kiadó:
HARANGI SÁNDOR
SOMOGYI SANDOR
T elefoo: 344---S11
Telefon: 135--846
Szerkesztik:
MÁRKUS DEZSő
SZÉKELY JENő
Telefon: 422-140
Telefon: 162---856.
Szerkesztőség

Laptulajdonos:

a M. M. Sz„ Szakszervezet Gyógyszerész szakosztálya.··,
H&ffmann József Byo.mdája, VII, Kaz.inezy_atca 5.

A MAGYAR MAGÁMALKALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZETE

GYÓGYSZERÉSZ

SZAKOSZTÁLYÁNAK

s~a-ÚfnO-i
Jcfti:

HIVATALOS

LAPJA

kcónika-

Széke~ Jen~

LÁTSZ6LAG hihetetlenül egyszerihen megoldódik minden . Csak fel kell vetni a nagy kér '!Mst és egyszerre megmozdul az egész Bzakma
és nem nyugszik mig rá nem talál az igazi utra.
Valaki kimondja; a magyar gyógyszerészet hároméves terve· Valaki gyötrődve és reménytelenül el-da4ogja.: a magyar ,gyógyszerészet fövő
'je ... És feltámad a szaknm lelkiismerete. És
.felsorakoznak mellettünk és mögöttünk e szakma napszá;mosaí és birtokosai.
.
MAGÁRÓL a iényegró1 nmn kell és nem is
lehet vitázni . Látszólag_ mindenki akarja és még
egy alkalmi ös.szefogásBal sZiemben sem merül
seminí kornoly kifogás . Ha nem is kímondot:
(>xn (és már az első pil/,anatban ltaxaemelés, de a
hároméves tervbe többek között talán ez is beiefér. A magyar cyógyszerészet jöv.ője. még ióideig alig képzelhető 'el másként, mint hogy jól
és egyre jobban boldoguljanak az állami kegyelméből életre hivott szigorw;,n magángyógyszer·w.rak.. Ilyen elgondolás alapj'án akár egy ötvenéves tervet is '(meg ·le~tne vrüósitani..
MOZSONYI professzor rajta 'ta1tja kezét
•·a magyar gyógyszerészet üt/íerén, A szivét is.
'.· Fámdha.taflan harcosa e fára,dt szakmának.
Nemcsak a 1tudomány embere, de csalhatatlan
érzékkel gombolyitfa, szovi, bogozza a tudománypolitika fonalát . Pontosam tudfa, hogy mi.kor és mit kell mondania iés tennie. Kezdemé
ltYez, életre hív., de felkap mirul,en tiszta szán!lékot. Minden hittel leirt vagy kínwndott szó
.megnő, kitelfesül benne. 'ő maga folyton harcol,
'hevel, verekszik, tanit, keresi, az utat . ö ennek
a rpályának testet öltött lelkNsmerete.
M 0 ST is ő hi'via iissze 13zt az első szakmai
'11nkétot. Nem tulságosan széleskörü é'rtekezl.e~t, de aiért minden érdekeltségből - egy ke-

veset, Természetesen az egyetem is rnegfeleló
sullyal .szerepel ,ebben az összeállitásban. És 1négi5', ahogyan vég~gnézü':lc a felenlevőkön'. n.eni
egyenlcrnt hanem egysegesen, azonnal eldonthetjük, h~gy ez az ankét dolgavégezetlen_ül jog
szétoszlani. Már az első percekben níegnyilvanu!
és egyi·e világosabban kibontakozilc, hogy e:t ~z
ankétot afféle szakmai társasjátéknak tekintik,
amelynek neve: beszél.iünk \másról .....
PEDIG Mozsonyi professzor minden ékesszólásával, tudományos t.ár gyilagossággal :megkongatta, szinte félr&verte a harangot. A szakszervezeti kikül-döttek is megértették a ihivo
szót „A Gyógyszerész" szefloesztő.sége 'talán elő
ször mutatott rá a legsürgősebb. tennivalókra
Mi valóban azt hittük, azzal áltattuk magunkat,
hogy a sokat emlegetett ankét, mely bizonyo&
vonatkozásban néha már a csodavá!ráshoz hasonlitott - ne;n akarhat mást, mint amiiér ~
eqybehiJódott Hiszen nem kisebb feladat nllott
eldtte, mint a szakma belcavcsol&a a hároméves
tervbe és a nmgyar gyógyszerészet iövőie.
HITTüK, hogy vita éB mellébeszélések néL
kül kinwndják a sürgősséget Hogy az ankét
minden egyes tagja belátia, hogy közeledik
augusztus elseje és tudatában van (J,nnak, hogy
az első ujkiképzésü gyógyszerész-g,árda most
indul az életbe, Meg woltunk győződve, hogy ez
elég Hogy végre-végre egyetlen közös akarat
ban összehangolódunk. Ha nem is az ankét, de
az ügy szellemében. Ezt vártuk, ezért '1nenlünlc
el az ankétre. Megvallom,: már előre <készitgettem a tolla1nat, rruegformáltam a lelkesedés legti.sztább mondatait. Hiszen egyek és együtt vagyunk.. 'Nem lehetnek külön céljaink és külön
utaink . Arra gondoltam.: műyen 1égen várunk
mh egy szakmai megbeszélésre, hogy lvég1e fel-

