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~gy.etemi beirat.ások Az 194'7---48 tanévre -a gyógy
tszeresz hallgatóknak foly>amodványukat a budape.Sti
tud egyetem B·ölcsészetl kiar:ár.a ·kelJ. .benyujtanriok (IV
Muzeum-ikörut 6--8) Augusztws 1-20-ig
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A kérvényhez csitalam.dók:
1. Születési ·anyakönyvi kivollat.
• 2.. .Ér.e:tségi biz{)nyitvány (Akik nem a ffi1!01st befe_
Je,zett .tanevben é,rett:ségiztek azoknak erkölcsi lbizonyitvainyt is kell csatolni..)
. 3 . A: eitartó vagyoni ib.e1'yz:eöéTől ~zóló heJyllllltósági
b1zony1tvany,
4. Az e1tar tó
sz·ámbért fize't?

i]-.Jö:zimnruk-a-vál~ cin1én !hány
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5 Tiszto1vosi 1biz~~yiivány arról, hogy a fJ.l;Yamodó a gyógy:s'ooriszi pályára alikalmns.
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P.. 1 KenézM: A gyó;ryszer~észie-k szakszervezetlél:iiek
kizár Ó!la;g csak gy6.g.1t sz.e1iés·zi k:ép:es:iJbésü mru:n!k:aváÜalók
tehetnek tagjai. bérlÖ', vagy tulajdon'os nem lehet iS·zaki;;zervez~i

tag„

közölt

~ lJ, Csávoly: Kár, ihogy eliwtazásod előtt nem 'ta
láJkozhattunk
,
'
,. 1'=
o:vll f ont os ;;,~.n..
"15J' uel!J napokon at ha:szna_

lan kerestelek A Gy M !L„-ára is szükségem volna. -Az
a bizonyos Ígen fontos: ügy sem vci.Datihat .sokáig 1ua:g1á..
r a„ Te pedig pes'ti élményeid után

beJef.eküdtél .cs-á\olyi n1ag.ányodba.

most

már nyi1lv:iu

(sz)

ii~tóSági: ·-A ható1sági gyógysze.rt;ár;alkat álJ.andóan
gyó:gy.sze1ész_ és szán1:vevő-el1enő1 ök vizsgálják. E,zekl12i
a patikákra nem voruatkozhaiik az a b~z·onyos 40 ~zázia•.
1€Jtos Rdótöihblet. Ha ,m·égis iki\ etették, meg kell fe'Ueb.
bezmi.
1_~

Ügyelet: Mi is tudjU1k1 hogy iaz uj ügyeletes ibeoisztás, különösen a JII fketÜletben, a terep teljes ismeret1enségére vall. Olyan gyó:gyszer'tlá;11aJ1:: inispekcióznak
k'éth:etenkLnt egyszerl'e, me!lyek alig öts:zázi. métei'llyi távolságban vanm:aik: 1egymástól Ez pedig n.e1u sz.olgálja
a ~özegészségügyet, de ellentimond annak a muDJkás:_
sze1npontnalk is, mely ruNliakidején a négyórás záráshoz
ragaszkodott, E1tévelyednek a dolgok. hi csak ugy ka._
vásból osztjuk ibe a gyógyszertárakat. Ha például csaik
ugy összepár.osit,juk ,a Sz,ent iLuk:ácsot az Angya'llatl é:s
nem gondolunk rá, hogy milyen ík:iÖ?.el "i'iiinnak egymás_
hoz Tessék csak ki}önni óbudára a 7-es, a 11-es, vagy
a 72-es villamo:SS!al Ne:n állt néha egy kis terepsZ!emle
a közegészs'égügy irányitóinlak.
(sz.)
Páskuj A„ Nagykő1ös: K~t·ését előjegyzésbe vettük
adódik :V.aliami, értesité.st küldünk.
~

ll!."'llint

Többeknek:
A gyógyszerészii igazoló felcl>bezés1
tfiligyalások a Népbiróságnát f hó ;a_árv:al, a nyári szünet tartamára befejeződtek
Ki1céye a már kitüzött
sz~et. alatti tár,gsalá:sokat
Uj tárgyalási idő: sz.ept,
Ple'Je„ - Ujahban a gyóg~~zer:ész_ügyeke't a Herpai-ta„
nács helyett" a Biczó-tanács 'tárgyalja, ahol a két gyógyszerész népbiIÓ frl\6.!tva müködJött 1{1nt halljuk, a
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Egyetemi városi g,} ógyszer tár jogtulajdonos
keres Cim la. kiadóhivatalban
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fo1galomba- hozza:

B„ Z. Kiskundorzsrila: A mai SZiámunkban
nyUgdi,jintézeti cik!kre hlvj:uk fel a f~·g)'1elmét

zc

';~:; '·-'

WILH~~~zstg~Tgy~URc1·1'ke'~ehv"lll"a~I·l•alaktaötszer ·~.•·~., · , ~.{.

Lássunk tisztán

, .
Szakszervezetünk .)apjában egyré-máBr~
1
VI' Gróf Zichy Jenő·u. 37. 'fel: 123-SS~, /)~jelennek . meg cikkek, amelyek O'lyan lMszatot
-·----~::::~:..~,~~~s. :.'.'.~olgál\is
'";::keltenek, mintha az egyes kérdésekben nlagá.
Jóforgalmu falusi gyógyszertár házzal együtt (~J:ai16'i /·C·-~:nak a gyógyszerész-sz2.ks.zervezetnek á11:1sfog1aCim a kiadóhivatalban,
•
<fii "' Já.sáf tartalmaznák. Egy szakma hivatalos lap.de'ki·
··• :,·jában a sZ<erkesztők vé1eménye rendsz2rint a
vl
talban
gyóg~szertái bérbeadó Cim a kLadóhlv~' :.•.hivatalos álláspontot fejezi ki: A mi lapunknál
•:\azonban nem ez a helyzet. Nálunk nem alakult
Bérlőt ,agJ felelős kezelőt b:el'es falusi gyógysz~J: ~':_·ki ergység.es néZe_t a legfontosabb sza!kn1ai kértái- Cün: Breruier Dezs·ő Csávoly.
·::} 1,'.·, désekben é.;; ebből a:z következik, 11ogy senki
BóJ"bevennél< vá10.sb:11n, vagy köz,ségben gy:őgysze;! „,_:_ sen1 tehet u,gjr, n1ihtha az ő 1t.ézet'ei a l1Ji'Vatal0i~
tána'.i, nagy óva<lé1~k,1il Cirn a ikiadóhi:vatalban "sü~~~ >-', álláspontót képviselné}<: Nen1 ,8:gészséges hely
jeligé1·:e.
''{;,
· · van. Ezert
"
' k ezet tne,k ln·
·
zet, de 1gy
eler
aLJU]t az
GJógysze1tá1 bérletet vagy tá.rsulásit keresek1 iii
.. Í' időt, hogy hqz;1ászóljunk a szijnyegen levő kéIdfaekhez, mert kartársainkat nem hagyhatjµk
Kiözwtitőt dijaz·Otn. Gerő, Töröh:szentinikiós„
abban a hitben. hogy arrnit „A Gyógyszerész"ben olvasnak, az. szakszervezetünk kijegecese·
. dett álJáspcmtia. Szükséges tehát1 hogy megis7
· ·~ merte3sük kar társainkkal a má:sik felfogást ·a•
gyógyszerészet egyes fontos prnblémáiról Ezt
meg kell lerinünk azért is, nehogy a hallgatást
· bárki beleegy@ésnek vegye és azt hihesse,
.,fi
hogy mindnyájan ·egyetértünk „A GyógyszeMegjeaenik ha, onta ke-tszer
:~
réSz'"ben megjeJ.ent cikkekkel. Olyan sokan vaSze1·kesztőség és kiadúhivatal:
gyunk, akik ne!lll értünk egy.et, hogy nyugodtan
VIL, Akácfa-u. 45. l 2,
elmondhatjuk,
a többségii véleménynek asJunk
Telefon: 422-140,
hangot hozzászólásunkkal,
Hivatalos ó1ák: d. u ~ig..
Nem értünk égyet a „Szakmai krónika"
Felelős szerkesztő:
Felelős kiadó:
. ,<--~\
szerzőjének
sokszor· minden realitástól távot
HARANGI SÁNDOR
SOMOGYI SANDORJ
álló egyéni né?;eteiveL Szerenesére a krónikát
Telefon: 344-llll.
Telefon: 13~·
iró szerkesztő kartársunk is megállapítja, hogy
',,ez a rovat az egyik .sz,erkesztő különvéleméSzerkesmik:
nye a szakma eseményei•Öl''.
ÉB jónak látjai
MÁRKUS DEZSő
SZÉKELY JENó .
hozzáfüzni: „Ez a szakmai krónika nerrr a csaL
Telefon: 422-140
Telefon: 162-856.
hatatlanság jegyében hivódott életre. Csupán
La:ptun.ajdonos:
egyetlen ember megnyilatkozása " . JÓ ezt igy
a M. Al. Sz. Szakszeryezet Gyógyszer-ész szakoszlá1$1::,
kihangsnlyozni, mert ezek után senki sem gon. dolhatja, hogy amit a szakmai krónikában olvas, az magának a szakmának. az álláspontja.
De aláhuzandó azétt is, mert kartársunk „meg-

Budapest,

: ';i ·

nyilatkozá,s,ilii" szivesen öltik azt a 1áts?iiltot, ,
mintha az összesség v$ieményét f,eje?<nék kii.
Megállapitásait szer.eti egy ferIBőbbségea néző
pontból , ex kathedra" megtenni és szavaiban
gyakran 'mély lenézés nyil'IÍánul a pálya minden töldi gondja, gyakorlati prolémája iránt
Mi ugy képzeljük el, hogy aki a gyógyszerészet
kérdé~eihez szól, annak minden sorából kiizzik
a pályaszeretet. annak egé.sz lénye egybeolvad
a pálya jó vag·y rnssz sorsltval, kritikájának
szigorát pedig az, összetartozá;s és a sbrnközösség meleg érzéshullámai szelid:iti,k enyhe aty,rul
do•rgatóriummá.
,,
De ehhez az kel!, hogy évtizedek ta:pCYsómal·
mában nőjjön hozzá a pályához és a tára mellett töltött megszámlálhatatlan évek őröljék
eggyé goJidoiatviJ.ágát ennek a foglalkozásnak
eszmei tar talmá.val és lényegével Aki nem gyakm o1ta vagy 20-30 évig a gyógyszerészi hwatást s a1kinek nem tapadt sl'livéhez ennek a fog·
lalko•zásnak belső értelme, a:z lehet kitünő [de
ológus fo lehet mestere a dialektikának, de a
szakma Lelkét sohasem fo'gja tudni meg;érteni.
Ezt látjuk mindazoknál, akik mostanában lázas
kapkodással igyekszenek r.eformt~r·veket ková·
csalni hogy valószerűtlen és naiv elképzeléne
ikkel '"2galomban tarfaák vagy legjobb esethm
megmosolyogtassák a szakmát, De hiába a fen·
sőbbség2s kdnyilatkoztatások, a pályával való
lelki közösség hiánya nem póto1ható semmiféle
stil.IB-ötvözéssel és szavukat senki sem fogja
egy uj szakmai orákulum megnyilatkozásainak
tekinteni.
·
A „Szakmai krónika" gondolatai távol ál·
lanak a gyógyszerészetUíL A mi foglalkozisunk lényegében az egyéni munkán alapul, lfr
vatásm:tk természetét a szükségszerfulég alakitvtta ki A gyógyszert oda kell vinni a beteg
közelébe, hogy ha s'lükség van rá. el lehessen
érni.. :Ezért varrnak a gyógyszertárak szétszór·
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·· · E háboruk u tan mindig bekövetkező betegségeik
va, decentralizálva, per•ifétiákÓn, k'is falvakban kellene a mi ,,követelésünket, hogy nem aj~: ~/és jár ványÖk pusztilása eller:„ .A h1>vatalos
beékelVie a lakóESág közé, mint a pék, a hentes, dékot kérünk. nem\ az elmult idők donáé}ói
; gyogyszerpolitika sul.Yos ti!vedése;vel nem.~?'
SZL.OYÍK öDöN umak adott megbizó
a füszeres, a szabó, a V•endéglős, vagy akik az sirjuk vis~za, ha71em be~11iészetes fmberi iorfu>i
hit lend;tett akkonban a gyogyszerellacas
Ieveloo.et 'jogtalan pénzfelvétel és külön.
orvos, hogy az élet mindermapos folyamatát kat rJ!karJuk a demokraeui tornenyez közé bi
Ű.gyén GyógysZ>ertáraink „halmoz;ó" mag";tm .
böző visszaélések miatt v_isszavontaíu
szolgálják és a helysvinen elégitsék ki a szük- iktatni..
,
, ....•
tása incl).tette meg a helyzetet ~zota termesz~VÁLYI YIKTOR g.)'ógiár~nagykere,skedő,
ségletüket, mmt az élet·et Jnem Jehet máshovii.
/ Követelésünk nincs elieütétben a demol[;;
tesen rendeződtek a dolgok, de eppen ne;m szol
Budapest, Vlll, Rökk .szilárd-utca il.9. sz
átplántálni, ott kel! felkeresni otthonában, rácia életförmáivaL A szocializmus nem jelen
a gyógyszertárak e)fen, hagy az álland~an fü; -·---···-~----·
.~.,-„áramló folyamatának .színhelyén A fejlődés ti azt. hogy az egyéni önállósodáq1ak .r1h1cs h~~
nyegető„ árleszállitások dacára sem unjiJ: ki
mai fC.kán az intézménymégnem tart ott, hogy Jye benne A szocializmus minden egyes enifor
raktáraikat !hanem a jó gczda gondossaga,v~l hnllottak azok a sulyos béklyók, aJUelyek oly
ezt_
·ellássa,
ma
boldogulását Jelenti, azt az életformát, amelykészletekB>t 'tartaJékolrmk az_
ki
sza„ sokáio- fosztctták meg a magyN
higié·
csal' .az egye:r; _kepes Ehhez ·sem,m; k~ze profrt-- ben a közos·ség legfőbb feladata :Yalam~nnyl
rnitható gzükség idejére; Es hat a kozuletek nés k':.ilturájának "fejlesztésétől, igényeme_k ikrnak es kapilaJisnwk. ez egyszern •e.s tisz.teletre- tagjának legjobb boldogulását elősegiteni. A.
-em oszthatják szét t'.lgj,!1-ik között a gyógys~e;: eJégités§töl. A falvak népének gy<)gyszerre van
mél~ö. emb3r i be?sv~_gy kérdése, az. egyén boldo' „ nagy cél érdekében a társadalom eddigi ,rehd~ 51eiket, mert nagy kerdes, hagy. a ,tagok ke;~o szüksége és ezt csak állandó gyógyszer \árn;k,
gulasanak. prnblemaJa. az a tern:es~et_eli -em~~' jében változások fagnak bekövetkezni. Sok !hin.
,betegségi .indok hijján elfogi:?'::ak~_e? l)?Y ~e- felállitásával lehet biztositani.. A reakc10~ e.s
r~ torek~e~, hog!. ";-Iahol. leszuIJa exisztei_icia- den m;his megvá,ltozott és a f.ejlődés nyilegy~'
gis c&ak halmozniok .keH „a kozn!etI g~?gySll~:- fasiszta időkben mereven elzárkóztak uj gyogy_
.J~irnk 'anaorb?t~at es masoknak r:s has~nalva, nesen halad tovább Az egyén vesúteni fog
·tárakna'k i.s a bekö,el,kezo sznkseg esecer:, a~- svertárak lété.sitésétől, mert védeni akarták a
kor is, ha kr.ónikásunknak más a „szakvel1Elllle- rendszer kedveneeit, ma meg azért nem siet~
k.etkeze m.nnk~J~val megteremtse i;iaga es ~a- régi :szabados lehetőségekből, a közösség gy~~
~adia megelhete~et abban a. szakma;ban, amihez. r!j,podni fog. 8enki se tail.son azonban attól;," nye''.
,
µek, vele, mert a tanácsadók ·~~lent.étes terNe'.
ert. Ezt az e.Felll boldognlas.t :sen~.r sem tagiJ'd hógy a szcicializmus.visszáiám fordítja az éle;\
· A közületi: szövetkezdi vagy ~gyéni:'Jogoc. között a döntés nem tud rn.egszul18tm .A.~a.l".ak
hat.Ja meg to~unk gyogys7lereszektol s.em, nem„ tet, vagy valami örömtelrn mecharnzrnust ak:a1·'>
siivány al~ernaj:iváj~.t„ pem. a~ .,,fele á)l":"fog„. népe tehát /;ak helyen tovabbra. i's', nel~1~m a
csak azért. mer<t nem rtud helyette mást vagy varázsoíni a helyéte. A szcc'alizmus cs.~'k
laláwk, hanem a fe,Jlodes donti el. A tafoad.al
gyógyszert, beteg gyermekek. szamara kesil~ _a
jcbbat nyujtani, hanem azért sem, mert fog.lat- rosszat wkarja kiüzni mindnyáiunk életebőL és' \ mi halrudásba,n, 'legalább is !' demokr:;tikus_ ta.r
segitség
A hivatali apparatust nem rnditia
kozásunk ,kara~t~r'·é~, hiyatásunk lényegét V?D- az örömöt megsokszorozni Ninc.s tehát. elle\1t;y"é
sadalom haladáJsában , keves &zerepuk, va1; :;z, meg a községek sürgető <és könyörgő- szava .
1a el, aki az onallo.sodast ,el akarJa venni a mondás •wbban. hogy a gyógyszerész„alkalmac:.'
egyéni döntés·elrnek, mt'\;t a~t tomegero'.' v,rsz1}ll
A másik oldalon pedig itt állnak az exisz·
gyógyszer~sztől A_ J;>álya lelkét kez~j J;i és. i; .zottak a.z önálló-&odás ut.iának .felszjlbaditásá>t 'f előre Ez a tét.el szükebb erteJemben is. erve tenciát kereső 'gyógys0e1:és7Jek száza!c tétlenü~.
gyogyszeiesz dtornlhetetlen becsvagy'3.t tepJ 'követelik
,
nyes, tehát a gyógysz.er~szi feíl?~ésben~is !;at„ állás és !kereset nélkül. Nem a reake10 eml;lerei.
szét aki
mee
A
gyógy-szertá,rának
kialakitása
az
·
nia kell a pálya
lömegereienek
a nem megbizhatatlan fasiszták: hanevi a
8
l ~v dogma„ rn
a aIJa. ie f• ,esi em es n:gy
egyetem€s fejlődóstől függ. Kö;ületi, siovet· "i;
szempontból sulyos l:iba vo)na, efüm~yago'.n1 a„ lcában meghafszolt, nékülözesben meqfara;d~
h?g)
Via.gyat szavwk för, kezeti, vagy egyéni rendszer 0Iakul-e ki, mégszociáldemokrata o·yogyszereszeK tonckves•Nt, g'µógyszerész;ek, a. mull rendszer eltaszitotti'I:'
0
ma izmusava po
a Ja„
nem tudhatjuk. A mai fo.ilödési fokon azonbaix
mert mi
mögöttUnk á,uó. :Döbbségi. erőt fe/!ét. akiknek nem jutott eühzy és lcedvez;és; demo , Az egyéni jogadornányozás csak egy tör- csak kísérletezésről lehet :szó, amit szociali•!•iJ
lenül érvényesiteni akanuk :; ,gi;o·pszere,zet raták a küzdés .és szenvedés jogán, akikre ni:upe l;iscbbség !érdekeit -szorgálja" - állitja a ml hitünk .egész erejével támogatunk. De hogy„-~
reformprngrammjának megvaloSJtasaban, .
godtán rá lehet„bizni "; dem~k;á;ci:; egé~~s:eg„
szakmai krónikásunk Ebben a megá1lapitá,s- :na ,;ez a megoJdá,s egész. dolgoz!) közössfgün,.y;
A szociáldemokrata gyógyszerészprogramm ügyi prngramm1anak vygreh'.IJtasabol .a. r'.IJuk
ban benne van egész értetJ,enségé és sz.eretetlen_ ket juttatja biztos kenyérhez", ezt csak a„ gya- ":f
'ázan világos és egyszerü . Lebontanr mrndent! jutó részt, az ország gyogyszer~1latás":n'.'k
s-ége a ;;ál:m iránt. Az önállósodás és az egyéni ko·rlati élettől távoiálló naivitás á!litha.tja.' . ;„.
~mi ~ multban wssimak bizonyult._ meg~a1_tan~, measzervez.ését Miért ké·sik a vegrnhaJ~as,
iogado;•uí.nyozáJs a ;gyógyszerészalkalrnazottak Vagy'mit mondjun'k azokró[ a sor~król, melye- -':&
mindent, ami jó. A maradékra pedig ~elep':tem mhfrt nem születik meg a döntő elha<J:á;oz::s?
égyetemes vágya
Vezetőitől tehát nem eféle ket a Szakmai krónika wz árlesz.állrtás ka1pcsán
az nj magrar' ~yógyszeriés~etet, „ tel.i·es .•ossz~ TaMn mert a szakma J.elkét más megv1lagit>w
üres m<tgállapitásakat vár, hánem„ vágyainak a gyógyszerek rnktárnzásának szentel „De Jd
hangban a szoeialis den_rokr.ac1"; koyeteln,;enyei
ban állitcttá,k a döntésre hivatottak elé? .'A.
olyan tömör és .sulyos megfogalmazá:;;át, hogy köt·elezi a gyó.gyszerészt, hogy raktána rendez, ;;„
vel
Ennek körvonalal\. trsztan es _v1L;.gosan szakrna lelkében az a kívánság ég·, hogy en. .
annak ioörölycsapása alatt összetörJ'ene.k_" mull kedjék bé?" „A íközüJ.eti gyó.g,Yszertárak n.1in.d r'J'zolt"· meg Székely M.iklós. állan.1tit.•k ~:r elv.
d "k „_ · ata' sukat teliesi- korlátai- és megnyíljon a swbadság utJa". · De végig mentesek maradna k . ef e!e 'k'arosO'ui,s
tár.s
amelyhez hozza,vemuva
'
"" t oI· .·_,,
a
-előadása
~
•
1onA,, a1"'
c,nedjék
dolgozni,_, eng.e Je ".',v "'. ·
, · ·.
1é'
1;rns
ehelyett ilyen- mondatokat olvwsunk: „Mi nem Azokat csa;k a gyogyszere
van.,· mert abban
„valo'ban egy szakma
, ·lelke
· ·'_„ •vr - teiíz' a tétlenül álló, de 11iunk.a..ra kesz gyogysze
„ "'"
•
11·a't as
· szu"k S<egsz
'
„ é- · i.
'
ta 1Jsolhatunk semmi olyan kezdemei)yezesne
· ,a .-.\
l' "t0 tt" A szocra
- .,„
1--·a demokrá!cia 1-egJCluie'
·
'
k , ge iranyi
· ' 'tl12.t'Ja. N em h amoz.za
l
'k , sz·e't osztia'k
"Jdemok rata .gyogyszeresz
i·e'sz·eket e"'" ne hagy1'"""'•
l'ar mm~
· 'l b"ose- ··-T'
agr
··
· 1~lke ·!'
1 a z: hiveiben elhatalmasodm· wzt a csa l'd
mely egyéni •ajánd.ékokkal ak>J:rja \\ közösség gyógyszert Nem egy gyogyszer
programmban
a 'szakma rgaz!
a.ngo,.
o ott 'érzést
\ •
önvédelmi harcát leszerefoi." Mi szociá[demok- gesebb hasznát, hanem a közösséget, az egész
amelyik épit, segit és önmaga~ ,áld;o~za a h1va
hogy ők a demokráoiának is .eltaszitottjai ma:
raták valoban nem egyéni a.iándékoké·rt kiiz- 'magyar közegészségügyet' szo·lgálják." Hangza- ·
t' ért. És itt - bár a s,,;akmar kromka azt krradnak selőnY, kedvezés és védelem ma is azoclü.nk. Pártunk egyik s"'.elJ.emi V1'zetőjének,
tos szavak egy propagáJt cél <'rdekében,\de · ,. ,
vaa;s.ni'a, hogy ,,még .esak apr_ó kis tanácsokat s.e
\h
t . , TI
Kéthlv Annának szavaival valljnk, hogy a do- me·sszirn • hir
i · az iro
ndJ·unk miniszterünknek " "--- ·k omo1Y sza\"'nk
, ·~
.
· d et'k
· · szak er
· t e1mene
' k m eg-· '
ke', aki'k elégtétellel szemlélik.
o_ gy··· a 1rn:_ai,.,r!t .
náció m'nden .formáját meg keI1 szüntetm.- Mi alapozott saga
, z.a,,em
1·1 Y'· esmit
•
. , \\
van
a népjóléti min.rszter
,
w
• 't. S
,: berek szamara
' '
·
hez.
to"a'bbra
i·s !1"-b·o•ritatlannl
hagyJa ak~ krv 1• '
1\em egy~ni ajándékképen követeljük az önálló- mégsem volna szabaid papina vetni A }arkus. ,
A magyar ·vidéken járva "':'t tapa~ztaltuk, ságáik élvezetében
_
sodást hanem természetes és elidegenithetet- is föl :tudja mérni, hogy<ha a gyógysz:eresz 'l'"
hog számtalan helyen sür:getrk és kovetel1~,
A szakma lelkét teritettük iiszintén mm-'
len emberi jogunkként, ami bennünket, gyógy- sok ezer gyógyszer mindegyikéből csak egy- ._,
hog~ a miniszter engedélyezze gfÓgfszer:t>J:r denki elé Akiben él a si;akma szeretete, olvas.
szer ész alk>J:lmaiottakat ugy illessen meg,\min;t egy adagra valót tartanat rakktáron, azkárül!es
felállitását. Magyarország01i. nyolc ev :ota
sa k·i· belőle, mi a tennivalója
/
a levegő. olyan magától értetődően, ahogy az litásból eredő károsodás ak or sem er · 1ie · 7
engedélyeztek uj gyógyszer-tarat A. felsz~baJ u.
orvost, az ügyvédet, a mérnököt, vagJ' a kis-· né eL De egy adagra v•aló codeinnél, moifin;i~l,' lás óta eltelt· két év alatt sokfele h;t~e~ az't,
• '\.
SOMOGYI SANDOH.
iparban al.kalmazott segédet megilleti az önálló amidopirinnél mégiscsak többet kell tartam es
hogy a gyógyszertárenge~élyek ikez€1eseNl le~x>isztenciáalapitás jcga;, 'Nem egy törpe kisebb_ mérgeit nem oszthatja ugy szét, hogy a szakma
_ _:_......_ _ _ _"'"'.'_"".'."._ _"'.'"___7":-'.
ség szá1nára követeZjiik az egyéni fogadoJná„ krónikása ne ,methesse halmozás és bő haszon- . „„
Központi iroda, ü'.,em és rendelés felvétel:
nuozást hanem az önállósodás lehetőségét kö- _ ta törekvés vádjával S ugyan mi lett vol\la itt,
·&~.·
Vii., KIRÁLY.u. 67 1. EM. ·7
vetelfük intézményesen /;ivétel nélloül minden ha „haszonleső" gyógyszertáraink a felszabarillJ;ainw.zott-gyógyszerésc .szfauira, aki munká- dulá.s .után· pem kaparják és gyüjtik össz<;,a ; '
Telefon: 421-926
jávai 11'.ár megmntatta, hugy érderpe.~ és méltó· föld alól is a gyógyszereket a cllemothernpias:
Gyógyszerén.{k Szövetkezete Kft.
,
k B
á alási cikkek
q szabadságra.
E;s é"lse meg végre mindenki, szereket es vitarnínokat, hogy a kiéhezett, l~c i('B U. D' A p E S T
-Steril kötszerüzem · Cumprimatá · e1eg P . ·
akinek nem is megérteni, hanem lta.rsonáznli . romlott tömegek rern,ielkezésére bocsássák a '~
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BaIOttad, ~üt m0ndott·? ____:: súgja o„,
Fejin találta, .\ ·- felelen1 s iígJ tart
figyelve Inerö tűzben vagy két napig,
mintha do1nbróI néznök az _ütközetet_
s rendre nyomuJ fel már az éivOnat
A1nott ,az ellen, most takarodik a dontb
u~ögött, idel;it.s~an:Vi in.ég a dzsidásoÍi
és 1ni, kik új csatára 1endezzilk -a sort,
együtt állunk a pyit-0tt té1kép felett,
melynek neve: ország, ka1onülö, mag;}ar
GJermekcli: \·agyu nk, egy anya --gyer1nekei,
inégis, n1intha nd tartanók karjainkban
auyánk<>.t: ;a tanyákat, szántót, düliLutat„
,A son1og)'i jegen:yesor ki\.illan né1uelyik
öiéból, tiszaháti húzást ringat a n1ásik, 1
szelid lanka, szH~·aSzín szőlő kukucskál
. :rengeteg öléből amannak, ~nind őriz egJ
szeletnyi darabkát a g,)-·enge hazából ,
Tervek, tanakodás közt így ''telnek a~. órái_{,
rhint égbolt sötét selyn1én a csillagok, .._
úgy üliinlr szilnáz}a a forró teremben.
messzi távolokhól üzenget\e egJ1násnal{
s közelbe 111égis: ~gy f.é,szek_alj .csibéi Csak a Szó j á~ köztűrik, a :gondol~lnaí_r
hol se.bi:·s, hol fáradó futárja, keZünli
biztatva kiséri JS:tavunkat, mintha félne:
elakad, n1ieiőtt derengő céljához érhet .
-I--lán;r bö~tiiné\, hán) hamyáha halt óra
7,engett ld fénylő sza\·atokból, elvtá1sak!
Bilincsek, zárak, niiket erős karutokra
("
egy Ietünt, kor:nafr di~söi raktak, gazul
n3 ikorgot.1. ln1ind, együtt· a jó szavakkal
pokoli kiséret g~ anánt, hogy átoldiént
hal]ják azok s hulljon a f;ejükre vissza
S mire célbaért a hangos gondolat ·tnind,
fészket J aiiott 1uagána;k helyükön a csend.
Sokáig áHtan1 inég a néptelen teretnben
1
telve -tanácskozásunl~ ~lunyó emlékivel
n gondoltant: itt ültök il~iég a székeken,
ajkatok n1ozdul, enrelt 'karotok tá\olba int
s láttam öletekben minden .szinedet, hazá1n
hogy s:í.emeni kö1u1J i;elábadt a llercek dút;;
\. ar ázslatátóf s fel.felkiáltani ali:artam·:
Elvtársa_k! Vajh~ egy hlltahnns kéz 1rnindazt
elósztaná; · anlit e hel) t_ két nap gondolta.to~
s barázdákba .szórná, mint paraszt a magot:
ob huliámzó +etés kelhetne újabb tavaszig,
hogy l{ánaán hen1 látott ilyen aratást!
És Iá1íain· .a l'endei, ·anlini zeng,·e kh:öldü'.t
kint a földeken, kalászokha szökött ·é~
hallottam 1;1yoll).ában 'a dalt ol.} harsogón,
hogy elkisért ,soká, az ucca-fci:gat.agba is;
helévegJ'Ült n I.ángontó n_ap izzó p~'iszn1.áiba
s n1agosba nőtt tüzoszlop~~nt h~ladt erötte1n
Rátra tekintettem. mint rucgin'dult jrgenyesor
Húzott utánam a sereg. -- „i{áprázat "olna?" kérdezi-e1n :.naganL.tól s ~1agyot doObant a szive1n
.4-bhól tudta1n: Ti ·\' ag) tok!·-:::- Ez 'pit a felelet
1

i"

(Pá-itválaSztnány, 1947 junius 29.)
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a maga ellenförradalmi tevé
gondot okoz A legutolsó vá
" Jasztasok óta •eltelt egy &; _ fél év arról
győzött meg bennünket, hogy a koaliciós ko'.1"··
mányzás kürül igen sulyos bajok vannak mert
ha ez nem lett volna. akkor· nem foidi'.ilnánk
.
az\o'r·szág közvélemévvéhez, hogy mérje
'le az e\mult esemémek hatását ·és döntsön afe'"
l~tt mjt akar, melyik tit az. amelyik szerirutf'
. prhato, hogv •az örökös <botorkálásban n<"
n-:erül]ön ki v~gleg az ország türelme .
Azt mondottuk: víJ.Zasziunk 1
Másfél év .előtt •a legutolsó váfasztá,skor a
szÖil:lYÜ háboru kábulatáiból való felébredés
meg nem tudott egy magabiztó-.< közvéleményt
,}i'al:~kitani . Cs":k egy tábor volt egységes; ·a
'· régi rend h1vei; a talaját vesztett dzsentri és
nagytőke ké1oviselői és,· ezek őrzői találták mell'
' ": megfe'·e 1 ő helyet, akik azóta a légkülünfé. l_ehb ellenförrndalmi szabotázsba é's a multat
; :rellemző csod'aváró bntaságba torkol:va, a vál ..
;' tczato.sság egész skáláját mutatták a mult á
- régi állapotok visszlJ:;;zerzési törekvésében. '
. . l\fa már tisztán látjuk a helyzetet Je kell
s1ámolni a demokrácia ellenségeiveÍ nincg
visszafelé ut, nincs csodavárás . )\l[agu~kra
:gyunk ntalva. egyedül kell iárni e tövises
megpr-óbáJtalásoktól
nehéz utat · Rájöttüll'l;
_,egv szörnyü tanQ.ij lefizetése után, hogy csak
.mag·1mkban b1zhatunk csak mi lehetünk saját
/övőnk f?'rrnálói és fő}eg magunknak kell meg
.. nemtem nemcsak nalunk, de a kfonyező de, n1okr~tá.kkal is a jószomszédi v~·szony·t„ _,

1 a s x t ILI n k'

.
. :'ár héc éS ismét rnegnyugsz.anak a felzak~::•
latotc kedelyek, 1smct helyre áll az a politik ,:•
légkör, amely _biztosítani fogja a zavani!
l~n ~yüttmü~ödés.t, .. amelynek hiányát C>ly
f~Jdalma~an nélkuloztuk . Sokszor halljuk kar>
tarsamkto], amilrnr a napi gondok közepette·
kmtat keresnek és az éle;f elviselheteUennek ·
lálszó terheitől megszabadulni akarnak, hogy
mmket a politika nem érdekel, mi schasem poli :
tizáltunk és nem is fogu;i!k
·
Hogy képzelik eL munkavállalók és tulaj.
d01wsok egyaránc, a nempolitizálást? Amikor
lépten-ngyomon kiije',cntéseikkel, az eseményekkritizálásával és megfigyeléseknElk kifejezfaé~
vel de magáJban az élet küzdelmeiben, ör öKösen a ,iiolitiká!ba ütköznek Ugv goiidolja talán.
a Jremj;>olitizálást. hogy nem lép be egy p:hfüa
sem?
Mélyen tisztelt kartársak! Senki sem ki -1
vánja önöktől. ho•gy politikai babérokrn töre.kedjenek, és bele kóstoljanak. egy olyan mes~terségbe, amelynek ge'.S•ztiói nem mindig a ,
legizlés-esebbek, a harcoka:t nem a legnemese\Jb. ·;$
fegyverek eszközeivel vivják meg, de addÍg, /'
mig egy nj ország formálásához· elengedhéte1.- Í~.
lenül ·szükséges politikai előkészülete1k l.e nem "··ll;
záródnak, ameddig a napi politikát nem vál~já •tl
fel a gazdas•agi politika, igenis - addig ;pdli·: ~;,
tizálnunk kell. ÉS pedig azért kell foglalkazc „-r;
nunk a napi politika szétág.azó kér,dései\\el is, >"
hogy 1J11ennél hamarabb lezárhassuk ezt a kor, , .;e
· t , ame1y a maga saJa
··t os po,1
q·k
.
szaKn
,1 al· mano-"
"~
ve1,ezé:sé'{el, igeú sok épitő erőt elvon a komoly ·;",
ternreléstől és végső fokon az 01 szág végleges · ;9,
xendbehozatalától.
:;"
. Hivatk.o~nak; ·-,különösen lmcsán hang: :'.J~
z11k, munkaval!aloik r.eszéről - az elmult idők- ·„.,.
re, amikor a pártbeli tevékeny&égek, · biwnyos '"~, .
konzekvenciák levo)rásával
jártak.
Azaz J'j
besz,éljünk maj'Yarul,_ a nyüas és egyéb iszélső- "•
Jo~líoldah tevekenys·egeb;t, az országpusztulás · >' ·
ntan számon kérjük Ez az., amit nem tud he- .{•
lye~en kiértékelni az, aki félelmét és egyéni r.Á ·
s~vmi.zmusát töb~re becsüli az ország jövőjé- ·····~·
ne . Az elmult bl"1ganti korszak egy soha nem
Já~ott kifosztást, ;pnsztulást eredményezett,
ezert azoknak kell felelni és bünhődni akik . ..il-"
relretéve a küz érdekeit, ·saját egyéni J~aszonc ·,.;\J
]esésből vagy hiuságból c.saknem végpnsztulás- „-,..~~~
ba sodorták az országot De a .111..ai politikai ' y•~
élet egyetlen hatalmas prngramm az országot kJ
a végpusztulástól niegmenteni
szebbé 1UJr: ·..· •!!\.
gyoÜbá tenni, 1nint val.a ha volt,
··~i•
Prograirnnunk :. a dolgozók (szellemi és fi. ~Í!'.
zikai) éietszinvonalának emelése és az emberi •>•<"
,Jogok biztositása 1 Ezért a legszebb ideálért- JÍ
érdemes pofitizálni és ha még fenyegetne-is;-F~.
veszély azért, mert a legtisztább emberi jogok ;J;i~
védell\rében harcolni kell más ez á felB!ősség .;;;~}
vállalás, mint az e!mult
'trao-édiában vala 14-'
1
részvétel. Tudjuk és nem is titkoljuk, hogy al.:}4~

·

1

.;q;

é;

1

·:,~:*'~

heh;zet

keny~égével .

v;·

Ehhez ped;g a legnyngodta:bb,-á Jegtiszt11J,

' tab,b l'o'.ifikai hel.yzet megteremtése szükséges
E,zert n~mul el mmden más egyébb fontos kérri:s ~ .v":la·sztáeö], mögött. ezért vagynnk lelJes
keszulcsegbe11, hogy a legutóbbi választások fa_.
nu.Is.igait lev.an~a. eg1r olyan egységes Politikai
heryzeLe terérntsünk, mely biztositsa annak a
r• ":taln1as na:g_v m iinek a befei ezését amely
~1u:~.e1„ dolgozó k_iván,sága kell hogy legyen.
1 ol1t-1z.a 1 nu_11k ken, m,ert ·a közegészségügy területén rengeteg nótlá1st kell méq el'végeznünk
sok-sok a tennivaló, ami e. téren Íánk vá1'
· Meg kell oJ,dani a gyógysllerészi problémák2t. arpeJv· rn'lkiil pályánkon megnvngvás és
békesség nen1 lehet. ·
,
Ne_n1 türhető. hogv egyforma képzett.Ségü
en1betch otv::q1 11~Hl\T élet11ivó kiilönhSég;be11
éljene1r. A ré~~i feudáli~ rendRzer Csökevénveit
a g:yügyszertá.1i jccr:pk adümánvozásánál le ke11
nyesqi;etn:i, , terrnés,;etesen a' leggondosabb fig)'elenll'nel •a dolgczók igény;eisek teljes T(íelé"pité,ével
.
·
Ugyanakkor biztositani kell minden gyógy"
szerészne1c ·;iz őt megillető fontos mmiketeret
szel'észnek · az őt rnegilléö fontás munka.teret
tést
Nem könnyü és nem· egyszerü megoldandó
problémák Ei;,· fökmatc~an kiénitett és szak
emberek által kimunkált köze.irészsé,gügyi tel'v
végre ha itása az, arne1v bennünket a nagy poli.
tikából közvetlenül érdekel.
Ezért kell oly sürgősen választani. hogv
olyan emberek ker ü]ienek a közéletbe, kiknek
g~1ince egyenes,
politikai.lag nem l{ompron1itálhatók és nem utol.só sorban szakernberelc Ie-

1

a gyár és az ország ujjáépitése érdekében váJ!a]t külföldi 1utján,
tu!feszitett inunkája közben, rövid betegség ut:\.ll; Belgiumba 11
e hó 15-én elhunyrt
'
vezetőt, a legjobb barátot, atyai pártfogót
A 1egkiválóbb
'
vesztettük el vele

Emiékét igaz szeretettel, példaképül őrizzük
ő

1

olfEmil úr
okleveles vegyé,szmérnök,

Az

!

gy~nek

A Chinoin Gyngyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt..
(dr Ke;,eszty és dr Wolf} dolgozói, igazgatósága és üzemi
hizuttsága n~ély fájd'alommal közlik, hogy 'a vállalat megalapitója, felvir:Ígoztaltója és szel!e!mi éltE\tője,

dr.

~-

szellemében dolgozunk to>váhh !
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Ha eze.k·et a személyi cSeréket- a n1i vonalunkon is keresztül \'isszük, meg lesz a remény
atrn, hogy azt a tergernyi anomáliát amít a
mult bü112i hoztak magukkal, meg fogjuk tudm szüntetni,,

, E mo·>tani választás dönti el a' gyÓgyszeré'
szek sorsát is, j\)1 kell \'izsgáznunk, nem ugy
mint ai e1mult v.lilasztá.snál, ahol kellő szew,;
,zettség hijj an elbuktunk'
,
MARKUS DEZSő,

a magyar gyógyniivénygazdálkodás

és kereskedelem
3 éves tervének vázlata

V~rró

kartársunk, kinek nefe a gyógy„
fogalom, szerkesztő_
ségünkhöz intézett levelében többek között így h:
. ,„Hangsu!yozom, hogy az egész cs~k
nyer s \ ~zla t s a r észleteb: !ddolgozásához a szániszerii adatok-- és külöllböző
helyr;ől nye'rt felvilágositások sZükSé_ges.ek. 1nefyek jelenleg nen1 állanak ren ..
delkezésemre
·
Az az érzésem, !hogy elaborátu1nom
1negfélelő alap lehet eg€szséges és termékeny -diseussiók meg;nditásái=a, n1e1)ek ered1néuyeként ki8Iakulhat a gyógynövény_termelés ujjászülefését .e!ösegitö
3 1éves munkafer\":"

\

A magyar g~zdasági élet

ujjáép't?sét. cé-

Jozza az ország· háron1 éve,s terve, n11elyet. a n1agy21

~-

-

nemzetgyülés

részleteiben

is

magáé\1á

Aranvci
Ez az elbeszélésent l{olozsvárt jelent meg az "Erdél;\1

IleJ-ikon" 1928 sz~pte1nberi számában. Az „Aran;\ci"-t
akko1 azért lieHett ·r1neghnom,' me1t egy vidéki 1 nező_

1

vá~osban :tanuja voltani, egy pnsztitó járványnak, mely
val'ós~ggal !mCgtizedelte a lakosságot CsaK i-g~ történhetett, hogy engem· is b<'.áliitcttah: ~g;\-' gyógJszertár
nyü_zsgő életét>e Bár tudták iól·a1n, hog~ 1919 ;augusztusában , örök időre" letiltották a g;\ógyszerészi pá_
l)áról ott láttam azt a példátlan kapzsiságot .
!A
több'i n1ár irói fantázia
Nem bizonygatom, hogy 1ninde;1 gyógyszerész il)en,
De ·igellis iJ_y:enué alacsonyodhat az ember
És ne1n
igaz, hogy akkor vizsgázik, n1ikor ő maga 1 kínokban
fetr~ng.- Az -err,tbeJ.· rend.szerint ugy bukik m\g, hogy
érzéketlenül átlép 1nások, egy város, 'eg, o~szág 'szen..
vefi}ésein Ennek a szivtelens-égnek pedig idötl·en idó'K
óta a pénz a ke1ít-öje.. A.z űzi, sarkaJja az en1be1t min_
den embertelenségre.,
'
De sokh:a! régebben megérlelődött benn'em, hogy a
gyógJszer-észet. hivatás és ''égsö formájában nen1 is
lf:'h€t- hasznpthajtó mesterség. Talán 1ennel·: a bo.P>za_l·
n~as en1Iéknek is sze:l:'epe,.wan benne, hOgy közel enge
dek roagan1hoz és harcolok minden t-e1.\·ért, mely a
köz-egészségügy ·~területén cSak a közösséget akarja
szoigálni„ Igy .olvad össze ibennen; k.s l•Ptülötte1n az
~mlék az - ideológiával.
•
(sz)

tett éj! törvényként elfogadott. Ezen átfogó t81Tv
keretein belül a gazdasági élet minden egyes
rész]etének megvannak a ,maga problémái ~s a
problémákkal kapcS<Ylatban a ter"Ve . az ujjáépL
tést illetően. A magya1r gyógynövény-gazdálkodás problémái szintén be keB, hogy dlleszkedje~
nek a ri1egoldandó kérdés.el< közé s meg kell.
__tennür\k a szükséges léj\éseket hagy ezen a té_
~en is folülinu]juk a mlrlt eredmény,eit
A gyógynövénytermelés (termelés alatt
mindvégig a termesztett m"1lntha, levendÚfa és a
vadon termő kamilla, ezerjófü stb begyűjtését
is értjük), eddig is a magyar mezőgazdaság
azon 1ágaí közé tartozott, melyek a magyar föld
terményeinek kitünő hirnevet szereztek A magyar gyógynövény elsőrendü minősége. széleskörü 8\XPCJrtot tett lehetővé s igen sok értékes
valutát szerzett az ornzágnak El kell !ismernünk, hogy a magángazdaság, a magyar gy.ágy.

„

arcot és a ,szemen át a lerket és a gondolatokat.
Ha :ugyan van lélek és varrnak gbndolatak.

Negy\-er:.?ves, konok férfiarc baiuss-zal, a_ negyv-en esztendő minden 1ánckelJékével Ta!Űn m0-solyo~~·ni tessék N,'i; itt ~~·gy k-önyrv. Ne fordulj.
e1. ke1lelc Hallga csak, a1·any cs.e11,g a zsr'.ikiban
l\1csofygu:nk rr1ár _?
No' lám, most jó Ha11ga
· ,/fs ak K~bo11tsa·1n a zsáft .száját? l\l[egin1utassan1·
az aranyakat?
Ni111i, sá:1ga &:; csfllog1ó n1indi
nézd csak_ negyvenéves' öreg gye-r?·kecski:2„
l\fost l l\1egöröikiteni az arcon ezt a 1nindent felfogó és kisug·árzó érteln1et, . .ez t a minden alko-·
tásért utána.nyu1ó átsz.ellemültsrég.et„ Kész.?·.
Igen? Ren1ek Dante iés NaPoleon arca
De J1a elvesz-ei:-n a: rá.szegz1ett lenc~t és a
szálló po1ba rpor1á fuvorµ, a csengő, sárga ara-nyakat, !egyszerre B·ujtor János paiJiikárus'
-urarnban is kialszik .a fény
Ott ül a pirosl~
festett, du3an aran~rozott, patikában, Hermes és . '
Cicero sz-oboI-tá1sr3ágában' és várja. a Í·ecepte··
ket. A .Szaibályo1san berendezett uri8 zoba ajtajában lf:.'.'."IID·8tes felesége is megjelenik közben„ ·
Ige11, ha legalább n1ás, kivánatosabb- J,enii.e ez
az assz.ony. Akkor talán másra is várna. Talán
1

1

g·yerme~re is tízen6t~éves

Igsn, most ebben a ,·pillanatban tal.án sikerülni fog. A maga val.ójában megmutatni az.

háza::;élet után„

Az asszon)r jön 'és ő n1 ::nekül Ha tovább ..
nem, a patika_.ajt2_jád-g. Nen1 sz-er-et beszélgetni!
1

a feleségével. Lemegv a lépcsőn és leül a padra„
1bal1c.„ ~~61~1-!~ 1
N;-. 5tt 811 n 2k az
aszonynak a kezében valami fehér papiros, az
recept lesz. Már jön \s eu efelé, most már ibi-

~_Jobbra riéz és

növénykereskedelem; je]entős érdemeket sze.r_ kedelem az árakat tulfizette ez a tulfizet:é~
· zett a piacok folkutatB::sában és megszeniésében ázolliban nagy ingad'O'Zfaokl)ak' volt kitéve, sz('
s éppen ezért, tervünk. k,ia!akitásánál ös·szeköt- ' ks spekulációs lehetőségeket rejtett magában,
· teté,,eiket, szervezeteiket figyelembe vcettük és ·, ui>.vl;ogy nem volt biztos kalkulációs alap a terILZ ujjáépitést bernnásükkal akaxjük megszermelő számára . Egyetlen fix pont a minimális
Nezni Ket f'onto~ szempont azonban muThatat. ár volt, ezen pedig nem rvoJt érdemes termelni.
!annf szükségessé' tssz1i., hogy a gyógynövény- Ugyanakkor a vilá!miaci ár hatalmas kereséh
l".azdálkodás terén is átfögó terv alap,ján jár.. :,. lehetoségeket nyujtott, ezt azonban csaknem teljunk el..
, jesen egyoldaluan, az exportőr aratta Ue Ter1 .A magáng11ztlaság nélkülözi az ~~f?gó " vünk az országos 3 éves terv szóciális hányáképet, mind az, ország:ban levő gyogynoveny nak megfelelően, biztositanf: kiván.ia
dolgozó
mennyiséget, mind a termelés lehetőségeit H!ekisember, térmelő igazs.ágo'S riés«esedését az álti)ep. Szempontjait saját től<e nagysága és a
tala termelt áru 'értékesitéséből származó ha„
várható haszon irányitja 's igy, mint a multbafr-., HZonbóL ,A spekulativ rnammuthasznok megfé,.
is megtörtént, hatalmas áru mennyis{\gek me„ kezése, a dolgozok kernsetének emelésével ez· a
hetiiek veszenrlöbe a ki1stermelő nem találvá1t tervünk ,>násodik feladata
me(s7;ári:ri~~át, _id<;genkedeti; a te:mel~~őJ:, A
A terv feladatköre kiterjed a vadon gyüf
.1'.acr_onalrs ~;ogynove11:1~erm~l~ ~: prac szuksego: tölt egész goyógvnövénvektől a feldolgozttt ter...
let'.'r s a ':".~h1ato haszo.1, tekmLteben, a ter,:nelo rri,elt ~run keresztül eg;észen a gyÓgynövénvek:
;;11.esen ,ta1e~ozatl_anvo1t. ·en;1ek '~„meg,szun~- bői nyer't fél- és egész gyártmányok (illóolaj,
ueset ;nem _v;ir,hat,1~k a mag:>nkern,kie~elemtül. menthol ~tb ) fo_r galmára - s határ a az ipari és
csak allamr rranyrtas 111f11ettr te1vszeru munka t' l'lk • ·. .
• ·
·
'J"k
„
· k\
t L h ·t" • ·
· · t . d' • „
ap a ozas1 a sw1galo vegetab1 ra (fuszer e
. t 'ti t ·
b17 os1 13; ia ez . e e.. rs'~~ sz,er11n coor ina1:11 forgaln1Bnál volúa
.a ter;Delest a prac _szuksegl_e.t~v;I. m~.g·alt'.1-da:
JavaRlatunk a magyarországi gvógynövénv_
lyozrn a felesleges. ar;uk gyuitese~- s. el.oseg~tem imzdálkodásnak n elkö~elkez;endő 3 éven ái
a f011;?s; export~ertekes g;;oo:YnoV'enyek tobh
valő menetét csak vázl>"ttosan tartalmazza. miterme.eset. - ez a terv elso f>elar!iata,
, vel nincsenek meg a !ehetős~geink, azoknak 2z
2. Boy a minimáFs árak rn:ír évek 'óta meo:- :i.datoknak ~ beszerzésfae melyeknek birtok:L
vannak ál!apitva ..ezek olyan alaü§onyak vol'tak, ban a részleteket is 'kidalgozhatnánk Énpen
hogY nem csáföitott&k a termelőket i!YÓgynö
ezért a kl'sőbb ismertetendő G11óqynö1!ény TeTv.
véímyel való foglalkozásra Igaz, hogy a keres- , gazdálkoClrísi Iroda első feladata volna a terv

a

1

~ növénJ--szak~ában
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zo11vos Megint hallja az arany játékos csilingelését
, Kikapja a nénike k.e;zéböl a recentet Már·
RZá111ol },,, J(ét pe1wő huszonkilenc fiHér Pénzt
hozott? Uliö'n ne 1,elkem, fözni. kel! A gondosan
megtörölt mé.tlegel a két tt'ija kö7.é fogja, gé,.
piesen indul a radix s·encega,e \fiókjához és lemér
tiz grammct J{iadja a labO'ránsnak Szá:zÖW•oD
gramm s.züre.·lékrB.

trveg·et v.esz

elő, .~z.

üve21

nyakát a két u.ija közé szoritia, mikor a ldugót
helepróbálfa megiria a 'SiQ,'llaforát 2 .óránként
! 1 evőkanállal. maki leméri a többi sz·ereket:
theobrnmint, m 0 rphiumot syrupot .. A sel!regát
n laboráns főzd A nénike vár az 0 rvos-ság-ra.
Künn vir 8zw11ak az aJkácfák Az ass•zonv kijön
"' uriszoh"bóJ. odamegy az ura mellé é·s meg.
rézi a r.eceptet Kót pengő huszonkilenc fillér,
csak ennyit lii.t belőle, azután visszamegy a kanárihoz A rnnyci. ara11vcikám Dalolva elomló
biibéiial bos7él a kanárihoz A 111énike a fiára
7r.•nilol.. aki talán nem is fog m·e11;n1ara<lni
Aranvci drága Aranveikám A !>"thoráns behoz
'" a me.Q:szürt senegát. A tára kész. cs'lk bel<'
kell onteni >i.7 üvegbe Elveszi a nénzt Egy fil
!ért Mm tudok visszaadni A nénike nem is hall.
ja 'Két pe:pgő harminc. \
Aranyci, drága a.ranycikám. Most már
ketten szó!itgatj ák a kanárit minden kedvességükkel Az asszony szive nyugtalankodik MiJy.en édesen lbes7él az nm milyen lá:O:v. becéző
hangon Aranyci Hozzá s9hasem szál ilyen me.
1

leg-en . Aranvd. Pedig ő ne111 ilyen ,ő az urát iR
rlédelgeti babusgatia ilyen!wr. Ugv érzi, mel,p„
gen hozzásimul neki vall •3z,erelmet De tctz ura
n,em érti n11eg· Vi·t A k~nári .és a patika .e '7. ~' ·
kettő Nincs s.z.envedélye.
nem ikártvázik. nem
i ~zik iné~· vadászni is csak uri s·zokáshól i 3;r
'inkább Ara:nvci és az arany Megiied eUől a
g6ndo·lattól Mintha hirt,el"n folJ.á.zadt volna az
ura e!le11" JOi?Rlehb haiol a '.férfi arcához en.
vesr.telő csckkal kiné}ga,tia, de 1az· m<>r Róze'i:t
nézi. az ni ~selédd kill'vult ,áavalwzrssal Az, '-asszony észrev.esz,l Rát iov állunk? Ez a ki.~
senki ez a Kis piszkos cseléd ez merész 1? R6z-3i r§mnsolvo_?: a P'a7dft1:·a
Buito1 'a „l<ani'.ir.it
sz.ólitgat'a A,p.nyci ne most már a lány felkinálkoz!i r·ingó r s;nfíi~ ;>'! bplptijzel R G1angiába„ l-ianq-iF! Blon1ló ó0_1css~o"é11 ~tizzik R -yµQ'v A~7,
aszorny, ti1dia nie~"PT 7i A .ffi,ltékenység füt.L r'i ..
nsztgatia~ tcvfihh. l\if~T ll;tia "'.Zt \3, k-P,t cmhert
'1mint az ő é o:yfo henter eg-nek és ölelkeznek {,;<
nevetne]( Tai
·
1

0

Cseng. nyi!ik .a 1Daidkaajtó és Buitor uram
n;iegör vend a menekülésnek Szégyenli is. hogy
minMn a1őszemély fellborzolja vágyait ·'Persze
ő j abban szeretné, ha inkább a felesége lenne
olvan. ,hogv 'amikor ránéz, mindig gyere~et ki:
\'ánjon Hárman is·jöttek rooeptekkel. Rémült
arcqal várnak A gyógyszerész számot Három.,
negyvenöt négyhetven, ötkile110ven. Kever ég
oszt, főz és tölt
reme,Q:ő örömmel szedi el a
pénzt J\'[egint· jönnek, hárman, négyen, tizen

·-----..:..--""--·--·

~é~zlefoinek pontos kido•lgozása; nni te!uit csak
lranyt Jelö1ünk, lehetőségeket VE\tünk fel azoli
re?;enrben, hogy az itt közölt magból- dLS~kusz
s~~o* es ellenwetések .tüzében, a magyar gyógynov~nyg.i:z~álkodás . olyirányu fellendül~sét sL
kerul kuzzitanunk, mely méltán sorakozik a
mezőgazd'a.sági ipar és kemskedelem többi 3
éves tervemek bizton--remélt sikere mellé.
. ~ .terv végrehajtása a földmiv.eYésügyi mL
11Is2'térmm alá tarfoz,ik ;mely erre a célra külön, szer:;re! -állitana fel, ~ mint mát· jeleztük -Gyogynoveny Terv-gazdalkodási Irndája néven
l továbbiakban Iroda).
,
Az. Iroda a) Szervezete: A minisz;téuium
altal, kmevezett vezető szakember - s alatta két
os~t?,IY megfelelő segédszemélyzettel 1 Az admimszi;rativ ''ész a terv belföldi gazdasági vo-natkcz_esu részének el]átására. ('statisztikai adatok, feldolgozása. á rrnegállapitások, m il1ősi,tések
palanta; mags·zükséglet. export ttninő·sitesek. ;
lerv_ penzügyi forrásai, gvüjtők (beváltók)
na~ykereskedők nvilvántartása_ engedélyek ki'
adas~. s~ , sth ) . ezt a részt takai'6ko·sság szem„
p~n~1abol .ö~s;zeo:lvas~thatónak tarti'nk a Gyó,gy_
noveny Kise.:Jeti Intez.et Városi E;irendelt9égé
nek mu~,lrnkor~v~I1_ vezetője és tisz,t'.'i,se1&kara fa
megfrle? k-e~esz1tess~l azonos lehet,_ 2 Propa_
r-~nda ~-es~. i:neiy ..elsósorban a magyar gyógyn,ö. ,.
veny kulfo1d1 J)ropagandáját intézné_ SzoTga.J' mazná ;;i ~ülföldi árucserefor galomba való beka!'csolodast, begyü,jtené az_ adatokat a külföldi
kereslet !megáHapitására; másodsorban a bel-

Már legalább husz recept vár az elkészi'tésre.
Nyolchetv~nöt 1~gynegyvenhá10m, hatötvenhat_
Krha'.latszik az asszony fáida;lmasan becézi\
hangJ'a: , Aran_yci, aranydkiim, egyetlen: édíe~
aranyc1~a~: K~nn könnyek, szor:on-g.ás, 1ette
gés N egyotvenot, hatln!enev•e+l. tizenhárnm
nyolcvanöt .
'
ü".egeloeb,_ .edényt r

Nrnporodnak a recep-

t~k_ ,mar a patika környéke 's te'e van vá!'.ako

zokkal; i;;gy fiatal_Jány hargosan c!si11ja1m'agái
A pat1karus elemeben van, ei;észen mcQ'fiata'o
dott a munkában. Az asszonv ki sétál b~nyul a
pénz!á1•~,a és turkál a bankók kC\zött_ FG!; és
f~Jeseg osszemosalvognak ·A falusfak e~vmásra
neznek, ·ogyre több a-s.szony szeméböl indul ,ol ,
firás ~ kan,;'ri ~riUáiik a Rzobából Az aká; il~
ata bearad es rateiül a jód fojtó- szagárn
„
-~árvány Naponta husz halott Bujtor sürgonynle?, hoz,a~ja az uj gyógyszereket i'~s közben gyul •a penz Napköz,ben legalébh hmzszm
me7·alvassa a toxn:yosodó bankókat JR.i:vclnv Ki
hc~ .. a honn,ri.n? SeTiki 8e tudia. Az 12 11l1erek J-ef<;lmsznek es meghalnak. Lázzal kezdődik :nrtan a ~yo~or nen1 fogad s·erh1niféle ételt. a \é·ge ~re. d1g
. .. gor?s a gyomorban, szivben és agvb 1 a1~
ord1to .gorco?k. Azután a halál Minden 11 ; 0 ui
~rco~ a pah_kában; Járvány
Bn itor do1a'.o;zik
_es szamolgatia a nenzt A halottas harang koncc
de virágz'.k az/akác. AI'anyci dalol és gyül ~Í
pénz, a penz..
·

Csehország, Bu\gáiia stb) Véfomén~ezi a külföldi, különösen a tengerentulról szükségelt
gyógynövények impo1tját, véleményező sz-erv a
kepes1test
tenne
lehetővé és gondoskodna · '
,
„
(
a
Nemzeti Bank, illetve a Külbr eskedelmi Hivagy?gynovény ermelésnek a tervnek !megfelel"<
talnál az irnp01tárat illefőcn
megje1ölv.e az
modon_ '.'~ló f~kozésára irán:Yuló .propagandá~<
esetleges
kompenzációs
expc1
t-~
lehető·ség,eit
nak _r!',d1on, pa~tok?n, , srov~~kezetéken, kerté.e·{
2 Belföldön: A) A teiL' elés szervcezése, 11
s~e!i es gazdasag1 iskolák ut.ian való terjeszM :·
sero]
_.
, .:~
gyógynövényte1melés
stali2ztikai adatainak
feldolgozása, a termelés fokc oása illetve csök_ A két iiéJz mun~q.körét az Iroda cv-ezetö sze.
kentéséue 'irányuló jav~~l-r.!ok, ' a terh1elé·s,
melye
fög·na
eovsegbe
aki-· elhatóro-zógoin''_'_·_-··
• •
, .
o _,
~
"'"
~""
at anyagszükségleté}1ek megálfa)itása, mag, pa;genyb~ v~heti a III. pon,t alatt később :ismer~)
tetendo bannely segédsz~vének ta;nácsát - - :;_„
lánta, export-import, sz5ritó aszaló, desztilláló
· berendezé:sek evidenciája, lcpac:itásuk megálh) Hatásköre és jogai:
~ Iapitása, g.yógynövénytermelC- szövetkezetek ,afa, 1. A kül~ök( felé: A külföldi piac rangsorp.
pitásának szorgalmazása.
la;sa, pont?s 1m~?rt,;export statisz;tika. részbeh',
a_ nagyker"~kedoktol. kapott adatok alapján .;
.
2. B) A gyüjtői, beváltói iranyár megszares~ben .sarat szeryeivel_ megá]]apitja a külfö\4;;
bása, a nagykereskedők exportőrök tevékenyv'~lo.~z;n~ keresletét, mind· mennyiségi,_ milld •.
ségének összhangbahozása az országos 3 éves
mmos~.g1. sz~m]_)ontb~.1 s ezt a megfejelő idő-pqüt:·
terv ii:_ányelveiv.e--1, véleményező szerv a Külkehan kozh a t1nmeloi és -exportőri 'társadalom_1eskedelmi Hivatal részére exportáiak be.ielenmal; illetve ennek m~felelöen szervezi a terc
, tés-énél s az exportengedélyekkel kapcsolatban
m_el~~t.. Gondosk_o~i~. n1egfelelő nyomtatványok i•" · Az átak kontrollja, export-haszonknlés megsza-~':1lf?1d1 elheli;ezeserol, melyek. a magyar gy6gy\, •. ;
bása, külföldi limitek,,
_.
n~v:nyte','lllele-s,, prndn~tumaira. hivják fel ia.'
- C) A gyógynövé~'\ctei!IUelés fokozására irák;ilfold figyelmet; e.gyaltalán gondoskodik 'ar-.'
nyuló tevékenységek
rol, _hogy. a külf~l~ a i;:i:~yar. gyógynöivénYt'T
Az országos felvilágositó munka irányitá:negisme~ 1e, kellokepen er.teke!Je- és az esetleg
sa. Termelés, begyüjtés, feldolgozás, szá:ritás,
Jelentk•ező ér)Jeklődéíket megfelelő exportszer- ;
,, raktár~zá:s km·szerü módozatait tárgyaló füze,
vek.ji:el hozza kapcsolatba ' Igyekszik megterem~/
-tek kibocsájtása, országos vá'ndoitanfolyamok
~em a kapcsolatokat a környező é:s tengernntuli' :
·szervezése, a kistermelők munkájának \támogaallamok hasonló szerv-eivel, bekapcsolódást szec :-:
tása és ellenőrzése. Országszerte minősitő sz'a;krezve azok iervg'azdálkodásába ( Jugoszlá'.'ia, '
földön a fel világosi tó és oktató m_ilnkát i1·a'nyo;.;:_:
dorta11fülya111oka.t szervezné, 1ninósit9j-::'
.
1t a. na,
. ''
_v:;11

f

<:<,.J.

Egy kis hőmelkedés. 'Seh1mi Aspirin Az
a~zol_lv beveszi, de reggelre már orvost kell .
hivm hozzá. A járvány_ A rende·s J.efolyás. Az .\~
p·i;_vosok ki~·érle\e~nek Egészen ni betegség Ta.)U
nacstalansag Bnitor már tndia, hogy a felesé>>
ge meg. fog ha-lni Rózsi ápolja. Erős, egés?Jséc
g>e~; rn;1ta :r;em fo,r,; ia betegsé:g. ő m'ao;a nem fél
a JEIIVanyt~l, _n:iki _itt kell. mar•adn1i'a, hogy a re-·
ceptel_{~t csma'.ia es szed,Je a pémt Pénz! .raj,
hogy _liltek ra.Jta eddig, nem mentek orvoshoz
a pa~ikára is sajr:álták, niost végrn a kezéb~.
1i~n~?k, m;.g~ananntotta a sok zsugori para'szt
penzet, az ove lesz minden, az egész falu pénze.
~rany~i _dal~] és a felesége görcsöfol:Íen vo:iaghk P. _ia1gi:tasa majd szétrepeszti a patika
uveV;~7t~1at Vigvék át egy' távolabbi szobá:ba!
A:; ei.Jeh .őr._ szedi _össze a recepteket és kosár-'
szan;ra v;sz1 a gyogyszereket Az asszony haldoklik - llfa:i:_ Aranyc;t sem hallja, a pénz csen,gé.
se s_ei;i or".endezteti az- urát sem ismeri meg.>
~- fen_ p_edig a munka pillanatnyi megál!ásábanyiegsrnmolja a pénzt és felsóhajt Felszabadu-_as _Az as~zonv. meghal
Jsten rendelése. Ki
:nerne fellazadn1 Isten itélete ellen? Elv&rezte.ett N;rn volt gyerekük, eddig csak ~akták fél" .
re a penú gyüitöttek, mi11dio: csak o:vüitöttek ,n;_egvontak ipagnJ,!ól rnindsnt
Mié~t kinek?·
~em ismertek az e!et<et. Csak Aranyci Neki?·
· de nk't
rBorzalmas.
l · k , G>•anakvó ase.zmw
- __ , volt • ·nlJn
i.
"va.Jna. nezett. Hog1• lonrák az ő keservesen'
rnegkuporgatott vagyonkáját Igen, ők éppen ll-

í"''
\
pénzzel barrikádozták el magukat az élet el§!.
1\foQ;hal szegény, Isten x endelése .
De azért mái gondol egy szebb és más élet.
re. Valami szép fiatal teremtést hoz a há:zába
· No lám; ez a Rózsi is. Azért, mert cs<iléd? Az
ernbei: nem ,szül-etik cselédnek, az ember ember„
nek születik. Alig vette észi-e, hogy eltem2tték
fi :Mesé_gét
Aranyci dalol, Ró3Si egést,oségesen
moSO'lyo-g é-s száz'1;lzámra hul!-arrak az emberek
Bujlor pénztáiában dagad a pénz . Mintha
nem i:s az élők nevében fiz,etne az éjjeli &, hanem napról-napra a halál váltsá,gdiját hozta
volna a patikárushoz. Már nem is számol pontos~n, sokszor tizszer annyit kér <és az őr fiz-2t.
A pénz elvesztette jelentőségét és értékét
Néhány nappal később már csak fekete ruhája emlékezteti feleség-ér e
A szivében nenl
maradt semmi gyász. Már a temetést követő
l>jszakán Rózsi mellé bujik. Vigasztalásul szomoru éveiért. Jai, 'milyen más leszr minden ezután. De jó, hogy az Isten le'.'e'tte róla ezt a sulyos keriesztet.
.Rákötötte magát és mozdulni sem tudott
nélküle . .HataJm;as, lomha termetével eléje állott
és elzárta az élettől. Ha néha mégis ki alün.t
tekint·eni, :szemben találta magát a felesége· fél-tékenyen kémkedő szemével
Aranycit is ·iel
akarta idegeniteni tő1e . Ha ő szólt Aranycihqz
1ögtön rálicitált a hangja kellemetlenül édes
bugásávaL Most kezdődik az élet Csak néhány
hétig menjen még igy .a patika Igaz, h<!gy
/

emberek kiképzése. Az~ifjnság, faÍus" tanítók
elemi iskolák, gazdasági iskolák bekapcsolftsa'
Erőteljes ·támogatása a_ kU,termelők szövetkezeti alapmi történő egyesülésének
_ 1I A terv pénzügyi forrását illetően", a
nagykereskedői ár
bizonyos száz_alékát, vaJamint a minősítési dij egy részét kívánjuk .az ím,
dán'ak rendeletileg juttatni, mely ebből fedezné
az adminisztrativ .és a propaganda kiadásait,
Ennek számszerü megáll.apitása az Iroda l.egeiső
föladatai közé tartozna. Szorgaln1azandónal<
'tartjuk az export számára ér-tékes ter.melve
nyek segítségét termelői hitelek alakjában. A
Gazdasági Főtanács száiná,ra ezek véleményezi'
sét szintén az Iroda végezné
IIL A 'terv végrehajtásában sze11eplő egyiéli
állami ;szervek, illetve EgJ"esületek
Bár a terv kidolgozásá)lak és végre)1ajtá.
sának oroszlámészélt az Irodának kell elvégeznie, kétségloivül szükség van munkájának'támo
gatására, egyéb .szervek közr emüködfoéie is
1. Gyógynövény Kisérl•eti Iirbézet a terv
kivite1ezéséhez szükséges tudományos adatok,
felvilá.gositások 'tekintetében nagyfontossá;ru
véleményező :szerv.
2.. Külföldi képv\seleteink gazdasági sz;akérltői.
'
· 3. Ufosz, Fékosz, Gazdasági Egyesületek
stb, stb..
·

Varró Aladár Béla
gyógyszerész, Makó

járvány van, sok ember m(;\ghal, de· ha más pat:ikus volna itten, •akkor is csak meghalnának
az emberek.
Aranycihaz beszél :K<ényezteti, becézg.e ti
Milyen jó, lhqgy nem izav;aija az asszony kövér
kedveskedése. Aranyci az övé lett.. No lám,
Aranyci, dalol, ugrál, .észre siem veszi, hogy meg.
h'alt az ·asszonya. Az élet egyáltalában nem sokat törődik ·a halállal Aki élni akar, annak fé' ni sem szabad tő1e.
Már szinte Pémüldözilk a pénz ·villaizó szaporndásán _ÉS meg egyre pusztit a jáivány
Jóke'dvüen dolgozik s hozzá még 'Rózsi i:s mindig
a kedvenc ételével viditgatja De szép is az élet.
Délután már kis s-zédüléssel jár-kel a patij<:ában . Az az érzése, hogy- a mozdnlatai rrcn
egészen biztosak. Mikor centigr ammokat mü,
reszket a keze. Csak amikor a pénzt, átvésú Ss
az uj bankót hozzásimitjH a többiekhez cs2k
akkor felejtkezik el valami kis bujkáló megr emegtető félelemről Azután egyazerTe 'hirtelen
elönti a forróság. N er;i igaz! I~e az uj receptek Az éjjeli őr
n0:msok;;ira bealht az orvosságokért- és hozza 31
fnss p<ó'nzt. Mert most nincs semmis ember
nincs szegény ,beteg Az embernk felhasitják ~
bőrüket is :és vé1'esen előkaparják utolsó fillé-1
reiket.
, Tincturi opii 2 gramm, -- ejnye mi van a
kezevel, legalább dupláját öntötte melléje Ró
zsi, hol a ruha, hová- dugják a 1uhát? Rózsi be-
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A·· n1agyar gyógysz~részet, fejlődése ·
a kiegyezés .korától a századfordulóig
1

lrta: DR. BÁNYAI KÁROLY
Gyógys~eiészdoktoni

értekezés a buda~esti Egytemi Gyógyszerészeti
Igazgató : D1 M OZSOY11Ji Sám4or egy :ny . r tanár

Intézetből

·1

!

(Szemelvények) ,

A

KIEGYEZÉSTőL

A

'
MILLENIUMIG

. A modern magyar gyógyszerB.szet kialakulása a közegészségügyi törvény meg1álkotásával
kezdődött meg Az 1876 : XIV t. e. ,a kiegyezé,,
utáni jdők egyik legfontosabb törvénye. Olyan;
komplexumot ;rendez, melyhez eddig nem nyult
egyetlen magyar kormány sem. A közegész~ég-·
ügy elhanyagolt, sorsár ahagyolt területe volt az
államigazgatásnak Gróf Andrássy Gyula„ majd
Trsza Kálmán liberális kormánya felismerve a
ké1 dés :nagy jelentőségét, megoldását lbeieillesz,..
tette a nemzeti ujjáépités prngramjá:ba. Atfogó, minde11-1ész1etre ,kiterjed6, gondosan i11eg: szerk„ .szt,ett, /tö1 vényben rendezték az ornzág;
közegeszségÜgyét A tör vény egyik fejezetét a
gJó1gys·z_sr€~zet --ügyének szentelték. , Ezzel 1 égi
gyógyszerészi kívánság inent teljesedi'sbe A
töivény a korábbi állapottal szemben á. gyógyszerésze.tet a közegészs·égügy , egyik tényezőié1

0

/

fut. De hisz a helyén van, tekintetes ur. Csakugyan. No iól '~m1
nin0s semmi baj, Aranycl
nem bet<;g? Enye, mi van a szemével? Milyen
furcsa. Morphiufo, cocain, -codein, hsroin, igy
most kiveszi a coeaint, - de mikor már Jilérni
kezdi, akk01 látja, hogy mégis a m01 phiumos
üveg van a kezében Nyissák ki az ajtó( nem:
birom ezt a f.onóságot
Miska bácsi, az őr már vár. Gyornan kinyitja az aitót. Beteg a tekintetes ur, a já1·
vány, mindny~jan e]pus:otulunk
Bu,itor' m•amat kiveri az izzadtság. Fogja
be a szája:t, nincs semmi bajom! Érti. Pénzt
hozott? Mrnnyil? Adja cs.ak ide mind, az egészet, kevés, mé;g kell hozni, drágák a gyógyszerek még tizszer ennyit Különben nincs orvosság
Még látja ugyan az éjjeli őrt, de már ..tudja, hogy az orvosságokat nem fogja megcsinálni Azt a mindenségit, az a cudm asszony elviszi n1aga Gtán. Ott s·em hagyja nyugton a félték,eny.sége.
.
' Aranyci; Arnüycikám . Meg1e"ineg Kint% a
hangja ez? Ki meri? Akkor is igy fog (lalolni,
azután is? Kinek? És a pénz? Kié lesz? Ki viszi el, ki veszi el? Ez a morphium nem jó .
A pénz az enyém!
Arnnyc'
Jaj, még egyszer megérinteni a
selymes arany pelyhet Engedj 2tek, ns álljon
t;enki r.z utamba!
.Miska bácsi, gy'orsan a pénzt! l\íegmondta

nek i'smerte el és jogállását, müködését ennek

a gondolatna:k jegyében szabályozta A gyógy-

szer é~zetet kö„egészségitgyi intézménynek, aL.
gyógyszertárat közeg'észségi int~zetnek minföi". · <
·tette és e~zel a pályát hivatalosan is közérdek.ti ..
hivatas rnngjára ·emelte, intézményesen felru ·
házv~ mindazokkal a kellékekkel, amelyek az;
elhiv~tottság füijelölt utján nagyarányn fejlő,·
désbe lenditették a céhek béklyójából az imént
kiszabaditott évszázadas gyógyszerészi fog al„
közást
Közismert tény, hogy a céheTuet az 1872 "
VIII.. t. e. törölte el és.az 1884 évijpartörvé;ry
az ipartestületeket állitötta Qrelyükbe A gyógy..
szerészet addig nagyobbára a náJunk is érvény_.
ben lévő 1859. évi osztók ipartörvény hatálya.
alá tartozott. A közegészségügyi törvény kiemelte a gyógyszerészetet az ipartörvény hatá.-.
lya alól, állami jogosítványhoz kötött közegészc
hogy drága a gyógyszer? Képzeiem, 11ogy sir0
tak Miska 1báési!
Nem jön, Megindul az ajtó felé, de meg., bqtlik egy székben és elvágódik a földön. A sze_
me fennakad, de még látja az üvegeket és bnő.
csös edényeket Minden állványedJény közelc
megy hozzá és meghajol előtte.. MindegJ<ikben
pénz van . Ohó!
Miska bácsi becsoszog az ajtón Tekintetoo„
ur, no mi az már, tdüntetes ur? Ez az átkozott
nyavalya. Na itt a pénz is, keljen már feL !Rózsi',
te. hé, hol vagy,,gyere már, hé!
_
De Rózsi már menekül„ Csak ránéz ir pa-·
tikárusra és• egyszerre megbmzongatja a ha:lál ·
közelsége. Izmos mellét megmarkolja, mintha>
a haldokló Hujtot kezét akarná lefejteni róla..
No\ euesszen már a tekintetes ur, nyughasson;
mái"/, . Jaj, vafamit csinálni kéne, el kéne•
menni innen, mess„ir·e, el a sok pénztől, haláltói. csunyas:igtó!
"
Aranyci, menj, repüli. ~y,a:bad va;g,y„ Nd
mire vársz?
,
Benyul a k,i+litkáiba, kezéveL ke1geti körbekörbe, mig voégre megfogja. Szabad vagy. A
kanári kirepül a nyitott abfakon iRózsi utána
ng1ik, hajszolja és kacag No megállj csak.
Aranyci, megfoglák
/
Hopp, Aranyci beröppen a patikába, lebeglebeg. azután rászáll a halott arcára és trillázik.
Aranyci, drá!!a Aranycikám.
'
Szék
. el y J eno".
.
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i'ségügyi intézménynek ismette el, ll}elynek. f~nk,
~·. ió; az egészségügyi kö~1gazgatas. kere.teb~n
~yernek szabályozást A_ gyó?yszereszet Jogal:
~. Jásán2.k ez az uj meghatarozasa n~m ~-zo~1ynlc
•.:,csupán üres formulána:k, tartalmatia:r Jogr f1~:. ciónak hane111 a modern gyógysz~r_eszd ;'alo~ ságcs · alapitólevelének, amelyre szlla.x~an epult
{• fel .70 esztendő gyógywerészi fejlódtése.. Ezt
l;:'meg kell állapitani annak elle!rére'. \is, hogy e'." a
;. fejlődés sok tekintetben hmnyos marad~, !gy
)i:. I<ülönös,en szoe'iális··térei: De ig!"n .so_k kntikar~
. adott alkalmat a gyogyszereszl . aogrendsz:r
''•· egyoldalu, felépité~e is a~ ~l~elt évtizedek sai;an
;;; s méginkabb kemeny knt1kat kell. .hogy k,1".alt•f, son a mai bir álóban, ruki előtt tel]e.sen vrlago·' san áll hogy ez a j ogrend>szer helytelen szerke.
< zetfr,e!' igen nehezen illeszthető bele demokraY•. tikus társadalmunk keretébe.
A kor, mely a magyar gyqgyiizeréSzetet
1876cban szabatos alkotmánnyal látta el, nemzeti életünknek egyik foQ1tos szaikaszát jelenti.
18'Z6-ot mindössze kilenc •eszteµ<lő válas·ztja el
a kiegyezés évétől A sabfono!s töiténetitás _a
nemzeti fejlődés diadalmasan nagy d'ordulatanak könyvelte el Deák Ferenc békelilüvét, mely_
lyel óilZ abszolutizmus kietlen év>Eli után kompromisszumot hozott létre a illyuga.lon;ira és teJ;"mé„
keny előhaladásra vágyó nemzet és a kon?ks~-·
gából csak k~v~set engedő Habs?ur?-csas~ar
között l\fa mar azonban sokan maskent itelrk
meg a kiegyezés müvét, s 1945-47-et átértékelő
szenlléletében sokak előtt -ngy tünik, hogy a
deákferenci kompromisszum a:lig vol más, milrt
aminek Kossuth Lajos már a mága 1idej>ébn is
tartotta: a „történelmi osztáJyok" k:1váltságai
é1dekében !étrehbzéitt, következméµy<>iben vég_
zetes megalkuvás a hatalmi eszközöket kkzében-·
tai tó és mindenkor movg6sitani kész gyülöletes
germán expanziós·· poiiuikárval . Sokak sz~rint. a
deáki ikicgyezé·iÍ tér itette le a magyarságot ~nól
az utról, amelyre a szeJlem for:a4almara1 :•
Mar.tinovits, Bessenyei, Kossuth, Tancsrcs, Petőfi hős1i vonalá és 1848 lángolóan lelkes nemz€ ..
dék e vitte. A kiegyezés fanyar józansága végz•et1esen lehütötte az öncélu magyarságért hevülő,
forradalmi szenvedéllyel telt nemzeti lelket.
A poljtikai fejlődés vonala megtö7t, a urern.;
zeti függetl~nség álma !" dualizmus JO~~n 'll}egalkuvásában osz1ott sz·et. Az Ausztr1„;val letesült életi<özösség nagyhatalmi ábrándba r inga:tta a ·magyarságot. Konszolidáció éS ga"-dasági
fellendülés lépelt az abszoluti7'mUS alatti ne.mzeti busongá:s helyébe, Minde;1_ jórés~t T1s~a
Kálmán, a bihari gentry müve. ·o a kiegyezes
t ula jdonképeni •végrehajtója. A ragyogóan _tehel séges Ándrássy után ügyesen'<magáhaz valtja a hatahnat s osztályán"!k elszánt ör;zésével
és ,erőszakosságával .. 15 évig ül a korma:nyrudnál~ Deák Ferenc szellemétől min~obban tá'1olodva félig liberális félig reakc10s szellemkorhen konszolidálja ,; kiegyezés utáni ifju ma:- gyar állam belső visz_onyait, IS,zab~d- teret enged
a külföldről beár amlo gazdasagr 1 nany~a!o~nak,
virágzáshoz .segiti a magyar gazda:sagr ~etet
és megszilárditja az uj clkotmá;nyt A század
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A GYóGYSZERÉSZ ~
'

-

vége felé már teljes a nagyhatal,;;i ábránd, de vel az orvo-studomá11y uj és uj
a mille1miumi pompa mögött sótét gondok ,fe_ ~n1indig 110'znak ;fe!szi11'1 e ujabb győgyszer·el\iet
szülnek. Kö.r öskör üi a nemzetiségek szeparatts_ t;ie blzonyo~ 111egáliapndc„rts.:ig r a . . ftktr_ ki 1ebbe~.
ta törekvései gyülekeznek komor felhőként a a·korb_an A haz.aj, g_yógyszs:tkincs z.űn1=: 1876~ magyar égbolt. fplé, alulról fel-felmorajlik az ban inár a gyóg~t~tiis szc-Igálatában_ á1L A:i
elnyomott osztályok mozgolódása, Az ur i világ .egy es anyagok és keszit!'.1É~1y2k r-B.Ég csiszo~~~- azo11ban ügyet 1s-e.111 vet J11di:1d.2rtre: N e11Í.,zetiségi son, 1 apro'bl.J va'1 1LOZPSC'~_cn
k
- KereszttH.
'
i11e11neJ\:
politjkáját a hatalmi eszközökre alapozza, szo- njabb gyógyszerek is jönnsk hozzá, de ettőffog_:-~
ciális politikája pedig a csiendőrszur011y hégyé- -va az e1toló,dá.s m§.1 inkább r~ gy.$.rip~n:i késli-L
vel csiklandozza p, még s~Unnyadó rnunkásmoz~ méJJ-yrek térnyerés~ fe~é ~l1ut2~. Ezzel pá1hnzagalom zsenge érzékeit Ebben \'L politikai légc n1csan lend·ületet vesz a gyógyszeré·3zi -sza.kkö1ben hal2;d végig\ történetün1k a kiieg}rezés. n1u11Ka technikai fejlCdése isJ n1er-t a gy6gy2ze_:
utáni időktől~a -századfmdulóig- 1s gyógyszerésze- rész.st ösztönösen v2dekezik a kiss·é. ve:l1errt2n:.;é:n:
tünk mult századbeli kialakulása sem·n1iben s-2n1 reátörő versenytárssal sze:nben, P~z 1876. , éVtÍ:mentes korának hibáitól és erényeitől, Mind philadelpl1iai világkiá1lJitáscn, majd az 1878
'' • ~ • • "l' e „ l L
•
, f
,
,
intézmé11yeiben·· és alkotásaiban, min.d pedig ev1
par1s1 ~y1 aglar1.alcn :s Tr1eg a drogok és
·
szellemében magán vi,sieíi kor ánwk bélyegét. S gy{ gyógyszerek dcrriin.5-lna:k, annak elle'l1ért~
bármiként ítéljük is rúeg ezt a sok tekintetben hogy 1867„ óta a gyóg·y2ze1készitn1én_y·ek gyáitás.a.
ÖI}ZÖ és lPÖv:dlátó ko1::szakot, / bárn1ilyen sulyo3 inkább ipári Jelleget öltött A gyógyszerészét
kr.itikárnl illessük is ennek a letünt világnak technikai feij:lődés 1 Sben a t.e'!"lljJót eis2ss1'b11i .~--.z
sz12llen1ét, sgyet r1en1 tagadhatunk: a kiegyezés- an1erikai .gyá1ipa1 diktá~j'a, de nen1sG!l{ára ie'től a század'fordulóig terjedő, jdő ·-·a nagyarányu
veszi \e~'e a \er.:ien~„t. Gt.z .::rngc~ é;; nén1et-jpa1--.
fejlődés kora volt g:yógyszeíészetüD,kben is,
A kiszerelés, az :8merik~i üzleti szellemnek ez
amiért a bir álat mellett a tisztelet és elism2rés a Jnindent ~.talakitó és iY'~gá.va.1 ragadó, éppGly'
jár neki H mi sckat sr.envedett nemwd!ékünk VégzeLEs, n1int zseh]ális produktuma, rn.ég n€ri1„
részé,Xől.
csapott át a kontinensre. De a nagy ragadezó-[11ár
ugr ásna ké3zen á11.
\
i
] \ 1 GYóGi;SZE1RT.AR BELSö ÉLJ?TE
1876 . körül a terápiás irányzat féllábával'
n.en1csak for n1ailag~ ~1anen1 1e11y,egében is nagy n1ég a 1nultra tf.ma,szkodo lt, n1ásik 1ábáva·~
vállozáso11 ment át a 19. század_ közepétől kezd_ azonban n1ár ln2gtette a kezdő lépéseket a n10 ...
ve. Ez az ótalakulás többir;ai1yu volt és sok dern gyogyitá,s JT1óCl:szereú felé. A gyógys;::er\~S
J\lilső tényező eg~yüt'thatá.3a 1idézt e elő Legna- gyógy'itás aüyagái a gyógyszerlárban készült
gyobb J1atással -volt rá a teri11észettudn1ná.nye!k
porok, pirulák, kenőcs·Ök, teák, tapaszok, stb.
Úsiisor ban a fizikának és kémiának hallatlan De )1E1nsokára uj g~/ogysz.e+a.lakok. uj l~abo1a
aranyu fejlődése .s 1ezekkel párl1uzan1osan az tóriun1i ós 1 ecepturai »eszkCJzök kerülnek f2lorvns'1udo.n1ány n1cdern ~~11egib1neré:se'i ·2.s. 111ód- ·ézinre Megkezdi hóditó utját a ta1bletta, ez a
szereinek kjalakulása. A régi gyógys·Zert~1 modern, fürge gyógyszedoTrna - A terápia a
müködésének 1mlypontja
a , faboratóriuhua gyÓgy,3zmes lrnze'1és msl!ett ujra fejfedezi a
esett. A gyógyszerész többnyire maga állította, ter·n112.sz.etes gyógytényezöket, igy a d1i,étikus
~lő a kiszolgáltalá'<ra kerülő egyszerü és össz.2rendszabályokat, to111át fürdést ásVánv;viz,2-·
t<Jtt gyógyszereket, még a vegyszereket is. 1876, kst, gyógyfürdőket, de' rövid 'ictŐ mulva· \minban a belső átalakulás hatalmasan előre:hal,adt dent háttérbe szorit a 'diada]rni;ian előretörő
_ 1nar an1a íejlöd,és'i fok f,9lé, ahol a gyógyszer"
i!Jjekciós és szérnmterápia,,
,
,
tár ma áll, A régi gyóg,yszer·é:szi JabO'ratóriurn... P.~ gyógy·szeré.s.z.et és a gyógyit·á1S Ügye á
1
ban fokozarosan összez.sUgor-odott laborációs for1cng2..s és á'ta1akulá.s a ·avorsüte111ü előr3h.a
muilka helyét i~ kémiai ipar foglaHa eL A fej- ladás lázas állapotába kerüC'hogy azután a hu- ·
lődés tehát a gyógyszerészt ~orábbi praxisának
8zadik század el:érkeztéig megsZ.ilárditsa és kiegyik legértékesebb részétől fosztotta meg A aLakitsa rvégső formáját, amelyben ma is előt,
váJtozás nen1csak a gyógyszerész n1üködésében, tünk áll.
de a gyogy szereszeti sza;kü od0lcmban is jel-entkszik A tudósok és kutatók mO'st 'már nem
AZ ÁTALAKULÁS ELSö FÁZIS.A
annyira .előá!litási módokkal fogktlkoznak, mint
A gyógyszerészet átalakulása 1876 kör ül
rnkább chemiai, phmmakológiai és mikroszkonagyjából
már .átn1en;t · ,az első ;nagy fázisán,
'Piaí v 1zsgálatokkaL Amikor a kntatók érdeklő
desi köre az előállításról a minőségi viz~gá!alok amelyben elszakadt a vegyészettúJ Mint Mo'hr,
felé fordul, akkor lé<J előtérbe a gyógyszeré- l)onni professzor, n}aga is gyógyszer'ész, a né~
szetben a mikroszkóp, Hoffmann F new-yorki met gyógyszerészegyletnek 1868.. évi coblenú •
,
gyógyszeré.sz ezrekre n1enő /lÓicsövi vizsgá.la- gyülésén mondotta:
tokat vég-ez és igen sok alapvető szövettani
.,Előbbeni időkben a cvegytan tanára
meg'ál!ap'tást fektet le_ M ükodése nyomán a
vegyi kémszer eit és készitményeit a 'gyógy.
mikroszkóp bevonul a gyógyJlzertá:r eszközei kö_
szerészi laboratóriumtól kapta, hacsak 'fi
-·zé. A cél 111inél tisztább készitn1ények i1yeré.se
sósa·vat, a h~genysavat, a chlorbariun1ot
a. 'tisztasági vizsgá1atcik kifejlesztése. A mat2sth nem akarta-' maga ikésziteni, mint ezt
1ica n1edica ugy.a11 111ég nen1 ;teki-ntl1ető lezártBerselius tette_ Vegyészeti folyóiratok
;nak, aminthogy ez a kör soha-sem zárnl be. mi-c~ak ugy tudlak fennállani, ha a gyógy1

1

1

1

1

szerészek pártolták Oly országban, mely-ben L509 gyógyszer_ész volt, alig találtatott 10 szakvegyész, E2iek egy 1si2Jkfolyóiratot bizcny µ1em tudtak volna fenntartani Igy tör 1 tént~ 11ogy a gyÓgy·szeré.S-~i s:Zak·lapok a vegyVan egész körMtét !felölelték
A Trommsdoríf„.féle régi és nj ',,J,ournal
der Pharmazie" eJégséges.ek voltak ann11Jkidejé11 a
vegyé:gzei
tal'l:uln1án~o 1zására.
1832-ben 'Ge'g-er kiadta az „Annale11,-d<Jr
Pharmazie"-t á 34-ik kötetnél- Liebig lépett be s a folyóiratból „Ann'alen der
Pharmazie und Chernie" lett, Liebig halála
után pedÍ g a oim ekképp váltazott meg:
„Annalen dér Chemie"„ Ekként a 'l'egyé-szet a gyógyszerészet jr ányáb.a11 a, kakuk
szeie])'ét ,Játszotta, miután artal'a nag-yrn
•neveltetett, kidobta .a_ fészekből, mint a
kakuk \9, kis barázdabillegetőt
Basiliius Valentinus nagyszámu antimon vegyületébő1 csak a hányborkő és llJZ
üt.ős_ dárdkéneg
('stib swf aurantl ma1adt fenn és Pa1'.ace1'z.u.s m·ercuriá]jai igi~n
kis :százalékra clv,adtak össze A folytoµ
haladó munkáfelosztás folytán fejlődött ki'
a gyógysz,erészi lalwrntórium .mai á,llapota .
A gyógyszerészstben 18. n1u11kan1egosztásakként lett foganatosiba, hogy ]1'aigy81Zámu
ve'gyké-32itménv a l"Vúgyszet&ml Jabo:ratór'umhól _a vegyi r:yárakba ment át Maguk
a gyárosok inajd inlndi,i' a gJrÓgyszePé- -s,ekhől l<erül'tek elő
Igy Merek, Tnimn1s_
doiff,) Marquart Sch€rinl" és mások A
gyár6s a szert olcsóbban adhatja el, mint
azt a 1<vógysz.eré:sz előálJithal_ia, igy történt hog-y , jiokolkövet iódkáliu:inot, oly
áicon lehet n1eg·\fennL amely.en a >gy6g1rszerész -Rl abban fögli>.!t ezüstöt_ vagcv jódot
se1n képes ll1t·(gven111i. Ez,e.n e1kierülhetet1erii ,
ténvá1.11adékból 12 hr,1a:törlnn1ok szükség'képpeni korl>itoz§,sa áll :elq, !de netrt következik
ebből a ~"ógysz-eréJszet' hanyatlilsa, mei:t
az, nagyobb tárgyismeret s !pontos üz1etvezetés n1 ~niett n1-agas állását n1indig meg
fogja tarth'a-lni "·
A vegvBz0-rek eJőállitása tehát kikerült1 a
_gvógv~zertárhól n a
.{t~ó-gys-zer•ész labo1at01iun1i n1unk"áia
gal enikumolrr,a szotiikozott
_EJ:·eket azonban efll:velli11e n1ég lbőséges·en ITTrá1tották 's a gv6gyszerés~i 111unka korszaka n1ég
vir ,\gzóban volt.
'
1
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ELSö MAGYAlR GYóGYSZERKONYV
1871 december 4-én j1eJ-ent meg, 1872 május
15-~n lépett életbe . 'A_ tábl~za~o\0al egy~tt
maJdnem 600 oldal teqedelmu, ara ,6 osztrak
· értékü forint Cime: _.:Magyar: Gyógyszer:könyv
Pharniacopoea Hungarica" 1871
p,estl
Könyvnyomda Részvény-társulat (Hold-u . 4.
sz) A gyógyszerkönvv szerkesztését a'< Orszá_
o:os Kö~egész.ségügyi Tanács i:a;r>;slatára ~ tf:gu
bizottság végezte, melynek tagJart 1869 . ~unms
14-én nev2zte ki a belügyminiszter. A sz_erkesztő-bizotts'ág elnöke Than Károly volt iegyzője
Grósz Lajos, tagjai: Wagner Já,nos,· Korányi

" egyeFrigyes, BaJc:gh Kálmán, Mar go Tivadar
temi p1of.esszc'rok tová1bb'á 2 gyóg:yszerész: dr
Müller Bernát és ;ármay Gusztáv.
A:z első l\!Ia.gyar Gyógyszerkönyv megjele:..
1

a

nését
tudon1án3r9s \;iJág é'.s a szaik-körök 11agy
öröm1nel üdvözölték m.il1t €gy irégi- i1en1zeti

óhajnak :valóradJását és- a nehezen e1ért fü'gc
getlenség egyik nem értéktelrn jelét, A k,iégye-zés után a magyarság bokfogan (könyvelt el
miliden olyan jelenséget. 'ami alkalmas volt a
11 sn1zeti önériet :táplálására é's 111eg .tudta győz„
ni arról, hogy Deák F,er,enc politikai hitvallá1

sa,

-a

rest'.tutio in jütegrun1: mfin,d'e11t vissza.áJ.

litani, amit a nemzet Í848-ban elért iegy-egy
részletében va1ös2ggá yált - Az <első Magyar
Gyógyszerkonvv megjelenése t,ehát nemcsak
Szakmai iés tudományos esen1érr\r rvolt, 'ilanent
az Ausztn'á,t&l való füg[<etl-elledés 'e'gyik szimbolikus jelensége
Az első gyógyszerkönyv már a grammsuly_
rend.szerre vo]!'t ·a.1apitva, inert bár az 187~4:
VlII ,tc. szsint a metrikus rencJJszer csak 1876
janúá-Y l-től lett 'a közforgalom minden á!"ában,
kötelező, de a hos'szabb, ·]dőre szólió gyógysz,er--könyvet az előrdá'tó szerkesztőbizottság már a
grammsulyrendszer alapján állitotta, öss~e.
A Magyar Gyógyszerkönyv 510 gyógyszert
1,orol fel, ezeknek -mintegy füle vegyszer és
dr ól" a másik fele galenikum és házi~ag előálli
tandó vegyszer. A mai gyógys~eralakok nag-y,
részben már aklwr is megvoltak Sok acetumot,
r,okföle aqoot. még több emplastrnmot és ex
hacfúmot min~ös-sze két hivatalos pilulát ;(pil:
foni ,iodati_ pil laxantes), számos pulpát po.
tiot, syrunot, tincturát és unguentumottalálunk
bqme Kiszerelt_ !"vári gyógyszerek ekkar mé!':
alig voltak, tehát a 0yógyszer,es gyógyitás ,,
vegvszerek mellett főleg a gyógys·zerfaz által
házilag előál!itott galeni'cumokra támaszkodott
Érdekes,' hogy a gvógyszerkönyv elég nagysz.:imu vegy&zert i·s házilag állittatott elő a gyóg-y__
gzerésszel és pedig a következőket,
'
Bhi°;nuth--- subnitriCum
Plumbum acet dep,
Zincun1 aceticum

'

Acidum t.annicun1
Acidum' phosph~zieu1n

Alu-minium hydroxid
Ammonium chloratuin
Argenhun nitricum CUJll kalio nitrlco
Calciun1 ox:i·sulfuratum·
Calcirl\n ~ phospho1ieu1n
Chlorofor'1n (hangyhalvag)
Calciuin: lacticurn
Fe1rum sulfuricu,111
Hydrarg~·rum !bichlorat ammoniat

R:idrar'gyrurn hijodat rubrum
HydargJrum iodat. flav
HJ:·arargyrun1 oxJdat flav
I{3Jiunl sulfur atum

Kalhun tartaricum '
1\fagnesium hydrüxyd„
ff!agnesiun\ OXJ d„

Natrium acetlcum
Katdum nitricum

A GYóGYSZERÉSZ

az a1 j as szó természetesen nem a ma5 érteJ.m<j: ,•

Stibium sulfuratum rubrum
Zincun1 aceticum
Zineum- 'Chloratu1n
Zincuill oxydatu:m
Zincum lsulfuricum

ben ~zere:P·e1i ha:nci:m a ,;sub" gyök11ek n1egfeif~,·
lelő hydroxydra J1tal. Ki értené meg ma már ·

További éI dekessége. hogy házilag készittetc
te a Fsr rum ihydrogenid Teductumot, a kakaóvajat gyengén pörkölt és hámozott kakaó.mait
vakból sajtolá:ssal, ugyancsak az o1eum ncrmt
(hilnboj olaj) riónus m&gvakból, gyöngén élő.
melegített ,Sajtóban sajtolással. ugyancsak házilag mosatta 'a lenolajat. a. sulfur suplimátumof de a praecipiMlást is otthon végeztette,
' valamint a zincum granulatum depmatum
(tisztított . szemcsézet ·. hcngany) ' készitését.
Sz<mepelt 'egy rasztilla i:s. )1á~ilag kell~tt előá:li-
tani· Pastilli e Nahio hvdro.carbomco (ketsz6n~ava:s szikenyes cukor ·korongok) A gyógy_
sz~részi Japo'ratÓriun1i ·munka szármára ite~át
hősége·s anyag :mata:dt még, annak dlenere,
hogy a kémikáliákat már a vegyészeti gyárak
. gyártották (természetesen külfö]dön).
AZ ELSŐ GYÓGYSZE)RKöNYV
,.
NOMENCLATURATA
· A )\fagyar Gyógyszerkönyv magyar és latin nyelven jeJ.ent :meg olyan formában., hogy a
kinyitott könyv :baloldali (páros) lapján van a
latin szöveg, a .iobbold:a,Ji (páratlan) oldalon
ve 1e párhuzamban ia latin s"öveg. A cimzé$ a
in1agvar szöyegü részbe11 is mi11,denütt ·latinul
szerepel, alatta nagyobb hetükkel a hivatalos
magyar elnevezé·s és ewlatt pedii1g a szinonimák A magyaT nrnvek a mai olv•asó előtt rend.
kívül furcsák Ilyen ne~eket látunk: Hángyhalvag (chlornforml, szikenybüzeg (na.tr . rbroma·
tum) . ·JY1aró hamany vizegy (kalium hydroxvd),
h8,manyiblag riódkáJi) stb A hátul ]levő tabe!.
lii·k közül a XVI. tábla felsoro].i.a az elemeket
vegysuiyaikkal és paránvsulya'kkal Érdekessége miatt közreadjuk a felsorolást.· clhagvv& a
számszerü adatokat:
--~

Alurii.inium (Timany)

Kaliuin (Harnany)
Lit-hi.fim, (Lavanv)
l\fagnesium (KeserP.ny)
Manganun1 (Csf;Jeny)
Natrium (Szikeny)
Nitr·ogenium (Légeuy)
Oxygenfum (É1 eny)
Phosphotus (Vilany)
Platinuin (Ér~ny)
Plupibutn (ólo1F)
Silicium (KO>' anJ)
RÍ.annum f·-"n)
Stibium (D:'\rdany}
Stronfium (Pirany)
Sulfur ('Kén)
Ura:nium (Sár gan;\)
Zincum (Horgany)

áz ilyen szö\eget: „Spir . di! 100 terime részben 70 terime rész borlangot tartalmaz." Szerencsére •a latin .szöveg eligazit:_ , „Continet in,
100 voluminis ,partibus 70 voluminis parte·s a\-·,,
coholis." Ez.ek a régi kifejezések és el>nev.ezések.
ma már ·jól megérdemel~ fe1edésbe merültek. •
A Kazinczy.-féle- nyelvujitás kor~Dól sz~r:.:_saz.; .·:
nak, annak' a tulw ;irányzatna1k eredményeként;'
amely erfüzakosan akarta megnmgyarositani ~: .
tudo~náµyos ;életben nemzetközileg elfogado~C.
szakkifejezéseket . és fogalmakat is. Allitólai(:
Bugát Pálnak a pesti egyetem \professzorána;k>
nevéhez füződik a természettbdomlÍ.nyok meg"
· magyar ositott nome\1c1aturája..
(Prof. i Bugát<
Pál ar. med. munkái: Tenmé'Szettudományi uj ·
szóhalmaz, Buda. 1843 ; Gyijigvszertári mérté-/
kek magyar n€veii, Orvasi Tár, 1833, 62. old : A ;
vegytani elemek n1a:gyar elnevf\zése, Or,vosi:;-:·
Tár, 1840, él18 ol<l (Bizonyos azonban, hogy,;
Bug>\t Pál nem az egyet]@ •elkeresztelő, mert •.
például az iblanyt, . a hamanyt, a légenyt és _a;·
szikenyt Nendtvich ~ároly, a pesti egyeten1 :•
egykori kémiku» profüsszora alkotta meg 1830(
táján..
· ··ERőS HATARU .SZER;EK
AZ I. GYóGYSZEJRKöNYVBEN
A mai precíz jogszabályokkal rendezett ;;
gvógyszerészet sz\'""pont}ából különösn1ek .tü<.'
nik hogy az első Magyar Gyógyszerkönyv nem ,
ismerte a két keresztes szer fogalmát A !eg-:;i
erő.sebb mérgek, igv a n101nhiun1, a.z, accni 1 tinu1ii~'~:'
a hlganysók, köztük a szublimát is'. csupán er,y '~
kereszttel voltak jelezve. Az .. Altalános sz8,l)D-:-· ..
lyok és jegyzetek" 1 pont a igy <ZÓl:
>

„Azon gyógysz€rek, melyeket a gyógy,(
szerész csak igazolt orvosnak rendelvény~'
folytán szo~gá,lt.athat, kereszttel i vanr;ak
megjelölve,''

Ennek ínf\gfelelóen az ismétlés sen.; voff\c
száziad vége felé ke:•:'
szabáfyo:wa s ene csak
rült
sor:
A
mérgeket
tartalmazó
recepteke\::;·
Aurum (Arany)
/
tehát szabadon meg lehetett ismételni, (korláto;;,
Baryum (SulaÍÍy)
Bismüfhun1 (KenP:py)
zás nem állott fenn 1\l[ind&meUett a gyógys7.:e: '
Borúm (B6r)
részek sok helyen azt a gyakorlatot Jfövették, '
Brom-um (BHzeny)
hogy az erősnatásu vényeket visszatartották és"
Cadmiun1 (Kadany)
esetben a meg>i•smétlésre nem volt !ehető,;
ilyen
Calciu1n (l\iés.zen:y)
ség
A
mai pontos sz!abályozás t.ehát akkor; méi
Carbonicun1 (_Széneny)
Chiorum (Halv3.ny}
\ te! jesen ismeretlen volt .és a ma ismert isza,'bá-.
Chron1iu,_ (FeSteny)
lyok közül csupán a legnagyobb adag tul!épésé;'
Cuprum (Réz)
re vonatkozó jelzés (felkiáltójel) volt érvénYc.
Fer·rum (Vas)
ben. A betegek \'lors.a e tcl<:intetben !tehát majd;'
HJdtargyrum (Higany)
nem teljesen a gyógyszerészek lelkiismeretére\
Hydrogeniun1 (Könen:r'
Jodum (lblany) _
'
volt bizva, ami általában kifogástalanul tnükÖ'
dött, de egyes esetekben, \'mint külöMsen ~
Ezekből az elnevezésekből képezték a vegyületek ma.iyar nevét s igy lett pl. a Bismuth század vége 'felé látni fogjuk, nem volt men .
·
(F olyfotjuki.
subnfüicum: „alj.as Iégenysavas keneny", ahol sulyos botlásoktóL
Argentun1 (Ezüst)
Arsenicu1n (l\-{ireny)
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.lZ UTOLSő TOLLVONÁSTG
szerint ugyan előtte fekszenek szaklClpfrainlc, 'de
Koráii reggel felsz&itanak a szerkesztő abból önk'énye-sen bsak a.:zt szkdi ki, a.niellyel
, ség~ől, hogy VizsCLlyi Lászlá, egy "V'el.em foglal- iinm;agát ig.azol7a Felfamerhetö célja, hogy min·
de;ve1 t en_qem :eg11en felelőssé és ország-vilá.g
• kozo, engem .támadó cikket küldött be. Tér:1né
~7-ott
kz.p_ellen.qenezzen, nii·nt az ltfjuság áruló„
szetesen reci1n bízzák a döntést · hogy mi és
mennyi JelenJ•en meg abból a cik,kből és a sze- iát .. Jól miegfontolta:n, lépésről-lépésre közele.
mélyemre vonatkozó 1 észt 'milyen mértékben di/e, hozzám, fi~gy a v1gén a nyakClmra terme a
óhajtom enyhíteni. Én erre minden tétovázás hurkot . . 'Es !?ppen itt <ornlik össze Vizsolyi
ur nyilvá.n su.(/alm.a@tt, átlátszó fám.adása . '
nélkül a következő; választ adtam:
Azt irj<C Vizsalyi 'w
Q.ogy ntár épven a
' -.,- Ha 1a cikk engem l!ámad, akkor az utolso
tollvonáúg le kell adni. M ed mindig i's azon a leqfobb uton hfl,ladt(1k. amikor íbom.bClként Mvéleményen voltam és mCl is Clzt vClllom:· sen/cz ' zéiük' csapott b.~ én cikkeni a.z ifjuság árulásásem. támadhatatlan.. 'Sem az intéz.őbiwttsá.q ról. Nézzük csak élőször azt a bizonyos legjobb
t<tgjai, sem a SZC'J kesztők FJz a /,ap
tagságé utat Az pontosan <Crra <CZ időm es.ett. rnikor
Bs 1nern a sze1"/oes.ztöké, 11e1n az irit.ézőbizottsá{Ji az egyetemi ifiuság \~gu niul.atsága. rne,qhivóiá/Jµgoké. Illetve az övéké i s
„Ez a lap " ból /cife.iéle.?tette a szakszervezef!et. Különben
tiétek" -- ez~ irtum sza/clavunk ei9ő számá- niin.denlcit fölv.ettek mulatságuk ringó csónak
jába Csak a nincstelen \1,olgozó gy6gyszerésze.
ban, és ma sem 11iondhatÓk ;ruíst.
/cet
nem,. Alckoribian •bes~élgettem, ha iól emAkkor még nem tudtam, . miről is sz6l ez
· a cikk. Azóta elolvastam . Vizsolyi ur cikkét le· ·lélcsz;em. egy Schwimmer nevii egyeteeni} hall..
gató k()!ftár.~ammial, ki i.aen szoinoru llcépet feg
kö.zölte.m . k'Jajnos roem hagyhattam válasz . n&
kül. mert csak ugy hemzseg a legsulyosabb _tett a mai {fiiViág 71oldikai éretlenségéről lE/c.
tárgyi tévedéseld6l Meg kell cáfolitom ezeket kor frtam meg ai"if.iuság árulását TClgadha.„
a.i adCltokait, mert •ez a közlemény a jelenl.egi tatlan, ho/JJI- elkövettem >µ,zt a taktikai hibát.
hogy a 'cimet rosszul 1!á(asztottam meg Ho azt
fornváfában. igen al/vxlma.s l'!z ifiusá.g félrerie..
irom.: az eayete1r1,1'. if.iuSág·hoz, senki seni 1fnn· ..
zetésér e.
leqeti <CZ ifjus:á;_o árnláM.t:. 'Me1 t abbCln az ir.á>:·
han nem is arról volt' "zó. Szinte kár is bizony.
· VIZSALYI UR, A Pz!;IJDAKÉP
.aatni,, mert Vi.zsalyi ur ezt még nálam is iobEinléksze~n egy Vizsalvi iLászlóra, ki aktív fészt vett a legutóMi gyó·gyszer'észelcet ban tudja. ő csak azrlrt ragaBzlrodik a '!puszt1
igClzoló bizottság &egédmunkálataiban Vizsalyr; {)Ínihez, mert i(Jy felelötleaiebbi/,l va!)dalkozha
ti/e Vizsolyi !UY nern tudhati'a hogy a toll nem
111 alckori szereplése körül, hogy ugy mondjani,
bizonyos kényelmetlen és •rosszizii körülmények r:sak :feqyver, ·- a toZl a hi'vatásos ir:ó é~ uioly.an, mint a por /cp.
· merültek fel U.gy hírlik, tulhirtelen leváitot- 8ágiró kez!ében olyan .
Mk és csak a.zért nem le:ft ClZ ügynek folyf!,atá- vr,rő mozsái "\patilcába.n Attól fü.go, hogu nr.it
sa, mert Vizwlyi ur )fiatal és Clklcor rnég egye„ mérnek bele. Néha 1!énd ir " toll. De ahhoz
terrnre {árt. Mondják . Nem fontos. VCllószinü-„ ember kell, V izsalyi, ur .!
leg egy másik Vizsalyi mülcödött az intéző bi·
zottl!ágban. Hiszen ez " lrmi Vizsalyin/c a péld,a.: EZ \AZ JFJUSÁG ARULÁSA?
kép, az ifjusá1g állítólagos szószólója. De rie.
.Csak két idézetet kö.zlünk le. abbó.l az erő
lwm itt most fel kellett vetnem ezeket a szál- .sen nehczmény•ezett ciklcbó1 Pedig nem ártana
long·Ó híreiket lis, hogy pontosan tudiam: ki áll az. e,qé8ztt lehozni. LMe1•.t 8oh'.l ,r;;enki. ne11i Wcöze/ti az i[Juságért? Mennyi személyi és erkölcsi ledett tfsztá.bban; több jó.széindék/cCll az egyetehitele van az illetőnek? És mekkora a poli.tiloai, nii 1:Nuságho~, rnfnt én Ipen. a.z iró néha 0;P,r.
szoci.alista hitele?
.
rel fr . Vizsaly·i u.1 a saiát . szi.vc·véréveI De
El loell fogo.dnom, hogy T(izsalyi ur és még most lássuk az J;,aézetet :·
egy t.ár sa invá~· az ostrom előtt szélsőbalol.dali
·„Most ne vessük fel a felelősség 'kérér.zelniii !volt. A tM SCl rwvét szerényen elhal.l·
dését. Hom1 1wo11mr sok rnim1en, az egész
gatpCl. De erre n.e1n is kell bizdnyitélc ;F;pülő
rna_qyar élet alakulása )éppen ClZ itfusáa
népi demokráciánkban ennyit nw. miuden veha.ngfá:n és állnsfoglo.lásán mult Azon.
szély nélkiil bár ki elrnondlw.t magáról. Egyelő
hom1 öle odaállnak-e üiölteni n üvöltőklcel.
r~e 1tehát, legalább az indulásná;l, hadd ~ruwa.d·
verekedni n verelcedőkkel. vag11 " s;;ellemi
jon 1ne9 Vizsalyi
ur példalcépnek
haladás, ősi .iogán 'ellená.llnnk. Tudjuk, mi
.(
tör ténb..
sak egyetlen pill.antást kell vetAZ IFJUSÁG ÁRUl,ÁSA
nünk a úlá.o most alakuló tér képére, hogy
lássuk; milyen mély szakadékba sodorfa
ltt lcezdödilc az a rész, hol Vizsalyi ur teljesen letér a tárgyi igazság ·utjár6l . . Állitása
ezt a:: 01 szágat _ a.z if.j'usig árulása„"
1
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Abban a cikkben mindössze ennyi szerepe
1Jan az i.fjuság árulásának., Ha' Vizsalyi ·ur e z· t
fájlalia, akkor Vzsalyi úr, i'L példakép, a felszabadulás előtti ifjuság eltévelytdését nientegeti.
(Én ugyan még erre is találok, rnentséget)
'·Neni1 Vizsalui U1', önnek fól vág ._az esz;e, hiszen
niost diplonvázott, ez n,!J.m ig(J,z.ság„ ö·n ellenerrt
szegezett egy önmagában üres cirnet, de elhrdl·
gatta a '.lénye,qet1. Sőt ennet sokkal tovább 1nent
'
U1711 besze1 róla.. mint valmni szégyenről, vaJa,·RÉPAPORBÓL ·-. MORÓ-RÉPALEV~S
mi . iárvi{nyos betegségről, wfninek elha.ra.pozá,sát
ön, V izsa.lyi ur, hálaistennek sikeresen niega.ka'.
~ályozta lg1f a ,9*Jkszorosi;tott cikk terjesztését
, DVSPEPSIA, ENTEROCOl.ITIS, .
ts Csak, azt' nem tudja. Vizsalyi :ur, hogy anDVSENTERIA l!:SETÉN
nak a cikknek a. kiüönler11yorna.tát nern én harMni_ az ~ntéző bizottság egyhangu, sőt h~ jól
• Összeálló iépa~z~kl€t izgallffii
emlekszem, lelkes döntése határozta. el . Nekern \
pcrista1ücá'.t szfultét
ez nem fdntos, de önnek folár{ i_qen . .
ÉS
, _•_ \Tiég:gtö1ili, ~negti,szt;tja ~ beleket,
most {hadd á,lljon itt. abból a ;felháboriÍó cikk•'Kiszáradást. nagy sóta1 taln1 áv~J leküzdi
ből a másik idézet:
'
• Sóinfuziót legtföbbszö1· fel-esleg;eé.s-é teszÍ
.
.,Minél előbb kikerülni abból a zsá,/cc
Cill!CSEMÖK
utcából, Vwgy kijussatok az uf 1na_qyar- \9/et
1n.él11en .s.zári_tJott, r.Ri'f·ázó' n1.agoktóI-11oegte1'-SllllESEN FOGYAS2.T.IAK 1
mAkenyitett földjére. Érezzétek és tudiátok, hogy ez !t vetés n•ekünk "érik,, Nektek
FORGALOMBAN : üveg á 45 g- répapor
Soha dssza nem {érií a.lkaloni, hogy ·rnegmatassá.tok: menyire becsülitek rnaaato- '
Magyar Pharma Gyógyáru R T
lcat. 8zivvel, tehetséggel, fo.Qgal és kŐ;örn
(
Budapest, XIV„, Telepes-utca 53„ sz
rnel kiúsni, kikaparni ·ebből a földből ebT E L E F 0 N : 4~-<J 6 -- 3 3_) 4
ből a páratlan emberanyagból minden'. termést. tudúst, munkát 'és építő· szríndékot.'"
, Méf/ mo.ot. is megoorzonaok 'arra a gondolatr'!: hogya_n is irhattarn le ilyen szörnyü ifnelc aztún rnost rnegadtani a
rusag-fcrtozo mondatokat' J(i munkiit vé_qzett
Szerrmcsétlenségére
néhányan helyeseltek a
Vizsa.lyi ur. hogy e borzalmas ~élekrnérgezé~
ter.iésztését minden erejével . mdgmlcadfilyozta. ta riiöyött . „ Ez ffLZonban neni. az iffuság vol·t
Ez olyasrni, arnire hivatkozni lehet. · A rnive! niern u.,s ö·n cikkének sugal1riazói. [„ehettel~
zöt~iUt. levítJézlett sz61 kesztő··kartá-r sak, :tuJ:af
még a sa.iát gyermekének is eldicsekedhetik.:
rlonosolc
és azok egyeneságu leszármazottai , . . 11
- Mesélj v·alarnit, édesapám
- Hát az ugy vall/- hogy e_qyszer egy em- !0s ha ,iól lrne_qgondolorn, igazuk is van. M e·rt, ,,,
ha nein tudná,, 'éppen az ön suqalrnazoi verték
bm \elárulta az ifiuságot
·
ki a kezernből a kézirnéJle{fet 1919-ben, a pro„
- Ki volt az az ernber?
letá,rdilcintura
bukása után, még vedig „örök '
- HM. a „szer kesztő ur",
időre" Én már akkor k01nrnunista voltarn, Vizsa.
,,,..-- De hogyrpn, rnikor?
. - Hát az ugy volt Laeikrhn, (11ie1t 'ugye lyi w, és a.zó'ta is az uagyok Azelőtt soka.n 11"
fiv. lesz?) ho.QY abban az időben rlz emberek. éútfak f3ngern a tóra mellett és a j.elszabadu!á-s
már 'mint a fiatalsúg. és o„z(ir egek, )U:1n rn'nden. át.a ufra gyógyszerészi rnunkát végzek.. De 'IJ
azért önt, .Vizsalyi ur: rnégsern vállalom ka'r·. _.1,
ben é?tették meg epymúst . .
társamnak.
Remé!eni a.zonban hogy önnék Vi- "
- Ez nem ujság, A rnesét lcé1eni . .
- Há,t igen, az íf.iuságot eláru.lt/ik, illetve zsalyi ;ir nern 'lesz töb"bé alkalma., hogy e·1;gerii -·•~
,
·
az ifirwáJg árult el v-alak1:t Tudod ffocslcám, •e.z me_qszolrtson
csak 'a cinie de a ;nesében szó ;;;dne.s ilyesm1'.ről..
- ;fai, ez -ross.z mese. Mesélf va1a1rii niást.. ÁLLAMI TISZTVISELőK
ön, Vizsalyi u, cikkében a saját politikai
Ezzel vé.aet is ért az tf.iusá,.Q árulása. De a.
szucialisfJa
.j-retlenségével
többszörösen
szélsőbaloldali Vizsalyi uriiak öntudatlanul ;,_ és
8ikm·ült soJát rnagát 1elúrulnia M éa o _ aye~ - ,kioktat éngern~ Blfelejti, hogy én. mint igen '"
rneke előtt is , „ •
„
"
1égi korrvmrmisl.a, b·első sugalmazásra cselek/ -~
sze1n, niig önt
\lizsa1yi u1· kivülről (}cészit-ik :·,_;-;
..1
e1ö, alkalniatla1~ időben ;egy ?'.dőszeTütlen. tá.11W,..'-. :_.::}
SZERKESZTŐ UR - ÉS NEM KARTARS
dásra Vallfulc m1a: tullconnyil prédának tar, ,'ii
. Képzelem, hogyan niongott, Vizsa.lyi u>
amikor felmerült az a_qyába.n az a világot meg- tott engem, Vizsa!yi ur, hogy ilyen egyolda" } i
vúltó ötlet, lingy_én önnek 1"B1n vagvak kartár- luan, és 1neggo1i(!o!0. )1(C"'-. 11 ! :,' ·r- ó'b ;,7 _lesze1· elni.-_:,-_::1'.\
sa, csak afféle ·"„unszúnpatikus és ellenszenvvel Még p~a.k annyi fá raddgot sern vett hou'!I t·f;
ke.zelt 'szer7Cesztő ur!' No, - gondolta, - '611- gyö~g~ érveit valuniennyil e alátánfas$za; -Vi-;;;:;{
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f'zsa-lyi ur, - hát ilyen kevésre becsüli a ;,szer ..
:)iesztö urat"?
,
Vizsalyi ur ki szaklapunk szor _qa);mas ol
· vMóia, nagyon jól tudja, hogy én, mint lcom
''·ínitnisia, ,kezdetb.,en a több..13zeinélyes jogosít
:,:-:_Ván?J niegvuJórritú.s<lért lwrco(tani„ Az se1n isf:_rneretZe11, ön előtt, liofJ1J ezt a tervü-nket' 'J_nnn,k;
f/idején .a sznk_sze1'-Ve.zeti .tagsá,g0al is sikeriUf
j·.elfogadtat11unk' Nem_ ~·ajtam-mult, Vizsalyi ur,
-~f]Utnerri éJYJJ611° az ön .su,gcll'rnaz6i,n, hogy ez ,[1 Uerv megbukott, Éit, mint korn11'iu:nista, · a.zl
.akartam, hogy rnind;enki a ma.ga Uiplornújának
'_ gaz~láj~ legye'/ I{_e~dt;n;,: va.Jjon az _egyéni jo- '
;,,gosrtvanyok 'krado„s·anai ·van-e remeny •erre a
;·. lehetőség1'e? Igenis, kirnondoni, inkúb.b o.z álwmiositús, mint a bizonytalan bérrabszolgasá,_q! .
De miért ~fészkelődik, miért berzenkedik
.\ugy, ,Vizsal/yi ur?' Micsoda ,telhetetlien osztlúl.u.
gőg, 1niféle any·agi 'fölény füti önt, ho_qy rneg
. ,nier túmadni, le 'nter sajná,lni egy hata.lrna.s 'é.~
Y,isztességes réteget.: a z a l l a 111 i t i s z t
i s e l ő k e t ? ! "Íizért mert >az ön mos!
végzett évfolymnának tulnyomó többséae tii
· ./afdonos-gyerek? De hogyan [és mikor biztosit
iir> patikáf! a többieknek? ÉS mit ad la. többi é1'
folyarnoknak? Mivel szereli le, núvel nyugtat,ia mrQ,,q azokat? Nem tudfa elképzelni, hogy olya.
nolc \is' jönnek ma_id erre a pályáo·a, kiket- a hi„at61nk köt ide? ÉS aki/e éppen olyan .iól lé•
hecsuletesen rn.eg akarnak élni. rn int dgy á.lla-rnJ'
tiszfoíselő - 19 50-b•en
De hogy e! ne feledjem, Vizsalyi ur,
multkor ·egy fiatal kartá.rsarn, S z e l e Béla
/vagy Lúszló)iszavait·ídézte11i 1Ez a fiatal kar
tá.rsarn' most ·ué_qzett önnel e_qy':itt, Tl_iwalyi ur
Szel e '/carMrsam egy beszélgetés folyfJ;mán
·
többelc között ig>J !vallott:
,,A.z én. apclninak g-yóqysz-crtá1'a van elnf
nagy vidAki varm:/1on. Most .c1 diplomúmrnal
e_qyelőre hazam.egyek az' •apám patiké.iába' De
ne tessék azt hinni, hr'g)J én erre épit•em' fel a.z
r1leternet Nagyon jól tudom, hogy a demokrá
t:ia utia, ebben a gyó_gyszertáraloé is, a közs'énesités, a közületek, hehát végső falcon az ál/Jmosifás felé fialad Ha ez nem !esz meg ma.,
:01 éhány
év 11i?J,l1;a. 1eg.észe11, bi'ztos·an rné,qvalósul.
A.z egyetemen sokat t•imtltarn, tudok is, és fio
tal va_qyok Dol_qoz'ni akarok, Ha nern az a.pá„m
patikáiában, akkor rnúshol A ré_qi vilri_qhoz
e~ak az öreoek r-agaszkodnak, mi, fiatalok, egy_
re lcom.olyabbrm részt a.karunk venni a-z u.i i:ilig, a magyar ílemok1,á,cia Yelépitésében"
LátJu,, Vizsalyi ur, igy bulcik Jileg ci puakm latban az az á,llitásn, hogy ön az egész •ifiu·
ság m>evében beszél ,
De Tnost hadd idézzek niég t'a.ia.rnit ./i
Gyógyszerész" 19.,7. má.rcius 16-i szémában
megjelent cilclmnből:
_., -- U gy k6pzele1n .: '1nirP rétté1' né'nelí nz ál
talánosan kollektiv _joqadományozásra, rná1 az
á 17 amásitás feltévelei is megteienitődnek.. Vam1
esetleg a h'.-özSéf!e<0,itP,:;é. A 1ni lényegében u.z· el.sö
lcornoly és szociális lépés az iáliarnositás felé.
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• - Köszönöm, ebből nem kerek. Nem aka„
1·ok se1n állanii; seni városi tisztVise!ő lenn-i.
1

- Lehet, hogy em;szer: még vernkedmi
fogsz egy ilyen gyógyszerészi á(lá.sért össze
lcöttetést vesztek igénybe, hogy bejassatok ab,
ba az álla1"ni, rvagy J~özségt gyógysze~Vá.rba ... .1" ·,
l_iJz is egy elleneni s.záló adat, V izsalyi ur,
Magarn adom a kezébe.. HaszrNilja. fel tetszése szerint„
FEHÉREK ÉS TARKÁK
Itt 11iár tu!megy rninden határon_ Vizsa'yi
nr Olyosrmt cáfol amit .Jn nem• is állitottam ---._
\Vizsaziyi ur csak {igy tetszeleg „példakép"
i"epében és a végén, ugy lútszik, csakugyan 'elhitte, hogy ön„ az ifjuság ugynmiezett előretolt
b.istyá,fa, Kár a. gőz~rt. Vizsalyi ur N-ern
olyan bom1olult kérdés ez„ ·
•]Értsük nreg egyrnúst . A gyógyszerészek ·-:gyógyszerészek és ia !technikák ~· techniJo,jk,
Eszem ágában .sincs. hogy kicseréliem a köve.;
m;eiket, A Jelkép kötelez. De legalább ennyirn
kötelez a munka kölesö11ös megbecsülése ~s l.Az.
egyik gyógyszeré.Sz a rnásik anrra/c kezé1e dol(JOZik Az egyik, rn-ondjuk, közvetlenül <lll rr
közegészségügy szolgálatában, •a Jmásilc csalc
közv-etve, De a közv•etitő éppen maga a gyógy-

s"fe"

szerész, a fehéT k'Öpen1J.

1

Nem arról van szó, 1Vizsalyi 1", hogy bo
nyolu 7t l•ém.ini müveletekkel össze·vissza sz·i!hezziik ·és szintelenítsiilc a.z ártalma.tlan köpe·
nyelcef. hanem_ hogy 1947 szellemében /cözeled,iünk egymáshoz, Az lértelrniség a kJétkez·1:
munkáshoz Vegyük tudo11iúsul, hogy együtt
"dolgozúnk és horni a k ö z ö s kér'déseinket
közösen kell megoldanu.nk.
Ne csináljunk eblró"l külön osztúlyltérdést.
Vizsalyi ur Hiszen niég a régi ra, •szolgat\'Lrlrl
mulib:m "8m büntették meg, legjeliebb c.•ak
kigunyolták az ol11an aazrMt, ki mnberségesen,
bá,nt rr . cselr'diével", Ma a haladó értelniisé.CJ
együtt harcol a kétkezi munkással a népi de'rnokfá.cia.. Rzoc1'.áUs l}oq-a,ina.k kivivásáé1:t„ 'Az· a
munkás ki fürészporral kitakaritia ·az üvenmozsarakat, 'elisnieri a m:i-munkánk ma.aasa.bbrendiiséqét Ne, a.rlhmlc át nekik semmit a rr>·i
felelős 1hatá,s/cörünlcből, de ezen tul ne széguel·
iük emrmást Pke1 t nem csak a. ifehér /cöpén 'I
kötelez Vizs~l11i ur, hanern 1947. szelleme is
Go11dolion csrlk a gyerekére, Vizsalyí nr . 1En1r
lé/eszik hoar1 é911sze1· m1á1· beliezavarodott u mc
séiébe Pedig az utók01 ezt is siárnonkér heti.
EZ NEBLAZ IF!USAG HANG1A
Hozzárn i.ntézett nJJilt levelének /.e_qrnegler;öbb része azo1~bari nnnrrk éppen. az uto1s6 1bP
kczrl·'se
Ebben nern kerlesebbel dicsekszilc,
111int hog11 ön 1nöqött zrí_rt sorokban. _'fel..t;/,01'akozik a". egé.sz '.e_o1-1ef-erni lf1",aság. Ha. n-cni i~ é-n)Je:1l

ezekkel a s.zo.vakkol n1.'o-nclja, de a ./lén11eqe~!e-::
M eµ kell mon.dClnom, ho.011 felelőtlen k.ielenté'
Trüi1ls "é1Jén va_q11unk, ki Pesten. ki vidéken
riO. csak :t;/,?i1·an,.:.1„ea 'é<; telP,fonon · sz:?'.nvalr~~~:ra
'""rn kényswritette összes /au tá> sciít.

1
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Levelének ugyanis senimi „köze sincsen' a
fiatalság ügyéhez Ha akarnám az ellenmondá,
sok egész törnegére mutathat;iék rá . Az if.iusrig érvei még csak ,.nyomokba;n" sem ta,lálha.
tók fél ,Vízsal11i ur kérdőjeles lkii,lönvéJ,ernényé, ben M w t a fiatalok nem küzdenek la safrit é1 dekeik ellen A fiatafarig legalább is ismeri al
saját érdekeit. :IEz a cikk, vagy levél pedig egy
mindenbe belef1i1 adt ör„eg.ember megnyilatkiJ ..
zá.sa,, A· vagdalkozrisai is csak olyanok, •mini
mikor Ady Endre dohogó í;énembere az uno"
káJa kezére \üt „a füstös pipa.szárial",
Ez 'nem. az ifjuság hangja, ViZf;alyi úr,,
Meg,mondíam, mi ez? Megszoktam, hogy szinte

minden "leírt szóért /cülön é1 ezzem és vállalja11~:
: _'. ,nn\Ü:éghen chrysophansavat tartalm-az, melJ~ tIBztffe;n
"" emért><'
,
' ., ' "k k .
a ifelelősséget Vfrsalyi u1 Mltakozásához seni,;
Nagy' előn:ie a kut)aheng1e k"'CS7,l<.-ffienyc-ne
-"~Ősorba~ teáknak, f1uidex'c1a_kt11n1'á:nak, hogy vé1ibő:sé
mi köze 'sínes a fiatalságnak Nem l€het köze,''
Még i,gy, korban és térben üyen mesziröz u,;;.: e. ·t ne'i' okoznak lgy , égbélzava1o}mál, sőt teihessé.gn4I_
ge
"·
'
"
ék t"t l
közelebb állok az ifiusághoz, mint Vizsalyi ui''
Js,1ifls~nálhatók Nagy adagja azonban veres sz1 le: e e t
a példakép - Lehet, hogy ezt ~ma kevesen tua?: J~j,ozhat
.
~
fák, de nenisoká.rn. ~'l1J-i)l beszél 1rici.id 11iindfm,Jii// . , A f'rangu1:n, a.z ~4-1netiká:bau honüs cascara sagradat
Fiatalok és <Ör(Jgek Tulá;n meg s,em lcell kér> J:F{~h~1nnu~ pu1 s11ianát). n1inden _teki'ntetbe_n pótolj.n, ső't,
deznem őket, Csak rávilámtolc a szaknJa lelke( :l',-- -:i hazai drog ne~ -annyira !IDeserü, füszeH:'B' és kr-llemet1'e és rn-i·nderi k-iderill„ MeTt, 'll}r·a nidndom, :-ez:- ":--ien izü. cser.sav ta1 tnl:ma is frevesebb, _anár eziéTt iS e1őn;i.'
iiem az ifJuság hangja, Víwa.lyi 'ur. De e i' :j;E'! helyezhető a casc.ai.:: ságradáva~ ~zentl;icn-" _
_ A1, _S..zsiáJJan honos„ ná1unk 1rni_-\relt rebarbara .CRheaz iga.zi lélekmér gezés,_ É.s !ha akarja tudni,: e i
111 pa1n 1atu1n -off) gyÖ.>:'C;I'e. llletvt:_ gyfrIDt:örzse pou.:i~va,
az i f í 1'" tÍ fi elárulása
,~b 2 gt 111x:-nnyi."-é·gben has;ha.i'tó„ I(IB· acl~!gja, kb -fél_ .gr

Dz emésztőszervek gyógynövénytherápiája
lrta : Varró llladár Béla gyógyszerész
(Folytatás,)

/

A gJ ü1nöl1CskUÍJ álk, küllöluö5e-J.l az almakura, hasn1e_
né8nél éppen csre1sa\-- és pek:t~n an)riagámál fogva igen
jó

hatásu
A kÜJföldí drogok kiözül a borÜviai cotOké1eg, t1bc
0

és •hasn1enéisné1, porából f'<,gy I'1é..'<;heg,yn~-it (1 gr.) !egy
pdhár tJ1l'eleg 'izz:el, lú .percig álz:tatµ1i, a sztiiredéke't, nap_

kö:;:ben eJfogyas-ztnni A J.;(_•l1etá7..slai fehér s~nta.Jfa főzz'
~. véd1asná1 bJzcmyul:t hatás·osnak
Rp H~rba n1ajo·mnae, Herba pl1ar;itaginri:s lanceo1lnt::te ana lÖ 0. Fél litier hCfrba beáztatni, 3-4 nap
u'tán niapornt:a többször 1 pohá1kávnl
Rp Radix rhei, 2ü. 0
Rhizo,ma ca:lami 80 0 Egy
evölkanráJnyit 200 ü' 'iz'l'e Fő.ziet- Napköz:bien 1-2
csiészrén;y'it.
Rp Hoer ba sat!lre,jae,
Rad, toI"mentiHae a.na 25 0 1
'MD.S 1 evők:. .1 cs Viizre
Rp Rad 'tormentillae, Liciien 1s'la.nflici ana 10 0,
C·ort querci, Fruictus myi1triJoJí, F1lo.s dha1no·mifüae án-a 115 0. MbS. N·aPonrta \2-------B- cs :E!)·ziet
ltp. Rad. to:ri~·entÚlae, . Cort. queré\, Fl, cha;1no_
millae ana p, a~qu-. MD.S„· 2 evőka.ná1nyit f!él
liter vizz.el megfőzni, beöntés· céljábOO.
Az éterikus olajat a11tJalhu1zó drogdkróll is- meg k:ell
emlék•ezni ennek kapcsán, 1rne1 t b'éJnyugtatók, Cs1ök!k011tik a béilinozgást, g~ u1111dá1st, Itt a carminativálmir, va_
lanilnrt a hagymafél1esiégelcB't kell kiemelni Tapasizrta1a
tunk szerint a' borsikának (Sia.tUrej-a ili.oíl tensis is mil?'g
7
'an ez a hatása, saj,át-s-ágo-s 'v_?l'ifü~Iimánál fogva,
A pe1istaltika c:sökkientése, 1az ide.grendsze-:ren át is
befolyásolható.' Az opiun1; derhnátu111ok, pr-o-~pt hatást
'"á11tanak [ki, de Ínelrékha'tás.aik núatt s mert meg<szokottak!ká vá1hatnaik, cs:a.k iri-akacs le~e-tnél vegyük elő az
opium tinkturáí
A Ke1et..... és Délaf1i1}{;á!bó1 származó
uzara_gJrökériből lr:észitett Liquor uzarae 10--12 cseppje
naP-onta 3.1szor, ian:tíspasmoly;ticum és !hasmenés 1.szünte_
tő. A ·g~ ermekí_:iraxisban altkaimazzák (nem csecsemők
nél) Nagy előnye, -hogy . . n- megszokás ,-eszé1ye nem forog fenn.
Az orvos néha szüksége>önE>k t.art11at atr-0pint vagy
belJadorma tkészitményt, port vagy tlnlcturá't rena.el:r;l-i
TnfPCtiozus hasmenésnél, g.).Orsanható ihasha,jtóva1
(Oleum xicini) y€z.etjük be a ke.zlelést
Xiiünö absor_
1
)

beálló hrrtiá.-;:.ánál fogva a' hársfaszén (Carha tiliae), kÜ~,/-,
lönösen 1alka1n1as gyógys?:ter a 1t.oxinok, aa1'1·i:vgcsere káros:·,
pl"oductu1naiiri1a;k, -n- hacte1iumok és a bélgá~ lekötéSér'e/
·v~é'rhas esetében jó hi!nérvn~ek ö1vendent:lk, -- inert._.,
a ,.éi'..ha.s fősyinvtomáját, a ,~61"€s .székh~téte·lt {l(edveiőeri,:''

hffolyá."ol;iák - a 1nár emlitettekP-n kivül, a gó1yiiorr\
(Gei:1niu1n robe1·tianu111), 'il v·érontópimpó .gyökere ·és_ a'
folchag~rma

A székszorulást 1nár céls·z1e1 ü -ém endi

e:'őirfös;okkal

t:fu .solkszor ~negszün11ethetjiilk. Enyhe ha:shajtók: a

bO-r.:'.,.;\

kő_, alln1a_, citro,n1r :éls egyéb saYak pgyancsnk ~öz.iq,<'-~
mert a tfő11t_ sült.alma, szilva és a bogyós' gyihnö1csök,'-(
l:1xativ iatá:~ia, kivé,,e az áfonya, -apösZ11néI!a1ibiz1ka, 1n'ái:.;y'

na 'eres rtbizke, hamvas szede1·. A ~dUföldi mannán_ak.:_ ,_.
r)ulpn:a~,
mint hashajtónalk v-a:n jelentő_:

a 1ta11!,a-rindus
~ge

A 11'Ö\-éflyi oJaj-okn:ak is , an hashajt-0 haitiá~Ltk, 11n.~ly
<",gyréSzt mech.allikus,
amenn, jh:e.irn b11knmlóssá tesz.i a beleket, n1ás1észt a bel€-k!ben esetileg elh-o'!""nolv:a, a- fel~ ·
szabaduló Hatóan~ 1 ag izgatjia tt behket.
kz iis-rne-rl ricinus olajat (OJ1eun1 ricini). a riCinus~.--.
niiag 50-6'0 sz1áZ1alékban ta1 tal!nazza. Az o~a.i t icinoL .·
sa ,- _gl ycer inestier e Az e lszarp:paill'O:"-Odás: 'küve'tkezt.ében ._a
l'icin_olsav íelszahaduJ, inel'Y f0lytat1óla.gos ha~Znái1.1ttnát-·
gyo1norJz.galmt ,.-áJthat ki. A iicinius o1a.irit kanaÚ1nként
vagy gPlatin capsulában -ad:-igolj.álk.
A fütejfé11éíknek is hashajl:ó h:-it·ásu:k van, a tlherápia
nf'~'11 használja, _bár érde1nes1-lek láilszlk k--ivi7_,sgÁJásuk._·
A kerti vagy nagySárfü, népiesen hasin_ditófü (Eu.pbOr- <<f
hia h1thytis), mely;et nálu_nk kertekben nevelnek,- elOo. ;<~s_
hashajtó A békalen, népies)n h·aJShaitó1en (Linl_lm ,:L~;~
rutharticurn) Iós· adagja
(rnaxhná1isn 0.5) hashaj'tó,
nagyobb adagban hán.'i ta.Jt.ó
A g:\'Ógyszf0t1el1átás értékes an) agai ay, antrachinin~ \.";.
tartalmazó drogok A \-arjutövis, IlépLesen hasha,-jtók-CL
.',,;:>:·
kény (Rhan1nus cat:haitica)- _bog,yójának rhai~nocaitiha1'-· ,. ,~
tin emodin anyaga fejti ki haf:hajtó hatását Bogy&já-;,.-.._ ::t
~
,---~:
hói teát és syrupot h-észitenek A kutyabenge (Frangula. .__-·-:,-U
(rh-a.mnus) alnus) kérge a drog- A frl~ kéreg rhamnus:.., /·
to~ hánytatót ta:rtalllfaz,
1ezért 2 é-.:-ig pihenrtetik a , {f
kér:get, vagy 100 fokon száritj.ák H.ashaJW hatása főlleg ':'<'J:
f1:an;gula ..emod.in-1"ham;noglucosid ta.1 talmának van. Kis-

.jff
·:·;~~;~

•.::·,iU"'"lJ:ást okoz· A.ntr.achin6n-- gl~ycosidái h"i:i.Shajt·Ók (d:ie} "' odin,:~-chry>-:ophanol,
}
' l ycos1
' '<l"'
'._u~--en
rhein), tanno:g
a1 a d u1
;<-·-;:."lllást el'őidéY,-Ök )\„ hashajtó ha~-á:s rends·ze1~int cs·~k
1 ;c'.g~10 ó 1 a :mul1.a következlk be.
\Tmnna!k: eg:yenek, \Luk
;, idiosyncTási'áYfll vb·elt~etn"~k :a rhebá~hara k!é!szitn1énydk~
J(('-1 szen1ben. J{észi't1nény-ei: tEin, tinct·ura, extJaciun1
Si>nna helyett ndják 3toniás -obstipá1iónál 1~badQzÓk~1ak
- és az olya:n betc[(ekneik !kik 'étvágytalrunsagra h:ql-an1o·sak Kis ada.i:da iétv?<--g~ ge1je§°z;tő, !ellenben haen10_/
rrhoidális cson1ákbun,.. vérbőséget idézhe't elő
A senna. Előilvliában hono~;, Ke1e't-'111diában terqielt
csc1 j~ (Cassia -acútifolia és angustifoÜia) }e1cle (folia)
és gIÜmölct: (Fo:iculi) a. drog Nagyobb adagj-n kásás
sz·~ldetételt idéz el'ő.
n ihí'le_t er-ő 1sen izgati.a, 1m:ely su_„1:, o,:-ahh Ii::<íyftk»zmén~ekke-1 járhat. A ·vékonyhé1bő1 felf'ZhÓ(lik. de a-v:1~tagbé1b{•n választ,ódi'k ki s ot'v feiti
J.:i hntfü')·át A 1 uoi phium és a. tan111~1lhin ne1n sz-tinteti
·::z -e1őállott kén~ Pl~pfJ,ens-ég~ket
A_ lO ~Zái'.ial1 élkos infusum a legcélrnveze'tőbb„ A. \bPvéteHől .r:;;z.á.".ni.tva 6-7
{)1 n 111 ulva várhnh1nk P1'fd1niényt A'z aJkoho1r1~1. kh,ona_
srnnából ne1ncsak -n néh1a_JWlikát előidéző_ nnyagok
1
- cS'n'e:k ki, 1u1nc1n 1nás léTtékP'k is /\_ s.énnatoát kihüJV('
i-s·szuk, hogy cg·yik jzgató hatá~u resinája kics·apódjék
,.-és ezá!lal kiküszöb'ö'ljük az e.,<::e-tleg fellépő rul~ti fájdnlnlakat Az antiaehinon dróg.Ok 1·ectáli'san is ru1Jka] ..
i:nazbatók. Gi avidit~s é~ haen1-orrhnidális zavaroknál
cont1nb1di1fált a ~·,enna
j\_ kÜJönbÖz'Ő
a~oefnjták (~1-lo(' fernx;
\Soecotdná
t te) 1e\-eleinek br~ü1 iwtt h~inedYe
a -hashajtó aloe;r~anta }I2tónyagal alo'1nok -és a1o:e1nodin. _4_z a1oin ~a
g"yobh n1e1111 yis·6gC' bélgyu~ladá~"t 1okoz1hJ.t. A va:stag!be:lre
rriint 'álb1l~han az ant1achinon d1ógok Nagy adag_
i:i spasükus ohslipác.i6't -okozhat
/\.lo2-t ne1n 11eihet ál"'"
Jandóan szedni- hat>n1orxhoidáli~ bajokat, sőt beh;;Ö véi-

iést vonhat 111 aga -után.
G1aviditásnál contrailldikált.~
Rend~ze1int ·piJula fo1·máJában 1X'n<lelik K-észitm-ényEi _az
exL1actun1 aJocs, tinctura aJoes
J\. jalapa 1\.1-exikóból :irrnpürtált g'.\ ?kér (~pon1 e :t
µurtta) tnelynel_;.:: poT-a erélj es vékon' ?e1re\ 1_:-ato ha:shajtó Hatóá1t-yá:g·a cónvohuUn glycosida.. ~at_asa, ~ 01 ;···
san.. 1--8 órán belül bekövetkezik. Sokan 1pen erz,elk~
nyck -vele f]'Z•8illben 6:,; r5--l3:0 _percen belül, :fájdahnat,
undort é1 eznek a g~ O!llortájon, ~őt hányn 1 ~k. ,A, veg~·
táriB.nuSQ\ kü1önÖcP.11 érz.ékenyek a! jalapn kesz1tmenyel~.
- ·kel szEii-ibPn. Pi g-yökér po:ra hatásosabb, mint ~ í H_;_Y~
i_eg -ti~zt a hatóany: ga a c~nvql"v:ulin, 0 02-:-0 .5 littsh~:t 0
2 0 rná1 d1asticun1
I{üJföidről szá1 ina:.r.ó növényi dra sticu1uok továth:i
a podophJllin, ::iz ÉszakatnJe1ika.i -Podoj;>hyllu1n pe1t~-
tuin gyökerének .gyautáj.n. és a Kelet._i11c1iai .csf':I~:'-~
C1oton tigJiuny'inag_jánaílc . olaja_ az 0Teun1_ croton1s ~ l
uté:bbit niár csak ott a~kahuaz.z·áJk, ahol n1as szerr.el celtnlanul kiséi liPtezt.Pk, te1{i1i:t".J1t1el, ll1ogy csak nagy e.-o'"
vi~':ázatoss:ág ~nellPtt ~ehet alkal1maznl
, ~A_ teljesség; ked\-éért felstÜrbljuk .1nég az.okn.t a nö_
vén~-c·!k-et~ n1e1ye:k h~'tóianyag;ii közö 1 t ha.sh~ijló ~'-' 'an.
Ezek a kunrépa (Cyci1a,n'i:en f'UlOJ_)eu1Y._)
n szariala~
bába.kalács (Ca1·1ina acau1h;)_. n rnC'f.1.'·i k~tángko~·o
Cichoiium int~:bu::;;) a feJ;tér éS JJiros gön_ye (B1yonin
alg.n é.s dioca), a hökén)- (Pr1111us >;pil1~:a_), a csiko-rl~a
(Grntiola off) ;i 1-1:enderpali:óca (Eup:~ 1 to11un1 cannab1nmn). n magas -J\Öris (Fraxin1us eX{'elsi.or) 'stb.

01t

1

'3)p~-: sTikus ob~ipációnál a behadonna lev-elé1fPk kivoniitát y 3 g~ n1ka1oidájál: r-t-ndelik az atropint,, i-11Ptve
az nt 1 opil1u1n s·u ;fu1 icumo! 1/,_-1/J mg-r-os indhiduáli~~
adng·o'Ú'.-'hau
Ei( 1 dn1én:y('::e~ - adható e:t: tl"-Setben --a3
opi-µni
alkaloidája, n pap~verin 0,04-.0.05 ~1da.g-ban
01JcJ áciü t.itáli béla1:oniáná1 a braziliai- fa (Pllocarpus
p;nn?ttif0liu"'-)
leyél alkaloidá:)ának -sósavas s·óját, 8:_
r 1 Uoc:trI~inu1ii hydrochloricumot rf'ndszer~nit inh~l~ic'.ó ct:o;mái~ban adják
Erős és nehezen szabalyozhato, egy1enenként igen vá!;tozó 1 eakciója m11_lit. ne.m sz.i:esen
l'e·l1<1eiik E célból 'adják a kalabárbRh
(Phys-ost1~a
venfl1'~~un1 ) alkaloidíij:ának s0sava.s só.lát, 'a physostig~
trinuin hydrochloric.umot:, u.ri:~ ancsak 'inj0ctióban
1

'

Cor'rex fTan.!,,'11J1ac, Rhizorna 1hei, Foúa lSf'nna~'.
Fo1ia 111enyanthes üifoliata, Sem-en fo1e.nicul1
'
·t ...? i's
nna p. a1equ l\1DR. 1 cvo"kanaJny1
e f'l
e del
vizre, 2-3 :r1c1 cig főzni
A 1szii1edél(P..t él\?: S fi
'TI01-ra elfogyasztani

h;t

·---·----- ----111111

LA BOR

'
rt.
vegyészeti gyar

~

UTCA 12.

U DA PEST,
y.r>nt~~á9'9-ae ~ea.eeufa.

a gyógyszertárak szükségleteit„
/
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Rp Fot. menbh„ plp.' Fol sennae, F}os charr.no1nil1
Iierba cardui beriedict'., H er b a v10
. 1_ar. tncolor
.
'
H.e1 ba m.i~lefol.., Coit frangu1'ae-- ana p-, áequ
MDB l\'.Iint -·fent. _Áztatással is készül ·
! . 'l TFJRMÉSZET ES, hogy tudunk cirról. á
l~p Infus iad. rhei 10 0:200.0
Natr. hyd1oca1b
' 0 .•
mely a Magya> Gyóoyszerésztud 0· .'.,
10 'O n1ent-h pip. g,tts V. ~ MDS.. Naponta
Tai saság " t esi·t07e
„ 't
. ·
„
nutn
• „...,., Gy6gyszerész"
'll
·
há1on1szo1, é~k:enés közb€n 1 evökanállal

Értesitő

ki··'

' . . · ""!

~P.

Aloe Pl. Fe:r:1um -s~lfui.:ic. ana 2 5, ~pir.iius
Saponatus,rPultv, hquiritae qu. satí:s u-i f. pilul'
No 5'0. MD.S, Na~onta 2-3 pilulát. (A._ 1 ns je1lenlétébei.1 az a 1orn oxyd atioJa
• „
folyitián gy_orsu]
n hatás.)

\
A b'éJ11arazitá:k 1el.Jeni n:öv-ényi
sze1·eJ·' - '1'o""z"l
1' ' --Ula{"
0~.mertebb a páfrány, eid,2i P'ajz-sika (D'i'op'te.i ·, fil'.':'
!na:s)
··'kt''. ·'b" _
.
,
1a
1x
~
_ gyo ~1zSi_e ol készü1t· kitŰ/H!.t
Körültekintéssel
alkahnaz.andw ,pontos ·és egyéni ,adagolásban, külön1ben
~~·lUüily, z~varo IUO!l1entu.1n:ok szál ?n:azhatnak, suaiyo::;
1.:ovci-'kezmenyekkel. A d1ór;: ?.nás ··közb:n -érÍ:ékéböl kb
.' I'ekot· vc;;;zil Elta1 lhRtó a ,.n_cuun1·ban száritiotil
·•
or:o szaza
·----TI) e.'°' fil,ícinsa-., é_s zsi.l'OS olnj·ban ·oldva a nyers filicin
A hbaJopp eg, é'szakamerlkai v:á1iáns~ a chenopodiu 1~
nnt]u'!lrninticuin olaja, n1E!ly has~nos f.éregüzöszer H 0 tó_
n~:aga az ascarid0i1
Népi,es gJÓgysz1erek a líakukfüfeJek (Thymus serpyl,Jurm, T:h v.ulgarfs) és a sütőtö,
{Cwcu1bita
há1nozott :naij·a. Snnfoüin
van a vadn1urok (Daucua ca1-0'ta). gy'öker·ém·E>k
yagv
kipréselt nedvének. A fokhagy1nja, de a többi h~gy 1~ 1 ~.,
félék is f'élrehü;i'&k, -főzetek· vagy beöntié'Sek fol'11nájá.b"ah
A gilisztaüzö \;J.Iádi·cs (Ch1ysantheum) vuJga1~e) vhá,,-a
és ~la.t~ ~ér~.~~ 1e}Öy~g:~á7;·atosai\ ~1:as·znái1lható ·ré1·egü;,ő
Tovabb1 fe1eguzők fJ fushke'-(Fu\flaija off.) a körisv
levelii eze1jófü (Dict'amUJS aJibus);'"a kerti ruta (Ruta
('g1aye0Iens) ho1teniis) m1a1gja 1 a koriand.er
(Corian1d:r:i.n11 sativurn), a szárta!an bábakalács · (C-arlina ncaulis) gyökere
•. -

maxim~1)

hatás~

„ ~ Ka~itó_környé:k
Ríieipp'é!!n tie111p1Ö félese'1 je \gyümo:cse, ~ c1prusmag (A1te~i'si.a cina). k;Q, .2 és fél sz.á.
·z~lekban .s-aútonint 'tarta1~1TIJaz. ' :N::ipi ad~gja f~lnötte".k
nel 0._05.---.l.{). 1, w:~·-ermekekn:éil o05 Felron1itendök rn!é-g a
l~lföldf drógok közül: a Flo:s }{oso, a kamala és a g:rá
nátfa Iré1 ge
·-

Rp SC\1111en cucurbitrue:, d1ecort 30. Q Fie1 ba a:bsinthli
10 0. l\íDS Forrázaf. (Anthe1-"llinticu1n-Fé.reg.
hajl6".)

Rp He1·ba 'tanaeeti pul:V 10. O:,~ Semen pulv' 'ilO O
MDS. Szih :aleln--ál:ral elkenve .2 nai_j'On belül
1elfogyas;;;tani. (Taenia .. Galandféreg)
F:os ci:nae, - tnnacetl, - chan1omillae, HC'Iba
rub.sinthil an? p. ·aequ. MÍ:>S i evő-kanállal 2 'é~
fér del vizz.el leforrázni, n pzÜredé}©t m'elegen
e1'fogya:s~tani. ( AscaridJes-011sógiiiSzta)
Rp Radi'x \a1erianae. Radix p:entianae Radix catliniae 'acauiis. Herba centaurii, I-Ie1ba absinthii 1
ana p aequales MDS 1 e-., őkaná1nJ it 1 ~·észe
vízziel ]ól kllő:zni. Napl:(/zb:en kortyonként eJ_
d'ogyasztarÍi
'
Rp

l/2-r kg1· sárgarépát

n1egreszelün1k, .levét
kipréseljük, megisszuk.. 1 ln ~1 n1ulv.a felnőttek
30 0, gyeimeke.k megfeJ;eJ}Ö;en keve.s:ebb 11cn1us
olajat ~a-pnak Ezzel egyidejüleg 4 fej fol~
hag-y:m,'7.t 1 Jite1 1 izzel kltőzünk, n1e_gs_zü1 ~ük és
a S3iiii:>déklr,el ineleg beöntést adunk

f'1

m.eliekletekent . akarta kihozni Tudnu~ka
10 la,
mert mz i•etetti.Nc jel •ezt
d
A-óta
b
'
• · · a gon „o/o
''
azon an „A Gyógyszerész" belel „'
szcikmai. kijztudatba és régi :turlományos_cefr~l~
ben ci.z Erte
it „ "'t
,
.
.
en
; 8 ? ,;„e szania 'IS ;;neg1ele1it .. A'lih;-<-,,hogy az. Erte§.~tot ma meUékeljük szakla ·• oz)
h?z, tel2es sze1<kcsztőségi;, kiadóhivatali i;u!ilt;;
tesre volnn szükség Hogy a nu.omila .;gwat_efP!c
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szer
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"
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„ epét
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. ~z~~eszek~ez'. .:' !JYÓgyszerészi .ltud~m6ny ),~i
.a ." 8 szo9sovei. De ~·égi afánlatunlc· mel
ha,iaz.ott es meqlwllgaJásra neni 'aláÚ 11 Y.11 „ •..
11J.?JJi zdőszerü. Valani · 7 ·bbr,,
;, !a- J:.1·1r:
t „t, t k ,
z " Cl azon an megis csdk'
'"'. en ' eltett, hogy történien dzen 'l . . l ,,2
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'lS11l81 JU~ a ~capC.'>?J1al9,s n1:inde:tZ izoalniát„ U' v„"·j
e'.cko: ti;sztabu,n vaayunk i1 felel'öss"gÍJel .DYan,
,Za1.i inlcabb. · is-- vac7yunik
·ve'4•bel;
~> „. ~sk•...Ta··'···.·,
~r
·
' '' u1oag1ro
.
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1•1;obb ny·l ,
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· · Ha nQ,
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. ~gy,
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0
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Sedyletta tabletti\\1

A mult század kilencve.nes éveinek egyikén
nem v(ut látogató tért be a tiszántuli nagyközség gyógyszertárába, A legközelebbi törvényha-1
tósági cár os vizsgálóbi; áfa mostanában többször f01 dult meg \.2 köz.fiégben, e látogatása
a.zonban kizó.,rólag a gyógysz•erésznek .szólt. BeTeiefon: 120--ZQ.l,
„.6UDAPES4, Vl
1nidatkozott, mire a QJatikus ii praxit a labó ·
,,- ----./- - - - · · · - · - - - · - . • _„.„. -„-·-·-·-----„-n;lt61 iwnbúl ki.szól itatta, niajd vendégét /Jetes~
'1á1W /ineg}egyzést sem ar1ól, hogy Qan 1sgy sékelte ll szomszédos irodahelyi'ségbe Az őÚbe1.ff;aklapunk is.: „A Gyógyszerész". Értsük .1rw(! vegyült lwrcsabajU:Szu vizsgálóbíró rágyujtott a
~gy,1nást.: ez ne11i hol.rni hírverési szá1nonkérés
fellciná.lt szi-va1 ra, aiutá~i 'mi,nd§árt dolga vele5j'öbb annál . Még csak •nem is lvivatlwzrfa a köi- .ién kezdte.
'1sönös. rnegbecsülés1'1! S z a k .ü g y ·De ui„
Bizonyá1a hallotta gyógyszer esz •ur,
ís(tgirói szakiigy. A (iévi deJiwkr_iJ.cia szolgálató' hogy a több liónav.ia elhunyt István gazda te•
\ban álló u1ságir ók szakii[1ye. Mert nincs külön
IJernét Cl hozzám . is elfu.ttato~t mendemondá:k
.'eti/cá]a a rtu.domá1iyriak és
ujságirásnak. után felboncoltarn s abban nagyniennyiségü
·Csak egyetlen, örökembMi etikáról hldv:nk \JJe anént trúálta!k . Én a dologban már 'tisztá.n Zá„
?Z mzndenkit kötelez . .Tudó.st" és tanitványt egytok.. Az özvegy fu.lis asszonyníil házkutatást
iránt. És ahogyan ini elmegyünk to;nitlní n ,fa_ tm tottmn, ő maga is mondott -egyetmást a lénif.ny mnberéhez, ugy jöjjenek el ok is hoz- :nyeget illetően. Némi ,homály azonban itt-ott
nk, hogy. megtanulják az ujságiras tudom.á
mutatkozik . Gyúgyszerészur feleleteiből vá.reni
;nJ[át Vagy"Jia mégis ugy, tetszik.: 'akár a külön a telies világosságot Megkhem tehát önt, ie_
_'ugágirói eti!Dát..
gyen '{;egitségemre Julis asszony férje, mint
VILÁGOS, hogy amit mondunk, azt meg is' tudjuk, iszffilcos volt Az asszony joggal félt,
')elliet cáfol1ii Sőt bizonyos vonatkozá,sban igen -hpgy elherdálja vagyonukat. Onhöz fordult te0~önnyen :megcáfplható.. Erre szinte kinállcozik hát BCgitségért Gyógyszerész ur vállalkozott
(az az érv, ~iogy "hiszen a sza.lcsajtónak is helyei>, 7eá, hogy ;a község legmódosabb gazdáj'(,t\ki•a.dla/c a M . Gy T T. vezetőségében.. Ez az >el- gyógyítja szenvedélyéből, Julis la..sszony több a,l·
~atdrozásuk ne11rcsllk a \/cor felé szólt, lumem kalommal hozott a korcsmából „gy-egy lite1'
'&ppen ezzel !mutatták meg hajlandóságukat l4 bort, am;ibe, 'mint ő niond.i'4, '()n. nyilván hánykit lajJ közötti tel]CS együthnülcödésJ e ' . Eb· tatát kel'ert. István gazda tény1,eg a borivás
böl az elgondolásból azonban a gya./corlatllan után mmdig rosszul lett, hányt, mire a felesé„
1wm vq,lósult meg 1semmi. Én magam annak
ge, mint vallotta, lszem1,ehányást tett neki:'
\idején· lemondtam arról a inegti,szteltetésről, látod, édes urnm, nern la te gyomrodnak való
•;hogy, ugyancsak/a szaksajtó részéről, eng•em is az ital.'
• bevá!asszana/c a vezetőségbe . Talán rná1· akkor
-· Pa1 don - szakította félbe a gyógqszc.,azzal a szándékkal, qiogy legyen valaki„ alá \ész _ igy is rf;örtént, wzonban hogy került
·e s a k kívülről szemléli a. lcét lav viszonyának István gazda szervezetébe az arzén? Én Mtny·
'alakulását. Az idő, s"fnos, engem igazolt!
tató bor követ kevertem a !borba, aniennyi ~REMÉLJ OK, hogy ez a néhány 'sor sok hánytatáshoz szükséges
',•nindent ~tisztáz, aminek 1negoldásához eddig ·
- Ne aggódjék, gyógyszerész url Julis
.; n~m mer~ü'J,k hozzányulni Csak így lceriUhe- nsszony szekrényének egyik' legalsó rekeszében
tunk valobcin közelebb e_qy·m6shoz . Ez a <célunk eay csomó !légypa)Jirt találtam, antilcet vizzd
. Ezt valljuk, ezt lúrdet7ük És .ez az egész szaknedvesitvC< hccsználnák a Zégyirtásra.. De Julis
~Ja cél.fa i,s
(székely) asszony azt is mondt!a, hogy ön, a:mikor ő min30x0.015
Szabadon rendelhető: OTI „~ ThIABl
MÁV- .=... Szasa -· Dobbi stb

az

1

„

NEM RA ITUNK MULT tehát, hogy a hi-'
ba .· i·drdha_tapánul mégfo megtörtént Hog··y·
f',Sak ea11nia.f?
·,,,zzet.l. ·, .
„„
-·'
-'- 1 ~'-'' „ i. ·1aru_,'111c, ant.'lkor együtt kel7
7
~61~.r !.1a~~uln1Ln1<'~- Szrnte közö.sen, kell"mie, hofJY:
m_ ulcod 1.ek a ket sec'
".e',q E1 z a t e an uagod .•:
~'-" i·es 7~ to'" „~
ez
a
mwnk
M"
f
l
„ z ·
'
focást. . . · .·
; \ ,e aJan o:tuk a teljés ·össze~r
;7
. Mi tisztan e1 eztnk 1wg11 csak ig1; szolc .
,.aa~hc:t}nk c:edniénJ-!~s,~~? a::: egés.z szakni-a ilg)/ét;
M" 111.~r! Tol_dnzk gpozoai•e hoqy eb két lap szer- ·
~e.sz~o.i ko:os szer ke.sztő.sé,c;i értckezl,eten 111,ey~.<
beszehk a közös kérdéseket
·.,
, . EZZ,EL .S'ifE~BEN , . ; Lapozzuk, forgat~·
JUk az E1tesitot es nem talalu,nk e.gyetlen lz,cJ..&,
-

-~"

"

„

•

•
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gyógyárunagykeieskedés
1-:--~----lsmét a békebeli felkészültségéoel áll
b . oeoői rendelke;zésére
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den egyes alkalommal ielentette, hogy férje
hányt \és rosszul van, keserü gyomo1·e1·ősitőt
töltött az •asszony magával hozott poharába
N ern vett ön vala.mi különöset észrn ilyen al ..
kalrnakk01? J.ulfa asszony az ön fenti tényke'dé.
· sét az :fin tudta i2élküC terrveibe illesztette.
- Igen. 'most
emlekszmn - törölte
rneg izzadó -ho1iilo/cát néluJi kollégánk, - min·
dig egy voharaf; hozott, hogy ((Z otthoni '1boruvicskához töltsek egy kis patikait is, igy bizto.
_ sa-bbcun 11!2sznál A vohtir félig iölt11e voW".iú
házi_ pálin ?;ár-az, minden legyes allcalomrnal ·
- Igen, ;Julis asszony te111elte lci, hogy- On
nem fogadhatia le, amit az elébb rn0t1dott. Hu
arzén volt oka 'jérje hd!áJAnak~mondlaő1;al
lomá~ában, -alckor azt csak gyógyszerész w·
Ji;iildhette_térjének. Gyógyszerész u1 vagy bii,
riös, (rno'tidta ő, ha készakarva bette ezt, udvarolt is nekem - ckcicsintott hozzá Julis -asszony
- igy alwr ta urnmat e[tenni láb alól, vagy hibás, 'ha összecserélte -a gyomor erősítőt a JJcé' e-ggel. Ezeket mondta Julis asszony, mi:nt a
.safát vr ·rnitiv ·elképzeléseit. ő csak _egy /cis hézagot hagyott kö1inyelriiüen, jól kigondolt ter,
vében és 1vedig azt, -hogy olyan légyjJapirt reit,égetdti otthon, arniből soh1a egyet.lerí, egyet
_sern használt el otthoni legye,lc ·irtcísára
Sokszoi mieghánytntott fér_ie rosszulléte közben
jölt rá arra a ,ifonao!atra, :hom1 el
lehet tenni
láb alól .az öregedő lumvot .ő 1neg itt mmail
élete 1 frá!Jjáiian Nem IDall~tta ugyan inég be,
de u,rm lcéqnelem, <minden egyes a.llcalomrnal a
légypa)Jir bál kioldott és besüi itett arzénolial.b·ól öntött egy k•evés pálinkával áz önhöz 11itt
pohárba \Gyógyszerész ur pedig nút sen~ scflre
adta ho.zzá az enciáni keserüt
Kollégán/e tovább sápadozott
~ Szivességet ákarta11i' tenni az átlwzo,tt
boszorlc-á.nynal-c av·val a. hánytatói:al, .s ;ha biró
ur meg nl:1n találja- a 'légyvapi,roloat, .aniiket ó
'nút lehe,seíi tudni, eltett jobb időkre, a bőröm
re m•ent 11olna ec a csunya eset
-- Hiah gyóg-yszerész ur - sodorta 11Mg
1 o'vaszkás mosollyal harcsabajuszát a 11izsgál6búó -- soév asszony ;7ced11éért solc núndent
megtesz az ember.. Anúnt tudoni, hánytatni
c&ak mérgezé.selc esetében szabad iés /oell a
gyógyszerész uraknak. És ha a fél által fwzott
)Pohárba a gyógyszerész hozzátölti a g·yógy.szert iahhoc: a házi gyógyszerhez, la mit hazulról
1wztak, az körülbelül annyi;- mintha én aláhnélc eg11 ür•es pavir /,a;pot wkta gyanánt, amelyre
uto{ag süti/e ki az irnfoalólcat. Na de ha a vége
ió, m.!nden .JÓ Hálából,a jól sz~le!ő szivarért,
még csak gyanuba sern 'Veszem önt - nevetett
a biró, amikor elbucsuzott.
A történethez rnég az is hozzátartozik,
hogy kollégánk hanw10sán méw 'vidékre -költözött.
SZÁGEL KÁROLY

tervezetét

„

befejeződjenefr ~<\. Qogerősen befejexett igazolási-, üg;
~1jratárgya18.sának ·csak akkor· van -helye, ha az

i

személy ellen uj---bejelentést tesznek. ;\z uj bejeié
es a.z ujrat.<i.1gya.lás alapj,a csak olyan té,ny

w

J

·

Ries [stván el\' társ igazságügyminiszter beter~ :· :·
tette a'· 111.J.hisztertanát:,s elé az igazolóbizottsági ·eljsok 111eggyorsitásá1 Ól és n1egszigoritásáról készült ~én)javaslat. tervezetét E~zerint az ieg,Jséges elj:l
biztosítása céljából a felüg1eletet a jÖ\-ÓÜen az igaz~
Üg,J-Ininiszt_er gJakorolja, az igazolóhizottság:okat --a,
, városban a budapesti Nemzeti IBizotlság ~ helYett
i.gazságügyminisziel' felügyelete alatt - alakit.ják /
El.Járást csak azzal- a sze1néliyel Szemben fol}:tatha,,
l'e, aki a felszabadulás -ti.dőpontjában olJ an állást -tölt
be. ahol magatart.ása,elbüálásá1~ak a fennáHÓ jogs~áb\f
lyok éríehnléb_en az igazolóeljárás a fórun1a-„
_, '.;
~egszabja a iter\ ezet 1az igazoló_nyiIU.tkoz~tOk·-jp~~
nyujtásánal\ hat.á1idejét ls. l<::zeket 1egliésó'bb szé:Pt~i>·,
l-ig kell benJ ujtaní, hog-y az igazolóeljáráso}{ ini.el

az

lehet~

~h;

a

lyet az eFőző tárgyalás_ s~l'án nein »háltak el. Az uj..f)jf;
1

jelentések. meg\izsgálására ÚÖzponti bizottságot áJU{~'
nakfel.
- ''"
\

->.::~:'

A lét.számcs(ikkentés ~„orán elbo-~sátott li:özszolgálá~

alkahnazottak részél'e a tervezet lehetŐ\:é akarja .te.n>,
polí_tikai -J11,ag<ita1tUsnk ig~zolását, hogy ez-által n1ás \f~~

Ialkozási ágakban bel.rez_kedhesseuek Jel.
A

sport: körében is

különböző

.,,

rendelkezéseket

n:ak szükségesnek az illetékesek„ Ezz·el kapcsolaÍbafr)
te1:vezet ujitásokat tartahnaz„ ICülön, 1fog1alkozik 'J,Ov;
'
'
1,
ba a szabad fJál'.Ján mtiködő értelmiségi foglalkozás
igafol'áSáva.l is. A bizottság a követ]{ezö határozat0:·k~
h?zhatja
üg,yükben;. Igazoltnak jel·enti ki az
,

illető' si~--,_"'.

mélyt~ rnegfeddi, az n~"vost (állatoi:vost) és a. tnémö~-

1neghatá1ozott, de Ieg-feljrbb öté\'i időta1tan1ra eltilÍ:J
képesités~nek i:n:egfeiclő alkahnazástól \'agy !közmegb,~''
zatástól,
ugyszipté.n a gyógyszereszt is g;óg:yszert4f,
felelős \ezetésétőJ
:Fedd~s \·agy állásváHalás'tói yáf~

'
eltilt.ás eselén az igazoló-ejái:ás
alá
felrebbezhe.t,

igen sok ;vidéki
zügyi hatóság felületessé~e folytán sokszor za·a kartársainkat.
·
.A~:Magyar Szesiipar" · f é, juliusi -szá1nából vet. át a~ alábbi cikket, is1nereteink bőVitésére
A fogyasitási adó 1tern1észetének- 'követfrezu:iénye,
il nei'n :,az adózók t-eherbh:-ó képességéhez, h3-nem a1
gyasztott ,javak mennyiségéhez igazodik
-,
0
A szeszegyedáruság bevezetésév"'l a szeszadó tulaj:.
megszünt, 1ner t most n1ár· __ a szeszadó ~
ifsz árával teljesen egybe olvadt Csak az 192-3:
XXIJJ„ 1tc. értelm~ben a_ városokat ~s községeket. il-6 sz~s_zfogyasztási adópótlék n:aradt fenti itovábbra
Ez adópótlék íulságosan na_gJ terhet ·ugyan nen1 j~,
t., n;t_inthogy azonban az ennek az 1adópótlé,knak fi..
~-i.~1ésére köte1ezeN:ek olyan ci_kkel foglalkoznak, ame_ly ~·
J~ek fogyasztása a közfelfogás ~zer':int a létfenntartásclt~z nem fetétl·enül szükséges,
illz adóztató közüH~.tek
'.t~széről a '3gszigorubb elbánásl)an részesülnek, AZ adó·
:-ióknak tehát fokozatosan kell saját érdekeik felett ör->:itödniök abból a '\téfból, hogy_ a .iogszabálJok szerint
"Járó közszolgáltatásokon f~lül indokolatla~ teher \ ise~'.;;-_Jését t.ölüft ne kÖ\'eteljék
--.-„ A szeszfogyasztási adó kérdése

igazotó~izottsági :a endele~

mrir

NagJon, n1egneheziti
ldadóhivatalunk munkáját,_
hogy egy~'egJ .gyógy,3"zertár, a:holl. t.öbb előfizetője van
1apunh--nak, egj befize~ési lapon ikü~di be előfZetésükf!t
Itt ~ Jeg.nagyo:bb Ihaj az, hogy igen sok esetbé...'1 a pénz
rendeltetéséró1 ne1'1- is emlékeznek meg„ Minden cimváltQzás azonnai1i közléséJ; kérjü.k,.-

városi és községi szeszfogyasztási adóról.

Ries elvtá1s igazsá~ügy
miniszter benyujtotta az

vont személy

3. miride'ri más fél azon 15zeszfogyasztási adó alól
nem mentes éJ$'etett szeszesital vagy folyadék után..
a111elyet
a) oly területró1 hoz be, aho-vá ~ szabá!yrendele~
liatároz1nányai ld nem .terjednek:
b) a fenti 2. pont alatt ernlitet~ fe!ektó1·-, szerez be
A 46. § 1„ pontjában _felsoroltaknál ké:fszeres adófizetési kötelezettség 1n:egállaui-tása nem le)JetségeEt.
mert ezek az adózók az adópótlékot vagy a szeszrnenJ ..
~iJ·iség beszerzésének bejelentése .alkalmá"al, vagy hávi
leszán1olások alapján utólag 1 kötelesek -1negfizetn~. Ha
tehát az, adózó az adópótlékot a Szesz beszerzésének
bejelentésével egyidejüleg fize:tt nem kötelezhető a _ki1nért szeszmennyiség után ujból adópótlék fizetésére éil'
viszont
A 46- § 2. pontjában felsoroltak csak a saját ;.na„,
guk és .háztartásuk val&u,int; alkalinazot:t-aik által elfogya~ztott szeszesital me1myiség után kötelesek a
szeszfogyasi.tási adópótlék 'fize,ésére, i tt tehá_t µ:et.fióli
adóztatás ugyancsak ném lehetSé,ges.
'
'. A '46. § 3, pontjában fe-IrsOroltalwál k~ttös adózta ..
tás 'csá.k abban ,az esetben képzelhető,~ ha az érdekelt
n1ágánfelek 1nás városban (községb0n) má'.1 magadó ..
zott sze~zes'italt ·\hoznak a vá1·os (köZség) .területér.e„
Kétségtelen, hogJ~ a szahályre'.ndeletrninta minden
egyes ~sete egészen részletes, szabál)'~l\at 'tartalmaz.
A fentebb is1uiertetett elvi' álláspont /azonban minden_
képpen áll, a. szeszesitalok ut.án tehát liétsze1es sz~sz··
fogyasztási adó11ót-lé,kot )i:övetelni nem lehet. A pénz„
ügyminisztériu,mn:ak n1indenesetr·e hnódjában áll bizto_
sitani ennek az eh-nel{ feltét.len érvénlesülését és ip1>en
ezért szükség esetén bizonyá1•a n~!ll i.s zárkózik el a
szabál) rendelet- 1nint.a olyan é,rtelmii módositása elöl
s~1u., :amely kifejez-ett0n iS kizárja a kettős adóztatás
1ehetőségét Erre azonban ter1nészetesen „csak akkor ke„
rülhe:t. sor, ha á.z \érdekelteli részéről Kellő t.ájél{oztatásil
kap a ~le11leg a gyakrolatban észlelhető 'Visszásságok·
ról Amennyire ne1n cé1szerü a jog•szabályok fol'yt_onos
dositása és kiegé;szitése, _\ha aira- fetétleniil szüks)g
nincsen, \éppen ann:\-'ir a. szükséges a jogszabályok mó_
dosi.tása akkor, ha rendelkezéseit szélesebb körben helyteleniH értelmezik és ezáltal az radózó közönség köré .. __
ben a méltánjr{.a.lan elbánás érzetét keltik..
·
összefoglalva az elinondottakat, kétsze1·es szeszfo··
gJ·asztás'i adópótlék _fizetése a ___Jll1ost érvén~'es jogszabá ...
lyok alapján , sen11 követelhető, , Ide ezt idfejezetten is
biztositani kell, ha ennek a biztositását az .adózók szé_
Iesebb kör~ben indokoltnak érzik„
1

1
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Gyógyszervlzs1álato~t

analizálas

/

vegyvizsgálatok

láma - h:iborat6rium
VIII., Bérkocsis--utca 41;'
Telef,on:

421-92.S

HIRDETölNK SZIVES FIGYELMÉBE! Hirdetési
dijaink 1947. január hó_ 1-lől a követke'zók:
A boriték első és utolsó oldailián hasábsz;élességben
i:
2 50 forint
A boríték belső részén h~bsziélemégben
1 mm 2.- forint
A lapban lé'VÖ hirdet€sek hasffe.bszélességben
1 mm 1 öO forint
Apróhirdetés, iegfeljebb 3 ~orl:g ~~-- íoiint.

=
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Beiratkozás a Pázmány P~ter
TudomÓnyegyetemen
Dr„ Frigyesi .József, a PázmállJ Péter _Tudon1ánJegyetem ReeÍOr l\Iagnificusa !JJeiratli:ozási hirdetményt
tett ~özzé, melynek a gyógyszerészhaHgatókat éideklő
r·észét a kövcíke:i:őkben közöljük:
A Páz1nány Péter Tudon1ánJegyetea~.en az 1947, 4s. tanév I.. felé1e a beii:atkozások 1947 évi. sze1ií:.enib~~
hó 1-én kez:.lőrlnek és bezárólag szeptember hó 15.:ig
tartartak„

Azok, akik I f.§lé\es gJÓgyszerészhallgatóként kivannak beh a. kozrü, f.ell'étel iránti kérvényilliet 19·±i
é\ i augusztus 1_től augusztus 31„_ig. az alábbi oli:rlüin1olikal tfelszerelv'e a Bölcsészettudomán}i I{ar Dékáni
lÍi1;:atalába (\rIII. I\'Iuzeu1n-körut 6--8.) 'nyuj sák be
A -feI\.étel' iránti kéi. l-éniürlap a Dékáni Hivatai_
ban szerezhető be
.../
_
A felvétel iri?!ti -kér\éhyneli:- tartalmaznia kell a
fo~modó 'családi kö1iíil11én) ~it, szo:iáli~ .. h~lyzetét: t~
nu:huányi ,elő 1 uznetel~t.. nyelvismeretet, 1ovo 1 ter\elt es
..azokat az inditó okokat ainelyiek a g) ógyszen'.iszi pá_
/
!yá1 a val{> lé1lésre l{észtetik..
A fel'\ételi l1:érvé:lljhez 'f:nellékelni keH':
1 a születési anJakönyvi, k'ivonatot,
2 az ·é1ettségi bizon}itványt,
;i, amennyibe1'L a folyamodó ,nem i.az .1946---47„ tan_
évben erettsr:gizett, hatósági· erlfö1csi bizonyitván} r.•
4, hatósági \agy t{órházi orvosi. bizonyitvánJt a
follamodó egés:·sé~"i állapotáról és a gyógyszerés~i pályára \aló alkalmasságáról
1
A fol.}tatólagosan yagy ma"'gasabb félévre iratkozók
szán1Rra az eddigi ~zabályok iránJ adók.
/
A fizetendő tandij összege nünden hallgató1a nézve
egyénileg lesz_ n1egállapitva„ A iandíjm'egáHapitás cél··
jából minden haHgatónak üriapot. li~H kitöltenie. melj.et
az eg}etemi központi. épület (IV, Szerb-utca 10.) portásán.ál Jehet beszel'ezni. Ehhez n1.ellékeJni kell a ~zül~
\agJ eltartó. közmunl1aváitság fizetéséről és a tanulmá_.
nyi er(~d1nériyröl1 ·(érettségi bizon)ik·''ány, illet}1é ind~x)
szóló igazolást. ~ tandij111egállapitást az illetél~es __kari
dékáni hivatal végzi.. A gyógyszerészi szakra ujonnan
jratkozók felvételi végzésük vétele·' után 5 napon belül
fordul,janak a .Bö~csészettudo1uányi l{ar Dékáni Hivata_
lához tandíjuk meg.jilapitása céljából:.
-A beiratkozások alkahnával fizetendő dijakról hir·ctetö tábláján a Quaestura fogjia. az ·~rdekel~eket ~iellő
időben tájékoztatni
Azok részére, akik a fentebb megálla1Jitott időben
vala.~ 1 .elJ. c'hárithatatlan lákadRly miatt beitatkozni- nem
tudtak, az al!'fldá1y pontos 111egjetölésével alaposan indokolt ké:·0huükre (kérvény ben,'ujtandó a Rect.oii Hi·
v<U;i.Jban) a Rector Mag:nificus 1947. évi szeptemb~r hó
30.-ig engedély~~heti az Utólagos beíratkozást„
Az e~öadások 1947, él'i szeptember hó 16. ·án !kezdődnek.

Mé.g megjegyezzük,
hogy a III. évre iratkozó
gJógyszerészhallgatók a Orvostudományi Kar Dékáni
Hivatalh.'1 adják, be fe1vételi ikéil;ényüket

-

Ismételten kérjük a szakszervezeti tago:kat, hogy a
havl tagjárulékot (1 forint), ne a kiadóhirata1unkh0z,
hanem a gyógyszerész szikosztály cimére VI, Eötvös_u.
25/a, a 82 911 s:::ámu csekksLán~il.áI'a fizessék be„

. "~;

'

Szovjet-hirek a gyógyszerészet
'és néhány :reflexió

A magyar köztársaság kqr
ményának 9.010_;1947. Koun;
sz, rendelete, egyes vámté'
telek módositása· · tárgyában

Közli: Szolnoki András

-..-·A n1agy.ar iköztáxsaság kormánya az 1924:XX11.,~Í~·
2. §-ában fogli.alt fe:J1haül11na~s alapján a k!övetkezők~~;':

1.

A negYedik !Sztálini 5 év-es terv

i;endeli:
1 ,§
Az 1924:XXI . i:Ör\énycikkhez miellékelt vám\;arifái\)~~}-:
foglalt alábbi :i1ukat to\·ábbi .:rendelkezésig, iifletpleg·.:(:
- -.·· ·i11egndott hatá:1tdőig v;ámn1entesen kell kez;elni:
279 tsz -ból: bo1ax, ipa1i ±elliasznál'á;,;;:1·a, kÜl,ört1 é1)~:s
gedél) alapján, a 1endeleti uton meg~l1~p.1tandó _f~li?;:~:'.
teJek és e~lenőrZiés ~ellet>t, az 1947. "·évi december hó)
31. napiáig;
,
. _.
··""""
454. a) tsz . -ból': koffein, kokaín~lor1d, f1zosztigniI!:~
szalici1át, _ piloka1piniklorid, szk:0ipolami'n.l_dorid éS: t~~·::,
broniin. az 194'7 évi december hó 31 nápjáig;
·
, 454. !b) tsz ~hói: aitTorpin:Szulfát, ef.edri11Jklorfd
g.~strofan'tin, az 1947. év'1 dece111bér hó ·31, nai)jáig;
456. t·sz -1161: c:hlo1w1hidrát és dietilba1~bitursav,
1947. é\i decen1ber ihó .31. napjág.
.
1

-

;a sokat szenvedett

oronyezsi. kerületben összesen 173 (46 városi és 127
usi) gyógysze1tár felállitá)3'.áról rendelkezik A. 1ninő
. munka e!Ien(}rzését az 'analitikai lahoratóriu~nok
zilí tAz arány, a n:ii viszonyainkat tekintve, szinte
ülmulhatatla'n„ Minden negJ'edik kiado.tt 'receptet feJüIVizsgálnak. Ez egyben az elk',nörzö-áp[tarátus legna:'
'gyobbfoku decentralizálását i.s jelenti Az áruf~rgalon1
ÍÍ.Z' 1940-es évhez viszonyítva, 58 Százalékkal fog emel~edni, ug.yanakkor növelik a hel_yi nyersanyagókból ké~zithető gyógyszer:e1.: számát. A befektetés öss~ege: ~7
,-~illió rubel, 1nely az iegYre 1.QkéletesbÜlő felszerelésen
IÍh'iil, jórészben a nén1etek által szétrombolt g~ógysz-er
t;m hálózat ujjáépitésére szolglll A szociális scgités
:1teb·bevitele fejeződik ki
fal't'ak 'egészségügyé,n.o:k fel_
"·karoJásába.n; 2.8 n~jlltó 1ubel, tehát. a befekteté.s 48 8
:~·;:~zá'Z'3Iéka a falu gJógyszel"ltárhálózatát épit.i

a

2

Áfonya 'bor
Asthm.olysin inj.
Pesterisan kúp
Posterisan kenőcs
Alsol crém

Tinct. Ferri A.thenstaedt
cum et s1ne ars.

h-a9-ffkec,e8-kedöknét.
k.o.ce&.tea.f'l.
fnthfi~i~ég-6.eh
ka.~tá!

- ......

.....................................

';,,,..,._,

Elii'fi.zet.\si dii :
,1 hór-a
lS. -- forint
Negyedévr·e
e
45- forint
Falusi tö1pe gyógyszeröi.raknak1
1 hóra
10.-- fori?'t
3 hóra
25„- fo'rint
Szakszervezeti tagok:
1 . ·-· forinl
1 !Íóra
3 hóra -.
20. - forinl
Postatakarékpénztáii 'Csekkszámla szám; 1402„

köréből·

,

D„ G. Korenblatt, a ,főgyógyszerügyi veZ"etőség he·
'Jfet.tes vezetője, l{özrebocsájtja az 1946~~ év összered::~iUén)eit, a kö~ipont.i gyógysz-er~~zéti. igazgató~ág feldol~
:~Jjozásában. 550 "felá!lit'andó gyógyszeriá1ból -lnár a~
(.félévben 290._et nJitottak meg (115_öt várusokban,
5-iit faJvakban) Az előirányzott t.ervek .tulteljesítése,
Jemérlyein szerint., , még sokkal szembeszökőbb, P,á a
}eceptura en1elkedését Jigyeljüf{. '1945-ben orvosi vé··
h~;·ek alapján 220 1nillió gyógyszert készitetlek; 1946.
első felében 1,35 milliót.: havi ~áf.lagban 22,5 niilliót, ami
á~l.945-höz viszon}1tva 22 százalékos l?melkedést mutat
t"ifl~ 1926 év váltoiatlan áraJ szerint a gyárak és !abo„
;;;Jatóriu1nok \össztermelése .1946-ban Ji,h. 55 n1illió. ruheJ;
;:.a: szán1·szerü iadat talán hozzáférhetőbb Iesz a mi szak~
G~rnbereink s1:án1ára, ha. µlehom, hogY a termel'és olda-- bari 32 s,zázalékk.al, tablettál{b3.n 34 sr..ízalékkal
t:ilnilta felül az előző évi! J(orenblatt iszerényk.edve r·á-.
'.J;)·\1.ágit e péhlanéikül.i eredménJek belső .okaha. A
~;~zovjetu.nió egészségüg, i rµ.inisztériumát. dicséri a ter _
';\t-ieiés és elosztás tökéletes._. irányit'ása. valamint az áru'i'l:zállitó hálózat w,unkájának Jén;veg~s megjavítása. De
,;.:~em leplezi a fenÍtáUó és következetes~n leküzdendö ne~ _..
~'~eZségeiket sen1 :A gyógyszeré~zeti ipar _a. mult éyhen
:__még neni tudott elégséges felszerelést szállitani, az
;wjQnnan 1téiepitett gyógyszertárakat tehát részben a
';,_~ár nd.il\éidő gyógJszertáraknak liellett ellátniok. Külö
\Qösen mér !egekben, sulyokban, desztillálókészülékekben
.~vegehben éi:·ezhető a. hiány Néhol a helyi· szer\ek. }{ez.
.jfteiuényezése és lele111énye ~aradt tel, amivel a 1nüszflr.
ifiar és az ü\·eggJárak oldalán mutatkozó nehé,zségeket
Fele1nJegeti az itt-ott mutatkozó
,e_lharithaHák volna.
_·:adntiniSztrációs ba,jokat és valóban nemes példáját ad.fa
a iáteimett, nagyvonalu vezetőneR, aki ne'n11 csupán a
~hataln1as eredménJeken örvendezik, d~ felelőssége tud,
táhan és a Szovjetben közismert szabad iés tárg,J·Hag.:v<
kritika jogán, ostorozni sem szégyel. An1ikóI Koren
Na,tt a helyenkénti silány eilenörzéSre utal ·-és tovább ...
,!nenve ~zámos , 'g~'Ógy~zettári igazgatóság ~S:.zdasá~i
birálja, egyszersmind kirnutatfa, 'hogy a
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gyógyszertári igazgatóságok és az egészségvédeln1i',
o;zer\:ek n1ég hián~ros együttrniÍködését kell kiküszöbölni
J\li11dfn esetben a baj okát \kutatja fel és megjelöli :.,
~emlegesÜé!ól n1ód"·~t. A szovjet. ,ezetól{ ezirányu niagfl
tart.ág~ az amit· hazánk viszonyai közé plántálni, - „ 37
PgészF-ógiigyek sz.~ktorán ~ulhalady.a is ,_ nagy [>.s h:·1
moly köteless~g-link.
1
'Ieljcs kö·rültekintéssel vázolja fel· az 19!7 ~.~ , !'<:::- -teÍ1d5 perspektíváit, 600 :ujabb gyógj'szer'fárat 1nyi1:nak
meg, a kiszolgáltatott Vények száma eléri a. .275 mi~Eót.
I
~·
A gyógyszerészeti. összte,rnJelésre 188 n1illió :rubelt fo1·tl:itanak és ll1agymennyiségü kész-gyógyszerek '(spe.cialL
!·ások) gyár.tásán kívül uj gyóg)'sz'ér féles~gek előáUi· á.
'-sát vezetik b·~ .Je!entősell bővül a liáder is. ~4.. főisko::.
lá;Iuól 4600 ember ~terül ki !S tEkinti;c, hogy jelenleg
35.700 %)·Óg~·sze1·ész 1nüködik, a szükséglet pedig ill.000
e1nber, a hiáU) zó 5300 111unkaerö pótlása egak részben
r.H{erü1het.. A hataimas :arán;Yu ipari !és kereskedelmi
fejlő-dés, miver a káder-képzés a kereslettel nen1 tud
lépést ta?tani, a negyedik ötév;es t.erv első éveiben pró·
bár a ~;eszi n .ajd la , gyógyszeréS-zeti igaz_watóságok?.t„
amelyek csak a rendelkezésre álló munkamódszerek é5l
erők foko1uttabh fdhasználásá,.al segithetnek 1nagukou.
Korenb1 att a háhorus idökb'ea jól bevált n1ódszerhez fo
lyarnodilt 'és a lkészgJártffiánJoknak a recepturába val'ó
Hazai állapotainkra
fokozo··tabb bevezetését ·ajánlja
utalva jegyz ~Ill fc1, hogy a szovjet vezetőinek nem kell
félnie az uni(orn 1izálódásf.ól, mivel a \Szovjetunióbán a
speciaHtások a fo1galomban levő gyógy~zerek 35„ száza
lékát Rein hal adjál{ tul, az elér1!ndő 45 százalék. 'pedig
nagyar ányu n1u'nk~erö-kirné1ést _~elentene és kb. 1500
gyógyi:ie1~sz felszabadi,tását és mást.itt való felhasZná
lását biztosítja
Az 1946~51 -é\-i 5 éves terv .i··endfllkezései értelnié.
hen e~sösorban azokban a fafv;akban .kell gyó'gyszertá~at
feláUitani. amelyekQ_en Iega!ább 1.5 ágyas állandó ikórM
h4'z van; Ug} anez h rende}kezés vonatkozik a legalább
4ÓOO IakóRU n1unkást .eie11ü:lésekre a nafta- és szénvidé·· 1
ken \Jiitézkedik iit, kézi-eladás Iegmesszebbn11enő kiter_
jesztése érde){éhen és 0zt a gyógyszertári igazgat.óságok
elsőrendü !feladataként jelöli meg; elöirja tóvábbá az
analitikui és ,..ellenőrző fabora.tórillJlllok hálózatának
helyreáilitását éS •.lciszé1esit,Qsét„ De nen1~sak a külső,
_hane1n a belsö ellenőhzést is követeli,_ amf alatt afighanem ·~ segédszemé1Jzetnek a provizdrok által való fel·
ügyeletél kell ~rtenünk. Nen1 (feledlíezik m<Cg a ter·vezot
a gyóg)•sze1ész-k~íder .továbbképzésé.r·öl sem, ngy a'le~1nagasabh képzettségü, mint az egyéb gyógyszertár'i
n1unkásokat Ílletó1eg.
E:orenbiatt végijl elismeréssel szól 1946.. hataltnas
tel~esitinényeirőI, a.mel)ek előtt nékünk, a··héza.gos r~sz
letelfet isn1erőklleli-, is,
hámulattiil kell megállanunk
Tudjuk, h(lg~ :az idei év nem sokkal kisebb erőpróba;
lesz, u:int az indulás volt., de kicsoda kételkédhe.t l{ÖZÜ- _
rünk ·a tfszleteket. betetőző sikerben ennyi szorgalo1n
és nen1es emberi akar ás lát.tán? Ü\.fi, kicsin_y ország fiai,
jó ösztönzéseket merithetürik a · betmünket mindenkor
szivesen segitQ nap;y szomszéd - nép 'ter·lieibőf és elvég-..,
zett ruunliá,jábóL
_/
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/
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I1 ányitásra ;:,zükt:éie -., an a -fiatalság:na1.:. e~ igai:_<
azonban a ·d-en1ck1áciát nekünk is szabad ug~. :é-rieTffie.;._.'.':"~
-..... ·,'
nük: hogy szaibad. akaratunk van J,negválasztnni, hogy,_:
Előttem fekszik , A G;y 6gy-szeré,sz''."- több példánya
kiknek, az i1ány1:tását ].;:érjük ki
Ne felej't.01e 1~l Szer.'
és 1uellett!Ük a :mé·g f1 iss, niond1L.atnám meleg diplomám
kesztő
u·r,
és
ezzel
1nindjárt
~J1egn1agyarázon1:
azt
ÖIÖ-!Ilmel !kell látnom, különösen ~ legutóbbi számokból,_
ho.gy u 1ié1 t használOilll a Sze1keszt.ő Ur 'tnegszÓJitásti
hog~ Szer,kesztő Ur menn} ir.ee -szivén viseli a ,,fia-ba:l!ok''
kart•á1s hel,ett, hogy n n1ost kik'.2'rÜlt d1p1o:.nások
sorsát Legjóbban azo-niban a 16gutúbbi szániban u_negjea tá1a 1n.ellé n1ie:l1é liépnek.1 \agy g)árakban helyezked·-:
lrent egy mondUuának: örüllöik, ahoQ azt hja: „Aki tehát
uek el Ebből 11 yilvánvaló::tn követke~ik
hogy a t.ára
más mértékkel i11é1 1n1ást állapit meg, az ne csak
mellett dÜ]g:ozó idősebb kartárt';ak vélemén)'éI·e k:~··.
ffion<l'ja, suttogja, hru~1 hja is meg a .inaga eg_yéni
külön\ élemény-éit.," 'Nagyon sokan iS!Ilernek, hogy h.a , váncsiak és ii.zoka~, ké1•tlik f-el a ne,elésre. ö-n talán e'l.;
.o;em tudja gondolni. mil.~ en eJlengz.Pnv-.,: el: ke;~eJik,- á-'._. •··.
val~ki so4_:_a nem suttb.gott hane1n mind1g n:', ilian ll1f'.g_
fiatalok azokat a kartál'•Sakat' 1 aki}' H'ui:sz.ná1'.ják a~.>'.
mion_dta a;>: egy~-nri különvé1iemén~ ét, akk0r a ;n1iost véggyógyszerészi cünet. 11181 t hisz.en meg van h diplömá
zett.ék között -ketLen voltunik jUryen.ek Nos, ha S.Ze1ke»3:ztő
juk. azonban tára ~tiell'e'rt 111ég nem lát•ták őket,~, nkiá;.·:.:·
U1 ilyen szivesen - invitál, ái:n •!Ilegii om
azé1t
me1 t akko1
ni1kor n1ég ezek is 1.ára mf.llet_t' ·
Ketten \oltunk a 111ost végzete: ·évfolyaniban, akik
dolgoztak akkor n:i 1nég talán nem is .élltüuk, ak{u ·pé~' ,az ostrom e·Jőtt Il.}ilt:an ha1·eos szélsőbriloláallak voldix aziért
me1t iénylegesen ~z iJ;lBtŐk soha Ile1n.,do!~
tunl.;:, amiko1is
tényrleg0sen
küN}nivél€•n:iényünk folt,
goz1ak
tára
~nellett
Nos ihát ig'l:ll. Szetkesz'ö U1
au1ié1t a ké1iö elf~lll1eré-st annak ide}é~' n1eg- ..is kap'tuk /
ifjus§.g
az
iJyE>n
ka1t.ál'sak
iránittásá.t soha nem fogja
1
Senki se!Il csodálko;,:,ott 'utána tiel~á t ~:i.zon, J?-ogY' a f.el_
elfog-ad!Ji
s·za!Ja·dulá;:, után mi'11dketten .szil ünkJötn vis2l.tiük az eg~ e.Azutál._1 jött a Következő tá1nadás az 'i[ juság elJ'en.
berni hallgatók üg,Yét és eJind]to.ftu'k ,a lehetősié:g k~re·
Gon~olja S~e-rk-esztő
Ur, ho:g) há1 h1'elyikünk Js a7, ért,
tein belül az átinevelést, Ha valaki, aikko1 mi Öl'Öll1!111'?l
iratkozott lbe. uz egyct•emre iés' azé1 t dolgozott végi'{{:.
fog-ad'tuk, hogy az i'dő:sebbek 1elbbe:n seg·itségünikre leg~ Enégy k~ser\es·, .. 1r.er1t a mienk csa:kugyan nz -.,;ott, esz.:..'
n0k Mi azonban bent éltünk az ·eg;yetem fnlai között,
tendő'I, hogy ntána 'n1iko1· végre Jnegkapta a diplo1nát ··
isme-r tük ko.Jlégináink, ··és. kollégáink lzlés·é,t .és a-szetint
szépen beskatul)'á?"z-ák fos álla:~ú tiS.'7,tViEelö 1e~p„en? _.;
főztük meg.: " anüt meg akartunk •eUetni velük
Mikor
l\'Iindnyá iunk ne-., éhen nyugodt fin -:nondhatom, hogy nen1r·nzonban l:ittuk. hogy saját eiőDJk kev'és ehhez áz átnervrárped~g E,?zei ke„.ztő U1 ·akár egy.éni véleményét, nkát;'
veléshez, bek;1vcsó1lrtuk ,az ic1fr"'1eb1J.eilret i\S ebbe a Íl.2'>'1?·
nen1, a;-t az áUáspontot képviseli, ho·i:>;Y b2lőlünk mínéi"";"~';
i:ésibe. '.És épp akkor n1iko1 a legJobb uton haladtunk
ha.U",ara"bb X. -., gy Y fizet.Bsi oszi;ál~:ba be·skatulyázot~ ~·;_:'
an1iko1 he'rente tartotttik meg az évfolyam1trnegb1zot_
álr!inli tisztviselőket csináljo1n A;r. ells1ő baklöv·ését ta.J: _;
tainkkal a meg-heszélés~kieit idÖSitbb ika1tár1s1aink bevo_
lán ezzel nkart:1 jóvák>::nil11 ·? K-ény•tf'len v-agyok ar.t"<:~
nás·ával, akkor jelent 1neg Sz.rrkeszi-ő 'U1 to!Jából egy
1
01:onda11i. hogy csak ~·é-g jobban ehontoi'va an1ugy,"·-w·.:,
kGzi1a.'11ény ,,Az- ifjusági ·áru.lása" cinmuel. Itt kezdődöt~
kissé un~zhnpaiíkus ne\"2t a fiatl!tlság Plőtt IRm·ét eL>
Szerkesztő Di ine~Jiéfo.gása az- ifjuE:ggal s;zemben. Mi
fieJej~'tte a 1Jelts-Ö körültekintést
lli( ·g-reszköz·Ölni l~s: eL
tudtuk, h-ogy nem lehe:~ dobhal cf-0gni ver.ebet·. Szerkesz_
fcl~itettc hOK) /i~ fiata1,is·áig tf'le ambicióvn~ és P,k~tkedv··
tő Ur irja a 1,ap 12 .szármáQan hogy „Csak a Jegtap.in, 01 J;ép ki az egyet€i111; knpuj:án, de men1 a:zié'l t, ha.gy ál'.":
i-atosnhb küliső- és belső· k·örültrekinté:ssel f67hatunk
lnnii 'r'J&ztvi•„iclÖ ~egyf'JJ', ahhoz eddi_ir nPn1 vo;1t Rz.Íiksé<
hozz·á az iegyetemi Üjus-ág de1nok1 atiku:s átneveléS'é_
i!e'S előrfc'lt:éfJ2!1 a gyógysze1 é:;;z.i di,plo:21!9hezu. eZ nagyon heTyPs rnegálllapitáis é:S akkű1 éppe'n
Sze1kesztö Ur volt az. aki a belső k.QrüJtekinrt,é-.st a
Ar.után jöi t az utolsó száinilban megint e/!y kedVes „,<:
legke\ ésbbé s00:i vettie figJ·Cle111ibe, majdnem, hogy azt
közlfin1é1n e ~nár s:zán1un:k1a ](>'g,aJább is az, a f0hé1:.
köpen:y··-,és: lai kn köpeny hnso11latáró1: Eng-edfe mP-g:
n:iondhatnáfn
hogy -r1z úJ!í.alwnk a' bélsö' körültekintés
Sze1keRztö Ur „hogy eg,y has:o·nló haos.onlat'tal válaszom.:·,
alapján m·e._gvetett alínpokiat élc:: a kü.J1ső körii[itekin'tés-.
sel rendielkt>'.t.Ö 'kartá1 sak' által' ::r!áiépib~tt faJ.akait az lfju ..
jak. Ön azt i1 ja, ~logs 1nilyen egsSzE·rü a ft'"hér~t;_ ·b~~·,
ság fe!lié -·pemutatk-0z6 küz.Jeméns·é-.,el: alapjaiban inf('~teni:
ugyn.nakko1 1eg-y 1uás hÓl1en azt iljn, hogy
c:>uwliük fel '!nagunkhoz a tarknkÖP{'llYf'S(kE't Nos bá.'
2'alta meg ~ön akkor· várta a válaszit és az iel1naradt.
a fe11éret befesten1 . '2.íln.i csakugy.an igen egyszel'Ü, eft'./
aimi'n taiá~ iniáig is c-.sndálko·zott„ n1o~t azollban meg_
t.f·Chnika is 1neg tudi~1 nenni n0n1 én m.ilhedtem-e lie·.:.>·
magsarázom :piié1't ne1n jött válasz A válasz megirá_
sá1a én kaptam utasitást, h-01sszu~- megbeszélések után "~Hanem i11ár eJ:!:s tarka krlpenyhől fehéiet csináh1i sok.; ..
1
kal ne]1Pzebb, ne1n azt ~:ondon1 hog:i,. 111cn1 lehet hiszen:"-'"'
nzonban 11gy <:].öntöttünk, h ogy a-·hallgat;óság é-1deké:ben
klór kénoxfd és lg,yéb elél-Ye.s oxidáló .an)agok. is-~
nen1 N'álas;.:;olrumk, te.kint,,e hogy ,határozott ·uta~s1t.á
\·annak a , Dágon, azonban ehhie:z már -., n1a1nivel na·~,
sunkka1 el:ériük, hogy az ön által le.::ok'2iz-01·Űsitoft.. felgyobb, smakkérizPt tsé-g és f.e1s·ze1 elés i,;.ZükségPs ""Azutáil s
o::z61itás soha ne jusson. cl··mánden hall~-ató l\:ez-éhez Ezkéi·dez'ze meg- tál. a n1e11-et1 dolg-oz·ó kar'iátsait Sze-r~.
z~l s?,e~·encsésen- eJlé1 tük, hogy a 'rá1.saság n?-gy l·észe
kesztö U1, !hogy n.Ut szólna a közöns-éJ:!." ha egy szk'P-:
ma s em tud rÓla hogy S:uerkesztö U1 árulónak bélye_
napo~ ibemenne ügy gyógyszert:á1ba és nen1 tudná. hogy.:';);
gezte meg.,

Különvélemény_?
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ítt a gyóg,yszerész és ki netn. ön azt ne·!n vesz.i szá._,
~ ~~ád ~6~a~~k~a~
°;á..,:ba hog) -a b.:'!t~g m,eggyógyulJásánalt eg;.ik előfeI
az uutoszugge~zt.io. amihez ,'elengedhetetlen hogy
'a beteg megbiz~o-n a 1{yógysze;~ész1hen _4.hogy a fia·
slí.g bizalmát n1egin.gatta p]sÖ- közlen~ényéveít nem .
doUa Szé1kt-'!sztó Ur hogy egy ilyen „védőbes-véd...
·,~~1 a. al'.ní. k:ét~ég1:i\'Ül inagasabb gzoci.i!:~ls beá1litoJttsá„
.~. 'tük1öz 'ts·s.~í1 az.on'b.a11 -a ];:lözönsé~ bizqhnár é'5'- 1ez
az összés gyógJ szertá1 at i.ngatná meg, K,é.nyt<>.len
ok a_z,J· m-ondani. hogy n1o'st kivételesen a klilsö
:ft1tckintést inulaszl;otta el S7...M:ke~z.tő Ur..
,
SajnoS, válaszom Így js ~gy kicsit hosszura nyurt
nba~ nagyon s·ok vo1na az„ amlben vélem·ényÜnik
vol~ az.on-0s
és !negragadta.m az .alkalmat hogy
~zcr1e mindeif1ő 1 l' 1 megmondjam a 'küiön\"éle:ménye_,
;/ l\Iég talán inegk.érdiezihetné. Sze1kesztö Ui'. hogy
A leng} el g'yógyszerfszeti ipar jeleil'leg 11 'állami és
mié1·'t tettein ké1rdőjele-t a külön,~élen~ény
70 n.1 agán1kézb:erl 1évö üz~mből~l Az állami gyárak lnno_,
in, azo·:nbaoh be:íejez'é.sül ezt 5.S megmagyarázom M~
lint, D-vitainli'ilt, a1senk,észit;méinyeke't, cpdeint, mo1fint,
án mn.ga.n1 i:s a most dinlo~nához. jutottak közö·lt ,~„
EuJfonanAdokat, gluooSet Stlb áilii:an~k elő, hazai n;veu:_
~,o'k, isme1 e:'..n -érvfol~ amom „felfogá sáSt a s'z·akrrüii dal.
. anyagokból
A magánkézben ]évő, üz;entek el:sŐ's,orban
.~~krÓl, igy biztos va~y1ok_ ~enne, -hogy nem'_;aF. egyéni
specialitásokat és /kozmetikai készi'tmén~·eket g,vá1 tanak
':küJönvéle1nénye1n volt. aúút mo~t 1eil tam, hanem
iueJyheZ fŐképp az álrlamositott Jüze~ek me"Jékterin§keit
használják fel
A lengyel - V"E!gyiipa1 ,_ en1c->JlJ.étt nagy
'.iiiíndnyáiunké, fiataloké
V!ZSA'-: YI LÁSZLó
~nennyis.égben gyá1t saJicylsavait, ecetsavat é·.::.· alkoholokat
Sok l~);ersa:t;lyag:ot iw1P01 tálnak, de :az irnp0r'Lot a lehető
legkisebbre csökk entik. Az elkövetkező- három é>"ben a
.gyógyszflrter:nl'elés hn'ta}mas e...'llelikedéf'lél"e S?";ámitanak
111~nda1Milet.t 8: n;versans-agok behozatala a 11'l:oslan~nak 50 száz111éká1· a fog csökkenni. iLeng;velorsz:ág 1·övidesen
lrren tisz!elt Szerkesztő Ur !
, KéPem, hogy l'apiukban sziveskedjenek so- nagy.1uennyis.Sgü gyógssze1ipari n:v.er~nyap:o.t' fog kapni
ráin1nak helyet ad·ni és· 1ern.g•edj,~k n1eg '11ogv ,a DélameI'ilráüól. cserébe gyógyn6Vényekf:t sziállliLanak.
nyilváno'sság előtt köszönetet mand.iak és meleg Nagymen11~iségü kész, gy§ig~'1szer érkezik Ho.Jlandiáh61
ollégiális ~ziv,vel gratuláljak Id, Sándor Imre t:s, minteg'y t3'00 OOO Gulldell 'lárt1élkben Francia.orsz'á·gból
J!rllégának a 11aphan megjelent dkkéhez; amely 56.0000üD Franc l&rtéikben, k'Zenkivül Jugosz.1áviábóL
,,n-en1csak la:z ö melegen érz.ő~- szivéről tesz tanu- Olaszországiból €s Be1J~iu1n1'ból

<S-iz:etit.1 15-i,_
a .siz:ei:ke.seta.ség.

1

Külföldi hirek
1

1

1

1

1

1

'.:vallon1.ást, d ~ a q:)rógyszeré'.sz öss:z.esseg le1k€
!nélv<én hnr<lolt 1<s csendben várva-várt gondo',
clotolúvt vetett fe 1 szinre, mely kérdésnek calóra
váltása val&bari ,nagy hoÍ'<lereiü
Szinte az az érzésem, hog-y a cikket v'astal!
~di.ikkel és tr;JJbszörös~n aláhu'1va kellett volna
kinyoma!tn-i_ hogv rnie!6bb fe1fig"eljenelz Iá az
il'etékes körök mert a7- ide ha1ad napról.napr::i
fógy az €rő és 'ha~a.lmas n1egnyug~a:tó ·é1zB<:.\ 11'atna át bennünke't ha anRI a tuda:WiI tennénk le
kézünkből a mérleget fs kanalat J1a már elfá.1·edtunk, Jiogy eoy élet odaadó munkáia után
;>yan n16g n1ib8 kaPaszk0dnunk
Én"}s és n1indailnvian kér.iük a l\1:iniszter
urnt. hogv ezt a'gyúgyszerésZíek összességére oly
''"ndkivül fontos kéiilést ássa l;I az alcta12nge',t.e-yrbő1 és ha sz2.;mbe1ileg az or.s7ág 1a 1 {0's.~.ág·9.hoz
>'·:·iszonv·itva 11e111 is 111a.gy rétegről vall szó de az
).:·aldoz8tns lnunka után amit a Q;:vóg3rsr.Prés'Z ki~·f,,;,it egv ·életen, át mPR:·érdein·el,. Jega:lábh. an11vi
l\li~merést
hcqy r)'Ugodtan hajthasBa le fejér
Pihenésre élete alkony2n.
,
Bálás k-0~zön~ten1 Plőre is kifejezvP. va(rvo1,
Rzegedfelslík'izpont 1947. Jnlius 17
~
Marostöi J.s-f,nrít'
tisztelő bivük
gyógyswr~z

*
1\ifiinisztf'r

Azót:, ;:i NP:nifi1ét-i
:=i'1-fi..it·ta ·a. N:vng_
dij Intézet fe!álliüísról szóló 1endeletet (Szerk.)

Penicillin és Strepto1nicill gyártásár~ az ani·eJ ilrai
Eli L:úlly Tits-H;~·ág 18·.-férm·entát:tós_tankot állit·ott fel
iuindegyik Ül"ta:rtalma 12 OOO .gallon Tizenkettőt, Pen1cil.lln. hatot SrtI~ptomycin .gyáI'tá:sáI~
Ui mums:vacci-nát

haismálnalk fel
állltott el·Ö dr. Chal"l1eis Ha:beJ

um~rikni 11rofesszoT " ,ti,. vaccina ipa:ri elöáillitá:sa harria-... i

osan niegindul
Uj olajfartahuu nÖ\'ények a Szovjetunióban Orosz.

országban sjke1üJt hoSE'!Zas kls-ér1etez'é.seJk ·után n naprafot.góna,k egy o,lJa.n vilfniát iki~rmeini, 1ne1ynek olai
tartalma egészem· 39· sz·áznlé'kig te1,jed. Ugj•anez a ki.

~é.1U~ti 1ál1omás len_ é:s tegyéb: olajat szolgáltató nöYények 10 uj~bb válfaját ter1nelte iki, melyek olnjtiartaJ.n1a nünden ~dd1gi.t felü:linul

E növényeket uö.vide.Án

hatalmas terük•teken fogják termelni \az a1'táji hegy
vidéken, Szil,1&riáb!Í.11 és Ész·ak-l(anikázu:sban
Vitnminizált rit;s forga1o:rnbaho~atnlát jel-entette bP

a kinai kormány beri-'beri, pelJagr-a és táiplálkozási véiswgény:s.é.g: lekiizdésére
A ri.zisszemekeb B~ -vitamint
nikotin~av:it és vas-,,;ókat tartrulmaz-ó oldatban ázt-at.iák
1najd

egy zsir"Sa-., a:kból és növén~ i· f.ehé1 jékbÖl álló

fo-.

1~ adékba 1neritik, mé1~ ek burko'Í; képeznek a rizsSZen1
kÖIÜl és· ·.~egakadálj·ozzák

a gyógyanyagok 1eYálfi.sát
.Az 'lgy keze.Jt rizst 1:200 a~á~yb-an kP1erik a-fo~:~-.l-m·
ba ket ülő rendes rizzsel,

!tla-tolcsy GJ§rgy

453

452

'k adni - es a legkülönbözőbb jtgyéb gyógy-'
''zeres formákat, mely·ek közt Amerikában mé:i:
· · elkerülhetetlen rágógum:mival is találkoiu:nk Aspirintől ·kezd>e, pep.sinen át a penicilínig a legkülönbözőbb gyógyszereket készitik,
'aógummivaL de speciálisan a penicillinnek ez
~alkalniazáEÍl1ódj a a fDgorvoso-k szer int ~bizö~
os szájbetegségek gyóg:szilásár'a- igen alkal-

A penicillin magisztrális feldolgozásának
általános szabályai
lrta: DR„ TURI PÁL okí, gyógyszerész, egyetemi asszisztens

(Részlet a szerzőnek á Magyar Gyógyszerésztudoniá,nyi Társaság 1947 ázn.
előadásából.)

\

Az ország gazdasági meger ősöi;lésével. a fo_
rint stabilizációjá,v:al kapcsolatban lehető-vé
vált. hogy kereskedelmi uton }elentős mennyiségü penicillin kerüljön az· országba és a szük. séges va!Uta engedéiyezéSével a népj ó'éti kormányza;t biztosifotta a gyógyszertárak, kór há-~
zak és más eg-észségügyi intézmények penicil.
lin-ellárasát. A gyári termékek me-llett a köz;eli
jövőben egyr-e fontoss.bbak le2znel< a gyi)gyszerész által magisztrálisan előáll'itott penicillin-alakok ü-;. Éppen ezért szerelném, awkat a fontosabb általános szabályokat ismertetm, melyeket a. gyógvszer&sznek a penicillin feldolgozás"\_
náJ szem előtt ke11 tartaúi.
·
1. Bakterio!ógiai tiiztaság, A gvógyszertár
afficihájában, ahol. a betegek járnak-kelnek, -d" ,_sok gyógyszertárnál a !aibor.atóriumban is -nehéz olyan feltételeket ter-emteni. mint e((y
bakteriolóo-iai laboratóriumban Számos főként
külsőleg "-~gy nerorál'.san alkalmazott nenicil
lin-ké·szitmény11é1-. therániás szempontból neq
is volnafonto,s, ho'gy steril liegyen: hiszen a bőr
felületen - a sz,ájiban vagy a béhencJ.sz.erben
:imugy sincsenek steril visíonyok Fontos ellenben. hogy D:z alkalmazott gyógvszen'Pl ne hozzunk a testbe ujabb pathogen cs'rákat és kü-lönöse11 :Éonto1S' 1Tiaga a készjtm'é:ny S?:en111nn tj f'i _
bál, hogy elkészitése alkalmával ne fertőződiék
. penicillinas-e-termelő baktériumokkal melyek
azután a gyógyszert rövid idő alatt ,háHsrl:a]an
ná tenúék. · Éppen ezéPt külön -előirás· nélkül is
nenicillintartalmu gvógyszert mindig, aszeptikusan kell elkészíteni
2. Fiz. Nedvesség jeJ.enléteben a, pe:nicillin
aránylag gyorsan hatástalanná válik Mig a hL
degben tartott száraz. vagyis 1 százaléknál ke_) vesebb vizet tartalmazó készitmény -másfél évig
is eltartható sőt hatásfoka 2kkor sem csökken
Jénv,egesen. ha 6 nauon wt 100· e fok hőmér
sékleten .t.artiuk addig a vizes oldat raktározá}iára 8, }>rit ~rvÓgV8ZerkéSnvv 'mindösáz1e 7 nanÖt
e1wcd, 4 e f~k hömérséklet "·'att. Ha ez a kö
vetelniénv tul szigorn is. µiabb viz,.,gá)atok iga··
zolták Jwgy a viz;es olcfat s·obahőmé1sékleten
hatáscsökkenés nélkiil 14-15 napnál továl1b
nem tartható el. Minderre való tekintettel
-·g-:vógyszeres f~1rlol0"0zás<1.11á.1 ~ viztar-ta.lmu vi
vőaIF'Mokat lehetőleg kerülni kell
q Kémhatás
A kémiai tárgvalás wrán
láttuk hc-gv akó'r savi akár lugas közegben ;íJ
penicillin elbomlik. Stabilitása ezemuontjából
''Z •·ptimális n l{ 6.5, ügyelni ke!l tehBt arra,
ho!n'._ a penicillint tartalmazó kész.itmén'{ sem]egE~.:::. ,,aiv i_gei1 .P:vengén sava11vu legyen.
'\ hö:inér.séklet szerepéről n1ár szó volt
„A Gyé= sz2rész"- hasá:bjain Orvos és gyógy-

as„

szer&sz előtt ismeretes, hogy a penicillin-készóiLményeket lehetőség szer int hideg helyen kel ·
eltartani
· ·-.·,_ '·
5. Nehéz_ féni-iono'ic Ezeknek a penicillin;]"';
kapcsola.tban érdekes 'szerepük vaü A Czapel(
Dox tápblaja lényeges alkotórészei a vas, zinli
é~ más fémionok és ezek a penicillin-termelés
jelentősen növelik A kész i:erméket ugyanezek
a fém-ionok vvorsan elbontják; ·ennélfogva pec
nicillin-kenőcsök készitésénél fftmspatutát, cS<!i
rnagolásární1 fémfedős tégelyt haszná1 ni nerr)'
szabad..
,/
· ·. :
. 6 . Egy- és többértékü alkoholok (pl glvéec·
rin) szintén hatástalanná tészik ,, JJenic'Hinf;
mert e.szterifikáljiík Sulfhydril-csopcniot tar_·
talmazó vegyületek, ni. a vulkanizá't r:ummili_
nagvrésze ug~ran.esa.k kárositjál{ - e'z:ért. a1~'.:·
landó cseppinfuziónál a ·gummivez:eték cs·.
sp'é'Ci:íl's gnrnmifajtából készülhet
..·.
- JVIindezekre a .szem1Jontokra tekintettel k~
lenni a gvógysz.e_részn8k„ n1ikor a. nenici1lin,
fio1á.hoz bozz~nvu1. _A legg:yakori:bb fó1~n1a.
vi?_es. illetve physioli\giá_s konyhasó-oldattal.(,
szult solut10. Mint 1sn:iere1tes, a ves:ék Jg~n/_
gyorsan 'kiválaszitják_- a penicillint„ Ezért a1~rá·;:
tö.rekedt,pl;:, l10'gv a ·Szervezetben lehetőleg 1\7is7.,/
szatartsák legalább is a kivála.sztás sebessége~
cs'ökkentsék .&s ezéltal az orvos és bet-eg siámára•
egvaránt kellemet1en gyakori in.iekciózást elk
rüljék Konyhasó-oldat ]:lely-ett 5 .száza.lék
dextrnse oldattal készült injekció, különfüe
néhánv rng 1 :50 OOO higitásu adrenalinnal, la.
s11bban távozik a sz:ervezetből. Leghwtásos'ab
ban késlefüti a•z excrétiót a viaszos-olajos s
pensio. Ezt a gyóo;yszerész a uorampullából szi 1
goru a.septikus kezel és mellett ma1rn is elké"
szitheti Minthogy a kcm-ként 125-300.000.
egységiet tartaln1a~ó olajo·s Susp2x~siút ill}ekcJó.:
formáiában 21kalrn8.zzák a sterilitásra a lel!'
nagyobb gondot kell forditaúi A _gvógys;rel'éS~
a steril sú.srfensió elkész.itésekor sebész-n1aszk,~
ban dolgozzék: hqgy a kileheJt„Jevegővel fertő•
zőRnyag a készii:ménvbe ne _kerülhesse11. , 4-~
ah i és viasz 1 SO C ·fokon van sterilizálva; szu,_
1és utiin 'iehütik a s!er'lizál~ edénvekberi a Ji'~H
lő rnenn.visé}2;fi. penicilJinnel ö.sszekeverik_ n~a:1 /
sterilen_ lezár i ák A munlmt<>I emben ultra1b{I;
lva-SUQ"aiakkal teszik a levegőt sterillé
.
Hasonló feltételek mellett kell elkésziteni ·
többi gyógyszeralakct: a különfé'e ke11őcsöket'
oorokat rendszerint valami sulfan1idsW.rina
Zékka;

kan1binál\:a, 1hintöuornák

vafrv

01Ybá

szipnantásrn l, a tablettákat. melyeket elő
steril:zált gl anuláJt laktcse-' ivőanyaggal kési
tenek és mdyekhez a gycmorsav aciditásáu
kikü.szöbölécére alnminiumhydroxydot is szo

.

Az előadottakból látjuk, hogy a- penicillinek, em)ek a valóban rendkivül · hatásos, igert
kel dal nan alkalmazható gyógyszenrek ideális
· armakológiai tulajdonságai mellett egyetlen
moly hátránya, hogy eltartása -és feldolgozá-'
bonyoluJt, különleges rendszabályokat igéyel Termeszetesen a kutatók mindent elkövet'sk. hogy egyrészt olyan peníciUint állitsal1ak
elő,' mely ezektői a hátrányoktól mente3, másc
1-észt uja1bb, penicillinhez hasonló vagy még irrtenzivebb hatásu antibioticúmot fedezzenek feL
Jliek a kieérlet!ek jelei,tős eredmé:nyekhez vezeL
'tek, melyeloől „A Gyógyszerész" hasáibjain; be
Jogunk,,szán1olni„

ca,rlbargon·
(

Colldid ezüstöt tartalmazó nagiy
adsorbeáló képességü ·,;;wn gra·
nulákban.
·
Foghuzásnál 'helyi érzéstelenítésre
'

Coca dirit
{Cocainum novum hydrochloricum
2 % illetve 4 % - adrenali1111rn
hydrochlorieu:m 0.002%) injectio.

Supergen
tabl'E'tta és pulvis
szilárd hydrogen hyperoxyd
Előállitja

Orvos1ud11mfl11vi Beszámolli
n·cime a leguj~bban n8gjelent OI\OSi szakl~pnak, a1ne-

lYet n. szegedi b~ei1gyóig, ász·ati klinika ad ki Pul'jesz Séla
-p _OÜ's~:Zo-1 ÍŐ'szcrkesztéséb_en
A Mag-'a1 Orvosok 8zal1ad Sza:k~„zeI,\',ezctén€k sze_
-~di csopo1tja,·.JeJkes orvosok t~g:i;;iitlesé(ből é'," Czek álcÍo_,
.zatké8'zség:é1bő1 szülei.el t 'lneg egy ujabl:> erőssége fiát:al ·
0d~mok1áciánknak, nrnelyh('Z a '1egüs·zintéibb elvtái:st szc_
:i}et.ett.e1 gratulálunk ·és sok-sok siker\ kivánunk fiwt!al
.
'faptár.:;:,unknaik
1
1
·~' . Sze.ged 1 á1 osa a „szegcili gondolaUal" a multban jó
!.-Párszor fe!hiv ta a vi'lág frgy:ehnét
Gyász-Os en1lékü
;,·SoYhri1sZ!ta politikája ma inég mindii± kisérti Szeged vá, ros ·1aÚóit A fehér Jótól a Inai fas·1szta kilengésekig
hosszu és vé:nes v oJt az ut E11nek egyet len kon10Iy :ellen,_
h'r1Lá::·át a szegedi tudontán;\„ kisugárzása 'ádta.
a!!.ne1y
~en1;györgyi
profe'S,sz-01·1 és munikatárs;_Ü nagyságában
Jűrliökőlt
E
sok
keservet / a
tudomány
e11eje
.~mlegesitette és ad<\.,tt 82'._~ged .város tis.ztes lakóinak
megn;.vugrást a megpróbáltntá~ok iszö1 uyü éveiiben.
Az uj szaklap l~gyik sz-ellémi fákljtája népi dewoI~-·
fác1ánknak és sikeres leküzdőie a da1utol1as egyetemi
~·Ífja:k itt felejtett sz.iellemén:ek Ezért k:étsze1~sen is .ö1ü)iink .a ~.,Beszá~oló" kezdeti sikeréne-k
.

.

!

yl tim11nuklein sav és a

11ÁRKUS

11eni~illin

DEZSő

.

:trdekes eÜiad3.sról szán1ol be a Zágrábban 1negje_
)~nő Fa.rmaceutiski 1Glasnik
A~ ottani OrvostudotÚá-·
Ílyi Társaság gyülésén P Stern a fenti cim1nel elő_
.adás:t t.artott, me_lynek keretében a 'penicillin bakte._'ri.nsztatikus hatásával foglalkozott. Ezzel kapcsolatban
'.~zckat a ténJ.ezőket taglalta, anre1Jek a bakt€:riun1~k
'l!Sitódásánál 'Szerépet játszanal{. Ámin_t tudjuk, az al'.:Jati rés növényi sejtek (oSztódása tulajdonképen a sejt_
.'luág osztódásán alapszik A sejtek oszt.ódását könnyen
·:;'1~.het tanulmánJozni, mert ezekúek sejtmagjuk va~,
::~ig a baktkriumol{nál sejtmagot észlelni tnem tudunk
"' osztó~áSl !folyamataikat csak kijvetkezt~tésekkel ma-·

és forgalomba 'hozza:

~~rvita ~yo1ynernyár é~ V!IYiPari ~t.

BUDAPEST, YIL/ SOMOGYI BÉLA-UT 1.
_'.l'elefon : 22-66::--30.

gyarázhatjuk.
A„ sejlosztódásnál a sejt1nagba.n lévő kromoszomák
két e.gyenlö részl'e osztódnak, miáltal ?.·z"' uj sejtnek
szán~-szerint ·és 1ninőség·ilcg ident.ik~s kromo.szó1nák jut_
nak„ Ennél az identikus kr"On1oszOn1a II{·épződésnél fontos
szerepet játszik a timonuklein ~av, amely a sejtinagban
hosszu n1Ólekuia láncokat alkot, Egy elmélet szerint a
a1{:iunldein sav IJozitiv (töltései által \1nagához vonzza
a negativ ltöltksü fehérjéket., a hisziónokát éS pedig
mindig ugyanazokat, amelyeknek faji' sajá~osságaik
n1egegyez11ek az anyasej.fben levőkkel. Ez által válik
lehet-Ové, ·hogy az 'ujonnan keletkezett sejtben minőségi
leg /ugyanolJ an kromoszómák keletkezhetnek, nÍint
an~lyenek az anJ- asejtben voltak.
A timonuklein sav
csak a i?ejtmagokban :van jelen' és 111olekuláÍában egy
pentózét ta1tahnaz, amely a többi Jpentózéktól abban
különbözik, hogy fuchsinos kénsavval aldehjrdrea~ciót
ad Ez az ugyneveze>tt Feulgen-féle reakció, a1nély a
sejt1nagokra specifikus. Érdekes tény az, hogy ·ez- a
i'!eaÍ{ció -a baktériumoknál is jelentkezik, tehát -valószi_
nü, hogy a' baktériumok osztódásállál is szerepet ját_
szik, dacára ann~k. íhogy a ,baktérlu1n-0knak-njncs sej~
n1agjuk_:
Miután a penicillin hati!sa abban áll, hogy az oszt-ódásukat meggátolja, feUehető tehát az a kérdé_s~
nincs~e valamilyen haitása a penicillinnek a tinionuklein
'savra,. Bebizon~rosodott(hog,} a staphylo_ és s~reptocoC ...
cusok kiil~ái tin1onuldeinsa\-' 110zzáadása fol'yt-án ~r~
sebben nö\ekednek, 1peniciiiin adagolásánál pedig ennek
baktérium-ölő hatása csak akkot'.· jelentkezik, amikOr a
.kettő közötti arány a :peniciHin javára dó1 el A. fentiek
.alapján f>eltehető tehát .az a~ hipot-ézis, hogy a -pénicillin
valamilyeit nrtDdon a tün<fnuJde.in .sav hatását gátolja.„

.

...

LIGETI VlKTOR

)

döntő vá,lasztás előtt állunk

HIREK
KERES:
· Frogynon b.. oleonum
50. OOO I.. E 100 ámp

AD:
Ambesid 1000 tabL
Deseptyl 800 mbl

(

Alosztályi kö ilemények
Ezzel a cildíemn1eI

az a célom, hogy az alosztály

t-agjainal< 'POI'itlkai látókörét növeljem' Hug]i a lüÍlés belpolitikai eseményeket .-szocialista Sze1nm·el tudják
kisérni„
Ha ia világ politikai helyzetét nézzük,
Iát.juk,
hogy a \ilág társa<lahni helyzete i'SlóSággal csepp_fo_
Jyós · halmazálrapothan ';an Fel Vetődik a kérd·é§, hogy
inié.r-t? Ha a világhataln1aknial{ háboru 'előtfi' e1 ővL
1
'
szony3.it né~:Zük, an1elr kötülbelül
igy áll'ott:
első volt
Anglia, más~d k A1nerika, ha1madi'k !.Ja.páh, neg~edik

ait

Nén1etorszá,g, \iitödik Olaszország, ha '·odik F-ranciaország, hetedik a Szovjeiun'io és végi.il l{ina Ebből a
Olaszország és
nyolc 0 agyhataltimbó! Németország

Japán 'kiesett :'A megmaradt öt ITTag)'hatalom között iS
történtek. Éspedig az első vi.Iágltatalon1
az lJSA lrt . a második helyre kerüH- a .hetedik h~l1,ren
~zert::plö Szovjetunió és ;csak a ltannadik helyet kapta~
Anglia, utána Fra'nciaország \és Kina. zárja be a i;;ort
MH. látunk ebből? Azt, hogy Európ·ábain a 1no11o~olka-_
pHaliz:1nus haMlos sebet kapott ~~t. a sebet akjarja
n ·:ost An:erika begyógyítani, vagyis vissza. akarja. állitani a háboru -előtti eröviszonYoltat
Mert Amerika

<erőeltolódásoit

--

Exh opii
Extr strichni Rad ipecac';'anha •
Extr. vailer sicc '

AJoin
/' Car bo rned . tb! 0 . 5. 500 phiola
Atebrin
Optcchin hcl.,
Gloraethyl eme!tyüs
, No"ocain Tonogen inj 2%, 2 cem iBayer,
100 an:ip
- ·
01. -cámpho.r 2__;_5 ccm
G€latin ill i 40 ccm
.

Harangi Sándor'

í

Németországnak ;,csak a világhatahni törekv-éseit:· aka·tf
niegtörni, mint konkurrellst, 4e ,a tá1·sadalon1 · strultti.
r.áját eszeágáha.n sincs 1111.egváltoztatni Ezért alíii~.
dollárian11erializ1nusával a nJ-omorban· sinylődő euró<·
népekből politikai :sakkfigurákat csinálni á saját
céljainali:: ...fel~aSználására„
Igen. Európa most egy sakktáblához h~sonlit, afü.
lyen Amerika. az euró11ai országokat tologatja idé-·
Sakh:part,ner a ·szovjéfuuió, aki _egy„két· bástyájáva
para.sztjai\ral \:édekezik a 'tán1adó kapitalista ná.gyt-Ok
vel szembeu,. A _Szovjetúnio az euPÓp~i Qrszágokb
népi kor1nányzásokat akar- létrehozlÚ, hogy a népi
Jo,in n1egteremtésével egyszer és mindenkorra '.k:Íkü
böij.é° a folyton. megisméÍlődő háborukat„ Mert ia
boru a kapitarisztikus társadalom velejárója, ari1.
csak ·nyomort és szeii:redést hoz a népekre~ A1nin~ ·lájuk, a h~lyzet \az; hogy a történelemben fué.g sO
ilJen élesen nen1 kerüH- sze.inbe a liét osztály egym ·
sal, mint 1nost, a legutóbbi szörnyü háboru utáq. ·Ny
giion az angol~zász in~lperialista nagytőkés társadalo
vele szemb.e.n Keleten. 200 milliós ,tömegél'·el á
cialista Szovjetunió., Ez a két ellentétes pólus áll s
beh egyu;,ással :és ,,ivja osztályharcát. Aki ~foci'aliS,
és tisztá~an van a fejJődés törvé.nyeivel, melyet• Ida
rögzitett le~ az tud,ia, hogy iez a harc lesz :a végSő
azt is tudja, hbgy kié a jövő„ Barátsá_gga.I
PÉRCSI LAJOS ISTVÁ..
'
laboiáns.

. elvtárs, „A Gyógyszerész" felelős szerloesztőie
·. f<izakinpunkb'an 'oly ritkán találkozunk az ira'Kinev0zés„ V i 1 m Q n Gyula dr
~özeg!észsé:gÜg) i cfel'Üg~ előit a közegészségilgyi felügyelők és- tiszt~- sa.ival, hogy 1lgy érezFük: minden rrllwl11iat fel
'kéll ihasznli!nunk, hogy Harangi Sándor nev6
01vo·sok létszáillában a N fiJref:ési osztá1yba. nevezték
nek és e1nberségének ti:sztµ ·a1anyosen,gését iga·
ki„ Ad 1nultos annos.
zol1uk.
'
NYUGDirINTÉZET. Illetékes helyről szer1
Harangi Sándor tipusa a dolgozó gyógyszec zett értesülésünk szerint Q Gyógyszerésze~
1észnek lj'uszonhat évig ' megszakitás nélkü.l Nyugd1jint~zt!tének és az azzal kapcsoktos kOTóüt a tára rnellett és csak alig néluiny há'nap- pótlékos nyugdijpénztárnctk rendelettervezete
val '3Zeiőtt kq;pcs·olódott ki egy pestszente'rzsé. - a mniszter'tanács e]őtt fekszik.. Ott van és a
/;eti gyógyszei tár életébó'l, hogy irL Mam1acr Iiom. vlílasztás „táni legközelebbi időben 1iiár rendemunista Párt közigazgatási osztályánack vezető· let, töH;ény lesz be!ől!B . lgy tehát még csak ((Zt
,ieként müköd.iön tovább.. A párt hivta és Ha- sem Jrwndhatfuk, hogy '"- benyuftott rendeletrwegi '6lv~árs tétov/Ízás nélkül· engedelmeske· tervezet a bürolcrácict utvesztőjében lcer:ing 'vac-,
dett Különben a felszabadulás 6ta tevékeny iahol, teljesen gazdátianul . A népi dem.o/cr,áci.a,
1·észt vesz a. Nerrlzeti Bizottság murikájá.ban és; léforől van szó, ezért huzÓdik el a végleges el.
ugyanilyen ir ányitó tagja a 1vó:mwgyei tör11ény.
intézés„ U gyacncs((k 'meg kell Únunk 'azt fa,
hatósági bizottsíignak
hogy egy közös értekezleten, szakszernezetünk
i;
Háiangz •elvtárs jJéldaképe a j.ó szónoknak, ki küldötteinek jelen.létében hactá~w;;táJr el, hogy
' Minden ;beszéde élmény Ha jellemezneni kelle- a Nyugdiiintézet me.(J\alakuláÁ<akor Q Gyója ói
jelenlegi forináJábmi megszünik és e,sack mint a
1ie szónoki kiállás1d, ezt iriuíni róla.: oly egy.
szerü és tiszta.J 1nint egy poká1· viz, ~Yya'l'I! Nyugdfi'intézet segélyező szerve fog· rtovábbmü/cödni. Ez 1nár elh((tá.rozott tény Éppen ezér<t
erős és megdönthetetlen, mint
egy kőszilcla
., Ennek jegyében z~flott le, ezt bizcnyitotta ah a nyitott kCL1JUt dönget, ki fölveti a kérdést a
hatalmas, átütő ere/ü beszéde is melyet ci Gyója létjogosultságáról _ · Egyelőre eriny#
Cserigeri~utC'ai lccnnniunistá pártháZba·n 11ion~ adhatunk k((rlúr 'ctink t1ldonuisú;'a a méltán
dott el az -orsz·ág különböző 1éB?;,é.ből Pestre re·n- várva-vrfo·t 'jNyugdifinté;;etről és világviszony„
delt rendőrískolrt lwtsz{;,z tctgjának. Amikor ki. 'Jcdbcm is. példátlan teliesítrnJényü Gyó.iáról,
(sz.)1
,ielentette.: rncst pedig. iel1Jtársa1'.rn, vcg-yetek
Gyóg3szertá1át1uházás. A \Illépjóléti m-inis:r.f,et a buelii papirost, cer uz>'Í\ és 1egyezzét.ek, mnit mondapesti .,Csillag'' c1111ü gyógysze11tár s:ze1n~é1yes· üzleti
do!C~ -- egysze1'1·:r,1 < hafszáz pap?:-rlaJJ tzizzent és
jo.go~jtváuyát 165 891/1947. S7.iámu 1·endeletéver ör~éiny
ha~.szúz celuza vé:1 t a fegyclni,ezétt rertdÖ1•v:fja.-k
Hugó telje.sjo~u gyógysz.erész1öl örkény lstván teldeS'.;·
között.
·
"
\
„
Valójában ez a legtökéletesebb össz]iang jogu g3 Óg.\ sze1észi-e 1 uházta át
A SZOCIÁLDEMOKRATA IPÁRT GYóG.YSZEJellemezte QZ !egész elöawást. Harangi elr,tá1'8
RÉSZ CSOPORTJA 1947„ augusztus hó 6_án d u„ 5
arról beszéli, hogy lct legt?:sztább választás ér„
dekében hogyan kell a törvény s.zellemAben el- órakor VÁLASZTÁSI NAGYGYüLÉST tart„,. amelyte
iárnunlc. Csupán u törvény megadott lehetősé„ pártállásra -való teldntlet néU{ül, minden gyógyszerészt
szi\'esen lát
geít érzékeltette.
Előadók:
1\-iarosán Gyöf·gy j'őtitlíát h, Kisházi
. Ez ,a hatszáz rendőr néhány nap mulva
ödön szakszervezeti elnök
u.~r:qt szet.széled lftz or.szágban és a n~épi deniokElőadás helJe·: VII., Dohány-u. 76. (Pártház)
uwia rendőrsége tudni fogja kötelességét Sors-

a

1

Titán Vegyipari Müvek R„ T Dr. N'oseda gyár.
i·smét megkezdte a háboru előtti időből jól:ismeTt
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GYÓGYSZERÁRUHAGYKERESKEDÉS

BUDA•PEST,,VI.,
HAJÓS UCCA 32
•

TELEFON: 128-261

Éppen ezért rei;i ..
geteg szakmai problémánk •mellett 'Y(heg kellett
emh':t;enünk, hogy Hamngi Sá·11do1< elvtárs,
szaklctpunk régen hallgcttó felelős szerkesztője,
rnilyen felmérhetetlen jelentőségü munMt vé·
gez népi demokráciánk megerősitéséért
(sz.)

1

DR. NOSEDA ,,Do-no-plast''.

/

ragi;apaÍz ( CoLlemplastrum adlraesivum) készit•
mények forgalómbahozatalát - egyenlőre korlátolt mennyiségben, b~ebeli rµinőségben.

,,
Ismét a leggyorsabban és
a legpontosabban és cs<ilk
gyógyszertárak részére

'

$zállit.

1

-

TELEFON : 127---41l~

Clm: Budapest, Xl., Bocsk•v·ul 10. Tel.: ZS·ll-13.
'„

\

r

;•dó~rng~:;;~;i te~Ősé~~.;~-;-

1 egy régi,

a"l

e z e t e t t, nagy vevő..
gyógyszeré.szi l;állalatho?
Á társulá~hoz -70.000„-forint készpénz szüksé~es. __ _
C11n: „Klszpéiiz a. zSebb~n" jieligére a kiadóban
,_ ----

k,örrel

1_______
-

j ó l

b e

r,endeH;::ező

~

1

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

'

Házigyügyszertár engedélyezése„ A né:pjó~·r;r:i .mi··
niszter 165 4ú2/1947 ISZáinu r:endeleté,:;:J uz 0-Ji'.á"üs
Tis~J\iselőd Letegsrgél~eziési Alap (OTBA) Budnp2st

VIll, "I'1ti-fo1 , .. utca S·: száln ala'tti
ie1idelöinté-z.•'t 1.H-.l
házigyó,gysze11.á1 felállitását engiedélyezte.

llUCAPEST, 1947; AUGUstrus 16

15•. Si!M

hegyipatak, föld,

SZ J-NÉ, IBAFA: Ott a
a
az
kenyér békéje, - it,t ez Ja forró és nYughatatlan v~~~:s·
Ott, aki szánt-vet, arat~csépel, gyÓg.}it-segit, azt Iii~g~.
becsülik, - itt m--g az en1betséget is szinv,.allási·
kény~zeritik az embe1te!ens:2g mellett.. Ott, ti~ 'a sziv"'
nyujtod valalrine~i:, sziv~el adóznak érte,-~- it~ még:::~
szeretetet is 1profit-r.1é:t1egen méi:ih:„ Ott jó aZ~ eniibef;:
n1ert jónak teie1ntődö~t, - itt csak ~kkor és addig jÓ'
1nig neki magának, ·· egJénileg haszna van belőie:·~JN~''.
csodálkozzatok, ha ;eike.s<eredésembmt megugratofil nfli~"'.
l{Rtka~"gazdátlan labdáját ,
,
(s~~:_;:
Lássunk tisztán; S,o:m!ogyi kartársan1 tlyen clmfi
c:Lkké1e legközelebbi sz-akn1al króniká1üban válaszO:I{)Í\:
Hogy :végre valóbwn ti~ztán lás·~unK
(sz;)
K L Bp XIV„ Figyelj-e annak idejé::n a megilr:ese'
dett jogok pálJ á.zati felhi\c.ását.
'·e
(1\1,), ,-

PÁLYÁZA:r. JYiosc mái véglegeD2n' közöl-jt:c, hogy tndornányos pályázatúnk hatá,u.1eje:
szepten1ber e1se.)e. E..:zt az idopo11t.ot íle11:i ált
A MAGYA" MAGÁMA,l.(CALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERvfZETE
módunkban 1rr1eg!lCS'S.t:abbi'l.ani D.e 11a'. a -szer- ·~·~,Tidéki gyógyszertárai' bérelnék ·--------· "e;;.
GYÓGTSZERÉSt SZAl<OSZTÁLYÁHAK HIVATALOS LAPJA
kesztőségünkbe
be;ni!dött j eJigés pályázacok jel1~ére \a. kiadóba
B~l'he'\ienn~k vá1 osíJJ<in;. vagy közsé!gber; gyógysz.e'l'~;.';·
, száma szeptember Jg nem növekszik, kénytele''
nek leszünk a pályázatot meddőnek nyilvánita- ·-tá1a't n~cr:y óvadéklkal '.Cim a kiadóban „Sürgős" jélL.'}·
.
ni, EiifeJezetten az vplt a célunk ugyanis, 'hogy iére.
ene a pályázatra nen'l csupán a gyógyszerászifusá;got, ha11e11i, ininden dolgozó gy~ógy.szerészt
' „A Gyógyszerész"
(
n1ozgüsitsunl\:. Ezt a szándékunkat ;a beérkez,ett
töltött szo~ó,',
felelős kiadójónak
ar~g fértucat pályamű elbirálásával nem érhet
óvszereli:
Jük el Ha az utolsó hónapba11 fel nem ébred a
Kedves Barátom.'
forgalomba hozza:
tudod, hogy Székely '!!)nő nem a maga jószán•
s2lak.vtm minden 1rétege, ·akkor nyi-ltan be keH
WILHEIJU AR'l'HUR , ,Heliol,s" köts~r
tábol
volt ltáwol 26 esztendeig a gyógyszerészi
cimü
sza/fl,ap
ez
évi
14.
„A
.Gyógyszerész"
ismernünk, hogy pályázatunk nem siker•ült. És
egészségügyi cikkek v:állalata
m,unkaasztaltól,
hanem azért, mert 28 eszten:"számában
„Lássunk
.tisztP,n"
címmel
cikket
írasak azután döntimk majd róla, hogyaz eő. Budapest, VJ, GÍ'óf .Zichy Jenő-u. af. Tel:
.tát; feiltehetően azZ:ítl a Céllal hogy ezzel segit- dővel ezelőtt hitet tett a minden rendü dolgoirányzott pá!yadijakat mrJ~eil tudrnnányos c>élGyors és pontos kiszolgáliás.
,iégére siess, laz alkalmazoitt gyógyszer:észi kar- zók szabadsága mellett, Te azt is nagyon fől
forditjuk

1 L U R''

1a

_nak, álláspontja, kialakitására, a iogreform
''kérdésében
Jóforgaimú szen1'élyjo.gu gyógyS:Ze1táramat el~
..
Hagy ezt megtehesd, de különösképpen,
rélnéim Szlovál<Ji:áiba vissztatellepülő kai1Dárssalt,
Pirm::,:; '."hogy hangot udhass e kérdés körül .a magad
No\ o1,ni Endre, leka1nJk Dunajska_Stl:'eda. Slove'ns~9-·'.-', 'álláspontjának, bonckés ialá veszed Székely Jenő
i\liSkolcon, legjobb he'lyEin levő re"áljogu gyógyS·~· ,·
tbarálom „Sza'c:;fi krónika" cim alatt megfeMenn3 i honorárium Jar egy or~ospiofess~o1nak
lá1 eladó Érdeiklődlés': d1. Nagel Edgár, ügyvéd, Bud~ · "lent cikkeit.• Idézed a, szakmai krónikából: „Ez
Egy is ne1 t fővá.1.::isi egyetemi nragán~nnár, kiv:áló s:pe··
1
pes t, I'V., .Eskü-tér 7
:a szakmai'króniléa nem a csalhatatlan&ág fecialis1a, honui:á., iun~ána:k· rnegfiz·~_béséért pert ind!ito1tl
,gyében hivódott éleitre, csupán egyetlen ember
egy nagyl"creskedő eHen. A töt vény~zék 1a prof~szor
•"me,qnyiliatkozása"
Mindjárt meg is. okadafa!lod,
munkadija fejében és a \'é.gzett Rezeléscklkel kifejtett
miért idézted Székely Jenőt. „Nehogy bárki is
sy,akorvo:.•;i teviék:enység ellené1 tékeként, látogal;áso11im€nt
,azt higyfe, hogy ez rmagának a szakmanak az
75 founl; fizetéi!iéré iköte1ezte a nágy·keTeskedőt. (Itéletf
'álláspontfa.''. 'iflogy erre miér'.f volt szükség,
l{ü önjelenté.sünk k_ét meghirdetett, le1·endelt, de
''nehéz megállapítani, mert hiszen Székely Jenő
végül mégis ní.egtartott taggyül~és1~örr - lnpzátta mjatt
baráfoln és elvtársam <egész Yvi"lágosan · meg:
;:---- sz-.aklapu11k kJövetkez,ő sz:átn:ára m:a:radt.
·mondfa, hogy amdt .ő ir „csupá.n egyetlen ernl\'1egjelenik ha\ onta k6tszer
;ber megnyilatkozása", ami magyarra forditva
Többek é.rdeklődésére közli a MagyaT ~yógyszer
Szerkesztőség és kiadióhivRtal:
annyit jelent, hogy mindenkinek az <egyéni
Rt .. hogY a CorhonÍ~n-inj. sárgás_ szine uj: mód-0sitott
VII. Akácfa.u 45 ~-· 2
'megitélésétől függ, hogy magáévá teszi, vagy
eltiárás eredniénye.
Telefon: 422-14-0
elutasi{ia az ő álláspontfát,
Hivatalos órák: d u 4-6'-ig.
l
A továbbiakban azt mondod; hogy a gyógyFelelős kiadó:
· /·
Felelős szeTkesztő:
IJZerészek probl<f:mádról csak olyan ember írjon,
SOMOGYI SANDOI!''.
HARANGISANDOR
.~ki évtizedek taposó malmában nőtt hozzá a
Telefon: 13&-84G
Telefon:
344-U
Egy hónapi segély: Csak kollektrven, kartársam,
Pályához és a tára mellett töltött megszámlálSzerkesztik:
~Iagyaru1: csak: ha rn1ndenki ·megikaphatja. Idáig
ne~
tatlq,n 'évek őrölték eggyé nondolatpilágát
SZÉKELY JENő
MARKUS DEZSö
terjed a hatósági gyógyszertárak pét<laruutatása. D~
<nnek a foglalkozásnak eszmei 'twrtalmával és
Telefón: 162-85G.
Telefon: 422-140,
talán so: onkiviil !keresz_tül lehetne és kelbene vinni,
e1etével,. Szerinted aki 20--30 évig nem gyakohogy azuk :a g;i, ógysz.e1 tárbiUl do· g,ozók jussanak t:g~
r(J/,ta a gyógyszerészi hivatást, az lehet ugyan:,
Laiptu[ajdonos:
. _-:'-<
hónapi segélyhez,. a.kiknek a fizetése nenJ. híila.?je. ine;t
a '!lialeldilca mesfore. de nem tudja ·megérteni
a !lf. M Sz. Szakszervezet Gyógyszerész szakosztál>>:'
·a szakm.a lelkét,.
a 400 fo1intot..._ Ez nern ütközne ellenállásba..Az egé"S:t
~zakmá megsegitéSét azonban inem lehet 22 patika aJ
" Kedves Barátoni.t Ez a kétségtelenül Szék:ll~az-ottain.ak: nagyobb kar-éj kenyerével ielintézni.
k~ly Jeuő felé tett megállapításod izléstelen és
(sz.)
Hofíman:..11 József u.yo-mdája, VII ,
kimébetlen, lzléstelen azért, mert 'te nagyon iáZ
Inzulin előáUitása halból A leipzigi rádió jelencése
s·ze:dnt egy u,j mén1et .gyárban, uz_ angol ö' tozetben fek\-Ö
We.;,ie11nündében 500 OOO l-"gység iuzulün; nye:rLek iSÓsv~zi
halból, az A:i11e1ikából, vagy Dáni-álJÓ!l fanrpor l;áli. inzulin
helyett (Th~ Ct niiL.ca1 Age, 1947 3100 ) TJ'izsn,} a'i' IVIária

1
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'

tudod, hogy ennek a magatartásának lett a következménye, (iogy az ellenforradalom. vérbírásága örökre letiltotta a gyógyszerészi píLlyáróZ.
H orinan veszed te magadnak a. bátorságot meg..
ál!apitani, hogy ez alatt az úiő alatt ebben
r:;mberben elszakadt_ak · azok ia kötelékek, amé-,
lyek őt a g'!/ógyszerészi •pá.lyához kötötték„
Szegezzük tehát le, hogy nem a maga jószán··
tából dolgozott másf<elé, nem is azért mert a
másirányu foglalkozás 1/5 néki egy "j~bb! létet
biztosított, lvanem kihangsulyozottan 'Csak r
azért, mert a 25 esztendős ' ellenforradalom
a vérbíróság itiéletének állandóan érvényt sz<er'
zett . Az a t@ny, hogy te' 1mégis megtetted fenti
megállapitáisod, az a tény, hogy őt illetéktelennek 'deklarálod a kényszerü távollét következtében gyógyszerészi kérdésekben :megnyilatkozni, annak a"'bizonysága, hogy te magad még
mindig nem tetted rn;agadévá a népi demokra-·
-cia szellemét. i;fiJs ,ez . a. •n>egativum annak is bizonysá/ga, hogy neked még nein lett véreildé
mindent törnénytdenné nyilvánifani, amit az
ellenforradalmi korszak vér·biróságai kimond-

ttz

tak,

Mint mankottlani, kvmwtlen is voltá4,
mert fentiek tudatában ugy viSelkedtél, ahogy
~iselkedik az; a dyva lelkü 'e1iÍber, aki a pU··
posnak szemere veti, hogy pupos . Pedig hát a
pupos nem te1iet arról, hogy pupo/Sna,k szüle.,
l!ett, 'Székely Jenő ríem tehetett artról hogy a
i·ét bir óság eltiltotta attól a pályától, ' amit ö
élethivaúisként választott,
Lejjebb megállapítod hogy ,A szakmai
krónikaJJ gondotatai távot 'rillanak' a gyógysze-
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