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. • _ Megnyugt,iatlak, ho.gy minden lkomolr
ei,helyezkedes1
gondolok iád S ,
,
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_
zamo.n tarta·.
a
éi_zon
k
J' k .'ag.~ 0 , hogy kie1neljelek j.elenlegi ros>sz. hely..
zetedből.. De amir
"l ·
' o :nsz, az még -csak terv és még inBgközelitőlecr"' sen:i, 01··, u,- siuI, allll.iIB
.
. .
komo1yan épiteni Jeher
Vannak e;.1l!berek, akiket i'k:özeleb.b akarunk hozni ma~n-ld1oz Nincs ,sok il.yen, de te ezek ~özé tarl-0zol„ Ar'1a
keuek: vedd ezt Í"Y tudonlásul - _1-.-<ld 1
Ifj
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fele-dkezunk n1e_g rólad H·i, előbb neru ,
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e , hog~ nem

,
fllJ,. lllOEt lkegyógyszei észi xendelet :igen sok alkalmat teremt
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majd kart~rsaink foglalkoztatására
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Atruház-hatatlanság: Igaza 1-an ka1társunkn3k, ho
__
ebb en szak:szeri,eze;rünk a IegJiatározottabba "[' - ""~-n at ast foo- ::;"
0

lalt. Azt ilja,

hogy

\;~Hóban

szociális

r~ndel~t
~ 1 - b.::~
=• .. _. '-"<l>A

gs Ógyszettárak átruházhatatJanságán épüJh.et f , · .a
hi 'b k„ ,
el Mert.
a ~1 ozsegesitünk-és kö.zliilete.sitünk, ha a régi gyó-gf~i;

~ze.rta1akat az idők végtelenségéig adják, veszik, örök:-~</
Ilk, csereberié!tik „
Nem hisszük, hogy a k_;;„..,~~-1a -i-:.: --:-:;:
,

"°
..".Y _en.ne.. k

""""'u:w LVr..,- .

a valóban sorsdöntő kérdésnek 6.;f'
.-.-.rölkeres el_-:-

111;tez.eserol megfeledkeznék

(sz,)

(sz)

A mu.rÍlkás .azon dol
"k
goz1 ,
és iillBlll azon. hogy eilenfei.ét
be~ck:etitr~e a munkaadónál
Ez a módszer i1.simeretlen a
szakszervezet
és
a
munkáspár'l,ok
-élet"ben
.
0
,
,
„. Ep.pen
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U. EVFÖLYAM

B. I{ Tájékozat.lanság:

, _ ..

io-gy ineger Ds-lik -egyiuást

eze.r-t bátran üzenhetjtik; 1osszul tájiékoztat-ták.. Ezt va..
laki kiullálta. Ez nem tö1·tiéllh.etett meg,> vagy mieg
, a
felsznbadulás előtti időből származik· .'
( sz)
B · K• T a.gsag.:
,
Ha a kérdezett ka1társnak van valanJi kis tá1sab ve!:,>-yiüze1ne de emellett egy gy-o,gyszer·-·
tár fele-löS vezetiőJ.
.;..,. 111emc.saiJr. ,Jogos
.
· , e """•
szakszmvezeti
<11

Lagság1-a, de J~··te1
'
"o essege

LS, hQgy be]épjen gyógyszerész:_
SiJaknsztál_yunkha Megfeleliő mu:nkak1örrel egy munkáS
ké-c; szwkszervezetnek is tagja llehet I1yenkor a sz.iak_
i,s:zie.rve.zeti dijat a fize-tés arányábaill sziáimitj-áík. esetleg
,k_ettéosztjiáik,
F K Sáta: A 1ké1dezett eJőiratok:
Vaselin broma.tum:
l~p N:atr Boracic
gr, 10 . 0
Vaselin flvgr 90 0
2 SJ·r Calc, hJ pophosphor Q„ KI
R~ Prochiniill
gr„
1„0
Acid, mU'I. conc„
5.0
gr ..
F err. Lact~c.
gr
5.0
.Calc„ ihypopho:sph
gr„ 15.0
Mang, chlorat„
gr.
2.0
Aqua des<
gz. 400 . 0
Sacharum alb.
gI 500.0
Tinct Stri<Jhni
g•. 15,0
Aqua dest'11l
gr„ 57 0
3 · Syr·, Calc„ phospho1 ic. ConJU>:
0: K: 1:
Rp, Ch.i,nin, nov„
gI
1.0
gr. 5„0
Acid mur. conc.
Calc phosphor.
gr 35„0
gr, 30,0
Acid„ mur„ conc„
gr. 100. 0
Aqua dest.
Ferr.. J.actic.
gI,
5.0
Mrurugam.. chlorat..
gr..
2.0
gz„ 300 . 0
Aqua dest
gI, 500·0
Sachru: alb..
gI, 22.0
Aqua de..t.
1

~elyesbités!

s-zertar (Sz·oh1ok
·

Értesül-ésünk szé1int a Kőtelki
ó"' _.>
·) •mar
' t-o"bb, mint egy éve mü.hiiid.ik;
gy gy___ · -

n~,.

A. MAGYAR MA&ÁMALt<ALMAIOlTAlC SZAltAD SZA1<SZERYEZETE

.. :4

Dv?rá#k-,féle szabadahnazotJt

o:Sztó kupsod_r-ó ké:-_

C11n a kiadóhivatalfban
Szikszón reáljoigu gyógy,szertár eladó. Érdeklődés·•
Rimai Béla gyó:gyszeréism, Budapest, X, Hung:árti~.·
körut 16.

,,W 1 L U R
forgalomba

ll

töltött szopó
óvszeI'ek
'

hozza:

WILHEI]\{ ARTHUR „Helio\s" kötszer és
egészségügyi cikkek vállalata
Budapest, VI., Gróf 'Zichy Jenő-u. :~7.
Tel: 123-867.
Gyors és pontos kiszolgál3.s.
--„--~·---------·

--

-·-----~-

s~~mlázást, 'taxálást vállal gyógyszerész !ll

szoká„
so-s d1:1iert: b1utt6 ösisiz€g 4 száz-aléillJáiért C1m ·a kiadó~
hivatalban.
. ~yógyszer·ész Urak! J1e1lenJeg DunáLUJ~-on OOJélnryeket'.
sz1,~naloik;
~niajd ineg~-ek: torvál>lb.
Kén'!IU julius 10-ig
feltetJenü~ a mmnkalehetős,éiget , eleim lev.éiben lk.öziölni.
MUlllkán1 sz-ép, jú és i~e-ális áron :alapS1ziik Hegedüs I.tsrt·_
vá:n cimf~tőm~ster-, Zalaegeus!Zeg, Eerzisenyi~u. 4 .
1

Megje[enik hav0rnrta kétszer.
Szezkesztöoég és kiadóhivaw.l:
VU., Akácfa-u 45. 1. 2
Tel«fon: 422-140.
Hivatalos óra.:k: d. u 4-G~ig.
FeWő,< ozetkesztó:
HARANGI SANDOR.

Felelő•

SOMOGYI

To!e!on: 3.t4-Sll.

•
i •

kiad.6:
SANDOR

Tel«fon: 131>--3411>

Szetkesztik:
Tiszt,eletpéldánJ·oll: Lapunlk 10. s-zámához befizetéSi
lapot mellékel1tünk. Igy történt, hogy ez a befizetési la:P
n1ég a 'dszt.eletpéldán,',- okból sem maradt ki A kiadóhi_
vatali ad~ninisz-r1ációna:k ez :a tuJbuzgósága azonban
nem jelent se"!llnii változ·á!St a tiszte-Ieitpéldányok küldéséc
ben„ Akik eddig igy kapták a lapot, azok ezentul is meg
fogják kapni

GYÓGYSZERÉSZ

SZAKOSZTÁLYÁNAK

HIVATALOS

LAPJA

t;·~ulek gyai tas.ahoz és eladásához pénzestársat keresek.

MARKUS DEZSö
Telefon: 422-140.

SZÉKELY JENö
Tel«fon: 162--llM

l.n>ptui!ajdonos:

a M„ M Sz. Szakszervezet Gyógyszerész szmkoszlálya.

f~Dr„ Székely Miklós népjdléli államtitkár

beszéde
a Szociáldemokrata Párt Központi Gyógyszerész Csoport gyülésén
Kedves Elvt-ársal\:, iisztielt Elvtársnők!
Egl oll an problén1áról kivánok önök előtt a kérdés 1ujra aktuálissá válása folytán beszántolni, amely a
gyógyszerészi kart egy év iáta intenziven foglalkoztatja,
Meg akarom emliteni azt, hogy akkor, amikor a gyógy_
szerészi jogosUványok birtokosainak, illetőleg a ig)-Ógyr;zertártulajdo:nosoknak az é1·dellliépviseiete a reo1gani„
zálás munkáját' megindította, én már \akkor felis1n.erten1
pártunk szen1pontjából annak fontosságát:-, hogy <a. ma~
gyat gyógyszerészek problé1náival ne csak budapesti
viszonylatban, hanem oI'szágos vislionyla1iban i.S foglalli:ozzunk és hogy ismertessük előttüb.: ;3,zokat a célkitü_
zéseket, an1elyek a szociális haladás utjára lé11ett társadalomban szüliségszerüen Wárhatók Én n"i\a, kb· háromnegyed. év ·:távlatából nyugodtan tekintek vissza er··
I'e a munkára, amely - ugy látom -. nem volt eredménytelen„ l\.'lindezt iazé.rt tartom időszer-ünek nwge1nl'iteni most, mert bnmár a GF is szükségesnek látta,
hogy maga is foglalkozzék a gyógyszerészek több inint
egy évtizede vaJudó \refonnkérdéseivel A 1ni pártunki
a Szociálde1nokrata Párt, továbhr-a is a legkomolyabban
kénytelen' ezzel a problié1uával foglalkozni„ Azért is kell
komolyan foglalkoznia ezzel a l\ér-déssel, mert- csupán
a mi pártunk keI'etén belül 700 főiskolát végzet-ti.
gyógyszerész. tul'ajdonos és alkalmazott foglal helyet.
Legyenek tehát az '.elvtársak n1eggyőződve, hogy pártunk veze-OOsé·ge kellően értékeli ki Jezeket a körülnlf·
nyeket és a legkomolyabban a szívén viseli a gyógyszeré.szek és b gyógyszerészet ügyét és kérdését.
A gl·ógyszerészet :két egymással ellentétben álló
réteget ölel fel: a tulajdonosokat és alkalmazotf.akat A
magyar -gyógyszerészet fejlődési történetében elnJ.Ju,l1i
évtizedeket ennek ft ké.t r'étegnek a harca jelle1nzi
Visszaemlékszein azokra az idó'k:re, antikot' még a belügyminisztériumo~ foglallroztatta ez a kérdés, (hogy miként csiszolhassa le azokat az 'ellentéteket. amelyek az
alkaln1azotti kar· jogos igényei és a_ tulajdonosok ugyan_
csak indokoltnak tekinthető igé.nyei következtében elő_
állott érdekösszeütközésből adódtak. ~sak legutóbb és

tal'ú.n előSzör siketült egy általános gyógyszerészi re··
form keretén belül a tulajdonos és az alkahnazotti \kar
közötti érdekellentéteket ~nnyi-ra szintézisbe h'.°zni anli szinte egyedülálló jelenség volt - . hogy la ké,i:dést
~endező törvényjavaslat - bár indokolásával együt1t
száz nyointatott oldalnál is nagyobb terjedelmü volt,
a.z érdekeltek ~gyikében se1n váltott ki lromolyabb eL
Ienzésti
Ez a javaslat azolmal\ az időknek a szellemében !készült és oly törekvéseket igyekezett kielégiteni,
a1nelyeket én Jnlár azolcban iaz időkben sem tartotta111
teljeseln helyénvalóknak. Én már eléggé ismereteS vofta1n a multban is arról, hogy mindenekelőtt az alkal1nazotti érdekek védelmét taI'totta1111 szükségesnek és
épp !ezért a tulajdonosi kart állandóan <emlélieztette1n
al'ra, hogy a másik \réteg javára engedm,ények:et kell
!tenni, mert ez a haladás tör·vénye, ez a fejlődés egyetlen utja (Általános [helyeslés, taps)
Az ,a vegyes engedélyezési t'endszer, a1nely Magyar_
országon fennállott, er-ösen vitatható. volt. - nem annak vegyes jellegéből, a reál és a személyi jogosítvány_
ke\e.rékébó1 következ.ó1eg, ·- hanem \a müvelt nyugati
álla1nolc fejlődési \Onalából tekintve. Mi igenis köteles_,
ségünlmek tartottuk akkor is iés tartjuk n1a i,s, hogy,
-szemmel tart~uk a fejlődés irányát, de voltak és van·
uak bizonyos n1eggondolások, amelyek arra késztettek
bennünl{et. a !tíultban és kényszerítenek most is~ hogy
n1egfelelő igazsággal1 lés f.ár gyilagossággal, a politikai
és 'gazdasági adottságok helyes kiértékelésével ig:reke~
zünk a problémákat- 11negoldanl,
És ekkor kénytelenek voltunk ebben a tőkeszegény
országban koncedálni azt az elvi álláspontot, hogy tő.'
kék pw;ztulását neni idézhetjük elő. A nemzeti vagyon
szempontjából igen tekintélyes a gyógyszer-tárakba beinvesztál{ 1tó'ke De jen1ellett nem szabad elfelejtenünlt
azt sem, hogy bizonyos átöröklött, a generációkon to_
vábhmenő tulajdonságok egy pályának a tökéletesedését
segitik elő„ Igy utalok arra, \hogy na.gy gyógyszertárak.
sok nenltledéken át öröklődött' jogosltványok, ugyan..
~sak nagy haszn.ár'a voltak a gyógyszerészi tudomán;r"

nak és ezen Ireresztül :rengeteg vozitiv éztéket tezmel.
tek az emberiségnek.
•rermészetesen ezek a szempontok nem lehetnelt
egyoldaluan döntőe}{, de nündenesetre ezek . befolya' so1ták
,
is politikai
,,
a p_o rtik'~
~
a"' a k kor, amikor
a .társadalom
e~• gazdasag1 st1uktu1áját nem tartották teljesen érett.
ntm:„an:a, hogy egy a meglévővel homlokegyenesti ellen
t
kezo rendszerre térjenek át. Választották tehát
utat - ·t
1 ., .
az az
'D ...un az evoduc10 Jelent: a fokoza-tos fei"I"d'
t
o es „
e ina n_yug~ tan ;ntegmondhatjuk, hogy nen1 ez az
el· ldvánunk indulni· ll.
az ozszag
, f e1
- alap,
b· an1elyro1
~'13•
aüulasa után, egy egészen más tázsadalmi strukt·u·
1 at l{e]~. l~tnunk és a gyógyszerés.~et vonalán is meze..
szebb Iepe,sekkel kell n1egindulnunk nl,ég akkol' is. ha
az. egJ-eseknek egyébként nem· fog tetszeni, vagy érde
hellu1ek megfelelni. Én 1őszintén megVallom h
· ·r f 'l"d'
, ogy a szo_
cra IS eJ o es irányában haladó megoldásra ·gondolok
és ezt Id-vánom az OI'Szágban népszerüsiteni.. Bazátkoz
i:anak 1neg ezzel a gondolattaJ, n1.ert neri.1 valami· 1ehe~
tetfen
dologgal kivá nun k ~ I01onn1,
„... · hane1n 'egy ol:yan
·
11negoldással, amit meg lehet valósitani
·

s:a

, A fels;abadulás után g,yors Ié11tekkel indult m" a
;gyogyszereszet reorganizál'ása
Visszae "l'k . "g
hug ,
•
.
1n e szem arra
~ ann1{01 az Pstrom után a_ pincéből fel'""tt
, '
romok köz"tt
,
,
JO em es a
o a gyogyszertazak (felé vitt az első tá
hogy nem nagyon voltak bizonyu UJ-:.'.
?e
lu~ves orvosságot, an1i meg1nar adt, csak itt ó'tt
nosarakba rakva lehetett megtala'Im' . Eklt:or. azért -nero'
t u dl.unk hozzányulni a nagy problémához de .
• f
se1n
e t
i
•
meg azer
~, 111 r
egy gen nagy nyomás nehezedett a gyógy·
szet.eszetre: a százmazásuk uiiatt üldözöttek- jogositv··
nya1 icndezésének a p1oblén:1ája. A kérdést l' t dl",:
IUP
11
• •
a lg U U1t
~go aan1 es most, amikot ezen n1á1 többé_kevésbbé tu)'
'agyunk, be kell látnunk, hogy ennek és
,
,
probI • ,
1neg szamos
, . en1ar·a 1{ megoldásában nililyen nagy szerepe volt
partnnknak, De tovább kell '.haladnunk. inert ·még ezen
& von~Jo:~ sem taztjuk elintézettnek a problémákat hiszen iaz altalunk üresneli tartott jogosítványok s~rsáit.
sen1 1 t-ckinthe~jük n1egnyugtatóan elrendezett2knek
_Itt "a?nak pl. a nyugatosok, a fasiszták jogositvá·
nya1 A1u,1kor n1i a gJ·ÓgJszerészet alapvető
hl,.
n. Ja'ib'I
e
o Il(;'h'·
anJ at k'iszakitunk, 1'akl{or nézetem pro
szerint
1•1
lllf'Jlözhetjük ennek a kérdésnek azonnali megoldá_
sat
d, sem, mert
. ahhoz' hogy igazságosan t u d.JU k a k'er··
-~"t r:ndez~1, .·.alapvető szükségünk van ezekre a nyu·
g~tos ,Jogos1tvanyokra is„
De nincs semn1.iféle szükség~nk aTra,
hogy ezek kiosztása \alamiféle összefüg_
geshe _hti7assék az elhagyott jav.ak tekintetében követett !eljár assal Ezek speciális kérdések a1nelyeket sa·
j3.tos móJon kell megoldanunk.

az~ t;aszt~ltan1,

1

:.nt

:: s:tójay-jogositványok hatósági kezelőinek prob
1~_n1a!a s1~~s elintézve Akkoz csak bizonyos presztízs~:
-1\t'rdt:·sek
közn~ ' hogy a kiad o11 Jogsza
,
b'l
- 1atszottak
• . ,
a yt
1
hat,
, . k e·
,nem
l''" a101
. OJ~Itottak
.
, , az időközi engedél~'esek
.r
. osag1
ze o1 ~lt.eg?1zatasanak megszüntetése teldntetében Ez
ugy~nis partközi megegJezés \olt. A ininiszt.érium ,elvi
leg ig~ ekezett •~rvényesiteni azt
el., , t h
~ t'·~
.
. ,
az 1azas, ogy a
"-'z OJRY·1_ogos1tvanyos. ne maradhasson hatósági kezelő
Pers~e nen1 -szabad teljes n1értékben
általánosítanunk
Lr.hetnek ki'\ételek, mégpedig azok ak"k a „ 1d ..... 1
l et
't . k
,
.
•
1
z u ozot .e·
( • :_egi ~ni a az tak, 'agy más Irnódon szolgáltak rá a
meltanylasra
'

A„rról a jogrefoz1nról„ ame!Jet a GF most Szabá·
lyoz, 1nái. kb. egJ esztendeje lieszélünk. A pártok kü
lönbözö gondolatokat \etettek fel,
VitáZtunk 'niiride~

nütt erről a kérdészó1 és most örörrunel' láti'uk hogy
GF IS
· magaeva
,„ '
a
tette elgondolásainkat, mert a 'kérdések

megoldásában azokat a:.: .elveket kivánja érvé~Jesiteni
a~1e~; eket ~idéken és Budapesten a legteljesebb nyilvá~
nossag előtt niindig hangoztattunk

Kis li~é1és; 'téve kell ;itt 1nege111.Utenem, hogy volt
egy meggondolas, amely ellen a Szociáldemokrata P' t
ar
a'll and'oan a'Jl'ast .~íoglalt és ez volt a társas jogositváTIJOk rendszere. i\fi lnem vállaljuk ezért az apaságot "t
Ilk''!
f
,so
e en ezo .eg pon-osan 1ueg1nagyaráztuk azt, hogy miért
n~n ~ar{Jul< ezt helyesnek..
Azért., a1nit \mi mondunk .
val1a],Juk a felelősséget, de viszont nem ~ürjük ho '
'!! „
,
gy
1
o ~ mega apitasok tetessenek, amelyek ebbBn a kérdud1e11 lelfog!alt álláspontunk tekintetébe.n félreértésre
f~ ''.)lgálta.thatnának okot. Figyehnezteten1 a gyógyszer~ ..
si~ kart. ez alkalommal is, hogy a fegfó'hb ideje a sze·
n1elyeskedése.kkel, csipkelődéSekkel felhag,Yni

A un,i követeléseink a magyar demokráciának
a)aptörvényeiböl
. ·az~
. .
. , fal{adnak MagyaI-Oiszágon a gyogy
•~ zeszJo~o.s1t'vanyok 1endszerének kialakulásakor kreál
t~ \. a ~ea JOgositvány rendszeré.nek típusát Nem szül,:
seges, ogy ezel;: kialakulásáról különösebben lbe '
1no'1
•
„ a k: 1El·egseges
n1egállapitani azt, hogy 1947·ben sza_
vagunk es hogy az ipari reáljogok megszüntetését meg a
Bethhu korn1ány is szükségesnek tartotta A „ 1
dl" k
.
zoegon• o a" _u az voJt, hogy \ áltságot 'nem fizetnek,. de meg.
a1Ihp1tanak egy hosszabb kihalási időt Felvetettük azt
a gondolatot, hogy a reáljogositványok rendszerét n1eg
lrell ri~üntetnünk„ Ugyancsak -!elve.tettük azt a gondo.
latot. 1.s. hogy a személyi jogositványok átruházhatat.
lans1:~gat
végre becsületesen kintondjuk
Az 1876·ban
h&7ult törvénJ e,gyn1ásnak \ellent.mondó rendelkezései
alapjh.n átruházhatatlan U jogosítvány, mégis az a
li.ely..:et, bog) az eladható„ l\{i le akarunl{ szán1olni ez ..
zeJ a i1'endsze1rel

1

1

Magyarországon tmég a közelmultban is ha vala·
hol 1 j g,rógyszertárt1 kellett felállítani, akkor ll ""O' •
dult, ~z ~gesz.
•
"""'moz
v1"d,e'k és tiltakozott !az uj gyógyszertári
l~~os1tvany k~~dasa ellen. Ez az eHC'\nhatás a. legtöbb
szo1. (.'l}J an eros, hogy 'tnajdnem ininden esetben elgán„
csol1a
ujabb
i'ogos1't vall)·O
k a d01u.ányozását még akl{Ol'
.
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ilS, ha a népesség növekedése ezt szükségessé tette Ma
az a helJzet, hogy még kétszáz uj jogositvánJt ai<a··
tunk adatni 1és ezáltal lehetővé tenni, hogy hoss;u szol··
,1tál.atban megöregedett gJ·ógyszerészeknek kenyeret biz
t_ositisunk. ~e nincs okunk, támadnunk a tulajdonos.i
l\a1 t sen1~ hiszen a tu1ajdonósok érdel{képvis.~!ete ezek.
nek az uj !ogositványoknak kiadását n1aga is szüks~
geEtnek tazt]a„
" Ezeken felül \an még egy továbhn1enö ter\ link is,
•hot ebben ,,az irányban ~uáz· cselekedtünk is. erről azon
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• a ny1l~anosság
· •
, nem
I . volt
. alkalmam
·
meg
előtt · b~~
Fl~n o n1.. Felvetettük a s z ö v e t k e z e t .
n1 e t • annne
· k k 't . ,
1 e sd z.
e, nanyban (l"an i'elenosege
t" „
El
l'
•t
gono
asun 1r szerin a személyi jogositványok idöleT
ö' e:kezet kezébe kerülnek, Ha a jogosit,vánJ á~r:~á::a.
: a l~n,. ha a~ csak az özvegy és a kiskoru haszonélvezetÍ
JOgat Jelenti, ugy sokan fognak törekedm'
h
·e' ·w
,
.
arra, ogy e
.r. aJ { nezv~ ~eszendő .jogositványból valami értéket
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. o i megva1asra.. 1\teg akartuk engedni, hog)'
. -30 -~~;8. t:zv keretében egy állami érdekkép'Viseleti
'.'Ozerv \asaroha fel ezeket ia jogositványokat
• ~11· 1
O''„
t•
.
·• ann a .a
~ "'J og!szer ar ak szocializálása minden sérele1n nélkül
megvalo(3ulhatna._ l\Iert ha arról beszéiu"nk
· ·
.
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pdományozási r·endszert taitsunk-e femi, avagJ .0.llamo~
sit~unk, akkor a gyógyszertárak állan10sitása. illetőleg
'L;:özségesitése mellett kell el\ileg állást foglalnunk
g 0 g·y azonban' ez 1ü1ikor \fog bekÖ'\etkezni, a!l:t ma nen1
ítl~juk, a.ét pontosan előre nem lát,juk, de nem is ku„
íat juk és nem is hagyjni< n~~agunkat siettetni senki ál
jal és sen1milyen oldalról 1uég akkor se1n, ha emiatt
bennünket igaztalan vád érne. l\:li tehát szeryezkedtünk,
·.
gondolatot propagáltuk, de a hivatalos apparátu~
11
lassan mozgott Nyilvánvalóan ,azért iinozgott lassan,
mert ,olt két ellentétes meggond()_lás: a társas jogositT:ÍHJ- os 1negoldás - :in1elynek ellenálltunk és volt u
ini l(l1ego1dásunl<: a szövetkezeti n:...egoldás, ami a má ..
:sil\ oldalllak nem tetszett Ekkor az történt, <i1ni ilyen·
koI [enni, szokott, hogy t j, sen1mi se1n történt. Végre
, azután .Sikerült a probfé1n.át khnozditani álló he!Jzeté ..
bői Az {igy kimozditott · problé1na azután '"továbbhaladt~
s azzal egJszerre a GF kezdett foglalkozni, azt elvileg
roagáé\á telte és annak :végrehajtása 'Céljából megke_
res~.st intézet:t a miniszterhez. A Szociálderuokrata Párt
iirPntn~el üdvözö}te ezt a kezde1nényezést„ A nagy alap„
velő problémák. !megoldása végeredményben a 1ni célld
tüiéseink valóraváltását jelenti, de elgondolásainkat mi
szf·relnők 1nost n11ár fozn1ába önte.ni, hogy az végre ne.„
tdink is tessék„ Most ;a reáljogol' át'váltásáról besrelek

előtt, a gyógyszerész reáljogositványt vásárolhat, akkor
::i.z, aki vásátolni akar, nen1 fogja megvárni azt az időt,
aniikor már ez a másik korlátozó rendelkézés a Iehető
-;égtől Is meg fogja őt fosztani, tehát le határidő alatt.
többen fognak ny jogosií\'ány n1egszel'zésére törekedni
:~s nem fog bekövetkezni az az állapot, hogy \a jogositványok egJ·szerre tőrténő piacradobáSuk következtében :ért-é,küket elveszitsék..
Ezek azok a sze11111ontok, amelyek egyrészt a rö,·i ·
debb határidő és külön kedve;z1néi1yek, másrészt a kedvez1nénJ engedélyezése nélkül hosszabb határidő megoldási rendszere mellett figyelembe veendők. :l\ii 11.1en1:
jogfosztást kivánunk, hanem egy feudális korszaknak
olyan csökevén)ével akarunk leszámolni, amely ia 11.nai
változot.t gazdasági viszonyok között tovább fenn nem,

tartható.
A személyi jogosit\,ánJ ok vonala természetesen
elég tiszt.a. Elv az, hogy a jogositvány átruházhatat
lan, - ez következik a szen1élyi jogositvány te1mészf>;
tébőL Itt csak egJ szel{torprobfén1a 111erül fel éspedig„ a
kisko1uak p1oblé1nája„ ~fi helyésebb: megszünjék.e a
kisko1u l1aszonélvezeti joga husz éves korában, vagy
1>edig niás életkorban jelöljük n~g és tartsuk a 24 ·ré,gebbi nagykofusági - korhatárt., Van itt azonban
még egy részletké.rdés, amelyet - 111éltánylandó jelle
génél fogva - sz-ükségszerünek tartok felvetni, és ei
először
a gyeromek gondolata. \Vajjon ne1n volna-e méltányo:ii
.\z alapproblé1na a párt felfogásával egyezik. Megje·
legalább annyit biztosítani, hogy ha a gyógyszerésznek
lent :a 'pl'obléma abban a fol'mában, hogy a jogositvá ..
gyógyszerészi képesitésü 1gyermeke van, akkor ez
nyok elidegenités·él'e ötévnyi határidőt ad· Ez a.z ö}
~g:\enlö fe~téte:lek fe1lnállása esetén, a jogositJVány be·
éves határidő eszembejuttatja a zsidótörvénJ öt ével'I
töltése alkalhrával előnyben részesüljön. Ez arra á
határidejét I{étségtelen, hogy egy bizonyos határidőt
gyógyszertárra nézve, amely ugyne\ezett „jó" gyógy"
keH adni arra, hogy jog~ vag)-'onjogi kérdéseket a tár.
szertár, ne111 jelent előnyt, '1e előnyt fog jelenteni a kil5
sa<l :i.lmi igazságnak 1negfe.telően likvidálni lehessen.
gyógyszerész számáza, \mert megadja neki azt a biz
l{é~ 1negoldás áll ltt szentben egymással önökneli kell
tonságos érzést, hogy halála után a fia a gyógyszer.
kiaiakitanioli: magukban, hogy melyik elgondolás a he
tárt ~iztosan megkaphat~a. Ennek az eldöntése termé..
IyeK Az egyik az ötéves„ Én ugy gondolom, hogy ezt
f;Zeteselll az önök kez1ében ~an. Ki keU e1nelnen1b hogy
egy-kélt évr\e k~ll Neröviditeni, de legyünl{ m·éltányosak
ez inkább szociális kérdés és nem ·a kapitalista érdeke·
is egyuttal Nem tarto1n ugyanis n1éltánsosna.}{ azt
ket van hivatya !tnegvédeni,.
hogyha egy reáljogositvány tulajdonosának gyógysze.A \GF javasYatának ha1madik pontjával szemben
résztanulinánl:okat folytató leszázmazott.ját elzátjuk a
már tagadó álláspontra kell helyezkednünk„ Mi van eb
jogositvány megszerzésének lehetöségétó1„ Ettől az idO
b~n a harmadik részben?
ponttól, a tanulmán)ok befejezés·ének időpont)ától kell
Há1·on1 dologról van szó: a) felhataln1 1azást adni a
n ajd szá;tn:itani azt a határidőt, amelyet ~a.jd önök ja1
1niniszternek, hogy bárhol, ugynevezett hatósági (köz._
vasolni helyesnel< ,tartanak
s-égi) gyógyszertárt lehessen felállitani, b) a táI"sadaA GF elrendezésével szemben a re.áljogositván~ol•
lombiztositó intézeteknek ugynevezett közforgalmu1 josze111iélyjogu jogositvánJold{á átalaldtását arra az eset„
gosítványokat adni, c) bizonyos közintézményekneli,,
re is indokol:nak tart,iuk, ha a jogositvány többeknek
kórházaknak, egészségházaknak ugyancsak közforgalmu
lan itulajdonában„ Az ingatlan tulajdonnál egyszer sta
jogosítványt adni.
tuúltak egy érthetefilen ,jogszabályt, mely a felmondási
Vegyük egyenként ezeket a kérdéseket. Itt üdvözöl_
jog lf Csak az egész ház tulajdonosainak biztosította
hetjiik Kőmü\es és Gáspál' ell'társakat, akik azért je._
családja ja\áta és ezt a \résztula.jdonosoktól megtagad
lentek imeg, hagy ezzel is kifejezésre juttassák azt a
ta. Tehát a nagy kapitalistát tá1nogatta a lústó'késsel
1rnegér
t ést~ atnellJ el a gyógyszerészek sorsa ir·ánt visel
sze1nb'en. Mi azt tiartanók hel)esnek, hogy abban v:s.z
tetnelt
ese1ben, ha a reáljogosit\ány több személy iltet meg
El.sösozban is ineg kell emlékeznünk arról, hogy ~
és a résztulajdonosok között olyan is !Van, aki g;rógytársadalombiztositó
intézetek a felszabadulás után a
szetészi képesitésü, akko.r ez minden külön adás·vétel
ro1nokból. a semn:iiből. la lJ.egnagyobb gazdasági nehézSC.
né.lh:ül, a résztulajdonosok n!.egegyzése alapján, legyen
gek között éledtek ujjá [)e meg kell entlékeznünk ar.
a személyjoguvá vált jogositiváriy jogosítottja,
r·ól a lényegében bekövetkezett változásról is, hogy az
Ugy kil,ánjuk a személyi jogositványok juttatásáOTI a. \111nukásoké!. Az OTI, a l\fABI a dolgozókat, n
nak rendszerét a jöl'őben ikiépiteni, hogy az alkalma_
biztositási esen1ény beálltánál n1ár ma is messzffinenően
zottalµól eg~„ katasztert létesítünk, a miniszter pedig
segíti és ha a járadékellátás filég sok kívánnivalót is
ennel{ figyelen1bevételével, tehát nem diszkrecionális
hagy maga után, ez nem a jelen büne, hane1n. kizáró.
joga alapján juttatná a gyógyszertázakat uz arra
lag a multé. A gyógJszerszámlák hatalµias össze.ge ar.
igéiiyjogosultaknak Ha a jövőben ilyen rangsor lesz és
ra kényszeriti a biztosító intézeteket, hogy a gyógy ...
egy bizonyos ideig, ennek ll rangsornak életbelépése(
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szer ellátás tekintetében 1negtakaritásokat érjenek el,
KedvezménJek biztosítására törekedne~ tehát éf; ezen a
tér·en a gyógyszerészi kar megértésével találkoztak is
Ma azonban ennél többre van szükség, t·. i„ a biztosító
intézet-ek betegeiket részben ~niaguk kiv~nják gyógyszerrel ellátni Megértem, hog.}' a. gyógJszerészi kar
nagy idegenkedéssel viseltetik a gondolat iránt, de
ugyanezt n1egértették Gáspár (és Kőmüves elvtársak is,
akik az eredetii meg~ldás helyett arra törekszenek,
hogy a biztositó intézetek' keretében eddig is engedé~
iyezett zártfOrgalmu gyógyszertárak szán1át növeljék
Célunk az, hogy ezekben a gyógyszertárakban továbbra
is kizárólag az igényjogosult 1tag vagy családtag vényét
lehessen beváltani.
De térjünk át különböző intéz1nények gyógysze.i:t.árair a Ilyen gyóg,}sze1tárak. -· mint nl!ár emlitettük
- a biztositó iniiézmények keretében eddig is n1üködtek, de különösen a kó1házaknál találkozhattunk vel'Ü}(..
Most az egYJ:'e '.erősbödő egészségvédelmi szolgálat szükségessé teszi. hogy ily zártf-0rgaln1u gyógyszertárak
más intézmények keretében és ·nagyobb számban enge·
délyeztessenek és 1ni. szociáldemokraták. ezt 1nen1 is kifogásoljuk. l\ii ezt a szociális haladásnak tekintjük és
lgy nem zárkózhatunk el a reformtól.
Most jön a 1Jroblén1a nehezebb része: ia községesité:s„ A Szociáldemokrata Párt nem egyszer nJilatkozott
már· arról a kérdésről. hogy álla1uositani hol, mikor és
1ait akar, melyek azok az ipari üzemek, bányavállalatok, energiaforrások. stb., an1elyeknél a 1.ter1neiés irá„
nyitása érdekében a hatalmi pozici«)k kézbentartására
okvetlen szükség van· Szerintem a gl'ógyszertárak nen1
lehetnek azok az üzeruek, amelyeknél az állami üzemesitést kezdeni kell. A jelenben gyógysz,e1·tári kisüze1nek
állarni kezelésbevételére nincs sen1mi szükség„ iHa a
gyógyszertárak államositásáról bezsélünb:, akkor clsŐ··
sorban arra a néhám budapesti gyógyszerész_nagyü~en~
J'·e go;ndolunk. ahol ~ok az alkalmazott !és ahol a gyógy _
szertá1ak szokásos üzl'et:körében (árutermelésseJ' is fog.
lalkoznak, Ismételten hangsulyozo1n, hogy amiko1· ntl
ennek a kérdésnek a prohlen1atikáját felvetjük, egy pil·
Innatra sem felejtjük el,. !hogy ntl a szociális haladás
irányában kivánunk legalábbis kezdeményező lépéseket
:t-enni.. Hogyan gondoljuk 1nri a kérdés megoldását. Ebben
a kérdésben Rékai \Pál elvtársa1nmal folytatott. tárgya_
Jásra kell hivatkoznom. Tudjuk azt, hogy Réka.i elvtárs
vort iaz, ald Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának egJ'ik ülésén a gyógyszertárak községe.sL.
tésének gondolatát felvetette. 'Ezt a gyógyszerészi kar
idegenkedéssel fogadta és eleinte idegenkedéssel fogadta1n én is Ez azonban nenr; jelenti azt, hogy ne tegyünk semmit. Ha 1ni nem is tudunk egy szocialista
célkitiizést egyik napról a 1násikra megvalósitani, \azért
nekünk igenis haladnunk kell éS ez~ a· haladást fogja
jelenteni az:, ha a teljes községesitéS 'helyett Nagybudapest va.lamennyi közigazgatási kel'Ületé.ben és a tör„
l'ényhatósági jogu vár·osokban egy-egy városi gyóg)·szertárt állitunk fel ,(Álláspontunk szerint n:egyei városkban és községekben a gJógyszertárak üze111esitésére semn1i szükség !Üncs)„
A miniszter diszkréciós 'jogkö1ének olyan kiter_
jesztését, amely öt községi gyógyszertárnak felállitásá1 a jogositja fel, nem tartjuk hel;rénvalónak, inert a miniszter diszkrecionárius jogkörének kiterjesztése a de
n_.0lnáciával ellentétben áll és inert erre iegy esetleges.
nemkilánatos politikai agitáció lehetőségét is terem_
tenök meg .4- közgég9sité.s az egyedül dolgozó törpe

képviselünk. hane1n valam-ennyí dolgozó gyógysz~ré~z
képviseljük ·:akkor, a.mikor ezek~t a problen1akat felvetjük és távol áll t.öliink ennek az egész probJentatikának bármilyen sze1nélyi vor.atko~ása Kö:regész_
t>égügyi érdekekkel kivánjuk összhangba hozni la szoci.
~:::~iis haladást, az alkalmazottak é!' a tulajdonosok érde'~fdekeit

gyógyszerészeket esetleg 'a demokrácia ellenzöivé te~·--\\:,
épp akkor, amikor ezek nagy jóakarattal és megértés~
~el igyel{ez-nek a demokrácia ifelé közeledni.
A gyóg.}szertárak községesitésével kapcsolatb~1\::
n1ég egy engedtnényre .vagyunk hajlandók Hatósági~,
gyógyszertárak felállításának helye lehet t„ i.. akkor;-:-,:
-amikor !egy n1egüresedett jogosítványra senki 'Sem pá:..-'~
lyázifo, Ilyen alapon szóbajöhetnek a megrongált vagy\:
·
:rommá vált gyógyszertárak

Emlitette1n1 n1ár; hogy a távollevők jogositványá>J
nak kérdését .sürgősen rendezni kivánjuk Ha mi BU~,
dapesten 14 gyógyszertárat községesitünk, ezzel lehefu(:.-;:·
lenné tennénk azok igéuye.inek a kielé_gitését, akik ~;
multban nem juthattak jogositiványhoz, pedig moSt::,
1negérde1nelnék·„ Azonban a den1pkráciának nem lehet"
érdelle, hogy~ .büntesse azokat, akiket a mult büntetett.:
A kérdés megoldásának az a :ffiódja, hogy a távolley-if
ny1ugatosoll és egyéb fasiszta -elemek jogositványát te•."
kintsük harminc napon belül )megüresedettnek Ha nl!Ós(:~
ezeket a jogositványoka.t hozzáadjuk a hatósági keze~"
lésben ,álló zsidó jogositvánJokhoz, akkor ki tudjuk·'
elégíteni
szükséges hatósági igén;reket, n1ásrészt elé"'.'- '
get tudnuk tenni a.zoknak a 1néltányos egyéni kérelmek:;:-_,,
nek is. amelyeknek teljesitése \ellŐl 1ni, szociáldemokra::"'
ták sem zárkózhatunk el
1'1indezeken felül nem látjuk sen1mi akadályát lln'.":·.
nak sem, hogy felállíthassunk 1nég egy bizonyos számú.,:
uj ,jogosítványt, 1Szerinten1 !még legalább 200 jogosit.j
vány felállitására van lehetőség.
Ugy érzem~ hogy· -ai::
problémái\ te~jes 1negoldásához szükséges, hogy ezekti\,·
a jogositványok1a is 'kiiras.sék ia megfelelő pályázat. "· .'.,
Az az elgondolás, amely alapján az iparostól senki>,
se1n idvánja megvonni az önállósitás jogát éS lehetősé>"
gét, ugyanez laz elgo,l1dolás az önál!ósitást a gyógy'."
szerész számára is követeli. an1ely nljaga is erős f{a1,:.-':
csolatban áll az iparral Az önállósitást egyébként az::~
all{almazotti ka kifejezetten is óhajtja„
_,.,
Szükségesnek tartjuk
hangsu~yozni azt is, hog)i,
diszkrecionális adományozási rendsz·er mellett szükségés'
egy előzetesen vél~ményezö- bizottsá1:nak \is beikt,atás~--~-,
mint az pid·. a zsidó jogositványok visszaadásával kap·
csolatban is történt.
EgJ· nagy kérdésko1nplexum a gyógyszerek beszer„
zése,. Ez 11na a gyógyszeráru nagyke.re.skedele1n utján,
nyer Iebouyolitást_ Kivánatosnak tartjuk és ezt szoci~,'
alista szempontból különösen kihangsulyozzuk, hogy a
már közelmultban létesitebt szöletkezet minél erősebben_,'.,·
kapcsoltassélc be a gyógyszertárak anyagellátásába.
Felvetődött iegy gondolat a gJ·ógyszertárak cseré-::
jével ~apcsolabban i:is„ Mi a 1nagunk részéró1 ·arra _tö~:
l'ekszünk, hogy a gyógyszertárakkal kapcsolatosan ne_
lehessen üzletektjt ik01n1 Senmii szükség arra, pogy ·
pi egy kis helye~ n1üködő falusi .gyó~yszerész ieserél;:.:~
hessen egy .József,köruton müködö gyógyszerésszel.
:-:·
Nagyon sürgős a gyógyszerészeti n)'ugdijprobléma_:>·
megoldása is Erre vonatkozólag \filár ~kész egy tervezet!;\~
~4- ny~gdijpénztár gondolatát a maganli részéről a leg.".'._:,
teljesebb mértékben támogatni kívánom.
Egy tol ábbi probléma g gyógyszerészi hitel két'·
dése. A gyógyszerészek a gyógyszerbeszerzé_s során "!a
igen gyak.ran anyagi nehézségekkel küzdének és fiekÖ::
vetkezhetik az az. idő, amikor la !hitelprobléma 1nJCgoldt
sának hiánya a közegészségügy érdekeit fogja veszélyéz,
tetni,
Hangsuli ozni kiváno~

'

Dz emésztlszervek gyógynövénytherápiája
lrla : Varró Aladár Béla gyógyszerész
(Folytatás.)

a

1

freit. U gy (érezzük, hogy ha abban az értele1nben fognak
a probiénlák n1ego!dást nyerni, ahogy azokat mj go)l„
doljuk, akkor a sokszor n1éregke\'erőnek csufolt gyógY·:
szerészekhek és gyógyszerészetnek a probfémáját he_
lyesen, ofro-san és .a f!zociális igazságnak megfelelőe'D
fogjuk tudni ·megoldani

<

A gyon 1101 és ein:ész'tő:~;zervek megbe"tegedé.sein-ek
'. ,j{ivizsgálás;$,nál az e,i!;yetemes gyóg3 ászat nem n,:élkülöz,:heti gyógy:növényelnket.
.
Az em'észtiéS' a 1szájhan kezdődik, a,.; éte1elrn:ek he~
Íyes megi:álgásávaJ, nyállal„ ;-ai:ó ~vonásával: ~ely~ek
;.-anyap,-a ~ ptyal:Lrn, fern1ental'0 h.atassal van. :Ez;ert las·"suik e:s·ősorban a szá,jbiin fellépő betegségeket
Az orvosi gyakodatban, méllt'án a leggyakrabban
'.,'.,_aika1'ntaz0"1;t gyó,gs s1z;ereink, a cseI'Savat. t:airtal11n)azÓ diróL"gok A foghu1s gyulladáisná1, .a sz,áiüreg kéiple~il.1J fe~.
, lépő gyulladá,soknál (st-omati6s, glossitis„ ang11na), fozet vag:v -tinlrtura formájában, áJt1alá:han beváQt.aik: az
5blö,g'etések, vaigy ecseteJ,ét;'eJk,
A 1külf.Jö.Jdi drógok közül a 1egi.1s1ne1 teb!b a Ratanhia
(Kranieria t1iand'I:a) <léJamerikai n1övény g;y'Ökerébő: é~
i diai Acac'ia ca;tJ"echu fáj:áb6it nyert kivonat. A v:erzo
azn
'
re„·1
ás gyulliadá'sos helyekiet tinktu1'ájUlkkal .:)eccse lJU ,e v~gy
·íé1 kávéskanálnyi tinlcturát inegikeveronlk 1 pohar v1z_
, be111 ISZ'á:jöibJiif:éshez„
E kélt nevezett drógp't:, mindlenképe:n pótolja haiziaí
"'gyÓgynqvényünk„ a vérontó pinrpófü (V1é1ha:sfü) (Po_
funtH1 a tormentilla erecta) gyökere.
KözismeJ·t a zsálya (Sa1:vii~a off ). ugs magálban.
,mint. a c.se1sayat it1ariaJm1azó ruövényi keverékek .egyik
aÍ'ko'tól""észekiént
Megenllékezünk a nálunk inivelt, tengermellékeri
'\·adon (pl Da~.n1áciálban) feJtal!ál'.hat:ó mirh1sz-r6l (iMy1_
tus coinmunis it:aJJi'ca), melynek tinkturája magálban
vag.\ r:nás csei savat tartal111azó tinkturák:kal lkeverve.
<az ellöbbiektien elm,ondott célta alklaknazha'tó. Ezt a be.
:ho·zatalra szoruló nÖ\"ényt i,s pótolni lkiépe:;; gyógynlQ!_
\'Ő1)yJdTI1Csiink,' a hasznos földitöntfién (Pimpi:rnel'J:a saxL
,,frag-a) és a repcsény (Ery:simum off. ). Nem' fe:ledkez-_hetünk rneg ,a kamilláról (M,atricarfa chamomhl~'a),
mrJynek főzete (€s: ne.m forrázata) közisme1t és· köz,-kedvelt gyógyszel:1e a fpntebb fels;or olt kényelmet1en

Mindazoik a drógok, am:e1yek a setl'€tió foik-0z-ottabib
kiválasztásáit s az emésztést elön1ozdit,ják:, elsősorban
1gyo~norraha.tó gyógyszerek St.on;aehica néven is·mere.,
tesek Lndicátiójuk:· gyomoi·aúonia, dyspE'.pl'>ia, heveny >és
idült kata1:rhus„ a gyonH;n v-á:Itaz,atos secre'tió zavarai
étváigytaJ,anság Stamachikiák a füszerek és az aromás
h:eserük. (aro 1 nwtico.~amara). Vér:bőséget idézne:k elő, ez
által fokozzák a secretiót f..oq a felszlvódást, serkentőleg
hatnak a bélmoz;gá!sokra Mint gyógysveTek vényeken
rH:!k?.bban sze_repeJnek, theráviás fontofs·águk, f,ö1eg a
d!iét.áls k'0nyihában yaló alkaln1az.á:sukban •:71.utatkozilt
K.ül!öniösen fel Rzererbnlé:nk hivni a figyeln1et ár"tiahn'al_
lan, de pompás izü és aromiáju fü:s,zeres növénye"nlirre,
inelye.k 11agyo[[JJ j'Ó szolgáJat-0t 'tehetnek azokban az; eg(l
tekben, midiön az orvos :az er-Ös f:Ü:s7.R..Teik (bon;;., eJOs
papiika, gyömibét, stb ), haszmJáJJ1atJátó1 a betegét kény
tclen eJtiltani Ilyenkor ug;vani;s a füszermentes és le:g.többször sósziegény koszt, undort vá1t ki a íbeteglból_

--

1

e

bajoknak

R-p Tinctura 'r:ormentillae. Tin.ct„ pimpinellae saxi."
fragae a.na 20 0 I\1D..S. ecsetelésre vagy gia!Igalizá·
lás1 a (fé~ !k:á\né.<>ka~l!á'1lal 1 csésze vizre)
Rp„ RadiX pimpilehae saxifr,, Fo1ia salvJ..ae, Herba
erysimi ana 20.ű. Ffos clia~nomillae 40 0 Fö:zet 1
evökaná:lial 1 csésze vízre. Meleg;en g-a;r·galizá1ni
Hánytatónak a népgyógyászat t.öb'b gyógyll-öV'ényt
ha:-;znár (Kapot,nyak, mustár, ihábakaillá:cs stb) azonban
'tekintve hatásuk biz.on3 'ralans:ág.át s a dositozás nehéz_
'Sfge'1-t az 01yosi gyakorlat nem szhi:esen pr6bálkozlk
"!!ellik Ugyancsak népies szerek, a hányást szüntetö
gyógynö1énye'k., ezek a n1entafél-ék, a kamilla. főzete, a
-8párga (Aspar:agm; off ) potitott m-agja

RÉPAPORBÓL -

MORÓ-RÉPALEVES

DYSPIEPSIA, ENTEROCOLITIS,
DYSENTERlil ESETÉN
öss:1--eá1ló répaszékle't izgalmi
peris~aJó.cát szrürntet,
\liéigigtörili, ~neigti:sztitja

a beleket,
!(Li;;;záradást nag.\· sótartaln1áva1 };eküzdi,
Sóinfuzi'ót legtJöbbsz.öi· feleslegier.-:.sé teszi
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neni. kh ·ánja az étei1eket, így sulyos p1 oblémát je1Jent
erőlétének n1egitartása vags -fokozása. Naigy lt~z.n'!Elik
LU lehet ebben, az ái:talm1at1an füszeres növényeik ismJe_
rete,. ezekkel ugs anis változ·a:i:;;ossá és izJetessé tehetjük
a dlétát anélh"'"Ül, hogy ártalmas anyagokilit ,jurttatun!k a
szervezetbe. Ezeknek a füswrés növiényeknek r·észletes
tá1 gyalá~6a azonban ne1n tar't-ozik szorosan témakiöliünlk_
be, ezé1 t csak t:ájékozáSul sorolunk fel közüqük egypárat, •'.nel, ek a stomachiJ"l(ák adjuvánsaim:ak tekinth,etök
1

A 1cgie11eg7..et.esebb inagya1 f.üszeres n:Ö,„ényeink kö.
2Ül a diétás konyha nem néllilil'Ö·zheti: a zelN~'rt, pe'trrez:selymet a hagymaféle.ségeket, a rmajo1 anniát, a ko_
:d.ande1 t a tárkonJ t, a cson1iboT1t (borsfü), a .sáf,rányos
~ze'klíC'ét
a kö1nén3fé[es:égeket, kaiprot, babérlev1ele'1:;,
stb, stb. (Bő:.;ebbet JáRd Va1.ró: Magyar füszeres növénye:k ci~11ü könyvé!ben, 111ely a gyüjtésre, te1:melés1·!e,
dié"tetikai felhasználáS1:rl n3 ~jt fflsz,Jetes t~jé:koztatást.)
1

A füszcres nÖYé.nye'k mt>Jillett vamnak mélg keser.Ut
fu l1Ióolaja1" ta1ta}lnazó nCh1ények, melyek ugyarncsiak
~yon10Terősitők és étVágyge1 je_sii:;ök,
(a stom:achilkák)
DyspepRiánáI iés filatulenitiánál, ~edve1t kieserü a
káhnos . (Acorus cala1nus) g;ylCik'cö1 zise, n1ieJyte porah1J]{_,
ban (0 5-2.0), vagy forráz·atban (1.0:1ŰO), ext1actumb'an esetleg tinkturáJban iende1ünk. A kontyvirág, n!én1el gyömbér (~4.run1 n1aculatum) -gyöker,e, ha'Sonló cél•t
sz?Jlgál c:akhogy állás köziben el:vesZti i!1lóo1aj taitral~1at A soskafü, borbolya (Be1 berfs· vulgatis)
·gyökér._
kré1 gében le, ő w1:caJoidáj!a, i11etV'e ennek kiétlsav'as s:6ja:
l)(~:berinis11Jfát 0 3 adag101ásban
kese1'Ü gyom·o:rtonicum,
nng nag,obb adagja (1.0 gl') töibbeik J.;:öziött haisih.:ajtó
Jól is1nC"I·t gyomorkese1 ü a sárga tárnics (Ge-n:tiana
lutea) gyö'ke1e Tincturáj.a erősen stimuláJló dyspep_

.:"'g~
siánál
(A fris.<s gyöké1ál1•omány na1coticus) Ebbe:>\-~'
növénycsaládba ta1tuz1k a százforintosfü, ezerjófii. (Ceti~,-~.{
tauriu".'n umbeJlatu1n, Eryt[uea cen'tamlum) .gyomote1ő.sitö forrázatban vagy iteakeverélr;ben néha pÓrba :-:,r
\'"aigJ tinctu1 á.'b:an, ált,alánus'an :is;in.ert gyógyszer.
Saj~'.~
tos keserü izét erytrocenta:WI.in és 81'.).ta.u1in glycosidá.: .'
tól kapja• Javallata ·étvágy;talanság, dyspepsia :és ohsu~<-.
·pációval járó pyrosis Teáját idült ekc'ém.ánáil. 'is ajánl~~---
ják. 'E családnak egy h.arm·adik reprezentánsa, a kesérii~',-'
vidrafü
(l\'fenyant..hes trifoliata.)
K1eserü ariyaga_
'menyan'l;hin Rende1ik pilula elixir }1eggyak1aibban t~a-„>-:
keve1ékel'>Jben Tapasztail atom szerint rt::inktu:riá.fa neu1-aJ_<,
gtkus .fejfájást é·s riheumatikus :imomfájda1mat aK!oz-oÚ; : :'
1

a

1

A télizöld meténg (Vinca ntlnor), a verbena, közön _____:,:
séges vasfü (Ve1bena off.) Bs a pe111etefübó1, fil1etve ~:i
levcelekből készit.ett főzet vags tink°l;ura, gy;omorkeserii A fü~zerül h"asz:n ált n!övén~·ek között is vannalk ért·É~:·:
k!eserü anyagot ta1-ta1maz·óik, i:gy a fehérüröm (Arthé~',/
n11sia absinthiu111), melynek glycoisidá,ja az nbs'inthin-,éi'.é1tékes il!lóolajáin:ak anyaga a thujon H.aspuffatlásnál
és emés.z-t:é.si zav;irnál ajánlható, a n1ajoranna (Örf~
num n1:a5oran'a) ;ég .a Szuri.okfü (Origanu~ v'"Ullgare) f.(i,:.::_
zeite. Hasonló célból sok híve van a füstike (Fumaria
off. ), a keseril pacsirtafü (P-olygala amara és a bene. dekfü, áldott bárcs (Cnicus he-nediJ.ctus) főzetének„ for..:.
iáz:atának.
1

1

Az orvosi gyako1 lat több kÜJf-Oldi dr·ógot tart szá~'
u1on ezen céha„ Igy a chinal{éf'get, 1m<:>Iy több hivatalo:s/
gyógysze1!nek és t on1s1á,lió boroknak, egyik .ielle;g.zetes
nlkntrésze F1uidextr:actum és: bor formájá:ban is~er(-.-,R
condurango ké1ge, továbbá a curcu1na és colombo g~'.ö/
kere) Ne1n utolsó so1 b'aiJl· ikelle'tt VO'lna em1iteni a na„

Vil!anás·szerüen ezek a gondolatok tolulta!i'
A szalmátél az aranyig
feie:nbe, midőn a hirdetést láttam ÉS' még egy,
, Kedve.s Olvasónk, emlékszel rá, hogy „A ha Jól ·emlékszem 50 é'l'e annak. hogy a büd-c
Gyogvszeresz" legutóbbi 'Számának cimlapján szentmihályi jegyző házának ajtajában megje.'
az Alkaloida Vegyészeti Gyár .Rt. hirdetés;e a lrnt a gólya és hozta az egyszerű pólyáiba burmákszalma gyüjtésére és értékesitéEér·e hívj aJ ko[t későbbi halhatatlan magyar gyógyszer'észti'
fol a figyelmedet Gondólod, miért? Talán bizto_ Hálánk és kegyelefünk jeléül illően fogunk eme
san t udcd; lehet csak dereng emlékez;etedben, lékezni róla születésének 50 é:vfordulója alka!„
P.anavsr· 1sc,111niferum-opiun1-morphin codein, mából.. JV[ost még néhány gondolattal és rövi<l
pár szóval sz('retnék r ávilágitani az ő küzdel:,
thsbain, papaverin, narcotin stlh. Igerl így van
mes
éietpálváiára. hogy ebből is hitet meri~.
Az ezelőtt értéktelen mákszalmából, melyet sí ..
lány takarmánynak. tüzelőnek haszná.lt~k. ma sünk és erőt gyüjtsünk hazánk ujjáépitésére.. '
Gyermekéveit a büdszentmihályi jegyzői
aranyat. nsmes értéket jelentő opium alkaloilakban
élte le Kaba:v János Gimnáziumi tanul-'
dákat állitanak elő Büdszentmihályon. Kinek ai
halhatatlan érdeme ez? Az ujabb generáció, mányait Ha.idunánáson, - ugy gondolom.·~
már jól ismeri a n<Nét az egyetem pad•jaiból, 1914-ben a müegyetemre készült, végigküzdöt-~
többs:ör találkozott >ele; legalább egyszer a te az első világhábornt, az összeomlás után:
Prágából jött hf).za Gazda'Sági gyakornok :vo!t.
~ih~rmakogncsia' és egyszer a gyógyszerészeti
mtezelben az előadáson. Kabay János elévülhe- ma~d Hajdunánáson. Péter bátyja gyógyszertetlen érdeme ez. A tragikus sorsu magyar zse- tárat an gyakom<Ykoskodott Az egy;etemi tanul-.
n' Nrndhabtlan kutató. kitartó M,ngeszü mun- má;nyok elvégzése után csakhamar a GyógynÖ.'
ká3'8.o:ának gyümölcse, hogy az éréktelen mák- vénykisérl.eti Állomáson helyezkedett el éS·
szalmából az acélos magyar buzával egyenérté- Augustin professzor vezetée:e mellett növénl':1
kü nver snnyagot varázsolt és ezzel nen1z.etgaz- chemiai t§rgyu kutatá,pkat ,éo:zett. Mái··ré/
dasá Qi szempontból nag:v értéket mentett meg. góta érdekelték az alkaloidák. főleg a morphin
A külföldre szállitott alkaloidákéü nemes va- isolálása a máknö< §ny;ből Hüséges társa :volt
1utéból ma.s 'értékes nyersanyagot kapott cSe- e kísérleteiben az {l!omás asszistense é'o későll'
rébe nz ország Igy nemcsak a szenvedő bete- bi felesége. dr. Kelp .Ilona Fáradhatatlan, szí~
gen hanen' a szükölködő és nélkülöző magyar vós és zseniális n1un1\á.ssáo:át végül is siker ~9t-·
ronázta: a morphint isolálta érdemes mennyi·
é'olgozón is hathatósan segitett..

rancshéjjat, rnert náluilk igell' J~ed,.e;t izesit-Oje az arou1art'1kus keserü teáknak, főleg a tinkturákn.ak, 1boroknak, l~kU r Öknek.
Közkedv·eltek az eByh{bb hatásru: d1ógok /kiözül g.)'Omo1·katarrhusnál a katáng"koró (CfchO:Tium int~bu;s.)
gyökere. a cickafark (Achl.J:lea uü:1Iefoliilln), a diólevél
(Junglans regia), az apróbojtorján, páTJ!Ó (A:griu"\(>n~a
eupatoria), ,a keserü pacsirtafü (Polyga'.a .amaru1n),
Rp T.i.nctura calami, centaurii, .gentin:a.e„ aurantii
ana 5 0 l\fDS Étikezés előtt 20 cseppet
Rp. Bre1,berin:i sulfurici 0.10, Glandulae lupuili 0.20.
M. f. puh D tal dos. No. X, S, Étkezés előtt
1 port
Rp
F1 uctus anisi carvi, Herba 1nilfülefolii, Tad
gen'tianae ana 10 ü. 1Fruct,us foeniculi, Heli'ba
equiseti, ab'sint:hii ana 20,.0 MDS. 1 evőkanál.
1 csésze víz.re. FÖ";r,et. 1__:2 csészét napon:ta,
\ a.ig1 étkezés után 2--:3 evőkrunálnyit fél pah:á1'
vi.z!ben eJfogya-sZ'tani..
Rp Co1 tex aur antfa, HeWa me~ranth trifoi:; a:b~.
sinthii cardui benedicti
centauríi am.a part
aequ S. ~nt fent
Rp Cort-ex condui:1ango 30 0, Macer. e, .aqua per
ho1as XII Digere lerr. ralor. ad! colait. 150,0„
elein adde Acidum hydi'~0Jilo1Lcu1n li()'.r()~ Pepsin
5 0, Sy:r:upu1s altaeae ad 200.0, MDS„ 3-4 ó.ránkéTht 1 evőkal1Já1[ail
.
Rp

Radix g-ent.'tanae lO 0, Pe1"ica.rpi.u111 auran.til
2·5 0, Vinun1 011timrum 500.0, Maceraito per di~·
3--6 Coletu1. S E·bédköz.ben 1 páltrnfrás po,„

há1 nyit

ségben a máknö,vényből, maid a mákszalmából,
ill mákgu:bóból.
A munka nehezebbik része ezután ke,zdő
dött : Eljárását olyképpen kellett mó.dositani,
ho~y. azt. üzemben lehessen felhasználni, üzemet
felalhtam, ehhez anyagi alrupot biztosítani gépe.
k~t Szerkeszten\ .Enöl '.;Z egy mondaÚó! egy
kotetet lehetne nm, megerdemelné Most csak;
annyit: a gyá,rtás megindult, az üzem :virágzik
A halhatatlan magyar gyógyszerész pedig meg_
pihent A sors kifürké'SzheteUen szeszélye elragadta 1936 februárjában az élők soráibóI rövid
néhány hónappal azelőtt, midőn a nem~etközi
elismerés is megtette kötelességét és meghívták
Genfbe eljárásának ismerteté:;iér.e a Népsrovetség Kábitószer Ellenőrző Bizottságának ülésére
Egy kisebb sérv-mütétből kifolyólag oubáncot
kapott és elköltözött fáradt teste örök nyugoc
vóra a Farkasréti temetőbe Síremlékének lelrnlezésén .egy svéd tudós képviselte a nemzetek
elisfoerését és el nem muló háláját.
Ma má,r mindenki - bál'.11llelyik nemzet filll
legyen is - mélyen megrendülve áll a tragiku~
végü halhatatlan magyar gyógyszerész müve
előtt. és mélyen meghajtja az elismerés :zászlaját Ugy érzem, e helyen Í'S kötelességünk egy
percre megállni és a toll szárnyán felszállva a
rohanó mindennapi élet felé, feltekinteni Kabay
Jánosra
Dr., Halmai János.

1
Korlátlan mennyiségben kaphatók
a következő

C 1B A
készítmények

AGOMENSIN

tabletta és injekció

ANDROSTIN

ta.b}eltta

ATOCHINOL

kenőcs

'

!

CARBANTREJN granulla
CIBALGIN

cseppek

COAGULEN

inj ekc]ó és por

CORAMIN,R

tabletta

DIGIAL

tabletba

DIGIFOLIN

cseppek

DIOCAIN

pulvis

ELBON

tabletta

ESIDRON

injeikció

LIPOJODIN

tabJ.e;fta

LUTOCYOLIN

tabletta és injekció

OVOCYCLIN

ta:bletta, i111j,eikció és

PERANDIREN

kenőcs

PERCAIN

fab!etta

:kenőcs

<és oldat

PERISTALTIN tabletta és injekció
P'RISCOL

injekció, O'ldat és kenőcs

P1RIVIN

oldat

RESYL

injeikdó

SISTOMENSIN tabletta •és injekció
'I1RASENTIN

injekció,

mbletma 00 kúp

Magyarországi képviselö :
Jakitscll János, Budapest, v.,
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Rp lnfusum fol t1ifolii [iJb1ini 1„i5i:150.00 Natrium
bicarbon. 5 o. Tínct. 11hei aquosae lű-0, s.yr,
auran:tii :25.,ü. l\íD.S 2 óránként 1 evökan.á:lal.
A gyo~or és bél motilitáisám'ak megnyugtatására
szolgálnak •elsősorban a növényi carufillativák. A ·.metieoriSillust és az ezzel gyakr:an vffiejáTÓ fájdalmakat
szüntetik, .gyu1Jia:dás o.szlatók Ebbeli hatáJsuk éterikut::.olajuknak itulajdonitható. Az, említett keserü anyagok
közüI, ca1 mina'Giváik a koriander, a köfuény, az ánizs„
az édes kömény, melynek po-ra, forr'áiata vagy olaja
nyer alkalrrnzásb A szu1·okfünek. a rn~jorainnám!ak, a„
káhnosnaik, melissánalr, a kakuikfünek iha:sonló hatását'
ismerik
Ennek a csoportniak [egisrilertebb és Jegkedveltebl1
I'eprezentámai a borsos menta (Mentha Pi'.Perita) és a
kainilla CM,atrica1ia chamomillae) A men"t)a1~Vélből frl:ss
föze1:.et készit;ünk, vagy olajáhál veszünik 1-2 cseppet,
(Olajának anyaga a m:enrtihol) Hasonló, de enyhébb ha
tása van a fodo!'_ 1és a vlztmentána:k„ A k::inri lla 'ázon.
kivül g{'árcso~dó, nyugtató is: (a hatás hordoz6ia a:z iJ1
1óola.ibó1 előálitott 1s6té'tk:ék azul\én sz:ámna·z,ék a chai_"TI..
azulen), hta fOJ'lrázatot lké&zitettiinik.
Tudunk
oly3ill
ese-t1·ő1, amiili:o1 a ka:mlilla főzettó1 az egY1éln hányt vagy
iSziédülés kinozta A levendufát (LevendUila oíf.) iés a
kapor1nagot (Fructuss anethi) fo::r:rázva, felfUvódáis ellen isszák
Rp Tinctura aur:an'tioIUL"'U 50.0, Tinc~. at·omaticum,
Aqua menth.ae pip. ana i20.0. Eleosacchati foenl
cuJi E1eosaccluari cai:ví ana gr„ 5 0 MDS. Naponta töb'b'ször 1 kávé.sika;n!álnylit,
Rp Flos chamo 1n11lae. Folia ,menrtfu.'3Je pip„, Rad va_
lerianaie ana 30.0, .Frct carvi 10.0, MDS 1
evőkanálnyit 1: cSés.re teár·a. Forrázat,
Rp Fruct arrl:si, Herba 'thymi, Fol'ia meliissae.
HC'r-1ba absint,hii aID'..a p„ aequall. MDS, Mint fent.
Rp. Fructus caivi, Fructus cor:iJarnd1i ana ·z,5.0
Contunde, f„ pulv. subti'l MD.S ~tkeZiés után
fél.:._1 késhegynyit
A növényi nyálkát tartalmazó drógok, a hurwtos
bél falát bevonják s ffiegvéillk a béltartalom "izgató !h:a't.á:sártól
Azonkivü!l az izgató anyagot 111eg is kötik,
eziéPt hasü;renés elien an~.ailm.azz·á[k ezeket a n-övényeke'fi,
Főzetet vap:y forráZ'atot készitün:k, a ziliz (Althaea
off) leveléből. vrugy gy-Okel"ébőI (10:100..,ra), kül!öiniösen
gye1mekek gy.omorkata1thúsánál. A sa~épféleségAkhÖl
inacerátiót vagy forTázato'r; ik!észitenek Nyál'kiás anya.

go1t ta1ta11naznak az ökörfarkk:óroffiles-égek kjö2JiiI- a
szöszös: és keskf'nylevelü (Vierba;;·cUL."n
phl'Űm'Oide~ ,
:thapsifo:rme) virá:gai, a n1artilapu (Tussílago farlara)
le-vele, az erdei és papsajt n1alyva (1rlallva silvestiis· é$
neglecta) ileve-11e és virága, a nJivelt„ de gyakran ~lva,
du1v.a is feTralálható görögszéna (Trigone1la foenum.
graecurrn) elzUzott rrragja, a sz,átaz tengeti alga, az
izlandi moha (Chondrus crispus), mely még azonkívül jódot IB _i.nrtalmaz. A'l.i abz-3.kzab is (.Aivena saifr\:a) nyál„
ka tartalmu
(Lásd tüdő és l!égutiak) A n~yállkát, kie~
111ényitőt,
sokszor :pectint is: t:arta1.mazó. dr·ógokat, le~
hetőség szerint hideg mace1•átló utján lkészitjük, mert a
főzet rendesen elkocsonyásodik, gyoJ!san. megromlik 1é$
étvágyt\alansá:got válthat 1ld

A '.hasmeniésnéL ~álf nlöVények legnUgyob'b iiéL
sze adst11111gens A bélsecretiót és gyulladás't osökkentiik:.
fájda11omcsillapitók. Ezen sajátsággal főleg a csersav,
t.art.aln1u drógok birll'ak„ A 1kocs ányos és' a kocsáiriyt,alan
tölgy (Que1 cus ses'SiJitflora, ·Qu„ roibur) egy speciálls
Organikus :;:,~ava:t tartalmraz, melynek ré\gleni ismerik
technikai alkalmai:afu.:át. mlel'őtt még isJ.mer.ték voJina. A
tölgJfaké:reg (C·ori:;ex quercus), ma1y kb 7_.:.g. ·S'záz:alék
cs·ersavat (nem itannlnt) ta1talmaz, kávé-surrogátum_
ként, vagy kakaóval keverve, kedvelt !hasmenés eJJ.1enf
szer A tölgyfa 1evél bimbóján ·és .s1zárán bizonyos 5'17.U,_
n~ ogf:a.jta (Cynep:s gallae-ünctpria) csip·ése fQlytán
k!éi}ződ'ik a g~bacs, mely ~ükszor 70 százalék t.annim1,
(AcidUt.."11 tmnnicum·ot) tarta:Tniaz. mely igen ~ok, feJnti
célt sz{)lgáló gyógyszerkészltmény anyaiga: A legérté
kesehb gubacsot a 't::lö:r:öktöllgy (Qu irnfector~a) 87_,oJg.ál
tatja.
1

Antidiarrhoicum, a feket.e áfonya (Va-ccinium myr„
tiJlus) gyiimök·..se, levele, melyből foN.ázatot, vagy a
sziátitDtt bogyókból nyieraen 1---& evőkanállttiyit fogyasz
tunrk Az áfonyabo1 ismeretes .gyógycBlokra. A vérontó.
pi1npó (Potenitilla t-Orme.ntilUa) gyökere, főlt>g véres
sz.ékJeteknéI, a szedezlevél (Rubus candiaan:s), a réti
füzény (Ly-tru1n salicaria) gye1mekek hasrri:ienésénlél ·
ajánliható FelemJitendő a zsálya (Sa1vla off.) ezen
célbó[ Továibhi csersav 'r;a1talmu drógok a cicka,fark ,
(Al1chen1i1lae vulg.), a· pázló (Agri~on[uim •eJ\l{p:a.to
1ium), a köz.öns~ges palástfü (Alchemilla silvestris), a
'parlagi n1acskatalp (Antennria dioica.), a medveszöTIO:.
levél (Alctnstaphyl:os uviae ursi),
a csazab (Callunia
'V'lllg ), a bürök gémozr (E·1odiuim c:i!cutarium), a gyömbérgyökéz (C':i-eum uiba:num), .n diólevél (Junglans 1·egia), az ördögharaptafü (8ucci:Ssa p1atiensiJs') stb (Lásri
Gyomo1 'és e111észtÖ'SZervek) .,
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ismét a leggyorsabban és
a leg1>ontosabbem és cst;1k
gyógyszertárak részére

•zállit

TELEFON : 127-4111

SzakFno,i kr:.ó.hika
Ji:fa:

5'Zékee'I Je"6

MULTI{ORI szakmai krónikámról jónéiuíny
. különvélemény !hangzott el . Nyilt és hát1nögöt·
ti szempontok.. Először ezekre szeretnék általánosságban válaszolni A 'krónika védehnében
Meg akarnám érf:.etni, hogy ez a rovat az egyik
. s?J8rkesztő különvéleménye a szakma esemé·
nyeiről. Vagy akár
eseménytelensé{féről is.
Mondjuk, hogy égyedül ·uzök és szernlélődöm a
szaknu1i színház nézőterén és a lhatailmas forgószínpad csak ugy ontia a legkülönbözőbb szakmai cselekményeket.
UGYANEZT iazonban má.s is lútia, rná.s is
láthatja . Csak le kell .szállni a forgószinpad?'Ól
• és be ikell ülni a nézőtérre Mert néző és szereplő egyszerre senki sem ·lehet. De igy válto·
zik a nézőpont is.. Aki tehát má3 mértékkel
1né1, mást á1l!apit !meg, az ne csak mondja, ~ut
fk;gja hanem i r j a is meg a nw,ga egyéni
külör(vé!eményét Ez a szakmai k11Snika >nem a
c.,alhatalanság jegyében hivódott életre Csupán egyetlen .ember megnyilatkozása . De vitára
hív minden tollforgató loartiársat. Pezsgő életet
szer>elne )teremteni a lapban és a 1lap körül, Ha
ugy akarjátok.: ez a lap a szakma faliujsligja.
•Teljes és tiszta képet csak ugy adhat hz egész
szaknuirál, ha abban, - lirjuk le 11iég egyszer,
rnindenki megírja a maga kiiJ,őnv'éleményM,
VALA.KI azt kifogá.so!ja, hogy le mertem
irni a követloezo mondatot' ,,Milyen uj célok
felé irányítanak bennünket?" Az ellenmondás
körülbelül ugy hangzik, hogy bennünket egyaltalában nem imnyithab :;ienld. A saját sorsunk inbézésébe csak nekünk lehet döntő boele·
szólá.sunk . .
Eddig terjed a vélemény. Ez
látszólag jól alátámasztott és megdönthetetlen
érv.. Elvégre felnőtt emberek vagyunk és azt
csinálunk, amit akarunk L>egfeljebb egymlis
között beszéljük meg, hogy lényegében marad.jon minden a régiben„
KöSZONJüK lx népi demokrácia vivmányáit,
a kollektív-szerződést, az osztatlan nyolcórás
rnunkaidőt és azt az erőt, amit a szakszervezet
ielent ma a rnunkavá:llalók ~zámára. Még akkor
is, ha a szakszervezet sulyú;t csak a munkásság
ereje és öntudata biztosíthatja. Áltaúíban kő
.1·ülbelül ez ennyi az, i:vmit többé-kevésbbé min„
denlci elis'.mer.. !gy lett a kotlektiv-szerző<lés
nemcsak vívmány, harvem egyuttal jogcím is a
. régi rend csaknem teljes fenntartMára jNincs
itt szükség szociális jogrefor·mra, hiszen meg·
van a kollektív-szerződés. Ne beszél.iünk közsér1esitésről és közületesitésről, \mert ott !esetleg
nem érjük el a kollektiv·béreket. Tgy lesz a
munkásság ki/w,rcolt jogaiból egy szakma bukdácsoló akadályver senye,
PEDIG a koTlektiv-szerződés csak a d,olgo·
· zókat védi. De semmi előnyük sincs beló'le azok- .
nak, akiket kitesznek 'munkahelyükről és wm:

tudnak elhelyezkedni. Hát ha ugy aka1 j.átok,
kartársainr, e.zek szá11vára kell a népi demokrácia szociális i.rányitása [Ha megengeditek, én
értük harwlok Azokert, akik a körön kívül 1e·
kedtek . De ctzolcért is, a,kik számá,m csak védelmet !nyujt n kollektiv·szer·ződés és nem biztonságot !gy terelődünk össze, ·mi rnunkavállalóki
elválaszthatatianul egyet1kn közös táborba
Jelszavunk.: a munka biztonsága.
ÉRDEMES-E ehhez 'a vonalhoz ragaszkodnunk? Kell.. Mert nincs és nem is lehet nvás
voiw,lunk Mi csf»k az egész szakmáJért, az egész
szakma 'Szociá.zis mega(lapozásáért ~zállhatunk
sikra. !gy kerül össze az irány és az irányitás.
Két egyetem neveli, termeli ki magáb6l évről·
évre l'Lz ufrendszerü gyógyszerészeket.. 'MegoL
dódhatike a.zzal a szakma dolgozóinak helyz ete,
hogy néhány lciv1á5f;asztott, érdemes kartársunk
a szakszervezetből átlép vaklmelyik Jtulaidonosi
'érdekeltségbe? Nyilvánvaló, hogy nem. Mi a
munkavállalók ;érdekeit képvísdjük. Az ő szaklapjukat csinliljuk Mi nem tapsol/wtunk seni11ii olyan kezdeményezésnek, mely egyémi aján·
dékokkal akarja a közösség önvéde/;mi harcát
leszerdní.
ELISMERJÜK és nem vagyunk ellene az
egyéni jogosítványok kiadá3áriak. 1Különös en
vidéken. Egyewre csa,k igy alakulhat ki p; legtokélet,esebb egészségügyi összmüködés Valami
tiszta és kifelé észre neni vehető versenyre
gondolunk a 11w,gánlcézben levő iés a községesitett gyógyszertá.rak között . Hogy ez milyen és
hány vonatkozá.sban jelent/cezhetik, iazt rnár a
hatósági kezelés ·ala~ti patikák is megniutatták
Elsősorban szociális példa1nutatá,sban. De kel
lenek ezek az egymá,s 1nellett müködő koUektiv„
és magán-gyógyszertárak„ !Az egyik rugalnra·
sabbá !lesz és 11iegmenekül attól, hogy idő előtt
bü1 ohatizálódjék. A má,sik előtt ott áll. rniikö
dik és hat az állandii 'jigyelmieztet.ő példa.: a
közegészségügy termetén csak dolgozni, tisztességesen megélni .lehet, de meggazdagodni soha
többé
Megint egy szempont, hol az irá.ny
nem választható el bizonyos mbtékü irányít.ástál.
A SZINPAD !forog tovább. Furcsa szi11!pad
ez. Nem kendőzi el nz ese11iényeket. Pontosan
a.zt mutatja, amiről szó van. Leírom rnost egymá3 mellé' fehér köpeny, tarka i/cöpeny Olyan
mint egy népdal kezdete„ AM.f folytathatruí:rn
is, igy.,
Fehér köpeny, tarka köpeny,
Szép vagy mindenképen .
De a fehér 1esupán néked
Illik, gyógyszerészem.
Míg a tarka, - nem hiába
Olcsóbb is az ára, -·
Nem való az oyógyszerészre,
0

0

4ö2
Csak a behnikára.
De ha egyszer miinden köpeny
összeölelkezn8, Fehér színből, tarka színből
Kivirul az eszrne.
MAGA a színpad a.zonban sokkal koriwlyabb
képet niutat. A krónikásnak nern lehet 11uis feladata.: szernbe kell néznie u szakmának ezzel a
nagyon su~yos, lrnost zajló, sőt valósággal forrongó ügywvel. Ne szépítsünk sem11iit. Mondjunk el 11iindient ugy, ahogyan 'látjuk.. A forgó
szinpad kwlönösen alkalriias ró, hogy rninden
elgondolást, minden állóspontot vóUozió képekben vetítsen elénk
ELSő KÉP
Szin: egyetlen, /távlatób·an óriásita rnérete0ett gyógyszertór„ Pornpásan ér.Zékelteti, hogy ez a rnonU1nentális aiszlet Budapest összes patlkáiját akar-ia jelképezni. \A szín
közepén hosszában tára, rnérlegelckel, _ ez
egészen a végtelenb-e 1nyuli./c Jobbra 2Jénztárosfüllcék, rnint megannyi ketrec . A tőke vasrácsai
11iögött ülnek a pénztárosnő/e - tarka köpenyben. A tára 11~ellett fehér köpenyes gyógyszerésze/e dolgozna/e Röv;d időre egy-egy tarkaköpenyes nő vagy fér fi is bejön a jobbsarolcból
nyíló 'Qjtón, valamit behoznak, magu/c/ca,l visznek A 'hosszu bóra két olda,lán ugyancsak fehér
köpenyben sétálnak, figyelne/e a tulajdonosok.
D•e hogy meg lehessen különböztetni őket a \iol~,
gozó gyógyszerészektől, dicsfény ragyog a fejükön. 'Ugyanilyen, de jóval ha,lványabb dicsfényt lótunlc inéhány dolgozó gyógyszerész feién is Ezek lesznek -~ (rnegfelelő egyéni i ró11 y U ás s a, l)
a, sor s különös kegyelméből, a fövő tulajdonosai
ÉRDEKES, hogy az első percben nem is <látszik, hogy ki vásárol, ki fizet ebben a gigászi
méretü aJatikában Csak később '9)esszük észre,
hogy egy felvonó' szállítja ide a közönséget., a
glóriás főnökök elveszi'f, kiosztják .a, recepteket
(néha ketten-hárman is nyulna/c egy vény
után) A várakozókat egy látlwtatlan terembe
tessékelik
_ Csak rnost látom. hogy twlrnére
teztem ezt a képet Hióba., iki kell itgranun/t ai.w
;lők.
(Talán majd egyszer, hamarosan megirorn az e/,ső gyógyszer·ész-drámót.)
De fmost
menjunlc vissza a színpad csábító biroda,lrnából
az élet so/c/ca,l nehezebben járható V.djára .
BESZÉLJUNK őszintén„ Ne11i 'csupón a fehér köveny az oka, Hiszen ha megfesti/e, már
a tar kflk jellcévévé vólilc A képesitésr ől va,n
.szó. Vegyünk ehhez mé,q hozzá valarni öröklött
osztá.lygőgöt M crt a rnult rettenetes terhet cipeljük magunkkal CiJa,k a11iikor le akar ju/c
dobni há.tunlcról, a/ck01; látjuk, ~wgy oda van
nő.ve flus és vér
Mi is a helyzet? A fehérkövenyesek nern akarnak szervezetten együtt-·
müködni a ft1,tr ká/clcal Ezzel szernben a tar lcá/c
ugy éi zilc, hogy mivel együtt rf,olgozna/c a
gyógyszertái'alcban a, fehérekkel. - 19 47-ben ne
.szégyelfélc egyniást. [gaz, hogy a régi iföldbirtolcosok se tö11iö1ültek .közös éidelcszövet8égbe a
rlol_qozó paTasztokkal. Az is igaz, hogy a pa·
raszt 'ma megkapta a földbi?to/ws földjét, a,
fehérek pedig, ln;'i1tha rseninii seni történt vol

EGY TARKA: La,pulfwnk rneg, '/N,d01n. örül. A rnérnölcölc se üzennek hadat a szakmunkán~, t.ovább _viselik_ a dicsfeny~ És nő a mogy0 _'.
soknak Pedig a 1/w.difogoly-nwrnökölc is haza·
jünlc, hogy élünk, tadjuk
ronyi dtcsfeny o, aolgozo lfcl:ere/c feie fölött_ O: « EGY FEHÉR: Menjenek f•el eg·yszer a szalc- jönnek ... Én az önök helyében ~nlcóbb tanita-VILÁGOS. hogy 'i,qen sokrétü ez a fehér-mr.·''
sze1vezetbe. Csak egY, órára.: Jönne~ lw.za q, ha- nárn a tar lcákat Én 'hm cot indítanék a ta,rkálc
O,ifogoly- és
az cdtelepitett-gyogyszereszek érdekében. Hogy aki akar és tud tanulni, az
ka háboru és éppen ezért igen nehezen mego/JL/,
/iató Az iin tiszta szocia,lista hite11i azt va,llfao' , Megér lceznek és enni, élni akarna,k. El kell he- akár gyógyszerész is lehessen. Népi demolcrációba,n élünk, gyógyszerész urak V a,n itt rnRfl
hogy együtt minden közös problérnánlcban'.
;;i lyeznünlc őket.
seperni 'való Ne rajtunk kezdjék .a nagytalcamMert a, tar káknak sem /cözömbö.s, hogy rnilyen'
EGY TARKA: Mi nem állunk senki utiába. tást . . Nem akaHw.k velünk együtt tór gyallesz a, jövő gyógysze1fárainak helyzete. 'lEzei!,EGY FEHÉR.: De igen Maguk !miatt lega- ni? :Hiszen önök ezzel 1'1!8m a;[a,csonyodna,/c le,
felül arról sem szabo,d megfeledlceznünlc, hogy/
"lább száz gyógyszer"ész 11iarad állás >nélkül az inkább megnőhetnek A szocializrnus örök hité„
régen, kevés kivétellel; az lehetett gyógyszé}
' országban.. A ha,difoglyo/c és .a, kitelepítette/e
rész, az txnulhatott, akinek tcz apfa bir·ta pénz.,
Nem is hiszeni, hogy lconwlya,n ha,rag;s . ÉS a,kkor 111ég onagu/c ide mMne/c jönni ben
zel. Ugyan hányan •rnente/c el la,bor ánsnak, pe,::i
szaiw./c
ránk
. Miben 'IJ,/ca,dólyozzu/c meg rni önöHogy olvad1unk lösszel Egy test, egy lélek Egy
dig a gyógysrnrészi hiva,tás vonzotta, őket{:
ket? Együtt vagyunk, egész nap, folytonos
·
szakosztály,
közös
taggyülés.
És
még
azt
akarUgyan hány vasrnunlcás <lcépezte volna ntérnökc
ják, hogy Imi rnaguk/ca,l · együtt építsük fel a, rnunlcá ban, mindig együtt. Ne nézze /,e a 'rnun
ké rna,gát, Jw , . Az is ~ga,z, hogy a tar ká/c kii•
magya,r gyógyszerészet jövőjét. Felhóboritó'
leás a, munkást .
zött sok az alkalrni rnunlcOJerő . De tőlünk fiigg,
EGY TARKA: Végigha,llgMtarn a gyógyszehogy mülcödésülcet mennyire épitjük bele a.
EGY FEHÉR.: Igen, ugy ,van, igaza van!
rész ur dilcciójót és nagyon elszomorodt.a,rn, Mi
gyógyszertóralc léletébe.-Alci 11ia csa,/c azért aka,r'·i
EGY
MÁSIK FEHÉR (az előbbihez).: Ki biigenis ott vagyunk, hozzátartozunk a gyágy„
felboritani eqy szakszer vezeti adottságot, 'hogy<
zott
meg
hogy kiugo,.j a 'sorból és helyeselj?
szertára/e életéhez Min!kgy, !hogy níilyen lcő
a, nagyrnosásban a tar /ca, szín meg ne fogja a
rülménye/c
között
lcerültünk
oda,.
V
elünlc
már
Áruló.! Áruló'.'
fehéret, az elfelejti a k:iilönböző sm/cmák •meg-'
szárnolniolc kell Mi. már nern leszünk elórusitó_
EGY FEHÉR.: Az elődeimet még rnegbélye
a!ó~ását és forrnda,lmi feltámadását
'Engem
lányok Mi is s2eretjülc ·a, rnwnkónka.t ..... Furnem érlk/cel, hogy ki, kire .• mikor és ntiért ad,,,'
gezté/c volna. De ién, ma, 1947-ben, a hórorn
csa,, 'hogy éppen most fáma,dnak elleniinlc a
i'a le a szavazatri•t.. Csak annyi, hogy áJljunl•
gyógyszerész urak, amikor végre rnunlcás a éves terv küszöbén, rnár nem lehetek áruló.
Össze és tegyünk 1;alarnit er1Ymásért. Ne szé-.
mwnlcáshoz testvér lcént közeledik És rni mun- Hogy ki, kit, hogyan, miért árult el, egyszer
.c!Yeljülc, /ca,par1u/c elő szociális érzésünket . Csal(
kások is rnaradunk Mi nem leszünk soha, ltu- maid az is llci fog derülni. Én szocialista va·
az képei igazi einellcedésre, ki fel alcctr és fel
lafdonoso/c. Kis fa,lat /oenyér a, 11iienlc, \ne irigyok Ha ugy akarjátok: ember .
bi1 emelni ma,gáho.z 1násolcat.
gyeljék tőlünk Nem raftunk, rnulik ~ hadifo~
EGY TARKA: Kivirul az eszrne
MIKOZBEN be.s.zélek, valaki megróntja a /ca,'.
· goly-gyógyszerészelc elhelyezese„ Hiszen 11ii
EZZEL
véget is ért inai sza,Jcrnai lcrnnikárn.
bátarn ufi,át, !Jiogy mond;am már a,z ő szempont,
csak segítünk rnagu/cna,/c, a kezükre dolgozwnk
jai/cat is . Többen ;,, Várnak rárn, akik leszállta/e'.
a forgó-színpadról.. Nem bíztak benne, hogy,
észrnveszem és meghallom őket. Ahogyan ez;
ilyenkor történni szokott, eleinte l/iárrna,n'1!é- ·
gyen beszélne/e egyszerre. <Várok.. Már nern sze·.·
NyérOn gyomer és bélfertőzések ellen
repelcet mondanak Az életüket hánytorgatjók,;
nélkülözhetetlen a nagy adsorbeáló képességü
EGY FEHÉR: Vessünk véget ennek az áldia,tlan vitának Ott lcezdern, hogy nekünk 'ninés ·•
is szü/cségünlc tehnikfllcra. Elveszik a gyógy,;
sze1 ész e/e kenyerét
EGY TARKA
Bezzeg -.jók voltunk
amikor nem volt elég gyógyswrész.
EGY FEHÉR: Igen, a háboruban
élceliidte/c bele ebbe a sza/cmá.ba,
EGY TARKA.: No, nem éppen csak'"" hábo,· ''
rulian.
tabletta, granulée, por
EGY FEHÉR: Régen csak azért v•ettélc ifel:
magu/ca,t a tuwJdonosolc, hogy a Viótsó ajtók·;
rnögött a rni munkánkat 0Zcsóbé1 ü tehnilcákW _:'
végeztessék
EGJ; TARKA· Eddig meni lázadoztak Pont:.
CSOMAGOLÁSOK:
11wst jut eszükbe, hogy az életünkre törf•enelc. .....
25 g. !DUIYis
EGY FEHÉR: Miattunk élhetrve/c békesség' ,
25 g. granulée
25 drb. tabletta
ben. De :ez a pálya első.sorban a mienk, gyógy- .;'
u
100 u
50 "
u
50 "
szer észelcé .
"
EGY TARKA: Ne/ciink is ez a szalcrnónk. .„
EGY FEHÉR: De maguk elmehetne/e rnás,'
mesterség1·e. INelcünlc ez a hivatásunk
EGY TARKA: Mondják 1neg nyűtan, hogy
azé1 t ágálnak ellenünk, mert nenv a/carna/c i,glünlc egy taggyülésre járni Ez fái niagulcna/c. ·
EGY FEHÉR.: Nekünk (LZ fáj, hogy ma,guk
folyton előbbre mer;észkedrve/c Egy;e közelebb
hoz.zánk Ahelyett, hogy :belátná/.:
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A német gyógyszeripar jelenlegi helyzete
.A._ Nén1eto-rszágot 1negszálló katonai hatóságok kou.r.o~y es sokat vitatott problén1ája, vajjon milyen poli-

tikat g:rakoroljanak a né,met gyógJszeriparral és az ezzel kapcsolatos egyéb termékeket, előállitó vegyiparral
szemben Ezek az üzemek csak részben szolgálták a
gJógyászat céljait, íern1elő erejüket igen jel"entös rész_
ben az agresszió szo!gáltába_ állito~ták, Hogyan leheiS
a közegészségügy érdekeit összegyeztetni a iszövetségeseli-: az-011 felfogásával, 1nely szerint minden olYan né_
1.net üzeni;et, mel,r valaha is a M,kés népek 'elLeni ujabb
merényletet szolgálhatná, el kell iJusztiitani? Ezeknek
a~ ü~emeknek líeil továbbá Németország h-áborus jóváte,teleinek !egy részét is fedezni. Az ;,L G. Farbenilldu!'ttie"-nak, a mérnet vegyiipar· eme 1namnmttrösztJé.
nek egyes üzen1elue való felosztása a robb~uóanyag és
mél'gesgáz előállitására berendezett üzemek teljes el_
pusztitása, egyes 'gyárak felszeielé.sének és bizonyos
szabadal'.n~iaknak jóvátétel fejében való szövetséges ~"
lajdonbavétele, ~u!ind a gJŐZtes hatalmak közös 1neg_
CgJ ez,éssel létl'ejöit ~fent \ázolt politikája freretébe j}_
leszkedili.
.Ezek a 1t1ények ujságolvasó ember előtt n1á1 a napi_
8aj t-óból is is1nertek. Alábbiakban közlünk inéhány ujabb
hirt, mel.) ek a kül'földi szaksajtóban ;e kérdéssel foglalkoznak,
Az arigol l<ereskedelemügyi miniszté1iu1n közzétette

hog~ a ,,BaJ--er" gyógyszervegyészeti gyár eddig néme~

„

tula1donban vo'H; 140 OOO !'észvénye inagánszeinélyek részére eladásra kerül.. A ré.szvények ezen átl'uházása a
jó\ átételi kötelezettség teljesitése keretében törliénik
Az uj tulajdonost a azonban jelentős köt1elezettségefr há~
_i'ulnak lgy például az, hogy tészvényét sem1nil}en kö1ülmények között senJ juttathatj8: vissza német. tulaj··
ílonha. I~z a kö'l:e!ezettség nemcsak az 1első tulajdonos 1a,
hanent a részvén,)' n1inden további niegvásá1lójár-a .'vollathozjk legalább 15 évi idő.tartamra„ A feltételek I~özt
sze1 epel tov~bbá, 'hogy minden részvénytufajdonos
igyekszik odahatni, hogJ i.az általánosan :elfogado;f1t bér·_
fizetési. mmnkaól'a, szociális stb„ követehnényelrnek eleget tegyenek és e kérdésekben a helyi szaksz;e1vezetek
úlláspontját is szem előt"t tal'tják
Eg;r másik közlenuény hirül adJ·a hogy la J G
I' ·b . d
.
'
z
~·
'lll • erun ust.r1e 24 volt
vezetőjét háborus bünösként
a. tadl?t.tak padjára ültetik„ A tárgya~'ás nentcsak a
\-.~~. a_Ia vont személyek, hane1n az egész hatalma.s tröszt
fo_o.tti. szende lesz, . mil~en s~erepet vállalt az a naci
had1gepezetben? Az 1 ,G. Farben a német 1nilita1izmus
C.~J'ik fötán1asza volt, nemcsak ~aját ter 1neló'képességé_
neI fogva, hanem mert sok 1nás német vegyi- és hadianyagüze:n tőle függött. iHabár a 20 OOO szavas rvádil~~tot még ne:n tiették közzé, máris nyilvánosságr~ ke-.
tultek azok a biinök, n1elyeket a ládlottak az elmult
\ ilágháboru előtt és alatt elkövebtek A vádlottak
résztlettek azokon a tanácskozásokon, melyeken a német _fegyveres erő n1ozgósitásá1i összehangolták ennek
trösztne.k a t.ermelésével„ Egész világot behálózó )i.ép~
visele_teik és iigynökségeik idegenben is a néinet szel_
le1n érdekeit képviselték. Mindezeken a bünökön ki\ ül
a i,Vádlot,taknak felelniök kell a háborus bünök 3„ kategóriájába tartozó u n. emberiesség ellen ielkövetett hü·
neikért. Felelősek voltak ugyanis Nén1etország által
le-rohant államok polgárainak rabszolgasorsba taszitásáért és az L G üzemeiben való kén;rszermunkálta„

~.~s~ért. A tárgyalás majd 111-egmutatja, líogyan lehe
Jovoben (>~yan né1net iü.zem felállitását megakadályo! .
nt.ely a beke állandó fenyegetését jelentené,,
lU.
, .A "'Phrn1ac.:u~ical Journak" e angol gyógy.Sze- ,
resz1 szaklap kozh annak a bizottságnak a jelellté · ... :·
meIJ, a nemeL
.
•
. set,·
ellen"
g·yogyszervegyeszet'l k·utatásob:at
A 1e
· Ien t'es terJedeime
·
orzt.
;323 gépit·ásos pldal Az els" 3
oldal például a heidelbergi eg;J eten1 pharmako!:g. ~
tanszéké;n fol;J tatott kisérletekről számol be. Ebben ~ai
· t • fi·~.
_
az
1n eze ·ut:.IJ ephedr1n és Pet\itin-szerü /vegyületeket t
'bb'
·
•
' O~
\ ~ a a sh·;rchnu1t tanuhnán:rozzák abhói a szerupon~. ':'- ~bol, ho_gyan lehetne -ezek hatás.át n1eghosszahbitani? A ·
„Boehrmger & Sohne" gyá1i ikutatóla.bo1 atóriumában
th~m~s,, hypophJsishormonok hamarosan n1eginduló ·
g~af'lasat d?l?ozzák ki. Ugyanitt kerülnek 1majd kuta~ tasra szolgalo a1n~nosavafr. továbbá steroid-_hor 1 nonok
é~ ezek 'giycozidjai gyártás alá, Uj eljárást dolgoztak
ki a coffein szint·ézisére :is, n1el;rnél az ismert 'fraubeiél~. szintézist alkaltnazzák Co·ffeint és theophyllint si.
lierult e módszerrel előállitani, 1theobromint azoÚbau
nem. l(isé1-letek folynak tÓl'ábbá eg,r \hydrocupreinhőf
készült uj maláriaellenes készihuénn;rel.
A jelentés nagyrésze (a „Sche1ing"-gJár 11-.-,üködéséVe!,, f?g,la~ko~ik .. ~A termelési terv nagyszániu uj ~nyag
eloaU1tasat oleh fel. Su,lfanúdok, te~tosteron hormon
cellulose-triacetat, camphor. m-kresol, insulin, tannin~
gallussav ~tb. Egy uj nit.rovegyület; a t1initrotriaetha
nolanün
kiinil{aj !Jdpróbálásra·. Ez a vegyu··1 et a..
, készül
.
1nt1_oglycer1nt van hivatva helyettesiteni„ A háboru'
alatt az üzem 50 száalékban, az hodák 80 százalékban
elpusztultak A lt·égi 2000 helJett a gyái· most. 500
n1unkást foglalkoztat,
. 'k ]e
. I entes
·
, Egy n1as1
interview fornvájában '.átfog'0
kepf\t
ad
az
eg'
•
•
.
. . ,
, esz neine t gyogyszer1par
helyzetéI'ől A _
L

•

,

cikkuo beszelgetést ~{ÖZÖI dr. Kraft egyetemi tanárral
egyik né"?et gyógyszervf!gyészeti gyár igazgatójávaf:,
Azo~ lí~v~,g. nén1et közé tartozik, akik szembefordultak
a h~tle11 nanyzattal, Nagytudásu, .világlátott vegyész
a ?.aboru előtt .többször járt .tanulinanJuton a Szovjet~
un1oban
és 1,a z E gyesu··11 Áll an10 kb an Nehézségeik most
'
. .. .
0
.Iias~ak N:re~sanyagból m·ég annyit son1 tudnal{ biztos1tan1„ a1nenny1 a bombázástól elpusztult ··,
l
d
· ·f'k • . .
uzeme {ne}{ a e~
n~c1 1. ~c~.os törvények értebnében elbocsátott 1n1unka··
•rallalok !és a. külföldi piacok kiesése után szükséges ,
volna„ T~databan van annak, hogy niost ;._11 eki is részt
k~n .. v·enm ntindannak jóvát.ételéhen, a1nit országa és
bunos vez~tői az emberiség ellen !elkövettek„
.Ezek a közlemé.nJ--ek csak kis részét képezik annak
az irodalomnal{, mely e kérdéssel foglalkozik
de eze..
líen .i!it bepillanthatunk a problénmkba, 1 uely~k a szö..
t etsegesek vállára nehezednek„
Egyfelől biztositani a
néme.t gyógJszertermelést, éspedig elsősorban azon
nemz~tek számá1a, melyek a német támadószellem áldo-.
zat-ává est€k. n1ásfeló1 'ügyelni arra, hogy a békét: szoL gáló ipar ~oha többé ne válhasson 'pusztitó háboru eszközévé„
1

MATOLCSY GYöRGY

Ismételten kéijük a szakszexv<>zeti tag<>kat, hogy a
havi tagjá:rulékot (1 forint), ne a kiadóhivatalÚnkhoo;,
hanem a gyógyszerész szakosztály cimére VI„ Eötvös_u.
25/a, a 82.917, számu csekkszám!áo."J< fizessék be.
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J e 11 e m- és korrajz
lrta : MÁRKUS DEZSŐ
ll közlemény.
Az utolsó évek eseményei ugy látszik, még kedett, fizette a di j akat, tudomásul vette a rómindig nem voltak elegendők ahhoz, hogy a la, nélküle döntést, és !belenyugodott a változhaJ gyógyszerész,társa;dalmat a po1itikai ábrándok tatlanba..
·
/.'ködös világából a valóság utjára vezessék Az
E koreszmék hívői most azt kérdeúk t.ő,
· eJmult hónapokban széjjelnéztünk az ország kü- lünk: miért higyjünk ezek után a demokrácia
lönféle helyein. hcgv ne csak mende"mondák tépitőitwl<:? Válaszunk: a vak bizonytalanság
nak s a mát jellemző gy;ermekmeséknek 'hódol. gyötrő érzése megszünik, ha ezután a saját feJunk, hanel)1 a krónikás szemével igyekezzünk a jed után mégy, nyitott szemmel nézel svét és
való helyzetet megismerni
magad gondolkodol. Ha már nem is vesz·ed a
Allitjuk, hogy az elmnlt hetek és hónapok fáradságot, hogy 'Végig Japoid az utolsó 100 év
politikai változásainak riadt kábulatából még magyar dolgozóinak történetét, tedd legalább
ma sem tér t.ek éswe a tudatlanság sivatagában vizsgálat tárgyává az ország n1aii sz-o'ciá.lis é-s
tévelygők [8mét ugvanazokkal találkozunk akik
politikai helyzetét, s al:Jban megtalálod a helyes
az ·elmult idők csodavárói ·voltak
'
és követendő utat a gyógyszeréSz számára
AlJandó kérdiisük, hogy mit hoz nekik, és'
Látni fogod, lépé.sr6lclépésre érzed majd,
nem mindnyájunknak, a holnap? Senki sincs, hogy mint váltja fel az eddigi tépelőd'ésed bi·
aki megnvrnrtatóan felelhessen kérdésükre, zony:talansá,gM egy magabizto.s, öntudatos, ge .
mert zaklatott lelküket csak az örök izgalmak ''Ínces é.s szi?.árd alapon álló ember. aki tudj a,
táplálják
'
hcigy az uj társadalmi l'end, melynek .eléréséért
Még mindig nem látják meg hallatlan nyu- az egész világ dolgozói küroenek, csak érted
oalmunkat, mely a demokrácia építőit kezdetttől történik, s annak megvalósulása is csak tőled
fogva jellemzi
Nem veszik tudomásul. hogy függ,
nem történik más, mint menetr endszerüen ala;
Az elmult háboru folyamán a csüggedők
kul át a letünt kapitalista társa:daJmi rend és számára oly @kszor szükség 'VOlt arm. hogy
fe~váltja helyét a. fizikai és szellemi dolgozók
e1 ővegyük az egész vilá:got átfögó földgolyóbist
osztálya. A nagytdke fékevesztett prafittánca' és azon szemléltetően rámutassunk arra a kis
és őrill.t k•eringés-e Ja~:sul, forgá:3i stlbesség·e fo
területre, mely a hitlerájt imádók r•észe, a többi
kozatosan csökken. Csökken pedig olyan arány- hatalmas terület minél a szabadságszet•ető néban, a.mint a,z öntudatm ébredt polgárság kö- nek területe. mely fasiszta:ellenes. Abban az idő
veti a proJ.etárosztály évszázados ntiát. Nem ben sem hittek nekünk a csodavárók és egy
történik n1ás, n1int egy vér gőzfr3 -enrb:er-- és: szörnyü világégés és hihetetlen szenvedés·ek
anyagot pusztító hábarn után a felkavart tár„ árán jutottak el tévedésük felismeréséig MN
sadalmi o8ztályok keresik uj e helyezkedésüket uo:vanugy fölvázoljnk a helyzetet Az egyik
A sok háborus betegség közé bekerültek oldalon a letünőben lévő tőkés társadalmi rend
a marxi baktériumok miriár•d.iai fa „és fertő pátezer családja küzd a világ kincseskamrájá.
zi/e" az emberi lelkeket. Ez a f.ertőzés 'azonban nak és profitjá,nak megtartásáért, a másik olinkább védőoltásnak számit. Szérum, melytől dalon óriáscsizmás léptekkel menetel az e;cész
immunisokká válnak az oly félelmetes áJdozatokat világ <lolgnzó társadalma, a f.elszabaduláEért, a
követelő szer vez.etek.
Szérum, amely nélkül a ezociali:llmus megvalósításáért. Ma ismét felvetkapitalista rend'szerben csak vergődni lehet. E iük a !kérdést: Ki győz? A pár ez.er fogcsikormarxi baktériumok hatását már ott is megta- gató O'rdas vagy a kétezermillió felszabadulásláljuk, ahol nem volt oly kirivó az ,enentét a ra kész emberiség? A győzel,em megva,]Ó'sulás'"
dolgozó és tőkés tárnadalom köwtt.. (Amerikai "sak idő kérdése. A temp:á't azok a;z o'tszágok
diktálják, ahol az ·elmult idők butit·á.sa nem volt
Egyesült Államok)
Az a szándékos félrenevelés, melyet az oly tök>életes, mint nálunk.
A magyar középosztály még mindig a vám.
llla]kodö osztályok mindig maguk elé célul tüztck, tökéletes-en elvége21te munkáját, ezért kozás lagyma;tag pocsolyájában fetrnng Csak
rehéz most a.z átnevelést oly eredménnyel foly„ ro\lsz álomnak minősít mindent, ami a felszabadulás óta történt A földbirtokreformot átme.
h~tnj, atnint az a -demokrácia számá1a ki,ránatos
lenne. Ne ringassuk magunkat illu:ziókban, egy netnek tekinti, A köztársaság nem á,llandó ál.
kcncesszionáJt pálya tufajdonosai vagy váromá· Jamforma. Az államositáos, mint mondja, meg·
nyosai csaknem kizárólag a patikán keresztül hnkik mert erre csak ráfizetünk Sorozatos pél
szemlélik világukat. Eiért történhetett meg, <lákka! igvekszik bizonyítani, hogy kár volt álaz elmult időkben is, ha a gyógyszerész politi- Jamositani. Nem tudja, hogy az egész világon
zált. az örökös függő viszony a mindenkori kor- nz irányított termelés kezd urrá lenni.
mányzat alázafos kiszO'lgálójává tette. Tömegei_
Nem lehet közömbos s·enki számára hogy
ben általában az egy okos fej theoria alapján élt a meglévő nyersanyagok felhasználását a kö;'
és gondolkodott, helyette minden]\or más esek· érdeke és nem 'a'z egyéni haszon irányítsa,
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ők azok, kik uj zeneakadémiai tár gyaláso-

kat várnak, visszaköveteJik a para,szttól a földet, c:sendőrszuronyokat a demokratikus rend·
őrség helyébe, A , nem-nem soha mindent visz_
sza" politikát ma Ís többre becsiÍlik, mint a becsületes,
őszinte népi demokráciát, melyet
ugyan n;é? tel,jesen nem ternmthettünk meg,
mer<t a reg1 fasiszta és ellenfon adalmi eUenségeink_ ezt mind·en eróve] elgáncsolni igyekeznek
Kartárnadnk a felszaibadulás óta gyülésein.
k~n. saj_tónkban i:em hallottak tőlüi'ik egyebet,
mmt a Józan realitás sikján mozgó közegészség_
ügyi reformok megvalósitásáL Minden töuekvésünk an a ü ánynlt, h 0gy egyforma képesítés.,
se!, egyf~rma darab kenyeret juttassunk minden kartarsuuknak Mondottuk, magával !dacol

--..

,-,,

az, aki nem tL1d, vagy nem akar felüJ.emelk~.·~ n' . ·
. . •er dkk
""l·'.
az egyem
e e ·en, s nem gond:ol an a ho'
ha mást akar, az idő rohanó szekere m~ga
temeti Zür-zavaros helyzet teremté·srével ara.-.-formtörek\fuek €1gáncsolásáJval, csak 'hátr~~ ~
t~tia azt, amine~ nyilegY:enes utja Iévt<n,, a szo'>'
c1~h~mu.; k_ereteben ~gy1s meg kel~ valósulnia.
Ket _es fe~ eves r;iunkank e1_edmén;yet fü látjuk
l:'ifto~bszor '.'eszelyeztetve,, e'1_ad~1g, mig a po_:;
h~rkru horizont tel,iesen ki mmi tisztul, nem iS ·
varhatunk komoly1'bb e1edményeket,,
Nem is beszél'.'e arról, amit sajnálato'Sal1•;
kell megáJ!apitanunk, hogy igen sok. es·etben a'
megfelelő szakember nincs a megfelelő helyen.'\

$;:

(Folytatjuk.)

Gyakornok-képzés
A l\:Iagyar Gyógyszer~sztudo1nányi Társaságban ju_
nius 27-én dr W é b e i Dezső gyógyszerész, eg,,et
m„ tanár tartott \komoly, értékes ielőadást az uj gyógy _
szerészJ{épzésró1 RöViden isn1ertetjük n~agát az elő
adást.. De meg kell inondanunk, hogy az utána kialakult 1vita jOvaf /túlnőtt a felolvasott tanulmányon A
Gyógyszerésztudományi. Társaság is csak keretnek tekinthette ezt az elődást, 1nei:t a -kialakult vitát. már:
~lőre megbeszélte, n1egrendezte, hogy Ieh~tó1eg ne
az egyetem elgondolásával ell'entétes szempontok b:e1ül_
jenek előté.rbe. Hogy ~azután a 1'felszólalók között mégi's
akadt egy fiatal 1é,s rakoncátlan testületi tag: F u n l{
kartá1·sunli, ki az államosítást is meg mie1te iemliteni,
az nyilván müsoron kivüli szám volt F u n k kartáI·sunk nyilt szinen kicsit ki lis kapott érte az elnök ur·~
tói
:És most lássuk az egész ülés ~efolyását,
Az ülés különben valóságos kis családi !ünnepség_
gel kezdődött: dr L i p t á k professzor hatvanadik
szüle(·ése 'napj~n M o z s o n y i Sándor pazar szóvi_
r ágokból szőtt felköszöntőjére lelt. L i p t á k Pál néhány tiszta, keresetlen ~zóval válaszolt„
1

•
l\fOZSONYI tanár megnyitja az ülést, üdvözli ven·
dégeiket és a bevezetó'ben szeretettel emlékezik meg
dr Lipták Pál professzorról, ki a inai napon tölt·ötte
he tudományos munkálkodásai közepette a 60-ik évét
ili LIPTÁK e l n ö k -pár· egyszerü szóval csende~
15en 'válászol az üdvözlésre és megemliti, hogy 1n;unkálkodása nem külön érdem, hanem kötelesség, n1elyet
bárki -ezen a !Joszton ellátott \.olna. - És boldog, hogy
talán sikerült valamit is tennie a -gyógyszerészeti tudon1ányok é.s a közegészségügy terén hazánk tudományaina){ fe.ilődésében.
l\fOZSONYI PROF n1ost b~jelenti, hogy rneg){ezdődik dr. 'Web~r tanár előadása, az uj gyógyszerészképzésró1. tnflyben már uj szempontok, uj tudomán,_„_
ágak megismerése is t:ezet bennünket Felkérünk min;.
denkit ltogy mondják el gondolataikat a jÖ'rendö
gyÓg)szerészek képzése tterén, n1ert itt nem IJehet semmiféle 1nás érdek, itt 111indarutyian egs et akarunk. a
ma.gyar gyóg)-·szerészet felemelését-, a közegészségügy
iavitását és ~11inél jobban képzett gyógyszerész ifjuságot,

di·„ \\ 7ÉBER TANAR bevezetőjében összehasonli- '~:i
tást !tesz a régi éf3 uj gyógJszerészképzésról Arról be.
szél, hogy a tanulmányi idő most mái' négy évre hosz.; ':Jr
szabbodoft 1neg, inert mindig u~ ~s uj tudományágakáf. ft
kell megis1nerniök a leendő gyógyszerészeknek, hiszen,;~~
a tudon1ány állandóan fejlődik és a mi i.fjuságunk sem -:~:
1nar adhat el Mege1nliti, hogy a gyakornoki idő máiL'. !,é~
~gy éi..re sorvad't össze. mert mind több és lt'-Obb idő kell:,, '0'az ehnél'.eti ismeretek elsajátitásához
/f,t
A leendő gyógyszer·észek tananyagát \a gyakornoki >';')
évek előtt talán igy foglalhatjuk össze: „Bevezetés_ a' ):f'.~
gyógyszerész tudomá'nyoh:ba" és 1a nllásodil{ része „Ho- , >'r
gyan tanitsa b. főnök gyah:ornokait", melyre bővebbei;i"' ~:-·t
kit él'
''/'.:t.
A gyógyszeré.sztudon1ány n1egismertetéséve1! célunk ,;l'.%:
az \-olt. hogy a )jövendő gyógyszerészek tllegismerked- -,:,
,jenek leend.ö pályájukkal és megis1nerjék annak céljait;
követelményeit és tisztában legyenek a Jiötelességükket,·
rneb·eket .ez a pálya rájuk ró. Először .a gyógyszeré~
Rzet iüskoráról, mult,járól beszél.
''
A mai előadás tulajdonképpeni főrésze: Hogyan tit--\~
i;,•
uitsa a főnök a gyakornokait?
A gyakornokkal n1f;g l{ell is111ertetni a nyilvánqs , "1'
gJógyszertárban fol'yó \munkát, a gyógyszertári készü„:- "{~
!ékek, szerkezetek használatáf,, a gyógyszerek ehaktá„ -~<t
rozását„ A rendet, a tisztaságot, a közönséggel való bá~ :E:f':
násmódot és legelsősorban az anyag ismeretét. Minden- '~{~
esetre a gya}{ornoki évek meg kell ho2'J kedveltessék , ~7~
a hallgatóval :jövendő hivatását, ttueg ken ismernie a :c:t
felelősségérzetét é.s a pálJaszeretetet.
;-:~;

Legelőször is n1<egismertetjük az összes gyógys~r- :':.~,
tárhoz tartozó helyiségek és esetleges pincék rendelte- '-).
fését. berendezését A körülvezetés után a legelső do- >,'.')"
l'ognáI kezdjük, a kiseprésnél Ezt végezze a- -gyakornok

:h:E:~:~:~:::~f::~e~::~!''.~:~~:~::!;1::~!:?~~

ja, a Fizerek neveit böngészi„ Isn~erked~ék meg a gyó_gy'."
szert tároló tégelyek Ü\egek és n1ozsarak 'tisztogatásá'\al is
Tanulja m'. g a gyógyszertárban használa'.tos
ber<"ndezések 'kezelését
Elsösor ban a }{ÜlGnböző tára, tizedes mé.i•leg és
analitikai mérlegek használatát ~4.. cson1.agolásra is min-_
dig hivjuk fel a figyelmet la higiénikus. tartós. telsze.
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·._tÖS kivitelre de a- g:i ógysz-erel• rsziné:re szagár·a, izére.
,fényétzékenJ.·ségére is.
A munka._rendszer·re, a n1unka_beosztás1·a 1nindig
bíva:tl{oznuJ1k kell jTanitsuk meg először (őket apróbb
dologra: J:)Orifás. szitálás, szürés, áztatás és csak azután a Iendszeres gyógyszerk€szitésr·e A hi\'at.ásos
tipus-készitményekböl legalább két _háromfélét készitsen
él a .gyakornok.. Ezeknek a. készitJr.ényeknek az előáili
Íása rendkl~ül fej_IeszM a gyakornok preparáló kéSzsé·, $rét._. Jellemző a mai időkre, hogyha 1ne~kérdeizük, hogy
nlit tanult a gyakornok, 3.zt halljuk, hogy so){ gyógyszertárban, néhány kenőcsön, szirupon, tincturán kivül
mást ne1n állitanak elő„ Por _elnszt'ást is végeztessünk
gyakol"nokainkka1. ossza a porokat öt és tiz részre, és
'mérje egy analitikai mérlegen és ezt addig kell velP
csináltatnunk, antig egy-egy elosztott pornál a úuérésen
ne:ini j1nut.a.tli:ozik
csak négy-öt százalékos eltérés. A
recepturára a :,gyakor'nokot csak ott_tarf-Ozkodása ötödik, hatodik hónapjában engedjük. inert különösen vidéken, ha 11e1n látják a megszokot·t arcokat, a hetegek
bizalmatlanok. Tanit:suk m·l\!? az OrlOSi Iendelvénye){et
tudatosan kezelni Először is olvastassuk át \a vényt.
gondosan, birálja -el, hogy helyes-e a recept, csak azu~
tán ké~zH:se e~ a gJógyszert Az elkészit'és után ujból
nézze át .figyehnesen a vényf 1-'artassunk be egy bizonyos sorrendet ~4-ztán is1n.ertessük meg .i.:ele a gJrógY~
szertár: adminisztrációját is„ A gyakornok mindenesetre
tanufja meg a gyógyszertári szinónin1ákat, és olvasgassa g~alnan a gyÓg)-·Szerl{Önyvben az· előirásokat, vezessen g;raliornold naplót. Ez ,a napló h:ésóbb becsüle_,
tes 1szolgálatot fog tenni. EgJszerü, elemi dolgok ezek.
de ezek az alap\'f'tő dolgok, melyeken a hivatásos
gyógyszerész n1unkássága 'n) ugszik (\.Yali.:ornol{ot tani.tani nem ·könnyü, különösen jól tanitani illeJ.n, de ha a
tanitás fáradsága meghozza munltájának gyü1nölc~ét,
éljen bennünk az ~ tudat., hogy mi is hozzá \jár~1ltunk
·a leendő gyÓgJszerészek hivatásszeTetetének megismertetéséhez és pál'yánk em·f'léséhez És mind ez pályán~
inegbecsüiéSét és tekint-él;\ ét fogja öregbiteni
MOZSONYI PROF
megköszöni dt Wéber tanár
ui· 1eJőadását, !és egJben mei:degyzi, hogy ő a leghivatottabb e kérdés eibitálására, hiszen n1Ül{,Ödése alatt
már rengeteg gJ al•ornokot nevelt Fe!kéri a gyógyszerész kartársakat, szóljanak hozzá a.z tit.t leimondotifak_
hoz, valamint gyaliotnok képzé,"ii terveiket is isn!,ettessék.. i~egelőször is az Országos Gyógyszerész EgJesület
hhatalos ]kik.üldöttjé!1 n.éri Szólásra
FUNK l\.ARTÁRS: Dr, ':Véber ta~át ur tanulsá_
gos pályasze1·etetéröl ezen előadását is örönun<el hallgattuk A g;\ ógyszerészi pál)-· a sokoitlalu \Egy ~udotná
nyos és egJ kereskedelmi ntunkakör és talán ezért keU
a gyó_gyszerész disciplina, hogJ a gyógJszerészt értékesebbé tegye - l\Iegemliti, hogy rundkor ő gyaltornok
\·olt Horvátqiszágban, 1890-ben 1nég nem voltak
;~yÓgJszereszI könyvek és csali régi német és lat.in
köin vekből kellett bibelödnie. Helyesnek tartja, hogy az
áifv,ánJ t és edényzetet n1indennap törülni kell a gJ a_
kornoknak, \lllel't igy legalább el is olvassa. a gJ'Ógysze_
Tek neveit, 1nelJek először bizony egész hieroglifái je._
lent.cnek számára. l\lil;\en gyönyörü szép foglalkozás a
J:oóg).'szerészi szakn:;a„ ~Ezer és ezer szerrel miképen
lehet az einberiség javát szolgálni? A g)'ógyszerésznek
P,reznie kell, hogJ mint gyakornok is már 1nagasztos
hivat3.st tölt be, a közegészségügy szerve„ Éreznie kell,
a felelösségél:·zetet, a lekötött'ség érzetét, n1ert. nem
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!llehet most éppen szórakozni, 'luerf. őrt áll a \felelős
n1unkahelyén. Hogy nü a gyógyszerészpálya etikája,
azt a leendő gyóg)- szer ész csak fa gyakornoki években·
tudja elsajátitaní Az Országos G1ógyszerész Egyesü_
let állást foglalt a. gyako1noki kérdésben lés azt talál~a.
hel3,esnek, hogy a gyakornok évet az egyetemi ifjusál{
a gyógysze1tá1·ban végezze é.s \:ezessen \egy naplót az
eg:retem tanárainak elgondolása szerint l\{egtanuljál{
az~ anJag- és áruismeretet és n1egkürönböztetilt a 1jót.. a
he1ytelentó1. A 1közéleJ:ben inost egy uj ál' amlat szele
fujdogál, a közigazgatás is uj. lA gyógrszerészet sem
fogja ell{erülni ezt az uj szelle1net. Az egész közegész_
l':égügy állan1ositási
gondolatától a g)' ógyszerészet
sem maradhat n1entes„ Hogy milyen pozicióba kerül a
gyóg.3.iszel'észi pályán müködő, azt az ,eg;\éni :a_ui:almassága fogja eldönf-eni. Azért imondon1: tanulni és sokat
tanulni és tudni
LöCHERER gyógJszerész: Helyesnek tartja az
egy gyakornold esztendőt, de azlt töltse is bent az a
gyakornok a gyóg;rszertárban és ott valóba~. az e~_őil'L
studiuinokkal foglalkozzék Mert sajnos, az osszekotte
!és sok ntindenre -ikiterjed. Nagyon helyesnel!: találja a
111unkanapló beveze;tését. A ldképzésnek hett'ő~nek ,keU
lennie, mert a gyógyszerészet, bár [gyakorlati palya,
át meg át van szőve ~:udo1niánnyal
BÁNYAI KÁROLY, mint a gJÓgyszerész sza)n;zer_
\'ezet egyik kiküldöttje szól hozzá a kérdéshez. örömének ad kifej.ezést, hogy n~ásfélévtized n1ultán, a inost
Iefol' t tanév végén tv·égre ldkerültek az egyetemről az
első· 8 szemesztert végZett okl. gyógyszerészek s ezzel
a gyógyszerésztörténetnel{ u1j korszaka (k:ezdődil<, anii~
nek elinditásában jelentős részük lvolt az alkalmazott.
g;\ ógyszerészek ideáUs törekvéseinek , őszi~tén 1ne~
n1ondja, hog) az alapitók nem ugy kepzeltel{ el a kiképzés rendjét, ahogy 111.a \an, mert a gJ·akornoki időt
l\.z egYe1temi évek utánra tet\'Czték Az !egyetemi t.anulrnányok közé beiktatott: gJ akornold év késóöbi kompr'O„
111isszum eredménye, ami n-riiatt. sokan csalódást érez_
tek ,mert azt szer·ették volna. hogy a gyógyszerészi kiIi:épzés semmiben se tél'.ien el a többi tudon1ányos pá
I:rák kiképzési fortnráitól
. Bár az uj gyógJSzerészhépzéssel kapcsolatban 1ta
pasztaltaluól m·ég a!ig lehet beszél!ti, mégis vita kere~
kedett akörül, nen1 volna.e célszerü a gyakornoki é\et
késóöbre helyezni. A 1naga részéról ideálisnak ma is
az egyfolytában lehallgat.ott n;\olc szemeszter után kö_
vetkező gyakornoki időt vallja, gyakorlatilag azonban
el kell fogadni a n1ostani rendet~ niivel a.z oldató gJrógyszer·észek - önn1agát is beleértve - az előző kih:épzési
rendszer hiánJai \folytán alig képesek 1teljesértékü gyakornoknevél(i;sre Igr hát helyesnek kell tekinteni, hogy
a n1ai gyaliornokképzés az egJetem irányitása alatt
törté,nik. l\iagát a gyakornoJd Bl'et azonban szi\esebben
iátná a második egyetemi év után, nrlvel az elsö két
kvet a gyógyszerésznövendékek a bölcsészkaron hallgat-
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ják, a.hol tnegkapják az .-'általános természettudományi
MOZSONYI PROF„: !Amikor a 930-as
alapképzeit&eget, nllg az utóbbi két évet az orvoskaron
gyakornokkép:r.ésről volt szó, sokkal nagyobb viták
töltik,- ahol a fulajdonképpeni szakstudiumokat hallgat_
tak Ekkor a kuJtusznúnisztérium döntött! Amint
j ik s igJ. · a kért tanulmányi. :periódus között tennészete~
lottuk,
bizonJ a régebbiek tanulmányai !nem lel:ies1'ti
logikai határ van. Ezt az önként kinálkozó választOvo_
lrta : id. SÁNDOR IMRE gyógyszerész
voltak megfelelőek, igJ u1iaguk a gyógyszerészek,
nalat arra lehetne felhasznáYni, hogy ide 1tel;rezzék át
gyakornokképzé$sel foglalkoznak, belátják sokszor
l\/Iég az örökös várakozásra és ren1ényke- anyagi t.8 rn1ész.stü köt.elezetlségek teljesitése a
a gyakornoki (é,vet„ Ha azonban más megfontolások
dási-hiánJaikat
;(tisztelet
a
kivételnek).
!gy
tehát
<déSre
kárhoztatott gyögynPvrész alkaln;iazotti Gyóia r'észérőL
miatt még elóöbre tennék, a har1nadik egyetená ~v
zony, ha csak au1bdidakta n1ódon meg ne1n fogja
:<kar életébe11 sen1 ige.n volt ltap 1 a~~~·alJ;ato az a
után, ezt az előrehaladás szembetünő jelének tekinti,
E
11 int mondottuk megtörtént.. Hogy
.nulni a \gyakorno-k, a1nit tud, sokszor.,nen1 kaphat
_feszült várakozás, a~1~t a ,~3rugd1J1ntezet 1,;18~a1ni idővel oda /fog \ezetni, hogy a gyakornoki idő a
Z, I
'fö'l
biztositás-matematikai
sze~ponu.
o 1i;,i 11t fog
, feivilágositást. De elegendő, ha megtanitjuk ~Yafoorr10 ;t!l·i·'Valósitásánal{ hire valL-ott. k1 a sz:~k;na, elsos.or ~
negy regyetemi é\ után fog következni s ezzel ériük
10
·ak
a
"-za'mok
'1lakulni,
ll.ll'Ol
e
p11lanacoan
n~
n
kainkat a. manuális készségre és az e.Japis1neretekre.
(.'ban n;:.dig· az alkaln1azott1 kar korebe.~1„ . . .
n1ajd e!, hogy kiképzésünk sem1ndben se lkülönbözzék
.
~
l muse~
„. ' Y O'lna
tározottan
nyilatkozni,
könnye
Hog;i régen-kelés tanulmány és helytelen rendszer
:·
Sok évtizedes· harcának b,efejez:éset JeJ,ent1
.többé !más pályák kiképzési rendszerét-01„
Milven össc egekre lesz még szükseg a, te;:
azt
tudjuk
jól,
de
IZlkurzuson
aztán
Csipke
:_
ajd
e.1111 ek a kérdésn.e]{ nl'ega1dáSa, f~lt!é.v·e. hai
LIGETI F~RENC kart-árs: A gyógyszerészet. hiva_
jól összefogta a diákjai.t. Én a n1agam részérő~
·::.-~~ niegoldás olyan lesz. amely ki~1é~1ti a. 110~- vábbi diitartalék fedezeti alaJ:!ok m;_gt~~e:'j~~.
tás és ezt kell a gyakornokkal megértetni! Hog;r aló
sére m;Jyen összegü lesz a f1zetendo ia1 ,1 ~",
\é-gigha1Igat·a1ni az érveket és ellenérveket, nein vagYók
zá füzött reniényeket és ha •BZ ~ kerdes m11;-·de.il
erre a pá}Jtára megJ, annak ~l kell vállalnia e pályn
(! .
siÍ. ''8i dij) _ ezekre feleletet csak akk;:ir
mellette
~"""
annak,
hogy
érettségi
után,
sem
annak,
függő
kérdésünket
11ieg0Iozve,
hawdekta_
hát~ánJaH, nehézségeit is~ Mert nem v~zet ez feltétlen
ha a.
adatgyüités befe;iehogy
a
négyévi
eg)et-em
után
inenjenek
ltJ.,n.
C1intézést
nyer„
a főnöki asztalhoz. Arra szá1nitsunk. hogy a tára melHogyne, hogJ azután mi tanitsuk őket porokat
·st
nye"
Akkor
de
csakis
akkor fogunk tis·' z.,.
lett \'agy a lahoratóriun han fogjuk l'eélni életünket. Az
ze l't .'" minden "ddi"
'
· t"az,1aui
l
).., k~rd1-c>r:<
•
o~ztani? Akkor 1ni marad a tudomány számára? Ha -Itt
t;
nem tisz
e ".
a szociális gondoskodás, mit a szakszervezet :kiharcolt
an aAm 't azonban ~ár most is mondhatunk
tanitjuk a ,manuális készséget, akkor nem jut idő ko_
E
sorok
irófa
még
nem
feledkezett
el
arról,
l
1en. nny1
.
k•
.,.. r
.0 ,K "'
a dolgozóh-na.k, ezen a pályá)1 kevésnek bizonyult. Pá ..
n1o!y studiumok1a !\fost készülünk a kultuszminiszté." ik'en t ,alakul1ana
1S
'"""
· '
hogy milyen :i:eJelőssé.~et v~~1al minde1;ki, e a)~ hogy b arm
.
„ a
.. l ,. 'CrJ·
lyánfr érdeke, hogy a. kof'pótlékoi:; nyugdi,jpénztár és
1iumhoz beadvánnyal, nlelyben azt kérjük, hogy a gya _ ~
7 1egyesu 61 'k.
"ll;Y,
közügy
képviseleteben
k1le~
a
ny1lvano,
sa.,
?nabtmiatikai
vonalor1;
;1
Nvu~d
rntézet (minél e1ó'bb rnüködjék Mert nem lehet olyan
krirnoki évet tegrék át a harma_dik év után, rnert lit'..
"lé Ennek •a felelősség 'érZBbenek tuda~aban alakulás.a nieg neni 'h1.usullw1
.
'.
(mberektől hivatásszeretetet várni, kiktó1 a fegkisehb
csoportosítjuk az eddigi tanulmánJ-'Okat.. Tehát a
e
k 'k toha' t ozt a kérdést azzal a lelk. nsm
..o, ·
A iáru1ékok fizetését a tulaiclcmos1 h1 ü ,
szocáJis segitséget is n1e,gtagadjuk. Itt akarom felhivni
1gve
sz1
°
"
·
bb
"
·
t
s'ggel
n-'8dik év után lehessen lma,id a gyakornolá évet kitöh
'oszm e e
1. ··ességgd és ezzel a legtelJese
1séretr~méltö megértéssel, magára ~,q]]a'ta., /\
a fig.;reht:tül\et: akik a gyakornok-oktatással foglalkoz ..
~·enl, mert a négJ'él'es }j;iképzéshez 111indenek felett railágitani, amire ennek a iJémán,ak, font<;'s. kötelező adatszolgáltatás p~<lip; D''lld, 31 ~,nia;:1
1ec
nak, ezekért is 1harcoljanafo. ..Sajnof'1, ml tudatlanok va ..
gaszkodnunk kell! A tudo1nány állandó fejlődése,
és komolysága folytán kötelezv•e erz1 magat. szolg·á1 azo'k'tak 1'=t n1at0n1Jat1~;!11. „k_a\~ 11 1 8~~~~.-::c-na~:,
gyunk, de nein a nü· hibánkból Minket diploma_ vad.ia külföI{}i .áIIan1ok •egyetemi rendszere miatt. is~
omelvek elrlöntik a. fizetendo iam1ek o:«ze<";··
*'
szoknak szoktak nevezni, mer't csak siettünk megsze
g, akornolti év előtt kötelező legyen a kolioklium. És u
1 czni a diplomát. Utánunk ,jöttek a jogvadászok az ösz_
:
beiénési •'eletkorf .és vég!il a legfo11t0sabb k.e:,:
A NY\lgdijintéz.etnel~ ~égJszöveg.e .szen:·,unkanaplójábóI ellenőrizhessük gyakornokaink mükö
désre is ez ad választ: hany éves k?1ban ny1h_,
székötfietéseikkel ! Pénzzel \és 1u'ohósággal, minél gyor..
t·
A
:Magvai
Gyogyszereszek
Or;szagos
dését. Ilyen tendszerek mellett reméljük, hogJ a jöven·
.
sabb3.n jogot kapni És a tudomány?
1\findenesetl'e
~n u. di\ntéz,ete" _ amint ez köztudoma1su .. ~z me·g a b;ztositott nyugdijjogo'sultsaga?
dö g)Ógysz.erészliéJJzés tökél~t-essé \álik
·
<"l( k a gyógl szert árukat
ugy tekintették, /hogy -az egy
_g
.)
.
IIT
te
"
·§
sz
miP.
rendelet
alanJan
Ezekre
a
ké1désekrn
feleletet
ad111
,~
,,U'lla
Y
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• h 't' '
hatós~gilag léde~t és konlrurt·encia 1mentes vállalat. De
Lényegében "tehát az egész vita aJig tisztázott va..
kell megalnkulnia Ezen rendel.e~ yegre a~ .':~1 natban ~nr>vit ie1Pntene, hogv hada~ uz.enu~i.l.:;: ',~.
Ian1il Természetes, hogy a vita megkezdése előtt, 1nint•
ez az idő elmult! Jó lesz a jóléti !intézményekre gon·
tasitásilnak 8 nontiában é!etrelu".J~ ..a G~oJa„, matematika birodalmának F,z pedig v~szelye,,
aunak összefoglalásában, az egJ·etem ía!Jáspontját hang~
dolni ! 3findezeh:et összevetve, ha .valaki gyakornokot
8
iáték F,ovetlen számitás<i hiba és megrnog a7
a nmdeltet;,s,sel, hogy
sulyoz.ta ki a két professzor. A célja az egész ülésnek
r a1 t. !azt jó lenne először átké11ezni, ilfefve elökészi_
egész épület
·1ek 60 száz1alékát a megalak1tan o ny g ...
inkább az \olt, hogy ezeket a sze1npolitokat a szakn-i.ail
teni. I-Iogy a gyakornoki idő mikor legyen? Minél ké1, et jav&rn kell fordítania, helyesebben:. J.'.J':''.'~
érdekeltségek felszóTalói al1átámasszák.
sőbben Jierül a patilrába,
annál (jobb, mert magával
ez ének f'enti r•észét a rendeletb,en ko~·u, !r
Ez'k után önként adódik a kéri!1és: szüksi'a
?tozza az 11 j tudOn11ányokat És ne s.zégyeljük: eg;\rütt
n10 on e' s feltételek meUett ezen celr a kote1es
(Én magain nem akartam a hiv1talos felszó'alól'
lesz-e a nyugdifpénztrír megala lculá sa u.tán n
fogunk lanulni, akkor mind a ketten tudni fogunk! 'HiI-;özé emelkedni„ Nem is óhajtottan1 ünneprontó lenni,
tarta1ékolni.
l t" • ]
,~
: zen olJ régen és olyan lkeveset tanultunk faz egJ·~temen
A Gvöia e rendelkezésnek, a le1e oseg 1~; Gi1óféir(f?
Bár volt n1iég valaki, ki ~,a jövó'benr' a négyéves ·~gye„
· A fo}elet csak egv lehet: nincs szii.lcsep. ,
Azután ott vannak a. gyÓgJrszetkönyvek, a gyógyszer·'·
.
.
b';,u."1
eleo"et
is
tett
Háboru
volt.
infl
..
ác10
t:~111 után gondolta el a gyakornoki év kitöltését J!!n i~
, !.. t1a1n „, ,
..,
t' ·· · t' ·'nv
A Nvugdiiegvoesülét i\letrehivá0 ával a.
J\Öllv\et nmncsak tudni. hanem minden mondatát, ma·
' lt
C' k-sok
hason16 r:r,11delt8 ·P:SU 1n e,z?ne .
ezt tartoin helyesnek De ruúr tna Nen1 sz:th:ul ugy
h
hetiiltötte
rendelbetését. Be kell olvadma n
g) a~· ázni is kell És >ezt mi bizony nem \mindig tudju~
\O . s
goi'í 't A Gvoia ve
, i'..
yap:yo11n semmisült m:g 1 u„. ,o. a; · ...
ldhangsulyoznuk azt a bizonyos manuális készséget--;·
Nvugdi
iegyesiHethe
Szükség van ngyfl;n, to
Ez{>rt csak g)akornokunkkal' karöltve haJadhatunk BaJ_
1
z ctŐségének szer:n~ses üzleti e1zekkel,
ed.elt vábbrn ~ ., a Gvóia iárulékok f'}1nta~•tasa~~
hogy e1niatt a négyéves egyete1ui Jdképzést 1neJ?szahit.
noR. a rnag-ya~· g)·ÓgyszerPszet az utóbbi idó'kben sokat
..mene
, k e"o11
' eru
suk, valósággal \kerékbetörjük Az orvos. a 1mérnök i$'
.•.., r•e'szet mgatlanba fektetve,
l t" ···
del
c:züksiég l1r:S'z '"' karitativ tev:éken~r~ep; fo1yt8 v- 1 -\eszitett a lililföld előtt i:ekintél:réből.. Ezf.n segiteni
l;onzerválni a NJrugdijintéz,etet il e o „ .10\~~ tóriási g.)'ako1 lati tudoinány _anyagot v_égcz el e:iJ eten1J -~~ra
. . a li-orpótléko1s u•énztár m·eg:al 1 a~{i;t5s·á1:a, e~·
ke11 és fogunk is! A gyakot lati évet liöte~ezőep lvidérnét.
Sza1<en1b·er
sz~n1ével i1~,Z\7e, a G~oJa u~1~e'·.t F:ÖS01'bOJ? ]JPdia eg1-f 11-1JUGd1:1~'1JÓtló 1ntéz1nen]J'rP
tanulmányaf
keretében.
JUgJanez
nálunk
sem
kivihe'·et\en krllene tölteni! Botanikával, növényf.annal, gyógy_
vitelének ezen r~szeben ~ell.o g?ndossa,gga J".'.
len. A szociális szempont talán azt követelné, hogY.
lesz . a ?'e>uleltetesc, hoq1! . ~(/]Ja?'
~övén) helyes gyűjtésével csak a vidéki ,gyógyszerész n1indjárt
. és őt ezért csak "lismere.s ületi
nem ped1ft r11el?Jnek
érettségi után töltsék ki a gyÓgJszertári gya.o.;
nlv•an iissszerrct juttasson ·azo_knak aJc~k efo:ko ·
foglalkozhat. És csak az a vidéld g,vógyszeréj':Z ITTtegJ
kofnoki élet.. Hogy nzután ezt a gyakol'laf.i tutl<ist :i:r.
gáncs.
rukná.l fnr111a a Nyugdíiintezet tag.ia1 koze .fel
ki a néi> közé és ltanitja meg a népet a helyes gJ ó_gy~Ö·
egJ·etemi évek közben, mint kisegitők, kamatoztassák.
nem vehetők. niint am<Jnn11it a iogosul!ak, fo~
\'én) gyüjtésre.. !Ezt a mai időkben a többtermeles er·
De ha az egységes eg.~ eten:i kiképzés vonalán indulunk
Hogy a Nyugdijegyesület defaktó n;egala · nak elvezni.. Mo11dom: T\1indezekre az, mtezr;r•' ·
dekében nen1 szabad figyelmen kivül hagyni
el és haladunk, a négy év utáni g~ akornoko-skodáSt
nvekre szükség (Van de nincs szükeeg tovabh
kittassék Rhhoz három ·előfeltétel s"'.~kse.o:es
SPERG EL Y g y ó g ~ s z e r ész: A gyakornok elsatartjuk a Iegcélirányosabbnak Erre az egy évre J{é:..
A swciális a iogi és az any~g1 t;lofeltet.elek
já-titja a patika szokásait, n'!iéréseket, ~.]apvető fogaIGyóiára
„.
·1 f
szitsék ,elő n hallgatókat az egyetemen, gyakorlatilag·
1
A szociális előfeltétel nem is .vitathato. Ez
· N~ncs szüksé,g- azo11 eg.':-S'zeru n„{112-,
„ -07vfl+
maliat, n1egismerkedik a igyógyszerekkel stb„ -Tehát ép_
is Irják elő poiliosan, hog;\' mit és hogyan kel! megtaM
" dernokr áciában: ad<;.ttság. Ado~ts~g 'Ó.S •. ~ly~1; mett ket.tős admin'sztrác10: kettes. )rnlt''.'14:' ·
pen p.zért fontos, hogy a gJ akornoki idő még 'az egyeuuiniok a gyógyszertá1akban Ug,J hják elő, hogy a
kötelezettség, amely,ec a demokracia oro:11; ~
megtak"ntott
fii.e'·+
· 1 n" "a'
1· pedig minden
t~ini i 1anulmánJévek -előtt fegyen! M~rt nem tió a ta.
1e e ·L
n·t
„
" ,
1- b' t
grakotnoki lév anyagából a hal1gatónak szigor'latoznir."
v:i.Jlal, mert ha ezt a kötelezettség<et tel]1es1b:
·1vugdiiala,not i1ö,relve11. J,eh-etö~eQeL. 1z os1 ·
nuhuányaiban a megszakitás
l'dár pedig az osztott
is kell és csak ennek 1negiört.énte u áf!. kapja meg ?o
i ,
1\T
igO.Q:l1TI l~
2r. 11Vl'lO'di
iak későb h'1 en1elked'·esere.
l -::n .t..
•. a.
alkotott.
_ , . .
egyetemi élek vissza-\·eÜk a munkában a hall'gatót
diplomáját IgJ- azutú.:1 legalább egymás n1ellé esik a
jogi
előfelétel
adva.van
az
193n.
C>v1
rent
megfeledkezn
arról
hogy
a
N:yugd11eg}
esuL t
A
Azután nem mindegy az sem, hogy. hol végzi a gyafrét gyakorlati Jé~ az oltlevél teUP~'> érvénJesség~ előtt„
rieJetb.en, amely i11i}Jerative n1~gs~a;b1n az~ka_. az ös<;;:zr,s gyóg·~tszerész-eké.
kornoki "éyeit. Ne becsiiljük le magunkat. Legyen va_
Ne hehezteijen i\'.IozsonJ i JJiofesszor ur, hog;r az egJ·e._
. '"felte'teieket amelvek te!Jesitese eseten 2
laki, aki az egyeten1i évek elötanulnI:ányaiba bevezeti"'
e,o ,
' fel .kell alli
, 'tam.. E. ze.k nek 2
te~
hilatalos elgondolásával sz~nibe!l ~ze~énye"n elNvugdijegyesiilet,et
1'ket
n:!Ondtam a magam külön, élen1ényét)
(sz.)
1947 má.rciusál:5an teriesztette fel a G~ ója
feltéteJeknek a leglényegesebb alkati resze az
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intézéibizottsága a Népjóléti Minisztériumba.
:mint felügyel<0ti hatósághCIZ, azt a rendelettel'vezetet, am_,elynek a miniszter részéről való alá~
irása jelenti, hogy a Nyllgdijegy,esület de ju?'e
és de fa,kfó megalakulhat.
Ennek már négy hón~ja..
Hogy ezalatt a négy hónap alatt n1ri tör-.
t éntt ad!ekJt~rjesztésbsel: azht n-emt dt1:1-dkjuk. Illető1
_eg
u. JU• es az a, , a],
o-gy u JU A re11delctte-rvezetből akta keletkez-ett -és az akta sorsa
az, hogy megkezdivén vándorutját .a_~ egyes
ügyosztályok között, lényegétől rr;,egíosz:tv'a b-Jlycngj0111 az _ügyoszitályok utve'sztőj.éb:cn. Lehet,
hegy n1int akta-ki.sértet a:z éiféli órán fel-feJtüllik a minisztérium .folyosóján. de a nappali
"ó-ráltban már halandó szen1n1el i1em látható
Biz-onyára ekkor alussza akta-álmát„ Pihen nyugodta-n. MestBrei: az osztályvezetők, nen1 háb ~1g:(:'!,.tják pihenés1ében.

*

Ezért adíó.diik tehát önként az a kérdés:
szükség önáll·ó gyógy·:;.zerészi főosztályra
a Népj61éti Minisztérium kebelén belül? Van-e
szükséggyógys~e1o:ész
főosz,tályv;ezetőre
és
níncs-e szükség az orszltályon belül gyógyszer-ész
l;;:ép·zettségü fog·almazási tisztviselői karra?
J\1:inden tis~eletünk az orvosi kar iránt, d,B
ille vegy;e azt tölünk rossz néven·, ha most már
€lérkezettn:ek látjuk az időt, 11ogy mi"saját magunk vegyük k-ezHnkbe :.saj.át sorsunk irányitását.. Nagyon köszönjük, hogy 75 tévi,g fáradozi ak ügyes-ba.i os dó1gainkban, de ne feled.k·ezzenek meg· arról sem, hc-gy mi e 75' esztendő
.a1att .egyetl1en kisérlietet sem tettünk ar.ra, hogy
ügy,eik intézésébe beleszólást nye1il1essünk„
v-a.n~e

*

Több mint ezer &lkalmazott gyógyszerész,
összesen pedig mintegy 3.500 gyógyszerész
várja ~ most már 12 éve - & Nyugdijpénztár megalakitá:sá,t Azt a szociális alkotást, ami
neki az élete célják és értelmét jelenti. A Nyug
dijeg.yesület nem az lesz, amit „zárt egésznek"
szoktak nevezni. Amíg nincs meg. addig a pá-lyán dolgozó alkalmazott nyugodt álomra lP
nem luLjtha,tja fe.fét Ez nem pártkérdés, ez
sokkal több: emberiesség kérdése. Hogy még
nincs meg, .ez ·a bajok kutforrása, Az árva, az
özvegy szomoru sorsa, a bizonytalan Öl egkor
rémségei J.eselkednek a függöny mögött és er ·
rőT nem szab&d meo-feJ.edkezni azoknak. akik a
de~okrácia nevébé~1 sorsunk felett intézkedni
hivatotfak

•

Dr . M;clnár Erik népjóléti miniszter ur, ön
már nem egyszer beigazolta, hogy önzetJ.en jóbar áit.ia a gyógyszerészetnek
Ezer alkalmawtt gyógyszerész és 1500
falusi „törpe tulajdonos" sorsát teszi le ezennel az On kezébe e sorok szerény írója.
Nagyon megneheziti
ldadóhivatalunk munkáját,
hogy egy-eg:y gyógyszert.:á.1, ·alto!l tPbb előfizető,je van
lapunknak, eg) befizetési lapon lkü~di be előfzPtésüket
Itt a 1egnagyobb baj az, hogy igen sok esetben a pénz
rendeltetésé:öl nem is emlékezne}{ meg„ ]\-1.inden cimváltozás azonnaili közl'és& kéI:jük,
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Az

előadás

i M3!1'13f ~VÓ!lVSZerészt11domá11yi Társaság
„
Eriesitiíjének Ili száma
-~fi „~~:gyarázni,
.A. folyóirat 6t cikke közül'

kettő egyéni munkálatok -'/e:-- \-tud''

eredményeit közlő szakdolgozat, három )pedig tudoiná- -v~
uyós összefoglaló isn1e1hfő előadások köz!ése
lgy csopori:ositva az anJagot, dr. PUY .Józsefnek a:
chinakéreg \izsgálatokról szóló muhkájával kell ke:::de;nem, anrelYet p1ecizitás, a noinden tárg;.i adalékot- feldolgozó )1s legapróbb részletk~rdésre is kitérő szorga~ lom jellemez. Az ezen tárgykörben dolgozni akar·ókna-kért-ékes adatokkal szolgál .ez a gyüjten1ényes n~ü. Ert~.: \·::~:
kes megállapítások a- china alkaloidák meghatározására
\Onatkozóan: !a gyógJszerköny\ áNal előírt .aether~chlo_- ',_~.'.:_._•:.•~.;·~•._.;' _.
tofonn kivonó folyadékelegj- e!égtelen 'volta, az apritá~ <
és száritás rendkiiüli fontossága
_- _ '.;_-:?}
Külön dicséretet érdmnel a cili:kiró \a nagyszámu · "'
kérgen :párhuzamo.san nég~ fé.le módon végrehajtctt tar.:. ·· -;~
tahni 1neghatározások, mik1os:rkóri v~zsgálatoli és qualita.tiv u.. n. Grahe~próbákért
ÉLÖ GYÖRGY közlemén~e közelről érdekelheti a ,~'.~
gy3.ko'rló_gJógysze.1észeke't.
axinek 1·évén alaposabban }'
megismeI"hetnek egy a senega-ipeeacuanha behozatal. ,~,
megszünte folytán, mindinkább has'ználatba li:erül'ő
gyógyszerféleséget Nem kétséges, a cime: Az elix. '"'?}thyn1 comp. helyes előáliitása és thy1nol tartahuának: ·;t~
megha(tározása" legtöbbiinknek u~at mond,
aZonkivül ,-~;
sokkal llotnolyabb gjÓgyszernek is deklarálja ezt a lí·é~. ;;;s:..,
i.:::i~n1énrt, lévén jól definiált hatóanyaga, mint ahogy
azt általában az első ~}illanatban ~naguniinak elképzel- --"
iük
.-:,:;'"
DR TURI PÁL ielőadása •. A Penicillin és egYéb .:.:};1"
antihioticuh:1okról" olyan nagy, nyilvános é.1deJdődésre ·'"
/tartott éS tart ma is szán10:, hog) i.l)-en témával :.~::~
a compilálás (azaz 'egyszeri.i
adatösszeirás) vádjának ieszél~e nélkül csak az foglalkozhat, akinek sze:,
mélye, helyesebben egyéni képessége garancia arra vo_
natkozóan, hogj\-' az ismertetett .anyag az illetőnek való~ _ ,-ban saját szellenú birtoka
Nern kétséges, hogJ· az illusztl'is ~lőadó :ezen köve· , /,~:
teln1iénynek minden \.'onatkozásban 1negfelel De aki nerti ::~
ismerné, annak csak e! keH olvasni ~nevezett előadási;, ->;
amekly nek minden vonatkozása ne1ncsak ó1iási biológiai. 'i_;;0
n1y o1ogiai bakteriológiaI„ fizikai és li:émiai,, hanen1 ~--~
nyelvi és tárgyi "onatkozt'tsu t-iir ténehn·i tudásról ta-nus-_ . ~ .
kodik. Dr Turi Pál a szaktudós :biztonságos, I"endszere- -,,-:„
zett előadásában hézag·pótlóan :i.s:1~ertette e:z!t a tárgy- _:-;'.i~
kört. aminek a n1c_~isrnerését lcg-többen nem is tudtuk· ·_c;c,-hol elkezdeni. Aki :elolvasta és eddig seinrnit sem tudott :'.::·_
a peni('.illin1ől, ezekután 111ár ne·m fo~· ar·ra, mint: "talami ·,~)0~
felfoghatatlan homályos komplexunua gondolni
'"\
Előál!itására és meghatározására \onatkolóan n1ég · :_-:;{
egyebet is ltanuFhatunk az előadásból. És pedig láthat- «:.;'.~
juk miként használja f('J a kor tudománJesan fejlettebb -,\/';:
ipara, csucs'teljesitn1én~ei eléréséie quantún1„te-rmelésre "<::_:A.:

'l

:::Ji~~:~dki::~::li:n,éga:::~t i:ü,.~1 ~{~:~:~~==~s~:n~:é:I~~;
-_-_'._; :_~}- .~"
,_

e.r_e.~mé~~;ke~e--t~ tudo mkán3as ~dapo:n gyakorlati

0a 1 as ne. u1

felhas'.t- '.-:·_:,t.·.
1sn1t'r 1e
-:;;,-;
A peniCHlinnél ez a jég ultra n1agas \aliuu1nban
·>:
való sublhnálása. A másili háhorus. de e!lcnkező iclője. ~'.;~:t
------r.;-"
Iii. korszakos felfedezésuél: az atombon1bánál pedig W ~:___-~j:,I~f~
izotopok szétválasztása.
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Mr. nem

minden J;erdésl tökéletesen és közhely ..

~-'.-:~i- f :~entesen 1 ~ 1 agJ ar áz. an~.el:nek elolvas~sa ?tán önkénte.
>;:~'.- ·:_.Jenü1 SpergeJJ !Béla_ f.anarom ~on~asa 1_ut_ .eszembet
Hf ·.·. ak
tud :valamrt minden ketseget k1zaroan megald saját maga. legalább tizszer annyit

-magisfer

A gyógyszerészniester nenizetk~zi. elnevezése ma,gister ·pha,rmaciae Ha, kul.foldi embm
beiörf ia, patiká.ba, az rövidien nw.[Jisternek szó~
litiá a, •gyógyszerészt Ebben nincs 1s sern'!Li
hÜ!rL, hisze1i feltételezhető: hogy az. Cl munM;s,
aki fehét kabátban a niunkaa,sztal1wl dolgozik,
csak anagi.ster lelwt„ tehát nwgister plw.11na-

Dr l\IELL"'f .JóZSEF előadása. (me1!·e)t n~ai laf11skz~..:
munk más fudJcn, teljes egészében közö1 , nagy e e:
akadémikus st.ilusában, Idmeritö oknyon1ozo
r·rténelini bevezetője után érdekes n~ódon és 1neglepőe.11
ciae : 'r öv-ideri finagiste-r.
0
a· n'"_n·iste1
mai :aktuális kérdé.sekre elP>venen tapint rá Logikus
· ..
."" '.1
t
Ott, azon 1Ja11 /iz'b a van„ an't'ko1·
9- ódsz('-_Iének
eg1enes folyainiínyaként megtalálja a~
plwrinaciae szalcta.nulrruí.nyt ir, vrLgit nev7egye
?11 a.zságot és a helyes utat. Többeli között ezt irja: nyonwt, - s igy .ielöli meg onnw.gát =
~ tizenhat és tizenhetedik században ~levés a [polgári
M' ph
b
Köztudomá,su, hogy az angol_ nyelv en a
·~yógyszertár„ Ezeket is a szabad kháiyi városok ~111Mr r övídités = místed fe.lent Teha t nem !ehe.t
tolták fel' és a!halmaztak vezetésü~1e fiz~té~es igyog·yek.
ezt a, nemzetközi köztuila,tba átmen 1.. angoc ro'szeket" Továbbá ta városok altal ehnd1tott per
szere
t' f l'l
viditést 'a latin magister szó rövidité~ér~ _hasz·alapján el kellett ismerni. hogy a gyógyszer ~a~~ e a
n.á.lni Nern is szólv•rL arról, hogy kisse ontelt
iit.ása !a szabad lárályi városok joga" Va~y k·e.sob~: „a.
XVIII.. századi~ tehát a patika csak elvetve tnagantu'"" és régi ízü elbizakodottság s 1nég a (J~ntlemeno_k
1fiiágában is izlé_stelensé,q, lw. valak1 onrnagcd
lajdon", stb.
.
·
nústernek nevezi V a,gyis ur nak
Mi más ez, niint a jelen időkben tervezett gyógy.
Ura.k 111p_ 11iár nincsenek, 1ne~·t: ep1n1i_xs szo.~·
c;zertárak ){Özségesit_éSe. iUetve társadalmal"itásiára l'Oaái vaayunk, tehát ezt a hibása,n eltenedt r O·
'naltkoz.ó történehni dokumentáció. Ami által kitü.nik.
h y ez a te1vezet csak az előző individuál-~apitalista. ;,iditési ·szokást \siirgősen és véglegesen rmrdez
k::~zak által megszakított jogfolytonosság helyreállL. ni kell
.
.
·
· t
A latin ny•elv lr öviditési szabalya,c szer111 a.
tása. Mi sem [te1 n1észetesebb ennél, rnáI' azon n1egfonrnagister pharmcrciae csakis oc nwg. vharm.
tolás al'apján 'sem, ha elllépzeljük',. ho~gy .a „ré~ebbi
multban a gyógyszertár ct<al{ugyan ltozegeszsegugy1 ln··
lehet.
•
k
„ ' / l
Ezt minden gyóqyszereszne maga,eva ce ·
fézmény volt. az ilietékesek 11edig Jinost tti.ira ~zzá aka:···
len e tenni, me1 t kicsit szégy„enletes !dala q a~
lák tenni üzleti jellegét. részben vagy egeszben, ep
ha a q1Jó.ayszerész a,nnyüa nem tudJrL a_ za:tin
magántula-ldonná válása közben szedtP. fpl
n11elvet. hogy 1összekeveri az ~ngolla_l ~ rn1. ph .
Az le1ő 3 dás ezenldviil helJes ubnru:tatással szolgál:
a gJ·ógyszetész'nek közegészségiigyi lfunkciók gyalrorlá.
röviditéssel ielöli m.eg szrLkkepzettseaet.
ZS „
.
BRENNER DE o
:•a tár_gyában llyesfé10 uj 1nüködési terrénumol{ fel'mag. pharm„
kutatásának szükségességéró1 már egyebütt i<;1 történt!

1

emlités.
Dr„ VITÉZ ISTVÁN előadása: 1\fikroorganizmusok
nz ielet svnthésis'éhen Tagadhatatlanul Jda:Sszikus müveltségü humanistára és nagytudásu specialistára \:all.
Gazdagon illusztrál'ja .<és dokumentálja többek között
a nitroR'én kör-folyarn;ata a \természetben", ,,anorga_
nikus és organikus anyagok eg)'!násba ,;alO átalkilása"
stb. a.lapté.teleket. Nem is az előadottak tudományos
\·onatkozásaira /akarok megjegyzést •tenni, ainiknek az
~ őadás helyéhez méltó nh;ója nem is kétséges, hanen1
1
e.gyes járulékos n~egálfapitásaihoz, pl az u: n. d~aliznnishoz Az előadó ezt a itételt, mint valami tenneszetrnÓzófiai lá.lap'tÖI\'ényt emlegeti, holott ez a dialeldi~~s
niaterializmus egJik saJ'kpontja, s mint ilyen, n!agatol
értetődően a. terniészett.udományi ·és tá1sadaln1;i rendszerekre, (aini szint-én egyike a természettudoiniányoknak) eg,aránt \.onatkozó főtétel. Itt helJes ltéven: az
ellenÍétel~- eg:Jségének hiv.ják„ Ezt a-i legész természéti
rendszert átfogó módszert: a dialektikát„ ~ nevezetesen
{iló'bb einlitett egyik szabályát, é_v!.jzedel{ Ota_ 1?-~gától
értetődően minden képzett lfelsófoku szenunar1un:-nt
iárt ifjumur.kás és értelmiségi .egyaránt ismeri.
Kár hogy tudása. és képességei folytán mév, i;;olua
hivatott' e~öadó anuyha elmélyült kl1asszici~lá~~lhl'lll. hEog1•
tulzottan !ragaszkodik a holt nyelv ·haszna ara oz ,1·re
Hanak latin idéze·~ei és .a közlemény utáni nén1et fot'a
· 1 ·•
] ( ') nvélvei1
ditás Holott a folyóirat cun1 ~p1an az, ~1;g?
·
~
\álasztották neinzetközi érintkezés :icelJabol
Dr„ KEMÉNY GYöRGY

E:gési sebek gyógyitása
örökös problémái a az orvosoknak tvti"".~e~
óta folynak ki,sérJ.etek, hogy e ba,lesetekk~l Jaro
kínzó fájdalmakat miként ~ehetne a mnnmumra csökkenteni.
u gy véljük. jó s_zolgálatot ~eszü1;k vele; 11a
a sorazatos kisérletemk erndmen:y;el~e:1t . k.ozoliük kar társainkkal, hogy ha az __eges1 felul':tet
baleset pillanatában, vagy kozvetlen utana
Collodíummal ecseteljük be, rövidesen, --:: pei ·
cek alatt, _ jelentkezik a _hatá_s, meg~zumk ~
fáj dalom és elmarad az égies kovetkezteben fel
lépő hólyagosodás !~- .
. _, .
Figyelmébe aJanlJuk az orvo~okaak ,is "
módszer kipróbálását. mert eddig_ i;em1g;en
hallottunk ró.Ja. hogy a Collodium. hatasat, on1~1l
• · · sebek első segítségét. alkaJmaztak
az eges1
Márku'
volna.
-

a

Felhívás az előfizetó1lhÖz ! Igen soknn, ugy :3" sz·~k-·
szervezeti tagok, miD!t a gyógyszertárak n~~ h.atr83;ekban .-annnk az e1ő-fizetése1mél Nehogy kel?.'obb nekü.nk
tegyenek szemrehányást, ha feles1eges k"lt
o s égmegterho
·...
"lésse1 érvényesitjÜk k'-öveteléseinket, .arra 'kér·1uk az elofize.tést eddig még be nem küldő kartársaik~t, ~o~ az
1 4()2 számu postatak,arékpénz,táti befi?.ietés1 waml.ánkra tartOJ;áaukat fizessék be
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A GYóGYSZER:tl:szi

A népi kollégiumok
felvételi pályázata·

1\'Iinden gyógJ szei tári alkalma.zott fo" problémája
nrost,.
. . mi!yen lesz az u1·. J{ollekti· v szerzo"d,es, n1ennyiv{'f
Jav1t helyzetünkön
1

" Eddig n1ég nem . kérdezték meg véle1nényünket er ~
r·~I a . husunkba vá2'ó fontos kérdésról Ezuto'n sze1·etn.em figyelmeztetni a tárgyalókat a inegkötendö k Il 'l"
üi szerz"d"
o es ne'h'anJ . o1yan pontjára melyeket r·r· k
hogJ · kifelejtenek
'
' e un •

° _\-

A gyóg:rszer iárakhan dolgozó seg"édsze1néI;rzetet
"~-~: sérel~n11 1érte ~a multhan . mikor a kollektil szerző_
dcs~k~t al'any~~Ianul kevéssel, ugyszó:ván se1n1nivel sem
eme,tek.
me
-· az o„ ..erdekeil{et,
. Ezt
\ • konny"n
„~
, g,t eh e·tte'k, 111el't
azoknal„ a itar~yalasofrnal senki sem \éd e A. legu1tóbl1i
j'~ ..Gyogyszeresz"-ben oh.'astuk a Sz8kszervezeti Hire\:
\Ozott, hogy az Intéző Bizottság már kii' e1ölte a t' ,
yal'asok a t !Vezetőket~ (de
,
arg
a segédszen:iélyzet képVise· őj·.;
nek nem adtak helyet.
·
".. ~ közJ,ekedési segél,y kérdéEének JlJntos ftisztázását
kcr1uk„
Ne fordulhasson elő. a~ f!Z ano1ná~ia
"J J t„ •
. ., a1. Hl, edd"lg
r:a un { ort.ent A ,seg~dSzeniélJze.~: Jnnius .J..-i taggyülé_
'l:;én az .eg:1k !el~zolalo (a többiek élénk helyeslése közben) kerdest. ;ntezett a jelenl1evő .:intéző bizottsági taghoz, hogy m1ert nem fizetik meg minden patikában az
n~~al~la.zo!t~knak ~ közlekedési t egé]y~ 1Vannak ~lI~
nestl{otnyek1 dolgozok, akiknek fizetésük t0-15 · .'
J"k't t - .
·
·
szaza_
e. a. , eszi ki a közleliedési lkölts·ég1 ~Az illető véi.telen
na1vitassal
·
· me1 t
,,
. . felelte , hogy ő ezen igen
cso d a'lkoz1k,
o az.t ~rt•:e hogy ezt mindenki meg1iap,ja„ Terinésze(esen
m_eg1~erte, hog:r a legrövidebb időn belül rendezi :>zt '·l
kerdest, - Azóta várunk, niem 1·'.örtént ~emmi
- ~nyeges kivánságunk n:1ég, hogy rend·ezzüli a mun_
k~·~do~l:a~ a, patikai rnunkakabátok kérdését A \beteg_
b1z1os1to 1ntezeteknél dolgozó ka:-1ársaink abban
rencs' l l
b
a sze, es te J·ze\ en vannak, hogy kapnak i111unkakabátot
~~s szak1n~i munkások, kikneli: munkaruhát kell visel~·
n1o_k.~ m.unkajuk minőségénél fogva, kapnak ~ linunfraa~otol 1nunl<a1uhát. Nen1 jogtalan tehát a 1ni l<Öletelé".
sunk sem, hogJ· a imunkaadó szerezz~ be a niunkakabátoka~„ ·-=- _Eddig a liÖpenyek mosatásához sem járultak
hozz~ l\..aptak ugyan hivatalos uton szappant a gyógy_
· :::zel',tar~k tulajdonosai, abban az időben is ntikor óriási
n:hezsegekkel l<üzdöttünk a szappane!Iátás terén, olyan
c:lra, ~ogy a patikában szükséges törlőruhákaj és ka_
~atokat tiszt.ántartJtassuk
Ez nagyon helyfs volt /de
~gen sok helyen az alkahnazott piszkos kabátjának 'n~in
!Utott . ~a az \Intéző Bizottsághoz n:ientünk panasszal,
az n1eg1gerte a segitséget. Azóta várunk, eddig méonem történt semmi
""
Ezeket akat'om csupán sok n1unkavállaló nevében
az uj lkollekth szerződések 1negkötése előtt az illetékesek figyeln~ébe ajánlani

11 gyógyszerészet közegészségügyi orientációia

A Népi Kollégiumok Országos SZÖvets' ,
iek
· t"b
t
·
ege.·
1"k k e1€
.
.
' e e. ·a1toz6 Pá1Jai. Pa'r1'z F e1·ellc
M~dJ ·us Koilégmm fehételi pá yázatot hird t . ~ .•••
lyázhatnak
elsősorban azok~ az oxvos- vagy
e · Pac ·
'
gyógys~erész

pályára készülő r:épi származásu fiuk 'és 1ál1yok<
alnk mmden tEhstségükkel és tudásukkal el '
rad o.tt k"'ozegeszs:egüg.';rünk
'
· ma.
pr oblén1áinak me,g·I,
t.~._a\
' , ' a. l 'e:,s n1ego 1<lásával akarják :Szolgáilni a.
p1azva1 de·n1{}kr áciát.
,
Kollégiumunk az ország első medikns szak'
i{Ollegmma. amely tul a kd'égiumi tagság' an
. IJ't' '
ya_
\ll e_ a asan. gondoskodik a szakmai tudás elm'
lvitété_r~l is; _Az 1egyeterni előadá.'.3okon kivül
szakm1111szt,enumok, kurzusc k, előadások, Jaboc
ratG11umok szakköny,:tár seb. megadJ'ák a Jeh .
t'" ' t
·
e.
DE'ege , hogy a Kollégiumból kikerült orvotsok
alapos felké:szültségükkel a magyar társadalom
hascnos és tudatos tagjai legyenek
•
Lehetőség.eket nyujt a Kollégium
ta1rnlmánvntalu a is, A megfelelő nyelvtudás elrn játitása a Kc1légiumon belül nyelvtanárok
segit'ségével történik Minden kollégistának
legalább egy idegen nyelv tanulása kötelező.
A ko!légium épülete a J<linikai negyedben, az
Ana tón1iai I11t.éz.e~ köz.sléb211 van.
Kényelm·es
szobákkal, tágas társaigóval és jól berende7Jett
tanu 1óval rendelkezik és teljes ellátást bizfosit
a Kollégium tagjai szfmá1a (Napi há;nmszori ·
etkezés, mosás ) A Koilégiumnak saját sportnálváia van
·
A kollégiumi dijak a kollégisták szocialis
helyzetéhez mé1ten, havi 5-30 forintig terjednek
Felvétel előtt a p:ílyázókat egyhetes felvételi táborra hi,ja be a KGl!égium vezetősége.
melynek időpontjáról é1 tesitést küld
Felvételi kérvényhe'Z csatolandó:
1 _Érettségi bizonvitvány, vagy ni.áso·lata.
NAGY LAJOSNÉ gJógyszerész.
2 részletes önéletiajz,
3. bizonyitvány szülők vagy eltartók anyagi helyz,etéről
·
HlRDETö!NK SZIVEg FIGYELMÉBE! Hirdetés'1
A kérvények benyujtási határideje 1947 .
dijaink 1947. január hó l-től a következók:
julius hó 25 .
A boriték első és utolsó olda1'án hasábszélességben
1 mm 2 50 forint
·
Cim: Pápai Páriz Fu enc Msdikus KoII€A boriték be1sö részén has:ábsz.iélességben
gium Vezetősége, Budapest VIII, lJlői-ut 80.
1 mm 2,-· forint
. Várunk benn·eteket, rnagyar é1 tel1niségi
A lapban lé1·ö hirdetéseik: hasábszélességben
1fjuság!
'
1 mm l 50 forint
Apróhirdetés, legfeljebb 3 sorig 20- forint
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kollektiv szerződés elé

a
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1

Kollégiu1n Vezel;ősége,

~t\. i\Iagyar Gyógysze1észludon1án.li Társaságnak 1947. évi február hó 14-én tartott ülésén előadta

DR„ MELLY JÓZSEF egyet ny. r,, tanár
A gJÓgyszerészet története a messze n:ultbau az

t' or\,oslás históriájához kapcsolódik A történeti en1l'ékek
~-··.'és az azokhoz füzhető ell{épzelés szerint a (bölcs \öregek,
·~:..' ma.id a paporvosok gyógJitásbell tevéken.:rsége nem Ie.}.·-_hetett 1nás, mint némi r:negfig.} elés, !tapasztalás, ~lala

::::·;111~nt misztikus, rituál~s szertartásol{ keveréke. Müködésük során a ter1nészetben .talált és hasznosnak bizo __
i) gyult gyógyszerek .~zárna időnkénh lassabban vagy gyor.
·,, sabban szaporodott, il'1etóleg a szkeptikus periódusok·
ban valószinüleg megfogyatkozott Bizonyára igen hosz ..
szu periOdusa lehe.:ett az orvoslás történe.tének, anlikor
a. l"pel<UY'áció ·iaJapján nyujtútt gyóglszerelés szinte egJértelmü ,.olt a g}ógyitáss'al
Az eg) ipto1ni lnü 'ura Kr e„ 4000 esztendővel tnár
\'hágzu~ . i!.z te,gJipfr.01ni papor\'osok gyógyszerei közül
bizony nJég n1a is sok szerepel a gyógyszerészetbt>Jt!
herba ahsinthii, SciHa maritima, hyosc1an1us,. sth AJ_
kalmazásba vették ők :1nár a réz_ és ólomsókat is. Tii'„
f\OS nevek a~att ittá.k
rengetegül hosszu rece11tjeilíet:
oldatok, f{ásák, kenőcsök, tapaszok, csapoli, vagy beön·
l:ések formájában.
Az indus S u s r u t a orvos J{r„ e. a 4 század
.végén vagy az 5 század eliején szanszkrit nyelven
>:'.--gJÓgJszerészeti Uzalununkát irt. Az irott e1nlékek sze"" rini 760 növényi gyógJszert is1nert, sőt ásványi t~1edei1ü
gyógyszereluőí is tudot't,
Már osztálJozni tudta a
gyógyszereket: hashajt1ókra, iájdaiomcsillapitók1 a, iz_
gatókra, füsszentöine··
Kinában ősidők óta rejtélyes ne\ek al1att szeiepeL
t:ek a gyÓgJszerek. A régi kinai orvosnak is kedvelt
rendelési for1nája volt a hosszu recept, A régi híres kinai füves·· (gyógysz-e.r-) kön~rvet állitólag Sin_Nung
kina.i császár itta. l\íinde'll valósz.inüség szerint már é\'-·
ezredek ó1ta voltak !Kínában 'gyógyszertárak
Hippoluates közel 500 évvel Kl" e. nagJ on sok gyó_
gyitó eljárást és gyógyszert isniert, Sok fennmaradt
művében 'vagy :300 növén;ri,
állati és ásványi eredetü
gyógyszeit számoltak össze ·Érdekes, hogy ezek közül
sok indiai vagJ egyipto1ni e.redetü, sőt több rendelése
szinte ugy hangzik, ntint az Ebers_papyrus 'szövegei
A.z alexandriai iskola empiriliusai a Kr. e 3„ században sok uj gyógyszfrrel gazdagították a gyógyitást.

Tudjuk .azt is, hog~ ó'k má1· képes füveskönyveket szer ..
kesztett e.k„
Galenus vagy 130 esztendö\:el Kr„ u. m::Í.I szintén
-elég sok gyógyszert alkalmazott Sőt irt 1nár a gyógy_
szerek vizsgálatáról Celsus Aur·elianus Cornelius (f'- Kr,
U· 50-ben) nagy n.1unkája 271 :rendeh.ényt sorolt fel
Az a1 abok ugyancsak kiváló orvosok, gyógyszeré_
szek leh-=ttek. Bagdadban Ali Monsar kalifa idején, a 8'
században n~ilvános J"gyóg)'"Szertár 1nüködött
Az arab
uralon1 idején Cortlobában és Toledóban ugyancsak
g.l óg) s;ertár akban szolgáltattali ki gyógyszert.
A középkor elején ra gyógyitás középpnntjai: a ko·
!ostorok„ Itt találjuk a legjelesebb cnvosokat és gJógyszerészeketi,. Hosszu ideig persze egyszemélyben A l<Özépkori el~ő officinákat term,észetesen .a szerzetesek ál_
litották f(>.1 Nag)On érdekes, hogy emlékeink szerint a
kolosto1okhan orvosi tanácsot ingyen ad)ak, a gyógysze_
1ekél't azonban fizetni \kellett. Rogér, Szieilia királya
1140_hen li:e:t rendeletei e1nl1ti először a szabálJOZ'áS
.sikjáu a gyógyszertárakat. Elég megbízható doku1me.n·
tun1ol< szerint Itália földjén a 12. században iuiár olya-n
gyóg·Jszertárak lehettek. amelye]{et stationariusok,
aPothecáriusok vezet,tek. Francia földön pedig a 13. szá.
zadban már aiülön gyógyszerész-céhhel ! alálkozhatunlt,
ameiJ eknek e~ég szabatos instrukciói vortak Német föl.
dön -- ugy látszik - először· l\íünsterhen, 1246··ban WiJ.,
Iekin nyitott ~patikát,. Lassanként ··ehát sokfelé szapo„
1·odnak a patil{ák, sohszo1 ol_yan 1nétlon, hogy orvosok
nJitnak boltot sok.sok rekessz,el, ahol azután gyógyszereJ{et álultak lErró1 a sok rekeszről szár:Ínazik az
apotheka elnevezés is.
A 13,. századból azvnban már poziH\ abb hazai en1„
lékeinl< is vannak A Budai jogkönyvet 1244-ben kezdték
szerkeszteni Ennek 102„ pontja „Von den Apothekern"
cin1ilnel eltiltja, 1hogy a gyógyszertárban rőfösárut tart··
~anak Ebből az időbó1 PetruS phJsicus et: apothecarius;
budensis ne\:ét ismerjük, Petrus még orvos és gyógJ·szeréSz egyszemélyben. Egy '1346-ból szár1nazó okirat_
ban azonban mag-ister Gekn1inus. eg;v másik, 1352-bő!
:szánnaz·óban ~lilagister Zereehen szereJJeL Ezek neve
mellől már hiánJ·zik ·a physicus szó. valószinü tehát,
hogJ ezek az ~Jtóbbiak n1ár c~ak f.!'YÓgysz-erészek leh·et·
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pörösködtek és a pert meg ís nyerték s ennek al~}):j·~~~
el kellett .ísn1erni, hog~: gyógj·szertár feláUitása a·- ~tai'':i
bad királyi városok joga, ICésőbb is -csak a városok be,:;;:
leeg,J ezésé."el adtak jogos:i.tványokat a főhatóságok.
·
P„ 18. szá~adig tehát a patika csak elvétve n~agá:ii~·;:
tulajdon., A magántula,jdonban \olt patikák eredefé\;
azonban mégis 'ti 16 századig nyulik vissza, amikOl-",
egjes főurak 'udvari gyógyszertá1akat lét.esit:ettek 8 -.aJH
szaken1berek kezelésébe adták. A jogbírtokosok késoöl/'
bizonyos összegért a jogot átadták a. gyógyszerészn~k/':
inert a jog nem „ad personama szólott ;Ezek voltak_;ii;·-:
első reális vagy radik8..lis ,jogositványok„ Az 1729. éY,: -ben elrendelté_k a patikák Összeirását s ennek nyOn:iQ.:
1799-ben kimondották, hog:;· olyan patika, ame1Jnek en,j
ge<lélJezésí okiratában az „a<l personam" ldtétel benn_~:-
van, iel ne1n adható és ne1n hagyományozható A 'többi
patika reál'jogu fés n1agántulajdon
Az 1727,. esztend&-:!
óta azután már- a gyógyszert árvizsgálat is rendszere~-„
sitve volt„ Az akkori helyzetet jellemzi, hogy 1747-hen„,
SO nyil\ános és magáng;rógysze.rtárat, valantint 24 es~--,-.:
kiid.t győgJ-szerészt il'tak össze.
A 18 század végén azután v·égeté.J:t a ;gyógyszeré~··.,- '%.:
szek céhszerű képzése is A INagJszombatban 1770-ben _,~
fel állitott egyete1ni orvosi fakultáson büsh~nt kinevez_:'.-- ~
ték Plenk .Józsefet a 1nateria 1nedica, a gyógyszertán · : ')"
tanárá, á, de az ·orvosi kar íeladatliörét a gyógyszeré.sZ'.'':;t1~
.
",„,,:;;
képzésre csak 1772-hen Í-€rjesztették ki.. Ezzel ·azután:-};~;..,
hazálliíban is \ilágosan és úkadé~1:dai vonalon is e!külö· ,::'.~
nült az orvos /és a gyógyszerész hivatás.
'Ú]~
Az uj gJógyszer€szké1>zési rendszerrel egyidőben uJ :--'-'.t
j_gyÓgJ szer tári m·üködési lSZabályzatok is hatályba lép~-, :-,~~~
teii Az 1774 évi szabályzat szerint !l\.iagyarorszagon .::~,;\
1ulajdonos vagy provizor csak olyan személy lehetett,' ;:._~.;.~
n.id a meglizsgálást1 kiállotta„ A Jelöltnek latinul ~ellett ·'-'~'
tudnia, hogy az egyetemi előadásokat megértse, mert -,~:~0'!
az egJ etenn e chén1iai, botanikai, gyógyszeris1nereti. el6~ :::.;Jf
adásokra bejárhatott /Számukra ott 1eg;ré\'es tianfolyam -';iy_
volt rendszeresitvie, amely alól azonban sok esetben fel
111entést is adtak. A gyógJszeré,sz mestervizsga tárgyai_:botanika, gyógyszerisalleret, gyógyszerészchénüa és-:-,
gyógyszerkészitési gyakorlat voltak A vizsgabizottsák-,''
az elnöklő dékánból, a botanilc3.. és chémia tanáraiból S.
a gyógyszer·észtestület líéi ,elöljátójából, imint kérdező'„
hől állott. Az 1806-bau meg.felent második r:atio educationis rendelkezése szerint az előirott tantárgyként: his~.-,
toria natul'alis special:is, 1chémia, l)Jotanika vannak fel~
sorol\'a. Az 1811-1812. években a testület elöljárói hei;;ett a természetl'ajz t.anára vizsgáztatott„ Az 1813-ban
bevezetett vizsgarend szerint pedig la jelölt líét gyógy~
sze1· elkészitésére, valantint el111iéleti vizsgára volt kö •.:
tel1ezve; 'növénytanból, gyógyszerismébó'I. gyógysze1'~
ché111iából és tern1észetrajzból
A helytartótanács 1827 -ben megint kímondo'tta, „-,
hogy ezeníul csak személyes jogosit'fány adományozha- _-:-~:~
tó Két esztendővel lkésó'bh :ezt isn1ét szigoruan n1egis · ·
mételte, kihangsulyozásával annak, hogy a haszonélva.
zetet az özvegy és a kiskoruak szátnára biztositani kelL
Ha a patikusnak !llen1 volb örökös-e, akkor· a patika be„
rendezését elárverezték A sok szigoru rendellcezés el!~~
nére mégis sok dijazás ellené.ben történt patika átruhá~
zásáról van tudomásunk. tlts tugyanebben az ídóben a
~yógyszez·észeket ujból és igen szigoruan eltiltották a
gyógyitástóL
A jelentékeny számu adat
Ján sikerült igs bemutah1unk1 Jtog.i. a. gJ akorlatban
az akadé1niai képzés síkján is núképpen l'ált szé.t at ';-:·-

tek.
A karthauzi és johannii'a házakban bizvást nag.)obh ,számban rnüködtel\_. offifinák„ Pozsonyban a vá_
rosi patika 1310-ben filyih 1neg, Kassán, Bártfán. !{ör-·
möcbánJán ebben aZ időben azonban egyutta! trné,g cukrászdák és füszerkereskedések is voltak ·a patikák
A 15„ száz.ad !\égén ú1egjelenik a tört.énelem szinpa_
dán a nagy orvos gyógysze.rész fottadal'már: Paracel_
sus. Pantheista„ vitalista. occultista, alche1nista, emPi- rikus A g} ógynövén;,rekben a quintessenciát keresi„ Sok
fáradságot szentel a generális panacea megtalálására.
Paracelsus félredob.ta a hosszu recepteket s '.egyszerü
fé1nes gJógyszereket alka1nllazott (vas, antimón. ólom,
réz). I<"eUépése TIJ omán hagy váito·zás köietkezett be
inég akkor is, ha mj esznrehirdetése csak hagyon nehezen
talált követőkre„
1\Iagyarországon Den1kó Kálmán érdekes közlése
s1,erint már jobban beletekinthetünk a 16 századbeli
patika ,'belsejébe'. F'ennmaradiJ ugYanis l1596-ból a lőcsei
pati~a átadási leltára, é}Jpen arról az időpontl'ó~ a1nikor
azit Ar andia Ágoston doktor átvette„ Megtudjuk belóle,
hogy rnilyen hosszu · jegyzéket képviselt az akkori
gyógysze1tát inventáriuma„ Abban a korban persze soli
n1ás patika is müködhetiett az országban, de még fetes_
szá1nu vándorárus ij::, közremüködött a gyógyszerek szét.
osztásában

A 16. és 17, században azután az ~merikából hozott g,yógyszerek gazdagitották a patikák \inventáriu11:/3.t: a chinin, a guajakfa, a perui:Jalzsa1n, 1a c'opaiva
balzsam, a. radix ipecacuanhae, ;stb. Az uj és hatásos
g.}ógyszerek éI"thetően ~növelték a gyógys:r,er(á1ak for··
galmát. A városok igréiieznek ebben az időben a patikák forgalmát szabályozni 1Az el1ső ko1110IYabb szabá_
l Feidinánd
IJozásI"ól szóló emlékünk 1552-böl való
idején 1nár országos szabályozás lép él'vényhP .1564-ben
Az Ausztria és l\.fagya1·országra egyaránt érv·ényes rendellcezés sz·el'infj pa.f.ikát csak az .vezethetett, aki egy orvosból és két gyógysz-erészhől álló bizottság előtt \jzs_
gázott, resküt tett, hogy lelkiismeretesen dolgozik, a
n1e.ge11gedeitn.él <:11agasabb tárat nem kél', orvosi rende1et
nélkül gJ ÓgJ szert nein ad s é.rvágást nern rendel és
nem végez .A.z orvosi (hivatás te,\tát a gyógyszerészétől
mind hatá~ ozottabban f;zétválik A gyógysi"erészek kép_
zé!':e csak céhszerű s az előirt l'Ízsga leté}•ele 111ellett is
szigornan n1eg van szabva a 1>atikus működése, hiszen
rendelet 1irta elő, hogy csak olyan gyógyszert hozhat
forgaio2nha, a1nelyet orvostanárok megvizsgáltak és
1negfelelőnek találtak.

A 17. században, közelebbről l16'78-ban kelti császári rendelet szel'int a segédekért a mester ---volt felelős„
Az ÖzlegJ provizor· tartása mellett folytathattia az árusítást
/-iz u.,i 1·endelet egyebekben a patika n1egfelelö
berendezését, í~sztántartását, a gyógJszerek elkészitésé..
nek módját, sőt a gyógyszerek \izsgálatát [s előirta. A
vizsgálatot a dék&n, 3-4 orvos, 2 gyógyszerész tvolt
A 17 század közepén trülföldön
köteles végrehajtani,
már hivatalos gyógyszerkönyvek is n1egjelentek: l"=>á_
cizsban 1638-ban, Lille-ben 1640-be.n, .llfagyarországon
csak száz évvel későbben; 17 45-ben jelent n1eg Pozsony_
ban Torkos .Justus tfári.os n11iive.
A 16 és 17 században azonban még kelés a polgári gyÓgJ szertár. Ezeket is a szabad 1.-iráJyi városok álli_
tották fel s alkalmaztak vezetésükre fizetéses gJÓgJ"SZer:észeicet.
Felügyeletüket a városi tanácsok l'átták el.
A 18„ században a helytartótanács, sőt a király 1is több~
szür· _111egsértet~e ~ ;.árosoknak ezt a jogát, merti gyógy_
i.:.ze.rtári jogosityányoka~ adoinányoztak. A városok ezért
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:,_· ·
és a gyógyszerész hi\atása '.és hogy a gyÓgJ-'SZe·· ességtó1
_::-.-orfoS
· l1ivafása miképpen emelkedett fe1 a k'ezmuv
·
:.,:- resz 1 de'nliai pályáig rv1ost már· azért !kell llröve.tnünk
az a \.a
-r
k'
tika J"ogállásának alakulásái1 és a gyógyszer.esz ep~.
tt' pa
·
•
-·
·
iielleg~
és iendjéf, hogy igy a patika közegeazsegugy1 ",
·~
, ~ k megerősödését és a közegészségtannak a gy~~ysze.·
1
? ~ 1~épzésbe való bekapcsolódását n1egfigyelhessuk.
·_.reSZ'é ' k •d '' ..,848 .
A h1agJ ar szabadság ~negszütet ,sene 1 e1en, J.
atikát uiint közegé-szségügyi intézn1ényt, a ke..
ban . a P
'
' meg d„bb
eskedelmi t1árcához
csatolták
Annal
o ent„bb
o ,
~og) osztrák l'ende]et 1850_ben az oszt1áii é~. ~ ma~y~r
cr ógyszerészeket
egyaiárit az iparosok koz-e so1~z1,8'
:;: :""Y A
tra'k ul'a!om 1851-ben term~szetesen UJbol
;'.„ be.
z osz ·
•
d'f
'.):,:: - "dea'lta a patikajogokat éspedig is1net az enge e ye<- .revi
kit't 1 k
-zési okiratokban feltüntetett ,,ad personan1'u
e ee
,~:_::: alapján„
,Az '1851-1852 tanévben isn1ét uj tanuJrnányi és
'.i'-:. •gorlati 1 end lépett .életbe. Az uj rend a jelölt szám·á_
:,.-SZI
•
• •t • t
}'"
'.<:;:fa a ghnnázium t,négy osztályának elvegzese lI'. a e o:
de azt :azután elsőosztályu !érdemjegyekkel A tano~c1
()klevél
megsz;erzéséhez hazai 1•atik~bt ~n két év:g ~~~lett
i'
-: niüködni. Ezután kö,,etkezett a ke e,ves egye enlii a~
-folvan1 az első é\·ben: ~nine1alogia, botanika, TZ~o?-0g1a,
~ásodik évben chémia és gyógyszel'észet tantar·gyak~al. A ,.izsgar.end ekkor azonban nem változott meg 1Ez
a rendelkezés '4lliíotta be a doktori tanfolyam és. f~ko.
zat követel.trniényeit is. A doktoi:i fokozat ~lnyerese_hez
háronlé\es tanfolya1n volt előir'\a: az első evben 1~iin:0,.
ralogia, botanika, zoologia, a második évben ;h~m1~,
gyógyszertan s 'végül a har1nadilr. é~ben is c~emi:a e~
gyógyszertan tantárgyakkal A masod1k dokt-0~1. sz1go~
tatnál a jelölt a tanár felüg~felete alatt che1naa.1 anall_
zis végrehajtására is köteles volt.
, •
,
Az 1849. esztiendőben 1nég részletesebb es atfogobb
szabályozásra került sor a tanuln1~nyol: és .a s~igorlatok
tekintetében egyaránt, Az uj \szabalyozas lute11eszkedett
a gyógyszerészn1esteri és gyógyszerészdokto~i , fok~z-arl
e,11ye1ésének felté,tele.ite. Az első évben IJhysilcat, :m1n~1:aiogiát, zoolngiát; batanilcát, szervetlen és. s~erves .c~~
mlát, gyógyszerisme1etet kellett hallgatrn es h~t1 I_Zl
' ában chémiaí laboratoriumi gyakorlatot
elvegezn1.
OI
'! zooJog1a
"b'l
Az első elméleti szigorlatot: 11hysikábo,
o'
nli'nel'aiogiából,
botanikából, a gJakorlati szigorlatot:
fiéi g)ógyszer :előállításával és ·egy chémiai el~mzéssel"s
a második elméleti szigorlata~: gyógyszer~sme~et~?l,
szervetlen és szer,,es chémiából ,és gyó~yszeresz~t1 to.r_
vénJ tanból kellett letenni A gyógyszereszd.oktol'1 fok~•nye>e'sé"'"z 111éo eg~· tolábbi esztendei Iaborator1~
za t e~
)-lv
""
•
"
hn'l e
nnri gyakorlatot kellett elvégezni.
Az ~Is~ _e : e 'l
'l' a és egy további szigorlat: két chem1a1 muveszo 1\a as
•
l"t
iet elvégzésé"el, szóh~li előadással és dissertat10 e o .erje.sztésével volt kötelező.
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Igy érkezünk el szemiélődésünk $orán a köz~g.ész
ségügyi alaptör\ény: az 1876:XIV,. tc. megalkot~sanak
idejéhez, Az uj törvény most már határozottan- kimond_
ja, hogy a gyógyszertár iközegészségügyi inté~n1ény é~
nrost niá1· a gyógysze1·ész hh-atását is védelm~be ~es~i,
amikor megállapítja, hogy gyógyszert fogyasztok reszer·e csak g~ógyszertári jog él,·ezetében levő g~yógysze ..
r-ész illetőleg szeinélyzete szolgáltathat ki
'l\lindezek eUené1e mégis csak a 35.985/189? y„ K ..
1\1
delet hozott változást a gyógyszerészkepzesben.,
ren
, - .
t'ly
A
· rendelet előli:épzettségül hat gimnaz1unu osz a '
z U]
'
('
] t"
külön
illetőleg polgári iskolai végzettseg ese en · a m . . „bözeti vizsga: letételét kivánja ~eg„ A g~akorlat1 1dot
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Weiss Ma.nlréd Rt.
bádogáru osztályától
BUDAPESTi

IX„, MARIASSY-UTCA
TeJ,efon: 136-218.

hat ghunázi1niui osztály elvégzésénél három .évben, ére~
, . '! k't )évben szabta meu Budapesten es Kolozsv -·
seg1ne . e ·
·
"
. J 't -t tt A
:rott \a rendelet gyal{~rnoki _tan;f~iyan1ot1 _, e es; ~ „a ..
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Fen.. o'xid sach, 10%
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Gy6gyszerészek Szövetkezete Kft.

BUDAPEST

Cv alatt nén1i liépet• nJerhettünk már, rugy, hogy az
u1ániwnhasadásról és a neutronok hasadást előidéz.ö
szere.péről se1n szólunk itt részletesebben. Csupán a
vát"ható· technikai fés gazdasági fejlődés irányára és lehetőségeire ldvánunk nélll-i fényt vetru.

ATOMKOHó
Fej~ödés i.n1utatkozik már az ato1nkohók ·é11itése te_
r·én is, de elvileg: Ie.egyszerüsitve és jelképesen még
mindig az oakridgei atomtelep példáját tartjáb; sze1n
előtt

Ato1it1{ohó alatt olyan üzemet értünk, • n1elyben az
atomok átarakulása önálfó láncr~eakcióban niegy végbe,
miközben h~111as energiamennyiségek szabadulnak fel.
De mit !értünk láncreakció \alatt ? Olyan foll·an1atot. ~elyben a kezdeti termékek iuiár maguk siettetilt
a folya.matot. Például a tüz terjedése is önn1üködö
láncreakció ~ormájában történik: -,csak a csücskét kell
meggyujt.ani egy il papirnak, hogy akár egy, egész pa.pirraktá1 lángrag;ruljon tó1le. A lavi'naképződés is szem-·
Iéltetö példa a 'láncreakció elvének !m.egvilágitásá1a,
1

Központi iroda, Üzem és rendelés felvétel:
VII., KIRÁLY -u. 67 1. EM. 7
Telefen : 421-926

Steril kötszerüzem. Ca11primalák. BelegApolási cikkek
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Ilyen, a tüz terjedéséhez é.s la'\'inaon1Jáshoz hasonló
folyamait megy végbe az aton1kohóban is. csakhogJ ha.
sonlithatatlanul nagyobb !;;ebességgeI, erővel 'es átala·
kitó hatással

,

A reaktornak is nevezett atomkohó leglénJ e:_resebh
részei: az atomalapanyag (az 11,. ábrán: U) és a n1otl(1„
rator (M )„ Megint két uj fogalom„
Atomalapanyag céljaira pél4ául kitünöen be\ált n
rudakba présel't urániun:1fén1, mely -az urániun1 külön„
bözö" fajsulyu változatait f_gyesiti n1agában Jó ke\e ..
réknek bizonyµlt: O. 7 százalék U-235 és 99 3 százalék
D-238, :valamint u..234, ez utóbbi azonban , UJ'omkban
A modera;tor (M) a neutronok meglassitására
szolgál~ 1niáltaJ jobban teljesítik afomhasitási szerevü
ket 1\Iint n10deratorok: grafit, az u„ n lnehéz viz /:::1
beryllium Jönnek elsősorban számításba

„-::_-:_-_-_-__________~J

száu .~2ó
.\:--•{eno1
" z1·1\ uzeme
..
- 't - tekintettel,Ia .halált
jelentő
.
de a \gam1na_
reaktor·neutront
-~:;ugara.k , lekfrzdhetetien
vesze_ yere ~·
A Iá~ncreakció fo1,:ta1nán az uránium1udak (U) . ,·:··
'. l ·'t
zel niég nem meritettük lri.
' 1J1 2.gesz
,
~·
rean:
anyaga io h amosan fe1me1·egSzenek.-'
·',nb~Pl
es! e \·e ez
. __ ,
. • ó
-.. ~o.
t
k ho'11ak fontos részei n:;eg: 1. a k1gyoz
roppant hőmennyiségek e1\ezetésérfH n1egfe1elő Jbereíi
Az a om o
, '(W) ~ilelyben
:,:>
-"
_,
1
'b
• olt höeh;ezető berendezes !
,
•
z-ésekk~l gondoskodnak _4._ kadniiutnot vagy 11o'r.
-~.•.-'c.so\ekl\."- a raz
" l•oztett1 fe'm áramlik; 2. az egesz
if l d ·1- agy om = · '
elc1r<.t tartalmazó neutronfogó iudak (NF) is a .1-táz, o..
beburkoló grafit_reflektox (R),
,a
':>reakto1. om o.
l· t ~,·sszaverí es 3 a védopancel
badult
neutiono
~a
"
.
.
·
kisza
. ·
„ .1• t elzár] a az ártalnnas k1sugar za1
(P), !ne.ly a ku v1 ago
!Az anyag.. és energia átalakulási utja.
soktól
• . • . elv et tartják szem
h.
To"bbé-kevéshbé ezt az -epltes1
I és olcsóbban dolgozó ko 0 előtt a nagyobb hatásfokk_~ .az atomenergia ipari hasz.konstrukcióli: is, inelyek mar
nositására irán;\- ulnak
lágÜI' biíl_

n

;~ eb~.;

NF = a reakció.. és h6szabályozó neutrqnfog-Ó'k
W = a liőeÍvezető iberendeZ!és
R -- a neutronoikat vi:sszaverő LÍlektoI g1afitbu1kolnta
P = a gamma-SU1ga1·:ak ellen , édő pá111cé'Lbu11kiolat

B = u1ániu-~nbánya: az érc kite1nrelése és e1őkészi~~Ji
H = u1 ánh1n1é11c fel<loJ:gozáE:a félnmé
U = tísit:;i.:'
tuániu1n 1 = a t'1szta urán'iumrudakat iés hasad~i té1:'„~--:;
mékeket elő.állitó ato1n:kohó. T = a keletke;r.ö hőniellY~-{~
11yiségct haisznositó -hőtu11 hina. és G = a villa~noSiS-á'wt<
t0111nelő g,ene1·áitor
S = szep2ráto1, ahoJ! az uráiiiunx:.}i
rudak további kezelésen ine.nnek át Az itt lkeletik:~z1:~
plutoniurn a 2 szá1nu nto1nkohóba kerül A íll:a•si'thia'c:Q:·k;
U_23'5 e1válnszLására a „sükei-" u_33g_,1-61 a JT fa.jSury~::c_l
eJvála.szt-ó üze1nben tö1 ténik A 2 -szá111u ato~kQihóbá1l\~
kei.etkez:ő roppant hő,n~1en11yisé.ge't a hozzákapcso'.t T-G;
tu1,bogeneráto{ has-Znos.l•tja,

Ha. most az ur·ániu1n és a grafit megfelefő tiiszta.
ságban; kellő mennyiségben -és g'eometriailag kedvező
térbeli c~oportositásban !ie1ülnek össze, a láncreakció
azonnal rnegindul, inert maga az anyag, illetve a vi.

szabályozást szolgálják: 1n1in-él .mélyebbre me1ülneli: ezek:_:~~
a 1udali a- reakl"o1tön1bbe, annál el'Ősebb fékhatást _gyu.,:t ,·
karolnak a 1eakcióra és a hőfej10désre
Természetesen az atomkohón lse szeri s6 szá1na ·a-;_-;
különböz{i önmük()dő bett>ntlezéselniek, hiszen 10-i;i\C
ldlon:étel' távolságból kapcsolótáblákról irán~itják €~-\~

·-·---=======================::::.
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1itás 1endjét.
6 Az igazi szabadság utjára, vezethet,i az-,•.e1nberi_
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'Y-1
.
a gondolkodás·
7 Beláthatatlan távlatokat nyithat
nak ~s a mü,:észeteknek
s. l\1inde.'nen fdiadalmas k od o• erővel ttöltheti n1eg a
tertrészetjog erkölcstanát.
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szik vagy megnehezítik'·
Az atomenergia végtelen távlatokat. nyithat 1neg
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az emberiség elOtt -- a iólét és
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Alosztályi közlemények
A társadalffii fejlődés tÖlvén.l„szerii és természetes
folyamat, melynek betel]esülését lehet \késleltetni, de
n1egakadályozni ~oha. lgl- vagyunk a szociálizmussal [s,
rnely az elrnult korsz~kok utópista eszmei síkjáról a
gyafror la.fii 1nnegvalósulás felé /tör előre A szocializrnusRaI imár az ókorban is találkozunk Plátó müvében (Görög fi:Ozófus, Kriszt e. 424) Innét eg;\: bizonyos fej_,
Iődésen megy keresztül, egészen a felvilágosodás ko·
r áig, Ezek az utópisták, Mórusz Tan1ás, Furié, Sen SL
mon, Véitfing és a többiek látták a flársadahni_ egyen_
liiÚcnséget Ezen, írásaikban ugy !akartak váitoitatni,
hogy tetmészetes erkölcsi 1ábe.széléssel és példaadással akartak hatni az uraTh:ódó társadalouw:a, hogy ezf
az egyenlőtlen társadalmi helyzetet megváltoztassák
De a társadaln1i fejlődést, inint átafakitó erőt, még
nem ismerték, - ezért ellnek gyakorlati illl!Ódját nem
tudták megjelölni, igy gyakorlati értékük sen1 vo~t.
Ma.rx Káro·Iy volt az el'sö filo~ófus. ki a fejlődés tör.
· vényszeriiségei'~ felismeI·te é,s a n1odern szocializmust
tudományos rendszerbe foglalta.
Marx a mindenkori társadalmi átalakulást Jfonnáló
erőket kutatta, figyelte a tár·sadalomhan Jévö ellentiétes

osztályok egymásra való kölcsönös hatását és a t·enneIési viszonyoK-!változásainak okait„ 1'!s fgy az oknyorno.,
zás n;1ód.szerével rájött arra, hogy a tár·sadal1nak fejlődési folyamatában az á:talakulás formáló ereje a 1rúndenko.ri tennelési viszonyoktól függ lEz a termelési
viszony a technika behatásár:a a rtern1elési eszlíÖZÖk
fejlődése folytán jön l'étre Mi'ndig az a ~ényeg, hogy
.iuivel ite.r:n'jjelünk. iEz az a hajtó erű, amely 8 társadal.
mi átalakulásokat a fejlődés {törvénye szerint ujból é$
ujból létrehozza és megváltoztat.ja. Ennek a na.gy és
örök fej!ődési folyamatnak a .ibeÍ;eljesül~vel jutunk el
a szocializmus n1egvalósulásához„
Barátsággal

P:tRCSI LAJOS ISTVÁN, laboráns

'

Szakszervezeti hirek
Közvonti vezetf)sé.gi ülése , alt a M . M Sz Sz sz,ak:;·zervez,eibének Az üléSen Gáspár Árpád elvtárs elnökölt
A tárgyso1oz-a.t legfontos:ab:b pontjta az uj kollektiv
!'>zerződé's tárgyialása volt, amellyet Köves főtitkár elvtá'l s ér:: Cs§szár eh~társ '1smertet-c;ek
Kossa Istvám. főtil.iká:r elvtárs szé~esk:örü isrmertetőt
adott az augusztus l-én 1érvié.nJ,~he kerülő uj <ko1JeldivSzerződése'k1·őtl.

Bennünket közvetlenül az érd~kel, hogy az értelmi:ség egyik legfontosabb munil\'.!akört betöltő heJy'é'n, ia
legmegfelelőhb öérosztályo'kba kerü1jenek„ Minden ~e~1,
\agy hasonló rüze.mi csoport. munkavállaló képviseleúe,
kéizvet1enül tárgyalja le a komektiv béreket a munka_
ndói é.1·deke1tségekkel Szaks:z.erveze'türik Íntézőbizot~\Sá_
ga 1nár most megkezdte inforimációs tárgyalásait, hogy

l'dejé~ eljUttaSRa a mie'gegye~ést a Szakt,anác:shOt, jó~--'-'

-

WF

ideig ta1 t6 iuunkaválla1ás esetén mind'en alrtő~tött
váhaigyá:s végett. A kész és elfogado'rt s·zerződ'ést kiar<_:/'
hónap után 1 fi'Zetett mumk.wnap jár_ A szab .sai~. o
társaink lapunkb&l rövides-en megismerik.
_'":-:<
. ghatáro'Zásánál a n1,unkavállalónak egy vagy
l>_b
• · iue1
" · e: /b eszaim\'-'
• "a-·nido •
A Szak--tanács álláspontja, hogy mindenfajta tuló~-)::' !_<· wenkaadónál eltöltö1t szolgaJia.t1
ziás ·- el<t:ekintv-e e~es, a S.zal;;:tanács ·á'l-Vail. engedélye-:
r-.J)l~hogy ha je~enlegl munkaadójáruál 1legai1~b~ 1 ~:e
zett esettől - ·me,g.szünik, a tö'bblletmunkáihoz uj mun~ :'
n aJkahnazásban -akkor az: előz,Ő munkaadonál e!l'tol'Q'a:Il
'
„
) b
„ •tan..
kae1őt ke1l beáilitani. ezzel is enyhülni fog a fenye,geW:
,-, -··nt szolgálati éve~bő~ 3 év (tehat 3 nap
es·z:arm ·,
innukanJélküliség
, -.d6i
_to v<:>! ev
,
tán
5
év
4
éven
tul
pedig
a
teljes
sz-0l;~au
"
Az ülésen kialakult legton:t,:osaibb állláspont az V()lt,
}ati idő beszámitand6,
, . „ ·
hogy a SzaJks7..ervezetek a Magyar Nemveti FüggetJen_A fiatalkoruak (í8 ·é'\'ffi1 aluJ-ilik) s zaibadsag1de,Jet a
Régi Frontba tOmöiült pá1ti0kkal együtt„ a legelszántab'b:-,:
,- 8.680 /1945: 1\1:, E. s.ziám:u rendielet szia:bálroz.zia.. ~zt aZi
kiizdelmet "indltják meg :áz árak Ieszállitására. A több
idő.t a szi0lgiáJati év Icis·zámitá:sáná~ figyelmen lkivül ken
:fizetés. a nagyobb jU'ttatáSok mi~ sem é1ne'k, ha ai-_ :~_
hagyni.
árakat nem tudnák ugy ~leszálilitaini hogy a dolg'Ozók.;. _-::
A fizetéses :s1z.abadságot a murnkáltató JJehető~eg
:ruak a mJegélhetésükért to!V'ábbra is a maihoz· hasoni6
I, ·roájus 15 és szeptemb-er 15 !köz·ött adja ki. ha az;onban1
küzdelmeü kellene folytatniok
az uzemmenetben: ennek 'hátránya mutaitkozll!ék, u~ az
Az uj, bO'sé:gesnek igiéikező tet1nJés az árak leS!ziáL
időpont kérdésében a mu!ljkáltlltó 1é:s. az' üzemi bizott_
HtásáJhoz módot is nyuj't, de hiányzlfk a beLgé'rt drákói
ság, sz-ükség esetén a bizaLmiJa!k bevonásával Jtó:z'ÖE meg_
rendelkeziések végi e!hajtása, a1nely a ::.pelrn1áci-Oi márr~
,
egyez,és alapján dönt,
mán: elvise1hetetlen 01rü1etét megÍ-ékez.z.e Re..."'TI!éilljiük az
A bizalmi egyé.n jogköre. A bizalmi a murrkavál~
uj poiitikaii fortlula't ehhez is im'Ódot fog nyujtanL
M;'
Ja.ló m,eglbiy.ottda -és mint ilyen tartozik m1 eg~,á1:szt.áb:át
Le kell irnunk, m.e1t e1re még nem vol't ·példa.
a Jtill'nJ{áltatónifül, 1]]etöleg amna[k megbizOti"J'anal be,]~
.Hadd mtaradjon meg az utiókot sz!á.1nára.„ önök a'Z!Zall a
1en't-eni Csak az a biz!almi Ismerhet? el. a~ ~zen m 1 ~·
kifogás'Sal tagadták meg egy kar>tár surrik fe1mom.d!ási
nőségét az; iHetékes iSz.akszel'vez,et lga~olvanyav~l lg;„
idejének kifizet'é:s1é.it, hogy a kollekti' szerződés niem je.:.
-0J1ta A biz almi sze1né1ye eJJlen: la munkalt.ató az illetie~
lent rm.eg a hivataillo.s laP'bani. önöknek tehát nem e!l'ég
zkes ,szaks1zervez1etnél
·
f ássa! élhet·
indokolt esetb Bn ,_.
'l\.l og " '·
Szakszervere'ti Tanács·, 'a M. M. Sz.. Szaklsvervezete
A nunkálta'tó a bü~a1~it a kolJel{tiV ~szierzodes és a
Gyógys:zerés·z szakoszt:ályánark hlvata1usság:a. ö:ruölk OO."Il
ru~J;:a,válíl·nil'ó érdP-Jreinek védeJ1me iköiül kifejte.tt sz:i.elégszenek n1eg a sz.a1kSiz<erVezet lap,j ának lés a :m.ii
1bályszerü
~
•
•
' á!b'l
t~vékenJ'seig~
mtatJt
a'J la&
o e 1 nem 1bocs'at·
lapunknak közlés'éVel
Semtmi1snek tekintik, ilt0;gy 37,
h·ati·a és 1egyéb oíkból is csak .az,. illet:Jékes s-1..akJszieiveze.:
egész szaikmában fizetik a koJIPktiv _béreket, s•emmisn:eiK
·
• • b'r
hoz'Z1áj.árulá:S·áva1,
!kivéve, ha nyeresegvagy;,.
o' eredo
,„
a gyógysze11é1Szi 1é1'dekeJtsegek hásos megá'JJlapodáisát.
büncsel,ekmény v~lgy a 1nunkáltató vagy felekis Vf'..ZetőiJ.
Ila nem egy teJd111tély·es k:lö'zillle'LJről volna szó', isziinlf'.e el
vahimelyike clJ~n tettleges bántaJ~azást követ el Eib~en
se hinnők ezt az é1 teJ,metlen bujócska-játié'kot a feltmon~
az esetnen azon11a1 ,eJboc-sáth!aitó. azonbaru a szakJSizervedá:sJ idő kifizet.éséve1 Minde,gy h<;igy ezt a közüietet
zet eriől azonnal értesitendő.
_..,_ _• • - - - ' : .
ptlJ:ana.tnyilag J o,in't_uak hivják-e, vagy n1ás betilikb&!
:illó közület tagadja_e 1ne.e: a koU/f.Jctlv _bért De hogy
vatald a koHektiv-szerzödés létiezés·ét vonja kBt&égble',
az még nem fordult elő a s·zaikszPrvezeti élle'tben. Pedig
már az,t hittük, hogy 6ráJk klé1dése csak a véglleg~
m~gegyezés sz.akosztályunk !és a l~özüJ\etek között Erre
kellett következ'tetnünlk: a régen húziódó, de viéjgre. ·~~g:
értéssel biztató tá1 gyalásokból Tévedtünk. És ini mié'gis· hisszük, hog-y rövidesen megoldódik. ~f<e1t ezy 10:íakenőcs
(gán_gyógysze:rtárat akláx· rendö-rblrós·ágilb.g ~s lkén!S7~
trlthetünk a kofilektiv„Rzerz·ődés betart:ásá1a '.Mit tegyünk azonban egy sza;botáló kÖzÜlettel? 1\tÍondjálr m·eg; ,
öntik maguk, mondják m·eg a közületek: a szruksze1 vezeti munkások fbetegbizitos1t6 int1ézetei meddig . kerüLge-. ,
tik m~~ a sz:aks·zerveze'ti munkások kollektlv .,,sz.erződé~
IS'ét?
(sz.)
Szabadságidö, A t&"zaib'adságidő végleges rendezéséig
a következ.ők alkalmazandók: 6 hóniapos :foglallkozt-a:táS
után 6 muiukan,ap fizetett 5:Zabadság jár, mely havonIDént
az eltöltött munka után 1 nappal emie1kedik. ugyh-0gy
1 évi Íoglalkozitatás után a szabadságidő 12 munkanap.
1 é\" után a szahadságidő mluden to>-ábbi é-.;;· elteltével
1 nappall emelkedik 25 'munkanapig 6 hónapnál rövi-

~--~
töi.

1

1

1

[01aunn mife

mellett már az

fuoutrtn fart!

Igen tisztelt Kaxtáraaim!
.
E.mlélkez'tetni ki.várrom önöket, hogy mmdeiiféle geimyes sebekre, FURUNKU~US?KR~
kiváló hatá"11 a FORTI TAPASZ Sajat erd~ke
ifi.en ajánJj3. vevőinek, kik hálásaík lesznek er~,
egyben for gallmát növeli és a Jegnagyobib !hasznot
bizt-0sitja. BÉKEBELI MINŐSÉG!
Egyszersmind felhivom :nJb„ fi~e1mliket, h~gy a
mindenféle bőrbajra kitünőeDJ bevált ICH'.fHYOL_
SALICYL KENöCS, towbbá Rabüferrin 'stlne "s
. ,NN<r6ny°"'"'eil:tia
fluid (Mentő· 1balzsan1)i
e arsen'
vn... ' ""'°'"'"'
,
Ba-B'tillo SYJ:UP isniét kapható a gyógya1 una;?;Ykereskedőknéll és niál8J..'11
Ka1tánsi üdvözlettel:
ER:tNYI LASZLó gyógyszerész
Dia.na gyógyszertá'r
Bpe.st, V~I, somogyi Béla-ut 5.

1

·-----

1

1

1

-
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Áfonya bor
Asthmolysin inj.
Posterisan kúp
Posterisan
Alsol crém
Tinct. Ferri Athenstaedt
cum et sine ars.

lúl-~kue.s.kedó4

kodáttan
az

FELHIVASI

„Certa"

. ~H~atól

mtfT.f'f.fJ'8éf&eh
k~!

r.u.a

Egly antal:
A buldog patikus

Nem 4,udjuk ismét, miért ér bennünket a ttagy ti~Z·
-tesség, hogy nllinclgyakrabban foglalkozi~ velün~ a ~oz
vélemény. Dr. Losonczy Adám orvoselvtarsunk igy ir a
Világosságba a könyvről:
. .
Háron1 férf~ és egy tasszony bonyolult szer~l~1 h1s-·
tóriája, Sulyok patikus boldogsága1 e~~' ~szon)'l. elet I"e,..
• e egy beteljesületlen szerelem tort enete - , vagyt
:geny,
ami.t akartok! S ha az olvasó eléggé figyelmes, n1eg az
1

is megértheti, miért kellett ezeknek a kiagyalt sorsokn~k
igy összetalálkozniok - csak egyet nem ·é.rthet meg ku..
iön m~gyarázat nélkül: ndéiit „boldog patikus" ennek a
egénynek !a cime? Hiszen ez a sors, ami a patib_usnak

~ii"utott

a sor·sot'

ez~

eg:ráltalán nem szükségképpeni patikussors,
ugyanigy lepergethetJte vo1na egy miniszter1

tanácsos, vagy egy tejeskocsis is.
Az olvasó 'kifejezetten patikussoI'sot, patikusboldog.
ságot vár e cim után s végül kap egy bonYolult, lányo··
kat. asszonyokat bizonnyal kOnnyekig megható történetet, amelynek h"Eég az a hibája is n1egvan, hogy azt az
P:rzést kelíi a megfigyelőben: a téma nem volt előre
megalkotva, a bonyodalmak bás közben születtek s csak
lazán függenek össze, egyik ·a másikától ugyszólván, természetellenesen születik„ (Mindazonáltal szór·akoz~ató ol·
vasmány, lesznek, akik le !sem teszik, amig meg nem
tudják, miért is boldog ez a patikus ?•
.
..
Egyet azonban még /komolyan meg kell Jegyeznunl\:
felesleges ma, ebben a szeretetnélküli életben ava~~~~an
kozom·
k ezekkel a szeretethez nyulni s „,mint valami
'll "tla •
bösizü orvosságról''
végere.dményként mega ap1. ru,
hogy nem is a szeretet, hanent a megérté.s a fontos.
;Nem igaz! -

mindig a szeretet a fontas, mert csak a
szeret et veze thet el a megét· tésig ·-· kedves, boldag pa•
tikus ! (Ui 'Idők l• odalmi IIntézet kiadása.)
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HIREK

roofeji.i" kartársakat a leggyorsaibb menetben
egyenjogusiisa a többi teljesjogu gyógyszerész;'

szel.
A„ nyári hónapok aiatt - sze.Pten1be1 15-ig .___ sze1·kesztőségünk l_l:en1 tart. hivatalos ólát.

UJ GYóGYSZERÉSZDOKTOROK A budapesti Pázmány P<iter Tudományegyetemen f.
évi junins 28--án rle Antoni Marietta, Bánywi
Károly, Király Ilona okL gyógyszerészeket
summa cum }aude, Fülep Tibor és Horvát U\f.
Zsuzsanna okl. gyógyszerészeket cum laude, f.
lv julius 4-én Kovács Dászló okL gyógyszsnés:tt
2umma cum laude gyógyszer észdoktorr á avatták
Hadifoglyaink napr.óLnap:ra tömegesen ~rkEznek
haza és ·a megfeLe·iő intézkedések 1niegtéte1e után azon_
nal ~ovábbutaznak sze1etteiik ölelő ka1j1a1ba. Eddig
szai~"ZerveZetiiniknél 4 Qroszoxszágból viSszaté1,t ka11tá1SUhk jelentkezett A.-zonna1' qnegkapták. a·z ideiglenes
fuunlravállalói engedélyt„ ·- Természetes dolo:g, hogy a
napokJhan megjelenő uj igHZ~Iáisi l'endellet aLap}án ők is·.
i:.razoJ1ás.i eljárás 1allá ik·eiülrnek. Mert enélki11 p-:ilyánkon
senki sem1niJyen fo:tmáb.a.111 munkát nem vá1Ja111'.lt. (M„)l

A „Magyar l(özlönJ" 1947. é\i julius 6-i sz:.imábó!.

· )!:Iőfizetési dii'
.1 hóra

Carbargon

15,- forint

Negyedévze
45 - forint
Halálozás. Dr„ Menyhért Vilmosné fő.orvos neje ,t}
évi junlus- 29-én elhunyt. A inegboldogultban lVIenyhé?{ -;: Falusi .törpe gyógyszezt.ár·aknak·:
Vilmos ka1tá1surrk -édeS'an} ját g:y ászolja
- 10 ·- forint
1 hóra
'3 hóra
25„- forint
Há1omé\eS teI"\. A n1agyar k-onmiuntst.a párt gyógY,~:
Szakszez
vezeti
tagok:
;szertári dolgozóinak 111unikabiz-ottsága elhatározta, (hó ;ti/
1
7.- todnt
1 hóra
ieljes hitével és ere jé, .e1 belekapcsol6d1rk a ma_gs'a-~\
hóra
20„forint
3
:gyóg~ s·ze1 észet háron1éves te1 véibe.
Ennek _sz.ell1emiében_ ·;
postaitakarékpénztári
'CSekkszámla
szám; 1402
P<lsö.sor:ban a N,€:pi 1\.olJégiumoik ingjen gyógyszerena~ · f;
tásáról akarnak gondo$kOdni Elhatá1oz'ták, ho,g-y eit'.:i.:'
tervüket a há10 1néve.s tervbe beleépltik és annak k'eí-ef
téhen fokozalo$·u11 ~egvalósitják
A szoc. dem r:rá1·t Központi Gyógyszerész Csopoft-s "'
4
é1 tesi ti ta.ga jaiil:, h:ogy juJius 2_töl ,augusztus 6'-.'1g seru/,
;•:niféle ősszej'ÖYetelt vagy taggyrüJé:2.t ne111 tart
A központi ügyeletes :szolgálat: Palace, Iűi( ein7
d ü 11-Lig.
.
ös.sz1ezető·ségí: iil:é-sre éries.iué.'St .u titká;r:ság küld. ,
1

Colleiid ezüstöt tartalmazó
adsor beáló képességü szén
nulákban,
Foghuzásnál helyi érzéstelenitésre

!..-----··--------------~~·:-

. .

:'lból aika:1 kü1fö1d11e uta,zni (haz·ah:ivó 1Jevél,
egészségi állapot .im:att
-~. ~
té!n orvüsi bizonyitvány is csato1anido, va... zas ese
" k
„ ·
g·"tási
" ) V1.déken az eJo;.DfO' U k:OZ.Jgaz
:-' ~ njo.g1• ren d ez.'='s
. 'l""'
gi•
d.
ki a utlevelet Budaviesten az. a l\a;:n..
{iil.tóság a .Ja ·
z
- ' .. ··
',
al· tt
.. , dö1ségl utle' élhlv1Jtala,
E,o-tvo'.S-~~
i.sz~m
,1
: . FéJfogac1~· iszoc:nbat lnveteilJev.el 9 12- g

:nfe l:~::Íásra,

:'l:

7„

1

:~~t

niunkufo'özvetitő

tu~o1nkaa~J.::

1

kiké1ő

1

Lll11Gl~t

~--y-::1:.é;;

„·a::

terve ~.;i,da'sookgat·

1
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1

1
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Supergen
tabletta és pulvis

G ógvszertárí jog·adományozások, A

A f'öld1nüvelésügyi minis'ztér a népjó.1'5ti' miniszterrel
egyPté1tőleg 105.273/1947 F. M sz-ám a::att 1niogerng12lL
te lhogy a Chinoin G-yógysze1 és 'r.egyészt-.lti Ter 1nékek
ujpf!'Sti oé;g HZ áhaila előiállit_Ólt „Papaverin
G,}'ára
Clünoin ad us \et" nevü 0 25 g hat6a11.y;1got 'tartalinaz5
ÁHásnélküHek saJ.á.t érdekükben 1'elentkezzenek nyit:"''
·
1 1!'"adások Debrecenben.
Tudon1ányos és gya.kor a 1 e -o · ·
,
gyóg~:,.; ~,erkülönlegességet 1 db l'Ü keni es ai1npu1~áhan
\'ántartásuk
céljából a
os·ztáiyunko11,_:_-_:-''.
Debreceuben hJólllapok óta rendszeres „
dobOZüllol\:éUIÍ: 10.40 toriTI.tos ifogy:ao·1ztói áron a 100 OODA munkaik(-J'z\etités független a .sznksze1vezeti t;aigsáét;:__;;;f és o· • korlati előadá:ssoroz,at folyik. Az eJoadláso
19:312„, \(1.lamint a 49.0:00-ltl39 F. l\t[ ·sz á1nu rPnde,]1°t- - r-ót telrát nem tagok js j(lentkez·hetnek Csak: olSa,1(_·. .·>'.f
l:'>Ytl
E
··1e-i; 1 elyí csoportja ren_
ben foglaltak heün'tásával', állato1\osi 1·e11delésre, Jdzá_
gyesu'
1,
•
., .~',
munJ„a, áll alól. t!U<lunk elhe1yezni, 1uég Jdsegités1·e is, ;'."·_i; : Országos
.
M Gyógysze1ész
·a
Gi ógyszieré.!>·z.tudo~na11ry1
Tar:s~1siag
.tá.l .
i'Ólag g~ ógysze1 tá1nk utjá1~, fo11galon1ba ~1oz:hassa A
,
A
"d
'k
k
,
k
·--.:'! dez1 a
agy
r
.
„.
,
~,.
-a n :1 ny'tllánrtartásba feJ van veve.
v1 e ·i a:1tama ·_:;f;
t• , ·aJ
A tu,.J:onián)O:S rész vezeto,Je e1s: ::sz.11üe
k
l
fogyasztói 1eJarl"ási ár])a.n a fogy;a:;;:z1t6i árcsökkeiités és
· ,,,·, ,'llloga
.
u
·
·1
k
a · erü l-' ti munkaközvethőnél i.s jei1entkez·hetnek. A _j~·>-:,4
· d rusav
d
„ do'i'a- di· Mikó Gyula egyetenn ny1. v r
1oa , ·
nz elöirt fo1.gaJin11k1dó mái be11t10,g~1a tati'k
(10'5 273.·
-e>
sWl
ar
e
"
"·
J,en'tkezés l>l)Stán is be·küldhet1ő. Ha a 1uunkaadó név: >;:
•
tt ·.
yietemi gyó:gyiSzel tár vezeto!Je„. A
1947„ Ili, 2. F. 1M, sz·án1}
0 aanml"'YebgBJ.1: főleg Lux A mold, .Majs Lá:szJ.ó
sze1 int ;ké1 JÓ , i:t"t:akit a inunkavállalók k'özüJ, ugy azt :,:·::-_,;tana.di•
1
~ (ren ez·ose:g,
:=
·
·
h y
.meg J\:eill irudokoln'ia a
levél be11,
ha ·mindig'
Pincési LáB?..iló ieYékenykednek, a:t
RÉGI RENDSZE:Rü GYóGYSZERÉSZEK
né\sz-e1ill't
ifcö1ténik
a 1öké1és, ugy a iná1 régen n1Ullka·
• , ' al
f
gJa
az
e.oa'
·
,
Az egyetemen most vá,rnak egy kultuszminisz, k Ül lévő. ka1társak so h asen1 i.ud nanu
, k e111e1yez·ke dn1-•. >.·.>,:__· -.budapesti
.előadóik
megluva:sav1
„ .o [nagy
' é r de.kliődéSt
ueJ,
_
,
t
.
a
megl\epot:!n
teri rendeletet, amely kimondja, hogy régl
mái pedlg elsőso1ban ezeke~ kiVánjuk elillel1ez~.
"·'.< :-.változaitosabba enni,. a , , ·d • "désre
jelle1nző, hogy
gyógyszerészi kiképzésre az eg.)'etem csak 1947.
f.bren ta:i:tani, E1re az er eldo
~ .
~ 'lJ. I·ó
~
.
_,
'r.o·,
l·ai
szeptemberig fogad el jelentkezéseket. Ezzel
d
Népbi_r, ósál{i hirek. F. hó '3'-án tárgyalta mása .J.O·
minden debrecien1
gyogysze~e~z, a'- „ ,munJ..,ava
.".
~;a a„•
ugy látszik, veglegesen fe' akarják sz8;mc.lni a
kon dr„ 82 ász Tihamér gyógy;..:;zerész feJebbezési ügyédJ_<.-S akár munkáiltató, ineghallg.atja -az" eloadt~skt S.o.tpá;';át
légi Pendszerü gyógyszerészek frontját Ugyan.... ek akilk már i 1égellJ elhagy a
a NOT, an ~eJi dr 8:1.ász Tiha~11é1t az eHeue e1nelt vá~"--;}i·
a
1 •
JIDk lS e1JOllil 16ádásoknal>.:,
, ·
- ,
'l
városban.
csak itt közMjük, hogy ugy az egyetemet, mini
da.foér'c jog-t 1 ö~en egJ évi bört.önbüntetésre itélte.
i"i-'
beszelne~
1 iro a a
11rre van az: e
h
ógyszer észek
a .szakszervezetet, de különösen a szakszerve,. , . tud 0másul veszik az emberek,
ogy a ,gy
, ..
.
Milyen
okn1ányok
szükségesek
az
uíle-i:·élhez?
Fél·_:;_,:;~
.
_
..
,
,
.
k
t
doinányo.s
Vonatk-ozasban
J:&
' etet a felszabadulás óta ÍO'glalkczta tj a az u. n
hivjuk kmf .:.áffiaink figyehn-ét~ hogyha utlevelet akal'nalt:,<:' dolgoznJak, UJ,Jaeplt,ene
u
.
'k
,
é
,d
J·li
a
pat:LkUG'Oka,t',,
nemoklev·eles-kérdés, Ennek a készülő rnndelet
klvá1taui,
tJo" l'~lda, !hogy ne-"llcsa:k a ta: S'a r e ...
a következő okmányokat ke11 besze11e-.bn.i(>-k_: .
nek keretében erről is szó J.esz . Természetesen
l. Születés: i biz.onyir-ván)·, 2. Házassági levél, „i,.
• Ili'""
. "'·"\"·
. ,
A lM.a ar Gyógy.s~er Rt k'·
eri. az igen
olyan .engedményekkel, melyek méltók azokhoz ·1>égi \agy· a
Felhivas„
gy'
. ~kedjenek Resator re.
'lla.m1Jolcrá1sá<Yi bizo.nyitvány, 4. Fényikiép az
a kartársainkhoz. akik 2-3 évtizede megszakiutlevéJbe:, az illetékes
,., i·endő1ség
""'
, tlszrolt gyógyszerész. u1a~{at,„.s:1vei:;
.• nev
' e't, felbélyege.
l)ecsétjéviel, Budapesten
t lono orvos
tás nélkül dolgoznak a tárá meHett Akik meg..- cept ,esetén a gy6gy.szer, e
,
Ma aI Gyógy·
az 1lleréke1
állták a helyüket munkájukban, de a régi élet ház- és :tör s rendőr őrszobán [átta~ozzák, 5 lgazoláS a_, ;J: z~tlen lievelez6lapon az eJőállit~~.ce~gekl .„~ut ~~) közöilol
mostohasága és embertelemiége miatt máig sem vett 1'€::szt J'b~bizalmítól, hogy 1944„ má,1clus 1:9-től nem;>~ szer Rt Budapest, V., Sz.ent J.Stvall- o .. , ..
szerezhették meg diplomájukat. Igazság.asnak pecsét legy jobboldali 111 ozgalmakban Az igaz,olványon : .''.:? Ennek alalp.ián a gy;ár clijtalan orvosi m1iluat kuld„ (x)
en. né\", szül,etési hely és kór is fel legyea·. · '
tartjuk, hogy a népi demokrácia ezeket a „de- benne i.ün~:e t
"e, 6 Eg.<, valószinüs·itési ira't fs szükséges,,
, 'f
t tt e
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Szenh~tornya, 194

NEM SUGOM, hanem közlöm t ve;őrm:·
mel, hogy folyó hó 13-tól 27 -ig cégem kethet1
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F.-NÉ EISENBEIL ,MÁRIA
egés:z;5égügyi váll.
Vl, Paulay Ede.,ntca 21.

~fii. ,ÉVFOLYAM
. ~gy.ete1ui bei~·atások J\.z 194'7·--48 tanévre a gyógy _
tszeresz haI1ga_tók~ak foiyiamodványukat a budapesti
tud, egyet~m B•ólcsesze'i1 klarára ·kell ,benyujtaniok (fV.
Muzeum4t.orut 6-8.) A.Jugusztus 1-20-ig.
A kérvényhez csatalam.dók:
1. Születési ·anyakönyvi .kivollat„
•
2_ . .Ér.e,t.t;s.égi bizonyitYány„ (Akik nem a lillK)~st befe_
Jezett tanevben ér·ett$ég'iztek azoknak erkölc~i lb ·
·tvámyt is kell csatolni:)
i,;
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3 •tv,
Az e1tartó vagyoni ihefyz:etiéről "'r.:·zo'l-0' h"ly"·'t'
,. ·
~ H.ao osag1
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u1zony1

any„

4. Az e1ta1 tó lcö.mnnuk-a-vál~g cimén !hány cn1ap_
sz-ámbért fize't?
5 Tisztorvosi ibizonyitvány arról, hogy a f-OilYamodó a gyógyszerészi pátX~ra a~as

~„ J. KenézM: A gyógyszeriészlek szakszervezet!é:O:ek
lnz:arol~g csuk gy5.gJsze1~·s·zi k:épes]bésü munkaváÜalók
.
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gyógyi,.zerész népbixák ügykörét nemcsak á .'
hanem, a büntető ügyekre is ki a1karjáJk te _z. ~
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_ YS'e!go?-K 1eg oreben legkedvesebb magánügyük, 0
szÓ'rakozásuk kibő\.ité~éhez a1·árntanék fel s ,
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1871-től napjainkig
magyar ki~.dá!sból eg:, es rdaraboikat i~· ké:.::;zségeJ.en
szerzek. ValaszbéJy;eges hi'ányjegyzékre bŐ\'ebb -aj8,
t.ot 1N:osz,ek, Ta:.--násJ Dezső gyógy;szex\ész, Bud
Ba1 tók Béla-ut ,s.9,
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B„ Z Kisliundorzsrila: A mai sZiámunkba;n
nyugdi,jintéZeti cikrkre hivj:uk. fe] a f~'gyielmét

WILHEIM ARTHUR , ,Helio\s" kötszer
egészségügyi cikkek vállalata

közölt

~ lJ. Csávoly: Kár, hogy elutazásod előtt nem 'La
lá1kozhaltunk
·· ,.._...en napok:on at
, ha:sz:na..'
,. L=
o:vll f ont os ug_,.

Jan kerestelek A Gy M. IL..-ára i-> S:úükségem volna. Az
a bizunyos ~n fontos: üg,y s:em váratihat .sokáig mag)á._
r a„ +e pedig pes"ti é'lmén)71eid után
belefeküdtél csá\ olyi n1agányod:ba.

rmost

máT nyiilvin
(sz )

ii~ióSági·~ ·-A ható1ságl gyó;gysz~rtáraikat áHand6an
gyó:gy:Sze1ész- és szá1n:vevő-elJenÖl''Ök vizsgálják E'zekl1i':
a patikákra nem voniatkozhaiik ;az .a biz·onyos 40 s;zázia•.
lékos 3.dótöibblet. Ha .m·égis ki\·etet'uék. meg kell fe'lleb.
hezni,
l_ij
'Ügy,elet: Mi is tudju'k;, hogy az uj ügyeletes ibeos·ztás, külö:nöisen a lII. lkerÜletben., a terep telj"es isnl,e.
ret1enségére vall Olyan gyÓigyszer'Dá11aJ;: inispekcióznaik
kéth.:etenkint egyszerre, melyek alig ötsziázi méte 1 nyi távolságban vaMak 1egymástól Ez pedig nen1 s.ziolgálja
a ~özegészségügyet, de ellent;mond annal;: a munkásszempontnak is, mely ruNliakidején a né,gy,órás záráshoz
ragaszkodott. E1tié.velyednek a dolgok, h.8. csak ugy ka._
pásból os:ztjuk he a gyógy&zertár.ruk·ai„ iHa például csruk

ugy összepátr-osit,juk .a s~ent iLuk:ácsot az Ang~ya:lliail éa
nem gondolunk iá, hogy milyen ik:iözel vannak egymás_
hoz Tessék csak ki.~önni óbudára a 7-es, a 11-es, vagy
a 72-es villamo:ssial Niem áiit néha egy kis terep:sZ!emle
a közegészségügy ír:ányitóinlalk,
(sz)

Páskuj A„ Nagykőrös: K~í·ését előjegyzésbe vett.ük
fu'llint adódik :Valíami, értesitést k2üidünk

~

Többeknek: A gyógyszerész1 igazoló feleb'bezésh
tárgyalások a Népbiróságnát f hó i3_áv:al, a nyári szünet ta:i:tamára befejezödte'k
Ki\"·éve a már 'k:i.t.üzött
szünet: alatti tá11gyalásokat Uj tá1gyalási idő: szept.
eJeje. - Ujahban a gyóg~"$zer:ész_.ügyeket a Herpai-ta.
nács helyett a Biczó-tanács tárgyalja, ahol -a két gyógyszerész népbiIÓ ff'h:áltva müködJött, 1iínt hah,juk, a
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LAPJ A

Egy?teini városi g,J ógyszer tár jogtulajdonos 'tá'
keres C1m 1,a kiadóhivatalban

lehetnek tagjai, bérlÖ'. vagy tuI,ajdün!oS nem lehet (Szaktag„

szervez~tii
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forgalomba·

hozza:

Lássunk tisztán

Szakszervezetünk . lapjában egyre-másr;t
\jelennek 'meg cikkek, ;afudyek olyan látszatot
.. keltenek, mintha az e;gyes kérdésekben ii1agá,
··-· ~-----....;.,;; ;, nak a gyógyszerész·szakszervezetnek ál1ésfogla.Jóforgalmu falusi gyógyszertár házzal együtt elfi,'
•; Já:sát tartalmaznák. Egy szakma hivatalos iapCj.m a kiadóhivatalban.
.:_-.~
' •· jában a szierkeszt.ők véleménye r'end:szerint a
Vidéki gyógJ-SZertá1 bérbeadó
·• hivatalos álláspontot fejezi ki:. A mi lap"nnknál
taJhan
azonban nem ez a helyzet. Nálunk nem alakult
Bérlőt \ agJ felelős kezelőt llel'es
• ki ~gységes néze.t a legfontosabb szaikmai kértár. Ciru; Breruier Dezső Csávoly,
:•;· désekben é!l ebből a•z kö.vetkezik,. hogy senki
Bérbevennék váro-s!bn:n, ,.agy községben gy:óg
··.. sem tehet ugy, mintha az ő n.ézetei a l~ivatalos
tái1 al:;, nagy óvaclékJku1l Ci111 a ikiadóhlvata1ban „sür " ... állásponiht képviselnék Nem ,egészséges hely
jeligé1·:e.
·· zet de igy van. Ezért elérkezettnek láljuk az
időt, hogy hqzzászó.ljunk a szqnyegen levő kérG,) Ólfyszert·ár bérletet vagy társulást kieresekt_
dfaekhez, mert kartársainkat nem hagyhatjµk
Kiözv~titöt dijazü1n.. Gerő, Töröfrszentinikiós.
abban a hitben, hogy amit „A Gyógyszer ész" ben olvasnak, az szakszervezetünk kijegecese·
. dett álláspcmtja. Szükséges tehát; hogy megis,
mertessük kartársainkkal a má:sik felfogást a
gyógyszerészet 'egyes fontos problémá.iiól Ez.t
meg kell terfnünk azért is, nehagy a hallgatást
· bárki beleegyezésnek vegye és azt hihes•se,
hogy mindnyájan 'egyetértünk „A Gyógysze .
Megjeienik ha, ont a kert.szer
IéSZ'"ben megje1ent c"ikkekkel. Olyan sokan vaSzerkesztőség és kiadóhivatal:
. gyunk, .akik nem értünk egyet, hogy nyugodtan,
vn, Akácfa-u. 45. I.. 2.
: ..,
,
elmondhatjuk. a többségi véleménynek a.;Iunk
Telefon: 422-140
hangot ho.zzászólásm-Íkkal
·
Hivatalos órák: d„ u. ~ig„
Nem értünk egyet a „Szakmai króríika"
Felelős szerkesztő:
Felelős kiad6:
szerzőjén~k
sokszor· minden realitástól távot
SOMOGYI SÁNDOR
HARANGI SÁNDOR
álló egyéni néz,eteivel. Szerencsére a krónikát
Telefon: 344-311.
Telefon: 13~·
. )ró szerkesztő kartársunk is anegállapitja, hogy
\ .•ez a rovat az egy;ik -sz,erkeszt.ő különvéleméSze:rkes.Ztik:
SZÉKELY JENŐ .. e
É'S jónak látjai
nye a szakma eseményeiről"
MARKUS DEZSö
hozzáfüzni: „Ez a szakmai krórrika ríeÍh a csaL
Telefon: 422-140
Telefon: 162-806.
hatatlanság jegyében hivódott életre. Csupán
Laptun.ajdonos:
·
egyetlen
ember megnyJlatkozása" . JÓ ezt így
a M.. Al. Sz,. Szakszerv{'(let Gyógyszerész szakoszt~:-~i-f:
kihangsulyozni, mert ez.ek után senki sem gon. doll1atja, hogy amit a szakmai krónikában olvas, az magának a szakmának. az álláspontja..
De aláhnzandó azért is, meTt kartárnunk ,.megH.&ffmann József nyomdája. VII, Kazincey.e.t~ ,5; -~~~
Budapest, VI, Gróf Zichy Jenő-u. 37.
1'el:
Gyors és pontos kiszolgál3.s.
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nyilatkozásÍlli" szívesen öltik a,.;t a látszatot, /
mint!ha az összesség véleményét. :Bejeznék !d.
Megállapításait szer<eti egy fensőbbséges néző,
pontból ,,ex kathedra" megtenni, és szavaiban
gyakran mély iern<,zés nyilvánul a pálya. min·
den földi gond:ja, gyakorlati prolémája iránt.
Mi ugy képzeljük el, hogy aki ia gyógysz.erészet
kérdé~eihez szól, annak minden sorából kiizzik
a pályaszeretet. ai.tnak egész. lénye egybeolvad
a pálya jó' vagy ro·ssz sorsltval, kritikájának
szigorát pedig az. összetartozás é.s a so:rsközösség meleg érzéshullámai szelidítik 'enyhe aty,ail
dargatóriurnmá.
,
De ehhez az kel!, hogy évtizedek taposómal·
mában nőjjön hozzá a pályához és a tára meliett töltött megszámlálhatatlan év;ek őrölj ék
eggyé gopdolatvi<ágát ennek a foglalkO'vá,snwk
eszmei tartalmá.val és lényegével. Aki nem gyakorolta vagy 20--30 évig a gyógysz.erészi hmratást s aikinek nem tapadt S2íicvéhez ennek a foir
lallwzásnak belső értelme, az lehet kitünő [de
ológus és Lehet mestere a dialektiká,nak, de a
szakma lelkét sohasem fdgj a tudni megérteni.
E~t látjuk mindazoknál, akik mostanában lázas
kapkodással igyekszenek I1efo1m~rveket kovácsolni hogy valószer üt1en és naiv elképzeléi;e.
ikkel 'izgalomban tartsák vagy legjobb eaethon
megmosolyogtrussák a szakmát. De hiába a fen·
sőbbségcs kinyilatkoztatások, a pályával való
lelki közösség hiánya nem pótolható semmiféle
stilu.S-ötvözéssel és szavukat senki sem fogja
egy uj szakmai orákulum megnyilatkozásainak
tekinteni.
·
A ,,Szakmai krónika" gondO'latai távol á\.·
lanak a gyógyszerészettőL A mi foglalkozásunk lényegében az egyéni munkán alapul, lfr
, atásunik természetét a szükségszerfuség alakitotta ki A gyógysze1t oda kell vinni a beteg
közelébe, hogy ha szüikség van rá. el lehessen
érni.. :Ezért vannak a gyógyszertárak szét.szór·
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