
óSO __________ .,.....:....... ____ _ 
S F.: Kifogásolod hogy egy gyá1 Játo.iatá<;.J ól 

~zóló cikkemből kifeh1jtetten1: a :11unkásság .,,sz;eiepet az 
gjjáépitiésbeu! Tévedsz- __ Ezt a gyárat a felszabndulit.5 
után szinte a szemein láttára Bppen a rnunkásság hősies 
munkája emelte ki a l:offirokbót' és lielyezt.e üz«:~1nkép:f3 
á~lapot?a.. Azt is tudo~, hog_y m há1omiéve.."l· te1 v előtti. 
ujjá,épit.ésböl fa; kivett-étek a részeteket -A gyá1· leállt, 
- ti hordtátok: a téglákat, .a vasak.at;, --a vakolatot, n~ 
c,z Ina n1á1 nwin külön érdem Ha egys:fer v3.laki 1neg7 
jrjn a 1nunikásság hősko1:át:' abban minden öntudatos 
munkás ~ára iS!'Uethet (si) 

Halló, Balatonal1náili.' Valami sulyos lüba 
történt a gyógys„ertár Joeze1tetése körül .. A üépi 
demokrácia m„gc:~ufcllásávail egy kartárnunkat 
az J,Iteára akarták tenni, hogy helyet és szál~áie:t 
c.sináljanak egy olyan ember számára, aki sze-
11ény tehetsége szer.int rrü11de1nt megtett, hogy 
a németek nagycfüb dLcsőségére, ő és. ~á,rsai 
dilotálj ák a folyarrná,to:.s jogf'oszt>isCYlrnt Ebbe_ be
lebukott ugyan, de annyi er,eje még maradt, 
hogy ,kidobassa egy ka~t:ár sunkat ós magia ü"
j,Ö'lj a helyébe, Halló, Balatocnalmádi, Budafl"St, 
Szakszervezet, Miniszitéifum, Közigaizgatás', fog,_ 
junk össze és ne eng:edjük! (sz): 

B D{: Leveled személYi. lliészéve \hamaro,san levélben; 
válaszolok Különben aa.-1a íkérlek1 hogJ niinden el'gon
dolát::.üdat dolgozd 1.ki C.s mil~él ~Iő:l:ili juttasd el hoz1z1ánk 
l\1ind€n felvetett ötleh-1<1 olyan, me.Jyet ha papii ra v:ets:v, 
a 1lieg1k-0-~olyabban hozziáj.áIUJlsz. al. magya1 gyógysze1é-· 
sz.et 1egé;getőb.b ké.rd-éseinek ti1sztázásáho·z.. Megbecsü- -
lö.ini a;r, irásaidat T~lán a.zlért i·s különösebben, me-i''< te 
is az i!ói tfiIÜletről ránduls~t, a 13zakit,odalom hálát
lain vHá1gába Anrnyit mái1 mo.st nl'egüzeniheteJk: 
mindent elköve ek. hogy Pestre ke1 ülhe~. (sz.) 

v„ A B„, Makó: Erősen néJlküJl.özzűk közlremén)<>i· 
det. M.egs·zoktulk Kül1örn tudourányos szint jel(filt la.. 
p~nkban !Mi 1t,Ö1 tént veled ?"''··Szerete~tel köszöntünk (Sz) 

B. K.: ügyeljünk ezz.el aj 1,f1g;ur:áV'al", EILég volt a 
_pártfogo1'ta'1riból. Ne talli&zzuik végig az össZes gyá1akat 
~ közületeket" 01yan dir·0:gui1sták után, akiket Ipost ,,bé 
l<>.hetne nyomni" az egy.éves tam:fotY.am'1:a Hivie vagy-0k -
egJ min.éll előbb meginlclitand6 esti szalktanf0Jyan1ua:k ro 
g~ ógyszertá1 i szak:.in.un'k:árs:oik: részére. Tulég annak is~ 

hogy tovább kápezhessél{ ma,gukat.,De nem szabad egy 
Pitnbert kiemelni a sok közül, hogy mbból az Pgyből vi:l_ 
Ján]ktképzéssel gyóg;i. szerészt c~ináljunk (sz.) 

'1'öbbeknek: A beiküldött cikkek é.s 1-ri.ny.J.gofr tulzsu
foltsága idézi elŐ:1 iho·gy niem tudjuk KalrtáTsail1k kö'zle 
miényeiit ldőben köz·ölni. S-ok igen értékes hozzászólást 
pedig kénytelenek vagyunk mellőzni, me;rt csalnt:0n1 

ugyanazt taxta.Hmaz.ci.k, mint a megjE[ent közle1nények 
Sziv€$en ·olvasnánk. több tufio1nányos és a szakm..:ír é:r
deklő cikket, a panaszos írásokat, bár. 'jogosults"á.gukat 
elismerJÚk; nem a lapon kereszUU, hanen1 ~zemélyes .~ 
összeköttetéseinlk utján jgyekszünlt E1linitéz'I1i. A naponta 
beérkező leveleket aznap megvála.Szdljuk1 természet~.:oe:i 

a régen kifejezett azon _ csekély óhajtásunk mellett, 
hogy a postabélyeget n1eJlékeljék, 

.A GYóGYSZEltll!Sz) 

Apróhirdetések , 
Szolnok meg~rei gyógJ :sze.rtál' eladó ''aogy 

Ci1n: G.~· 6g,y·szertá1, TisZ3.Uő 

FÖ\;árosi és vidéki ;7ógyszertá1ak egyleti vén~edrn~k 
taxálását és s.zám:lázá:,;:á!: „.á!J.J1al!ja: d.r. Solt End;i-e 
gyógysz-e1 ész, J3udapest, - XI.! _Ve1;peléti-u1t 20. 

-.Álf.öld~- ·nagy város külkertileti iócpontján"""' 1ev6 
gyóg) sze1 táramat n1odern €püiléi:;ü házzal együtt csia}ádí 

okokbó! e~tdnárn Vasuil.i fővonal mellett villanyvilági
tis stb. Ciln: a kiadóbaln 

Vidéki nag:r-városban keresek 50.000-60.000 Frt, 
készpénzzel gyógy~·z('·l tárw~. Cim: a Lkiadólban. · 

l\iegye.székhelyen fél patika, nagy árU11aktiárraJ _ ___: 
fél házzal, eladó Lewleket: „Békés" jeligére a ki~dóba 
kérünk , .r 

!„w 1 L u R'' töltött szopó 
óvszerel,t ' 

forgalómba· hozza: 
WILHEIM ARTHUR , ,Helias" kötszer 

egészségügyi cikkek vállalata 
Budapest,___vl , Gróf Zichy Jenő·U· 37. Tel.: 123~867. 

Gyors és pontos kiszolgáll:í.s. 
··--····- ·"·~- -----"'---

ELADó: I-fi;te•esitetJt ~ára-i!l:lér1Jeg kazettá,val, · 
sulyokkal, IV Magyar Gyógy,szeikönyv, 1935:Cös 
Taxa és laboratóriumi edényzet. Kivá:nságra 
pontos ki'mutatást kü1d: Zámbolt Kálmán KYr· 
VOS, 'l'ata Il " . 

Szatrnár-Bereg vá2·megye ·alispánja fr&Í0/1,947, ~. 
1 ~ndeleté\·eJ a b 11a.bási gyó,gysze1 tár · bérJietéi:e páfüy:iz·a.7 
t.ot I'endelt el. A. pályázni szándékozók közveÜen veLen1 
táÍgyalihftti1ak "asá1„na11 d u. 8-6 .. jig. özv Ko\ács. La
josné, Budapr·st., VIII., üllői-ut 69 1. 5 

A biai l\fagyar Iiol'ona gyógyszertárat Mdlnár Ft~ 
rfnic gyógyszierész Vette 'át 1béribe E.zuton feUlhivja fi
g~·(~inét 1előd'je1 Fnrkns Jó~-ef gyógyszerész (a vol~ 
hat kezelő) hitelezőinE>k, ho,gy a, nwezett kar'tá1s a.dós1.. 
s·ág,aié1 sem•n1if:éle felelőSSéget nem vállal 

---Aga.rÍcint (acid. (~g,aricinilkum) ·-a. legkisébb 
nyi.Réget is - vesz: Hu,1111,q-n gyó,gyS7,e1vegyész,~ti 
Budap7st, VIII., l\iiuzeum·-U. 15/ib 

l\fegjelenik ha"\~onta kéts~~1 

S~rkesZtőség és kiadóh:vaial 
VII, Aká)cfa-u: 4J5 .. I 2, 

Telefon: 42:i-126 · 

Hivatal~s ó1ák: d, 
Felelős szt:·1kesz.tő: 

U, 4-6-.i-g 

HARANGI SÁNDOR 
Telefon: 344-338 

MÁRKUS DEZSő 
Telefon: 42'2-126 

Lap'tul fl jdono_s: 

Felelős killdó: 
SOMOGYI SÁNDOR 

TeJPfon: 135--346' 

SZÉKELY JENö 
Telofon: 1,6~·8'56, 

.Egyil{ l:e~tóbb J:ill.Hott megje.gyzés kapcsán, isiné
t-elten kihangsul'yozzuk. hogy munkatá1·saink, de m<i

gunk:ls, minden anyagi· ellenszolgáltatás nélkül ,járunk 
el a panaszok ügyében, ugyanaz vonatkozik a gyógy
szertáxak a<lás_.vétel ciin kia:aásfu'a is. M 

a M l\1. Sz. Szakszr:1 \ e:;:·::t Gy6gyszcx ész Szaiko.sztálJ a, ------ -·-----·-- -·---"··---I-Ioff.1na~n„ J Jzscf nyo1nd:íja., VII 1 1{~ 1zinczy_utca G, 

-' \. 
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A MAGYAR MAGÁNALKALtifAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

GYÓGYSZERÉSZ SZAKOSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA 

Pokolgépes gydgysxerész 
Mennyivel szívesebben imám e cím helyett, 

hogy a Nobel-di7as gyógyszerész, vagy más, a 
pálya becsületét növeZő ciniet.. Ezuttal velünk 
foglalkozik a saftó és a közvélemény Akadt 
'egy \e l v e t e m ü l t gonosztevő, Iá véletle
nül pyógyszerész.. Felszabadulásunk óta min-

' den erőnkkel és igy,ekezetünkkel azon küzdünk, 
hogy azt a szégyenfoltot, melyet Naszluhtfoz-
8zőítősi és társai. a '{Jyógyszerészek amugy is 
megtépá1zott presztízsén okoztak, kiküszöböljük 
!Smét szégy,enkeznünk kell, egy elvetemült go
nosztevő gyógyszerész bűne miatt, kit ~örténe
tesen pályán/e tisztes sorai közé so1 olta/c 

Mikor e <Sorokat irmn, hatása alatt vagyo/c 
annak a rwgyszerü és felemelő érzésnek, mely 
elt)ölt a Margit-hiil a,vatási ünnepe 'al/calrnáböl 
Visszaemlékszem három év e!őttre, 1944 no
vember .f; •. én délutánjára, amikor csalcnern szá
zad nw,gammal a Margit·lcöruti börtön 72-es 
szobáfánalc „lakója" voltam Az amugy lis ször
nyű érzéseim közepette, irtózatos robbanás ráz
ta meg a börtön lfalait.. 'JJár alc/coriban hozzá
szoktam a \poklok minden zajához, ez a detonrí
c1ó valami 'különös hatással volt rárn. 

„Felrobbantották a Mar git--hidat" -- 1no11-

dottani a közvetlen l:rnellettem álló börtönlakó/e· 
Inak >Kétkedéssel fogadták e bejelentésemet, 
rnagam sem tu.dtam, hogy miért a Margit-hidra 
gondoltam, iami/wr annyi más egyébre is gon
dolhattam volna .. iN ernso/cá.ra titkos hir szolgála
tunk megerősítette jóslatonwt Az első himdáS, 
1nár tudni vélte, hogy zsufolt villanws többszáz . 
utassal, autó/e, kocsik iés gyalogosok zuhantak a, 
hid roncsaival együtt a Duna mélyébe, ahol a 

novemberi fagyos viz örök ternetövé vált a mii: 
sem sejtő békés volgároknak Ilyen !visszaeni!é~ 
/cezése/c után futottam el a hidavatásig 

Hálatelt szívvel mondunk köszönetet ia híd· 
avatással kapcsolatban a névtelen munka hői;ez" 
nek, az ország és fdv1átros dolgozó' fla,kóinak, 
hogy ismét hitet tette/e nagy áldozatkészségük-
1'Ő/ és élnialcarásulcról S mikor e büszkeség el
tölt bennünket iés a _1wgyszerü érzését nyilvá
nit7u/c örörnünknelc, 1nélységes fái<lalommq} kell 
telesirni e papír lapjait, hogy q,/cad, és ,a nú 
sorainkban akad, olyan vadállatot '(megszégye
nítő, magát ernbernelc csufoló briganti, aki lce
pes volt ezt a nagyszerű népet, la rnunlcatel.Je
sitmény ba7nokait, akárcsak egy napra, vagy 
csak egyetben órára is, Jrémületben tartani, ké
ves lett volna 2 és fél 'év óta tvégzett hiheÚtlen 
telj'esitményeink egyikét, az ujraépittett Város
v1ázát felrobbantani, a pMlarnentet '.elpusztíta
ni, vasuti sinéket r obbanf(lní. A mikor e 601 o/c 
bennem p, fáJ<lalom érzését dilctáljálc, százszo
r oson fáf, hogy pályánk ,egyiJc szennyét kell ki
tentenünk, a pokolgépes gyógyszerészét, aki 110 

AJ ma Mater küszöbét csak egy per ere is wtlép· 
ni merészelte .. 

Soha nem hallottuk Jaczlcó Iván nevét, 
amikor pályá,nk (felemelése érdekében kellett 
volna bátorságát, rner észségét, szaktudlJ.sát e>·
vényesiteni, de megjelent a nagy felemelkedé
sünk és az uijáépités \r emelceít elpusztítani . 
Az év folyamán eddig fel nem derített terroi'
csele/crnények, pusztítások, robbantások és tüz
e8ete/c. rnost már tisztán '-állnak előttünk A de" 
molcrária vad ellenségei Wssan 'lakat aw kerül-
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nek és igy felgöngyölődnek az eddig oly kevés 
eredménnyel biztató nyomozások és az igazság
szolgáltatás sujtó ökle megmutatja, hogy az 
eddig meg rnem torolt bünök ?11em mar adnak 
rnegto-r Zatlanul. 

1947 november 17. StatáriáUs 'tá1gyalás ct 
törvényszék <;n;agytermében. Z.sufo!(J,sig rnegtett 
hallgatósággal .. Izgatott hangulat, hozzák a két 
megbilincselt vádl-Ottat. Elől jön 'hetyke lépt9k_ 
kel, a két fegyőr között 'Jaczkó Iván gyógysze
rész. Mintha a magnéziumfényü fényképfelvétel 
egy szinháú ujság számára készülne Arca sem
mit sem árul el egy exaltált idegzetü emberből, 
érdeklődve néz széjjel és közben megakad raj
tam a szeme.. ismerős vagyok neki, hirtelen 
nem tudja, hova tegyen. A közelség, ahol állok, 
meglepte, aztán ri.iesz1nél, hogy ine·m Í3 olyan 
rég·en, órákkal luunambb „látogattam" me!J 
börtönében. 

Itt mint „hős" mutatkozott be, hőse a pusz
tításnak rombolásnak, zavartkeltés11Jek, nem !tö
rődve a~z;al, hogy a pokolgép, mérgezett bevet 
és phoszphorgyuitók, kh·tatlan emberek százait 
és a munka hőseinek 2 és fél éves csodáit fpusz
titotta volna el. 

Ha nem ülne mellette méltó tá1sa és part
'fLPre, a ,,szaloember"; a tüzszerész, aki a pokol~ 
gép szerkezetét. a gyujtószerszámo/Wt tökeletes 
kivitelezésben dkészitette, talán niég .a gyilkolo 
s.zerszámok ösieállitásának dicsőst!gét is rnagá
nak követoBlné, így kénytelen megelégedni a 
bünrészességgel, amelynek statáriális !l!iinteté

se szintén halál. 
A birák még tanácskoznak. nincsenek a te-

r1e1nben .. 
EzalaU jelent meg az egyik debelötti {lap, 

melynek főcinién ez áll.: H a l á l t k é r a z 
ü g y é s z la pokolgépes rnerénylőkre Fel-

figyel 
U gy forditom az i;jságot, hogy .a cimlcipon 

észrevehesse a i1Utgybetus címet. Szeme ,szikrát 
vet és ugy habzsolfa a bettiket Ha.lál .. Fi
gyelem az arcát, piUanatok ezredrészet alatt 
falfehérré vá;ltozik, ajka megremeg, keze. ide
gesen rángatódzik a bilincs között, magába ros
kad, fejét leereszti, már nem a mosolygós hős, 
aki ,volt akárcsak lfél \ór'IÍval ezelőtt is, 

Halk szavát nem értik meg a közvetlen kö
zoBl ülők sem. A bi.róság elnöke 'kénytelen fi
gyelnie.ztetésével hangjat felerősiteni. Az eddi
gi fél mosoly, a niagára eröszakolt nyugalom, 
az elnök kérdéseire szétoszlik, igen. igenne! fe~ 
lel, nrirulent bev•a·ll' A J1.yomozás ,jegyzőkönyve
it anielyben beismeri merinyletert, megerősrtr. 

' . 
Egyik perc •rohan a másik után, a kihallgatM 
véget ér, rnás egyéb mondanivalója nincs. -· 
Érdektelenül figyeli vádlott-társa vallomását és 
látszólag szeretne tullenni iaz egész „ügy"~&n. 
Tudja, mi vár rá. A mily·en kiméletlen eszközök
kel pi óbtí.zta a demokrácwt nregbecsteteniteni, 
ugyanolyan biÍntetés but osztályrészéül. 

Befejeztetett, aznap felkötötték Szöllösit 
követte Jaczkó, két kötél 'iütali halál pályánfo 
történelmébe'l1. S zé g y e n k e z v e ir iulc 
le, hogy ismét akadt soraink/Jan, laki hivatása 
megtartására, az emberek egészségének nieg
mentése ~rdekében egy éietre elköbelezte rrnag'lít, 
mégis e helyett embertársai és 01szága dpnsz
titását tüzi maga elé 

Febemelt fő'vel rnenevelünk ·tovább azon a 
gö»öngyös uton, niely .a niai időket jellemzi. 
Fokozottabb éberséggel fígyelfük pályánk lmi.n, 
den tagját, nehogy előfordulhasson, hogy Jacz
kó-féle bérgyilkosok mégegyszer komproniíttál
hassák a d e m o k r a t i k u s g y ó g y
s z e r é s z e k e t, lák .eddig is bebízony#ot
ták, hogy minden iwhézség ellenér e leküzdik az 
eléjük tornyosuló akadályokat. 

MÁRKUS DEZSő 

MEDICINA 
GYÓGYSZERÁRUHAGYKERESKEDÉS K FT. 

TELEFOM: 120-261 

BUDAPEST, VI., 
HAJÓS UCCA 32 

TELEFON : 127-401 
lsmét a leggyorsabban és 
a lC'gponlosabban és csak 
gyógyszertdrak részére 

~állit. lllllllllll!lllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllilllllllllllll• 

A. trróGYSZERESZ 

1 gyógyszerkészilés legyen a gyógyszerészekí ! 
(B€fejezö közlemény) 

l\Iost 10 év után ujra a kar elé tezj'eszt]ük terve
zetünket. Reméljü.k, hogy azóta ininden gyóg~ szer ész 
meghallotta és me.gértette az idők szavát és belátta, 
·hogy hasztalan fog betenni ajtót, ablakot, hasztalan 
próbálja kizárni az uj idők 1evegőJét és \Ísszatartani a 
letünt" időket, h61.n fog .sikerülni! Páncélosok ellen ko\áS 

'puskával nem lehet ered111ényesen felvenni a harcot! 
Kész g)ÓgJszer ellen csak kész gyógyszj,'!rrel, gépi tö_ 
megáru ellen csak gépi tön1egáruval, különlegesség 
ellen csak különlegességgel lehet sike:i:esen f 1elve1mi a 
harcot! A pénztárak és b'iziositók olcSó k,ész gyógysze·I
fe irány~ló törekvését a magunk javára kell fordita
:nunl< és erre 1nódot ad a NOSTRA. l\leg kell elöznünli 
a gJárakat tipusg)ógyszerek bevezetésével, amelyek 
n1egkönnyitik az orvosoknali a rendelést és a tájékozó_ 
dást a specialitás-dzsungelben, minek kö'\etkeztt~ben ké
szitn1é:nyeinlíet tö1negesen fogják rentlelni. D; lü kell 
hozni minden jó és bevált ielőil:atnak a NOSTRA. vari.á_ 
ció-ját is, lehetőleg javitott niinőségben, hogy a. külön
legességeh: ellen is .sikeresen vehessük fel a harof. A 
NOSTRA különlegesség2knek árban, minősegben, kiáL 
titásban versenyképeseknek líell lenniök„ Ezét'Í az eddi_ 
gi ~·endsze1t telfesen fel liell adnunk és tömeggyártás
ra kell áttérnünk A N'OS l'RA késziÍ1né;nyeliel t~vábbra. 
is a gyógJ szer:tár ak kész'itik, de a modern es ga.zdasá„ 
gos tömeggyártási ,elvekliek m'2gfelelően egy _egy gyógy
szertár csal\ egyfélét gyárt '(egyelőre!). A termelésbe 
bekaJ>csolódni kivánó gJÓgJ sz,erész az Egyetein:i Gyógy_ 
szerészeti Jnt,ézetben la legmodernebb tudo1uányos és 
technikai k'iképzésben részesül _,\ NOS'fRA. liés:átmé 
nyeket az előállitó gJÓgJSZCl'tár csomagolja be külön
böző fog) asztás!'a kerüli:í csomagolásba Ezáltal elkerüL 
jük azt, hogJ NOS'l'RA Úartonokba és NOSTRA signa_ 
tur ák mögé l\ülönböz~ pályaid'egeu cégek készitményeit 
ralchassák, a1ni nerncsak a 1>ályának kár, hane1n 1a1 
eg) önt:etüség ro\' ására is 1neg;r Az eg)' ili gyóg~ SZ{'lrtá1· 
pl .. most a Nostra dobozba ,saját késiité>sü tablettájá$ 
l'akja. a másik olyan gyári készit-ésüt, amelyen. a készítő 
gyár cége be van vésve! \Ez ue1ncsak az egyöntetüség 
rovására megy, de a bizalmat is aláássa sőt a beteg fazt 
hiszi hogy az a „valódi" &n.elyiken irá~ van Igy a. tah. 
lett.áját n1aga készitö g:!-;Ógyszerész huzza a rövidebbet 
azzal a kollégájával szemben, aki csal{ kereskedili: a 
gJóg;yszerre1~ l\tég nagyobb hiba, k.ogy sokan egysze-rii. 
en egy zacskóba dobálják bele a tablettákat, hol ilyet, 
hol olyat. Ez végleg lejáratta. az egész Nost1át! Ennek 

tehát n1eg kell szümllI 
A. ,,különlegességeken", továbbá tipusgyógyszereken, 

'alamint kommersz injekciókon, pilulákon, kúpokon sth 
ló\ ül sorra keU venni a kézieladást is. Mélt nincs ne
klink könnyen megtanulható nevii és szépen eson1agolt 

hashajtónk, fájdalon1csillapitónk? _<\.zt hisszük, talán 
még mindig·, hogy ha .mi nem csináljuk, hogy Ue szapo
rítsuk vele a küfönlegességeket, akkor talán .egy szép 
napon :eltünik a i;ok g;ráil ha,shajtó és fájdalon1cs11la
(litó-; hogJ átadja, illetve \:Ísszaadja helyét a ini kom-
1.JinUlt porunknak és Jaxapilulánknak? _!\ki azt szereti, 
ezentul is Jn?gtalálhatja, de aki a szép és hirdetett 
dolgot kedveli (sa,lnos, ezek vannak többségben), azok-
nak init tudunk adni? Ott lett 1.0lna a Coinpr. Barba-

nlidi, de először is nem populariiZáltuk, másodszo-t nincs 
szép egyes vagy kettes csom·agolása, harmadsz-01 egyil1; 
patikliban illen, másikban olyan kinézésÜ, Aztán e:z 
ne;_n is elég, i1nert vannak, akiknek coffeines kell'! Igaz, 
11~.ajd11en1 nünd.:n patíkábau \ au ugynevezett házi ké
Rzitrr.én), ehhez ne1n akarunk ~ozzányulni, mert ez 
legalább gyógyszer€szi munka, de sokan bizalmatlanok 
az ilJ en készitn1énl ek iránt, IJJll(';r.t \llÍncsenek lürdetve é·s 
mert minden patikában 1nás a kJ.nézésük összetételük, 
ázuk. teh-át. a házi készitinénJ·ek mellett e~ységes kéSzit
ményekre i.s szükség "an, amelyek minden patikában 
kapl;latók és núnd"en patikában 1egyforn1ák„ Tovább n1en· 
\e, 'végig kell venni a babaápolO szereket, ko1nn1el' ;;:z 

pipe1ecikkel\et és ezekből is egyöntetü, szép, izléses es 
jó tipust kiállitani. Nem lehet itt 'most végig soroln'i azi 
összes lehetőségeket, sőt nyugodtan mondhatni: szüksé
gességekct, de ha élni a.karunk, mindent, ami ina csak 
árulunk Cs pályánkat áruljuk el velle nekünlc kell gyár
tanunk, szépen cso1nagolnunk és aztán a. n1ii·enket nyont · 
ni, hil'detni. aiánlan'i orvosnak,. közönségnek, ~Zivvel, ll· 
lekli.el. Lehet annyi önbizalmunli:, hogy tni is n1eg tud
juk csinálni azt, amit 111ások, hogy a niienk i.s lesz olyan 
jó, ha ug) an ne1TI jobb, mint a nl.lásoké, tehát nyugodt 
lélehktl ajánlhatjuk A gyógyszerésznek nagy helyzeti 
fi)!.énJ e 'an pro11aganda szen1pontjából orvosnál1 kö1,ön. 
ségnél egyaránt. Nem sza.ba.-d ezt, kihasználatlanul1 hagy„ 
ni Ezen kívül a patikák tele \'annak a gyárak reklá111-
jah,al . i\lindezek helyét a NOSTRA.-·reklámoknali kell 
elfog:~alniok! (Teljesen hiábavaló azt mondani, hogy a 
NOST1lA ncn1 csinálhat .,vásári," reklámot" Mások csi. 
náloak és :röhögnek'. l\'li pedig hasztalan hánJjui{ a b(H

sót a falr:a tiltakozásunlikal és n11éltatlankodásunkkal! 
A NOSrfR.A-készit1nényeirnek, ameUett, hogy gyóg~ -

sze:iészeknek adnak k211)eiet, feltétlenül fékező hatásuk 
is lesz. )Jirnden cég ineg fogj~ gondolni, hogy fek-te~
s·en_e hataiinas összegeket egy-egy egysz·erü g)Ógysze1 -
keverék reklán1jába, mert mire menni liezdene, tkijön a 
NOSTRA versenytársa és leszedi ia tejfeI't. Tennészete
sen ezt csak akkor várhatjuk, ha a NOS'l'R~i\. valóban 
\·ersenJképes lesz. Az eddigi NOSTRA ebből U sze1n
pontból számba sem jöhetett. Ennek a. fék-Uö hatásnal;: 
'.alztrni.nJ a t'ipusg)Ógyszerek bevezetésének meg lesz iö-. 
\idrsen az a hatása, hog~ egész sereg Bgyszerü ke\'.el'éh 
és ne1n eléggé determinált tindilíáCióju „különlegesség" 
meg fog szünni, 1nert fenntartásuk nen1 fog kifizet:ődni, 
u,jak pedig nt11n olyan könnyen fognak „próbálkozniH 
Nem kívánunk hozzányuln'i a gJ árak komoly kutató1nun_ 
kájának eredn1ényeihez, Ezekből éljenek a gyárak és 
azokból a készitm.ényekből a1nelJ ek olyan kon1plikált 
gJári lle1endezést igényelnek, hogy azokat igyógySZl""l'
tál'i laboratóriurn keretén belül előállítani nem lehetsé
ges, vagy nein 1entábilis Ezzel szemben a gJógyszel"é
szek, ha önálló kutató n1unliájuk ere.dmén)·eként ofyan 
uj dolgot tudnak produkábii, anli haladást ijelent azt a 
NOSTR.A segitségé,,el hozzák n1ajd forgalomba. I\ia a 
legtöbb gyógJ szer.észi kezdeményezés tőli:e hiányában 
napl·ilágot sem láthat, (hacsak nem mint valanri isme
retlen házi készítmény), vagJ· a gyárak zsebébe ván" 

dorol 
HogJ- a NOSTR.A.,készitinények erös konkurrenciát 



- fognak jeleitte'lli a gl·áraknak és laboi:a.tóríumoknlik és 
emiatt esetleg néhánJ kis cég megszünik majd, a na
gyobbak pedig egyik-'lnásik készitményükből kevesebbet 
fognak eladni, ezért nem kell, hogy fájjon a (fejünk 
Nekik sem fáj mi ér ettÜrtk, amikor sen1mi különösebb 
munkát nem igénylő 11,ltiilönlegeségeik" kereskedőivé 

tesznek bennünket és elveszik vele pál1yánk létalapját 
l\'Ii nem akarunk kizáJ:ólagosságot! Ne1n 1nondjuk ki, 
hog;- ;bizonyos készítményeket pedig ezentul raktáron 
nem tartunk. Ítolott a tör'\ény nem :kötelez ininket la.zok 
r_akíáron tartására. HogJ- konkurrenciát csinálunk? Hát 
lstene1n, ha bárn1elyik tőkés 'érdekeltségnek jked\e szoty~ 
tyan gyógysze1t gyártani és konkúrrenciát csinálni vele 
gyárnak, gyógyszerészneli:, az megteheti'~ Csak éppen 
a gyógyszetész nem? Hogy leutánozzuk a gyárak re„ 
ceptjeit? Nos, beszélhetünk axról, hogy ki kezdte a: le
utánzást, de talán a gyárak nen-i; utánozzák le ~gyiitást? 

De itovábbmenve, a NOSTRA tevékenységét ja\'a
soljuk kiterjeszteni a galenU:si készítményekre is. Tud
~·alevő, hogy vannak ga.leniku1nok, amelJ-'elrnek előállitás:.t 

a gyógyszertár! laborató1iu1nban, kicsiben nem rentábi
;is. (Extractunwk, percolá:t.ióval készülő t:incturák stb). 
a1nel_yeket még a szivesen laboráló gJógJszerész is ké
szen vesz, l\Iásrészröl tudott dolog, hogy sajnos n 
g~ÓgJsze1észek ;j·elentős része n1é.g azokat a könnyebb 
galeni.kumokat sem készíti otthon, .ailnelyek készítése ki.. 
fizetődne. A gyógyszertárali: tehát hatalmas összegeket 
fizetnek nagyk-eresk,edőla1ek )és· különböző laboratóriu
moknak galenikun1okért„ Nem lenne tehát megint értel-· 
rn~ a.zt nljondani, hogy a galenikuntokat a N·OSTRA nem 
\eszi fel, mert ezliel a glógysze.rész.ek clszoknának a 
labor·álástól, Ez már meghaladott álláspont és ha a 
í-JOST·RA nem leszi fel, ezzel ne1n fogja ,,vissza szok
tatni a gyógyszerészeket a Jlaboráló asztalhoz" mint 
ahogy azt 10 é.v ·előtt gondo-lttt az akkori vezetőség, 

Igenis arra kell törekedni, hogy a legklasszikusabb 
g; ói;,_ryszerészi munka, a galenikuú1ok, ne idegen .cégek_ 
neli, haoono gyógyszerészeknek adjana.k kenye.ret, annál 
is inkább, nüvel igen sok gyógyszerész van, !aki öröm
m.el és boldogan Iaborálna, ha Ienne mit! Fel kell tehát 
osztani a galenikuinokat is a termelni kívánó gyógyszel'
tárak kö~ött, hogy az a rengeteg pénz, ami ~zekért a 
pát;\ aidegen cégek zsebébe vándorol, szintén gyógyste
r-észnek adjon ~i:enye.ref... IIa eg;\-'-egy galeniku111 készité-
8fhez .szükséges gépi berendezés állandó foglalkoztatást 
nyer, ugy szivese_n fogtnak ·arra egyes· gyóg,vszertárak 
he1end2zkedni Ha péltlául a felesleges ExtI'., ~ec Corn. 
fl. a. NOSTRA utján expoi:tálható lem..e, akkor annak 
gJártására akár több gyógyszertár is szivesen beren
dezkedne! 

Az egyes gyógyszertárak által gyártott galeniku
mok, de terin1észetesen a többi gyógJszerkészitmények is 
az Egyetemi GyógyszeI"észeti Intézet állandó \ellenőrzé.se 
alatt állanának és ~z Egy„ Gyógysz Int. gar anciapecsét
jé\ el ellát\a, originál csomagolásban kerülnének forga... 
lomha ,ami nen1csak a készítmények 3.bszolut n1egbiz
hatósdgát garantálán, hanem az •egész \:állalkozásnak 
óriási erklöcsi sulJt adna, nliáltal wzt a rnozgal.oin1Jan 
esetleg ré_szt nem vevő gyógyszertárak~ de hsetleg a 
külföld is szívesen ~ásárolnák. A tern1elésben résztvevő 
mind~n gJógyszertár ter1nészet.es0n azonnali kil{özösités 
terhe mellett kötelezi, magát Hrra, hogy minden olyan 
kés.zitménJ t, amit ne1n ntaga állít elő, kizárólag NOS-TR-4. 
eredetiit ''ásárol, illetve fogad el Ez eg;rébkknt a kom-
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' ~~e:i~~ injekciók•:a, 1iilulákia, tablettákra sth is •onai~ · •:. /./,Úlz.Ó.dfU,h,.Ú iJ.~&rzéf,.f,. 
A NO'SIRA t·~v€.kenJségének körébe ta1i.-Qzna 1uég 

a gyógynövény -ügy is. A NOSTRA szerezne rövidleiá- munka.hé.ekaei 
0. 'táco. 11-iellett, '1.o.f'I ee,écfe11iek 
ka.ct&.t:6-a.i,.,.k. ~a.ku11iko.11i a tét! tatu kölcsönt a gyóg.)szerészeknek a g:rógynövényeio·. :~-·( 

beváltására, a r~e1melvények felvásárlására stb. A be~ 
g;,. üjtött és f·cltlolgozott gyógynövények.et, valamint 3.z 
azokból eiőáli'itott ké.szitméuyeket (Extractumokat, illó 
olajokat stb„) a NOSrRA veszi át !és értékesíti belföt-
dön \'agy külföld.ön. A NOSTRA üányitja a gyógynö.:. 
vénJ ter~1uelést, ad termelési. előlegeket a \gyógyszerészek 
utján a gazdáknak, igy lehetŐ\·é teszi a -gyógynövény„ 
ternieltés egységes terv és iránJitás melletti kibontako

zását, i 
Aini inármost aZi egési te1v megvalósitását ~Heti~· 

ez a most ;alaku,lásban levó g,yógyszerészi szövetk;zet- · 
hez illeszkedve leime megvalósítandó, de megvalósítható 
attól függetl'enül is Itt :nen4 részvények j'cgyzéséböl 
alakulna egy 'f5ZÖ'vetkezet ,jellegű vállalat, h:anem o<.yait 
önkéntes niunka.kÖ!fÖsség alakulna, ahol: a munkaközös_ 
ség tag,jai munkájukat, iHet\e annak eredn1ényét, az ái~ 
taluk eJiiá1Hto,1t gyógyszereket adják ö-.ssze ~<lz anyag·· 
beszerzés, a ter1nelés és az éx~kesités egységes terv 
és \'ezetés 111ellett tÖI ténne. 

„A.z alaliulóban lel'Ő g,) ógysz'2"Iészi szövetkezetl"öl 
szóló szüliszavu isme1tet-éshől kivehető, hogy a szövetM. 
kezet p1og1ammjábau is szere11el valam'i hasonló 'elképze. 
I~s„ A helyes ut az, hogy -u g.}ógysze1észi szÖV'etkezet 
legyen a kereskedelmi. szerv, mig a .texinelést a munkaM 
közösség végezze, UgJ.a.nis, lta a készitményc:ket 1ne~ 
gint egy laboratórium állit:ja eiő és nem a gyógyszertá-
1 ak, akkor a gyóg.} szeré:SZ Jnegint csak pusztán keres
kedelmi tevékenység·.~1t ~og kifejteni, Ennek a tervnek 
lényege, hogl ntlnden gyógyszertár részese iegyen a ter_ 
nielésne-k! Ezzet azt érjük el, hogy a gyógyszerliészités 
a gyóg.} szeitárak 3.rezéhen marad„ A gl:ógyszerész (érez-· 
ze - és ezt a szót különösen hangsulyozni kel4 --i érez~ 
ze: hogy \a g.} ógyszert ő, a gyógyszerész készi,ti ! Az 
egyiket ő, a másikat a n1ásik sors_ és p<il.}atátsa! Ezen
ki\'Ül más az, részvényt je.gyezni és más az, };la a~~ 
a:ondják a gyógJszexésznek: i\~égy 1nagadnak egJ JO -
tablettázógépet, vagy suppositoria gépet, vagy redest.i
láló és 1ampuNázót gondoskodunk at·ról, hogy állandóan 
üzen1ben lehessen, 

1 

gondoskodunk a1.ról, hogy anti.g r.e
ceptelue v&rsz, ne ülj tétlenül, hanen1 lszoro~an fogl~lk?
zásodhoz tartozó elfoglaltságod '.f._iegyen, ann munkat eS 
kenJeJ'Ct ad neked! Részvényeket a szegény kis gyógY-· 
szertár ;nehezen fog jegyezni, de !erre előteremti és 
elő kell teremteni a pénzt, nVég akkor is, ha rámegy '1 

rádió„ a zongota, a kerékpár ié.s minden, ami uélkti~öz· 
hető mert ez az Élet, a Kenyér, a Megmaradás! A be-

' • .' t I 'd 'ban szerzett gépJ felszerelés, a gyogJ-szeresz u RJ on_a . 
, marad. Viszont a n1unkaközösség által előálli.t-0.tt keszi~·· 

mények elhellezésére, a szükséges nyersanyag beszer~ze: 
sére az elképzelhető legjobb megol'óás a gyógyszereszi 
szövetkezet lenne. Ha azonban a tervezett szövetkezeW 
bánni okból rövidesen meg nen1 indul, ugy a p-uunkak~
zösség n1aga állít fel egy szeJvet a nyersanyag beszerz~-
sé~·e és a t-er1nelvénlek (értékesítésére. -4.z erre szükse
ges pénzt a munkaközösség tagajai. adják össze. oA:káll 
lesz tehát \'alami a szö\etkezetböl; akár riem, megala
lütandó a ,,GyógJ szerészek NOSTRA ~iunkaköz&ség~"· -
A megalakulás előkészitését egyete~i tanárok~lf to~~
bá a tulajdonosi és alkalmazotti kar 1n,egb1zottru.bót 

álló , Szervező Bizottság" \'égzi. \Ez a _bizottság dolgoz
z.a ki, :szake111br,rek be\'onásával a részlete.s progrmnot és 
bocsájt ki csatlakozási felh'.ivást. Ha a terv ~:i jelentke
'z-ések alapján a inegvalósulás stádiumába jutott, a csat
lakozó gyógyszerészek a Szexvező ;Bizo.ttság segitségé_ 
\Cl meg\álasztják a munkaközöss-ég Intéző ,Bizottságát, 
mely a ter\ -..égr.~ha.jtását a Szervező Bizottság utasi-

~ -,. ·'tásai szerint r'megkezdi„ Az intéző bi,zottság (a legszoro
sabban kollaborál a GJ-ógyszerészi Szövetkezettel A 
Szervező Bizottság feladata 1ezzel nenl( szüni.k meg A 
gze1vezö' Bizottság a ntozgalom agya marad. Az dolgoz .. 
za ki a r·észletes gyártási prograinmot. az előállitásra ke
rülő készitmények összetételét, később uj készitmények 
beáHitását stb IA t~rv gJ akorlati 1negvalósitásának 
egJes ponÍjai ké.sőbbi megbeszélések tárgyát li::épezili:, 
an1elyeken n11ár minden csatlakozó gJ-·ógyszerész részt
\'esz Tekintve, hogy előreláthatólag tulnyomóan vidéki 
gyógyszerészek fognak csatlakozni„ n1ódot kell adni 
ininden csatlakozó 'gJógyszerésznek ar·ra, hogy szemé_ 
i:res é·szrevételeit megbi:hesse. Eppen ezért 1ninden kerü-
1~.tben kell tartani megbeszéléseket, továbbá módot kell 
a1 ra is adni, hogy olyan kartársak. akik_ még a ·vidé.ki 
megbeszélésekrz sem jöhetnek el, ~ 1negbeszéléseluől 

, állandóan informálva lehessenek lés észi·evételeiket irás
ban n1egtehessék Az infor1nálás '.feladata „A GyógJ · 
fiZerész"-r ~ há1ul és bizunk abban, hogy ez a (fap, amely 
eddig is s'ili:ra szállt' a gyógyszerészet min~en érdekéért, 

. most is fel fogja isnJJernL ennek a 1 tervnek jelentőségé11 
(nen1 ugy, mint annak idején a GyógysZ'erészi Közlöny!) 
és támogatni fogja annal{ megvalósulását„ 

Szükségesnek ~artjuk 1nég megemliteni, hogJ kis, 
J sz(•,gén,\ vidéki. patikáknak nem kell tartaniok attól, hogy 

an,\ agiak hijján a tervben részt nenli tvehetnek. lVlert a 
te melt-sre herül'ő készitmények szétosztása 1ninden 
egyes esetben a vállalko7.Ó gyógysz·erész és az Intézö 
Bizottság között! személyes megállapodás alapján (le
hetőleg a gyógyszertár székhelyén!) a .ter1nelésbe bekap
csolódni ~dvánó gyógyszerész helyi, anJ-·agi és idó'beli 
körüiménJ elnek ;figJelembevételével történik,_ olymódon, 
hogy tőkeszegény gyógyszertára·k olJan készitn1ények~t 
kapjanak, a1nelyekhez seinmi, vagy jelentéktelen 1értékü 
berendezés szükséges Figyelemmel kell Jenui arra is, 
hnJ..:-y több idővel rendelkezők inkább pepecselő munkát 
igénylő liészitményeket, erősebben elfoglalt· ka1táJ"sak 
ke\ esebb személyes munkát -igénylő készitmiényeket kap
ia.nak 'Ió1{eerős gyógyszertárak pedig a dr·ágább üzemi 
i1e1endezést igénylő készitményeket kapják 

• 
Ez a ter\' a gyógyszerészi 111unkának a pálya r'észé· 

r·e való visszaszerzését és megtartását jelenti. a kor 
kö\'etehnén:reinek megfelelő alakban Megakadályozza 
azt, hog,\ ~ gyógyszerkészi.tés ldcsusszon '.a ~i:ezünkbó1, 
hogy rokonszakmáktól kelljen várnunk kenyerünket, nlig 
nii 1nagunk csak gJÓgyszerkereskedök, de nem gyógy_ 
szerkészitők !'ennénk A t-erv jelszava: gyógyszerkészi
tés a gyóg) szet·észeké. akik azt a gyógyszertár keretén 
belül gyakorolják Egyenesvonalu, csak modernizált 
foly'tatása a ldasszilnts gJógysze.részi vonalnak„ Életle· 

hetőséget ad a haldokló kis patikáknak, 1nunkát és ke.
ny~ ret ad l'étszámcsökkentés hel:\•ett az alkalmazott kar'
társaknak. Biztositja h f-elállita~dó uj patikák életlehe
tőségét, 'mert n;,_-Odot ad nekik a termelésbe való bek:aP-· 
csolódásl'a A. ter\ biztosi.ték az ·ifjuság részé.re, hogy 
ne1n tanul hiába, 111eg1narad gyógyszerésznek, kés~en 
arra, hog~ tudását es képességeit, majd, ha ugy alakul 
a gyógyitás tudo1uánya, fokozottabban állíthassa anllak 
szolgálatába. A. tudományos kiképzés fnem válik illuzó
rih:ussá, m·ezt a g.~ógyszerész,- :rniegéJhetése bíztositva 
lé\én, teljf's tudásával rendelkiezésére állhat a receptu
rának is és fel lesz készül~e arra, hogy az egyre foko_ 
zódó igények szerint komplikáltabb gyógyszereket is. 

elkészithess2n. 
Ajánl]uk ezen tervünket a gyógyszerészet nagy 

llesztorának: l\.'Iozsonyi professzor u1nak, valatnint at 
egyete111, az Egyeten1i ·GyÓ'gJ-SzerésZieti Tntézet, a Gyógy_ 
szerésztudományi Társaság Iell{es p1·ofesszorainak és 
\:ezetőinek fig)'ehnébe és pártfogásába ők a. pálya tu
dományos .színvonalának őrzöi és a '1gyóg.}'Szerészet meg_ 
1n:aradásána.I\ lelkes apostolai, akik fáradhatatlan buz. 
galommal és soha ·el ne111 kt'-0.vetl:enedő hittel en1elik tfel 
ujl'a és ujra a gyóg,\Szerészet porba hulló zászlaját Az 
ő keziikbe .tesszük le ennek a tervnek a sorsát l{é.1'jük 
őket, ne tekintsék ezt a tervet pusztán gazdasági 'onat
kozásunak, inert bár gazdasági jelle,gü is a terv, célja 
a gyógJ szerészi munka \·isszaszerz·ése és ~uegörzése a 
gyógysz:;rész részére Ké,rjük 1öket, \egyék l{ezükbe a 
kezdeményezést- hi\ janak össze megbeszélést ebben 1az 
ügyben és Istei; segitségé,vel inditsák el azt a bnegvaró_ 
sulás utján, .a g,rógl·szerészet sziebb jövője felé! 

De ké1éssel fordulunk ugyanakkor valamennyi, v<-i· 
IJ áját féltő és szerető kartársunli:hoz, legyen az alkal·· 
1nazott vagy tulajdonos, vegyé:k fontolóra, amiket itt eL 
mondtunk, n1ondják 1n1eg véle1nényilket pro és }{ontra, 
hogy i,gy kikrist:ályosodhasson a kat állásfoglalása- leb
ben az ügyben 

El 1\-ag.}unk készülve az él'dekelt vállalatok része. 
rtil a legdühödtebh U.) ilt vagy sugaln1azott táinadásr a és 
titkos aln1an-:.1unkára a ter'\· ellen. Nem liétes, hog~ 
azok, :akiknek oly könn)elmitcn átengedtük foglailkozá
sunk lényegét, a g) ógysze1készitést, 1ninden elkövethP-
t-öt el fognak követni annak megal{adályozására, hogy 
azt \isszaszerezzük tőlük. 

Éppen ezél"t ifl>lhivunk 1nindenkit, akiben él 111ég pá
l'yájának szeretete és aki annak megmentésére ezt a ter
\ Ct jónak látja, JOJJO!l mellénk, álljunJ:c a sarkunkra 
és mutassuk i1:1~g, hog) ki tudjuk harcolni pályánk Szebb 
jövőjének és a magunk boldogulásának utját! ÉS felké-
1en1 az Egyetem tudós p1off'sszorait, pál;\-·ánk lellres 
aposto-r.ait, \egJék fel a -e:ászlót és vezessenek rninket 
céljaink 1elérésére ! 

Hajdunánás, 1947 október 25, 

DR CSEJTEI ISTV AN 
és 

CSEJTEI KÁROLY 
g~ ógyszerészek. 
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mond}a a sz,ríllóige, mely a delphi jósda 'Jelira
tának intő szavait fordítja latima. Apolló pap .. 
iai lrtyil11án spirituális íértelemben magyaráz
ták e jelmondatot lés arrn bizfották a derék ró
mai és görög hívőket, hogy önmagukat, sa.iát 
lelküket ismerjék rneg élj ApoUő segrt.ségév•el 
iizzék ki magukból a gonosz tulajdonságokat., 
Fontos azonban öninagunk ntegismerése fizikai 
értelemben is A' gyógyítás 'Orvosi feladat ~ 
f;erinészetesen elsősorban az orvosnak keU ala
posan ismer ni az mnberi testet. Bizonyos alta
Zá.nos anatólniia-i dsrrier·etekre azonba1i rrvinden 
müpelt embernek tör-ekednie kell, 'elsősorban a 
m10,gyszerésznek, akinek, különösen vidéken, 
fontos nevelő szerep is fut A vidéki •embe1 
sokszor fordul ~vérdéseivel a. patikushoz - és 
niinthogy a •égi _gyógys.zerészképzés ·ezt a te
rületet tel,iesen elhany.agoltw, nérnelyik !kartárs 
olyan egyszerü ~cérdésrn ssin tud feleletet adni, 
hoqy hol van a rnM, lép, ihasnyálrnirigy, vaglf 
rnas fontos s"erv, 

EZÉRT HÉZAGPóTLó 
M o z s o n y í professzor előadássorozata az 
anatómia alapelenwiről, niely a november 21.-l 
Gyógyszerészna.pon kezdődött rneg tM o z s o
n y i professzor hangsulyozza, hogy az u1 
uyógyszerészképzés re_gyik fontos studiuma u 
pharmakologia; ennek keretében a hallgatók 
elsajiá•titják az iebe1ni anatómiai ismereteket Az 
egyetemről ré_gebben kikerült kartársak azon
ban pharmakolá'_giai ta.nulrnányokkal ne1n fog
lalkoztak (hacsak nem sziintak !erre küWn utot 
és fáradságot. a kötelező tanulmányokon fe
liil) .. A Gyó,qyswr észnapok 'keretében tartandó 
előadássorozat el.sősorbo,n ezeknek a kartársak
nak .szól M o z s o n 11 i ~Jrofes.szor minde
nekelőtt \a csontr endBzer szerkezetével, feU;pi
tésével foglalkozik, Eltér az anatómiai előadá
sok szokott lexikális adat-fefa01olá,sától., '{ang
sulyozza, hogy nincs értelme az >egyes anató
miai elemek 'két-három nernzetközileg elfoga
dott latin. va_gy görög elnevezé,Sét felsorolni, 
ehelyett v.z anatómia.i ismetetést biológiai és 
7Jhys1ológiai .e/emekkel fiiszernzi Az előadást ve
t/tett képek élén/citik.. Ezek segitségével az elő
adó szemléltetően demonstrálja, hogy csontvri
zunk felépitése valóságos oxchitekturai rernek
mü A csontok szilárd vázát a káliurnfoszfát 
alkotia, kötőanya_guk pedi,q a csontenyv. Köny
nyü ezeket ln alkotóelemeket izolálni: ha a kál
ciumfisz.tá.tot a csontból sósaM:<tl IJdold,irik, 
visszaniarad a kocsonyás cso1iten]j1;; ha viszo11t 
a csont0t kihevitjiik. az organikus anyagok el-

eg1ieJc és az izzitdsi 1n.a1 adék a fo.sZfo1 sa.vaS
Icá,lciurn A csont két oJkotóelemének arányn az 
élet folyamán változáson rnegy keresztül. Az · '' 
envbryonak csontjai nincsenek; ;ennek fontos 
élettani jeletősége van, hiszen a szük sziilőuta. 
kon valóság_gal kaucsukszeriien kell a imagzat, 
na/e összehuzódni Az uiszülött koponyáiána.lc · 
egy része csontos, a többi rugalmo,s por-e, nnelv 
későb csontosodik el,. A fiatal gyermek csontjd- ;.'f 
ban a kálciumfoszfát és az enyv arányá 1 : 8 
ö1 e,oernbemél éppen f o r dit v a, 8 ; 1. E~ 
az oka annak, hogy idősebb embereknél sokkal 
gyakorib•b a csonttőr és, rnínt a gyermeknél,, 4t ' 
A CSONTVÁZ FELÉPfTÉSE 
szernvontiából lénye_gcs, hogy bizonyos csontok 
nemcsalc ·mecha.nika.i vázat 3zolgriltatna}c, de / 
valósá.ggal pajzsként védielmezilc az érzéke
nyebb, életrnüködésünk szempont1ából 1.legfon- <;! 
tosal1b funkciókfd teliesitő testi észeket. f.QY a:0 • 
koponya i:nlósággal \páncélként zárjn kö1ül az ,\; 
agy1-ielőt, hasonlóan, 'Uédi- a niellcsont a Bzivet, -
a niedeorcecsont pedig a vesét és 1nőlcnél a fej- " 
lődő magzatot. AJ'ánylag ke1!éssé védett a has-· 
üreg,, 

A KOPONYA 
szerkezetév.el fogla.llcozik f)zulán M o z s o- \i 
" Y i professzor. R1Únutat ana, hoyy Clz ernber !Y;\ 1 
agykoponyája '!relatíve ifóval na.rryobb, mint az 'e!+ 
állatoké,, arclcoponyája viszont lcfaebb Az agy" j 
koponya na_gyob·b fejlettsége az ember szellem·•. :, 
fe.ilettségével kapcsolatos; nz "viUatoknak !azért 
van relatíve fef,!ettebb a1 c/coponyájuk, inert a .•.• 
rnelső v.é,gtagjctik Járásrn szolgálnak és •igy ai 

1 

száj nemcsak a táplálkozás eszköze, de a, leg
több állatnál 'a fogásé, tárnadisé, védekezésé is. 
Feltiinően különbözik ané_g ·az emberi koponya .'. 
az állatitói abban, ho_gy e_gyedül az embernek ,'i 
11an elő1 ei1gró álla; ez az embe1 febegyenese' ;) 
désével és '&eszélőképességével van kapcsolat- · .. ' 
ban .. _ A. koponpacsontok 1 övid ismertetése ·' 
után az előadó rátér 

A GERINCOSZLOP 
taglalá.sárn A legfelső csigolya ner•e „atlasz", 
rnivel ez ugy ta1 tja a koponyút, mint ahogy a <; 
mitológiai Atlasz a földgolyót .. A. m.ásodik csi- <.: 
golya az episztrofeusz, ezen történik a koponyq 
viz.szintes sikban- va1ó 1iiozgá,sa ;_A csigolyáJt 
lasa kötőszövettez' fiiggnek össze, amely mozgá-.. • 
siikat her·éssé korlátozza. Az episztrofeuszt.to-.> 
vábbi 5 nyalccsigoJya követi, ma"id a háti csi(JO· ·>: 
lyák következnek a lhozzáiulc illészkedö bordák- ' 
ka/, végül az összenőtt /ce.resztcsigolyák, (lgyétc5.· 

A GYóGYSZERÉSZ --------~--------687 
csigolyák !és 4-5 farcsigolya, (Csupán ezeknek 

'' száma 'változó, a többi csigolyák nwghat&tozott 
számuak: 5--5 ágyék- és kereszt~, 12 háti-, 1 
nyakcsigolya ) · 

A BORDÁK 
között harántcsikolt izomzat bíztositja a rekesz
izommal együtt a lélegzéshez szükséges mell
kasi 1mozgást. A felső bo1 dák 1a,lig mozognak; 
ez a visszafe.ilödés kapcsolatos szintén két!áJbra 
való ernelkedésiinkkel és ·<egyik oka a „tüdő
csucshui·ut" -nak, U_gyanis a lcseppfertözés ut-· 
ján tüdőbe Jutó tbc. bacillusok >relatíve a 1noz
tlulflt/an túdőcsúcsban · tudnak a legnyugodtab
ban megtelepedni és elszapor adni. 

KILÁTÁSTALAN A SZÜLÉS 
normális lefolyása, ha tul ~zükek a szülőutall, 
- folytatja fejtegetését !Af o z s o n y i pro
f esszor, r•átérve a rnedence >csontrendszerére. 
llyenkor sor kerülhet a med>encecsont {elülsö, 
varratos részének elfürészeléséie,, Rachitikus 
medencénél, ha rnás tniegoldits nem kinéhlkozik, 
a szülész kénytelen az anya kedvéért a \magza
tot feláldozni Az angolkór ellen azonban ke!"!ő 
időben jól 'tudunk védekezni a szükséges D-vi
tamin adagolásával - fejezi be M 1) z s o
n y i professzor thz érdekesen összeállított, 
1>áltozatos és igen tanulsttgos elöadást, melyet 
vetiteU képek bemutatása követett A „Gyógy
szer észnapok" látogatói ~okat tanultak ebből ·az 
előadásból és· a legnagyobb érde/clödéSsel vá,r · 
ják a folytatást • 
SZÉKI PROFESSZOR 
betegsége miatt, legő,sz.intébb saijnáJ.atru:nkra, 
bejelentett ·előadását ezuttal nem tar,t'h.atia 
meg A „Gyógy>szerész:na~1oik" hallgatói rnmé
lik hogv S z é k :i profeswr egészsége mi
hamaTabb helyreálil1 és az elma.radt 121lőadás 
me1gtartB1sára a J.egközeJ.elbbi Gyógysze11észna
pon sor kerülhet 

• 
,1Z EGYETEMI 'GYóGYSZER'ÉSZETI 

INTÉZET 
derekasan kiveszi részét a Gyógys,oerésznapolc 
munkájából November 21.-én az :Intézet ad
iunktusai, D r N é m •e d y I m r e és D " 
K e d v e s s y G y ör g y egyetern:i inagán
tanárok válaszOltak azokra a kérdésekre me
lyeket egyes érdeklődő kartár·sak feltettek, A 
1'endk1 riil érdekes 'előadásokat, rnelyeknelc ki-
1.>onatát lapunk rnás hely·én részletesen közöl-
1iilc, a f elv•etett témáknak és a kiváló 'előadók 
szernélyének kijáró érdeklődése) haUgatta a vi
taest közönsége Itt is örömmel r egiszt1'á!ljuk, 
ho_gy a vendéglátó Gyógyszerismeret1 Inthet 
előadóterm~ szükne/c bizonyult: lwllégáink e_gy 
1 észe a lépcsőkön ülve "hallgatta az előadókat. 
D r. N éni e dy egy. rn. tanár előadásához 
Ligeti F kartársunk szó.lt )hozzá. Tapaszfola
t.a szerint a IV Gyógyszm·könyv szerint készi .. 
tett Liquor Ferri alb. 'saech. állás közben erjed .. 
Ezért helyesebbnek véli a III. Gyógyszer könyv 
sze1· ir1,t elkészíteni é.s hiadá s eiőtt 1,ex itenipore" 

Syr simplex-szel a IV. Gyógyszerkönyvne/c 
megfel'elően beállítani, A T i n e t„ a u r a n. 
t i i e o n f e r t a készítésével kapcsolatos 
megjegyzéseit a következő Gyógyszerésznapon 
fogja. elmondani. _ M e z e i 'lcartársunk arrn 
rmdat1á, hogyakeresloedelernben a NaOH soha 
1ie11i százszázalékos; _ezt a ga},e-nikm 1nunká.Z.a
tokruil tekintetbe kell .venni - D r. K e d
v e s s y e_gy <rn,, tanár előadásá hr.z M o s s O

n y i professzor s"ól hozzá és rámutat w rn 
ho,qy az\! Gyógyszerkönyvben nagy szerep fog 
jutni a pH meghatározásoknak, ennélfogva igen 
fontos, hogy a gyógys?.!f!rész ezeknek a vizsgá
latoknak· egyszerü keresztülvitelét el.snj{ditw 
Az elhan_gzott előadás ebből h szempontból kü
lönösen tanulságos volt, 

• 
KOMMENTÁR NÉLKüL 
közöljük Róth Gyula makói kartársunknak az 
Egyetemi Gyógyszerészeti Jntéziethez küldött 
levelet. mint kiáJ!Joo bizonyitélkát annak, hogy a 
„Gyó:gy,czer ész-na1pok" ellértek távorabbi célj U

kat is: nem csak főváro'si kollégáink wiswi,ek 
J"'észt intenziven a kulturális munkában, de vi· 
déki kartár;saink i1s a legnagyobb érd<ik'lődéssel 
ki:sérik ezt az nj mozg,almat Az.az, egy meg
jegyzést mégis szierétnénk hoz,záfüzni ehhez a 
levélhez: e sorok irója miifa hón1a:pokkal ezelőtt 
rámutatott annak szükségess•égére, hogy vidéki 
nagyobb központ<Jkban is r1emdezzünk „Gyógy
szel'é:sz-napok"-ai. Reméljüik, tavasszal erre is 
sor kerülhet - Makói lmrtá:rsunk teháit a kö
vetkezőket irja: 

örömmel üdvözllöm a Gyógyszerészet\ 
Intézet elhatározását, hogy a Gyógys•z,e· 
rész-napCJkat meigr"Cndezi. Mint vidéki al
kalmazott gyógysz•erész 111em vaigyok 3Jbban 
a hel~zetben, hagy ezelcen az ö:sszejöv·eb-
1eken, 'bármenyire sajnálom is azt, rész1l
vegy·~k, de nz ott efüar<gzott előad\í;sok és 
viták nagyon érdekélnelk és amennyiben 
azok „A Gyógys"ZBtész"-ben megjelennek. 
mindig na.gy érdeklődJéssel áttanulmányo
z;o1tn, hisz oly sok, ránk nézve ugy mondhat
nám létföntosságu problémával foglalkoz
nak örülök neki, hogy igy van 1egy heQy, 
ho·va mi a tár>a mellől fo1,dulhlatunk, hogy 
prob}érnáinikra választ kaphassunk. Leg
többünknek nem áll rendeilke2lésém a meg· 
fe[elő irodalom, hogy ott utána né2lh!es
sünk, másPész.t vis-z:o•nt ninc.-~ in,ódunik!b'.a.n a 
szüksége.s 'kisérletekd keresztülvinni, le
gyen annak a f,elszei,eJés hiánya. idő, vagy 
a szükséges szaktudás hiánya az oka 

Ez alkalommal én is bátorlkodom né
hány kérdést feltenni. 

Kb 6 héttel ·ezel:őtt a kövebkező vényt 
készitettem <el: 

Rp P•enicillin crrst 200 OOO 0, E 
Aqu dest 5.-
Lanolin. anh.yd1, 10 -
Vasel flav. amer ad 30-
~ffung stb. 
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A kenőc.söt üvegmozsáx'ban, melyet előző
leg a!lko!1olos vattával kitöröltem fa telje
sen ~1szant9ttam, készltettem, üveg pis~til
Just es szarn,spatulát használtam hozzá és ba. 

kelit 1tégelyben •EjxpedJiá1tam megll'agyva1 heigy 
a 'ke~őcsöt, bár hőálló Penici!Iii:nt használtam 
fül, Jégszekrényben :tarts<ák Mivel a kenő
?sö!', akkor, nem használták el, de még ma 
is _Jegsze~ren!ben van, kér dés, hogy v&n-e 
meg ~atoereie a :kenőcsnek? Van-e már 
va1'2:U:rl:yen ~g{'swr ü módszer, melllyel a 
P.emc1lhn kesz1tményeket, je]Em esetben a 
kenőcsöt !llegvizsgálihassuk a célból, hogy 
nem vesz1tette-e e!l a hatását? 

. 2 Nem kellene az ilyen kenőcsüket 
stenl vaselmnel és steril adieps lanae-vaU 
késziteni? V<%eményem szerint ez nem ok
'.'etlenül s·ru~ges, mert hiszen a Penicil
li".1 az <Jsetleg azokban lé"1ő pathogen orga
n1zrnw;ok nagy részét ·megsemmisiti vagy 
legalá~b ~ felődésükben és szaporoi1ásuk
ban gatol)'a. Vagy ibéves ez a vélemény? _ 
Avagy tartalma:znaik-e a '.'a:oelin és adeps 
lanaie oly anyageikat, melyiek a P1enicifünt 
hatásta1anitják? A vaselin f?,s aiz 1rudeps fa .. 

,•na;e esetleges sav vagy lugtartalma bizo
nyosan bontják a Penicilllillt. Hogya;n lehet 
e7Jeket közömbösilieni? 

3.. VannaJk-e a vaselinben f;s az ada,ps_ 
lanaeba;n <;ly mikroor"g&nizmusok, melyelk 
a s•ebkeZJelest károsan befolyásolj.áik? 

Nagyon örül,JJék, ha ezekr>e a 'l&rdié
sekr.e vál&szt ka1p11ék alkalom 11Jdtán hoay 
tudá8om bö•.rü.lve, más· iarrkailmakkorr: a ;é-· 
nyeken kapott feladiateikat jobban megoldi
h&ssam 

E levélhez melllékelten i?Jlkilldöm Mo~ 
zsonyi prof urnak, a Gyógy.sz;e.rész-napo
kon elhangzott felh:i"7ásának ·eleget té"1e, 
&zon ,gyógyszerek jegy7J&két, melyeket a:z 
orvosok leggyakrnbban renJdeln~k és mie" 
lyeket a betegeik kézrelooá:s!baa1 is legtélbb
,s.zör keresnek„ 

Abban a reméa1ybe11, hagy 1e:zzel is, 
habár csak elenyészően kis ~zo!gálatot tet
tem &z uj gyógysz·erkönyvünk érdelkében 
vagyok ' 

kiváló tisztelette[ 

Róth Gyula 
okl., gyógy,>~r<!\~ 

Makó, Sziksza.i-u. 5,, 

!SME'R'l'E'l'Tü K 

a „Gyó~y.szereszirnp" hal!gatósáiga 1előtt a fonti 
levelet es mivel a feltett kérdések az antibioti
kumoklcal ka.pcwlatban november 7-én elhang
zott ismer~etéS témaköiébe illeszbednek, M 0 _ 

z s_ o n Y 1 professzor felkér<'lsér e D r T n r í 
P a 1 kartársunk ad választ a feltett kéidések
re: A_ kenőcs stabilitásával és helyes elkészités! 
modJaval kapcsolatban utal előző kö7Jlern€nyei-. 
re lA Gyógyszerész II évf 9„ 21 szám és l\fa
gya1 ri:ógysZ<?résztucl rárs Élt 1947. 3-4 
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szám), majd a második kérdésre válaszolva 
hangsulyoz:va, h~gy a pemid!Iines kenőcsöknek" 
":'~fl'a a penw1llm :áQtaJ történő auto-sterHizá
c1~1a nem„kovetkez1k be, minthogy a pen'cillin 
S'.llamos, kul~nosen Gram .. negati'v :baktérium el
'.en ne_m !1ata.sas, Ezt az auto-:;iterilizálást miért 
IS kerulm ke]ll, m€1rt a penicillin egy része nem · 
a beteg testrészen, hanem mrugáiban a kemőcs
alapanyagban lévő b&ktériumolk é]etmüköd:ésé
nek gátlására for ditódnék: ilymódon a kfazi~c. 
mény hatás~oka lényéjges,en csökkenne Végül 
a nem sten[ an)l'agolkkal eldör zsölt p,enicillint 
könnyen hatástal1a;nná 1tehetik a penicillinase
termelő mikroorganizmus.Olk, amelyekről a;z elő
adó máJ többször "említést ített„ 

A harmadik kérdésre válaszo;va, Dr Turi 
kartársunk megemlíti, lwgy a pathogén ba!kté
riumok nagy része al!rnHkns táptalajon vi1ru_ 
lens ; minthogy pedig a va~elin semleges, a 
gyapjuzsir pedig lüs&é .savanyu kémhatásu. 
ezek az anyago•k nem keélw1znek álta11'álb&n a 
kórokozóknak Éppen ezért felfil,eti sebek ke
zelését általánosságban nem befolyásolják ká
rosan ezekben a kenőc.salapanyaigeilrban faLál .. 
ható mikroo11ganj:zmusok és így, ha az orvos 
külön nem r'endeli, vagy ha éppen nem peni1cil
lines kenő"sről van s:zó (miko.r is a steri[izálás 
a már kifej'tett okok mi:att szűkséges), wkkoir ~ 

kenőcs steril elkészitését he1 ápil!i.J aaempcmtból 
nem tai:tjuik szükségesnek 

........................................... „„ __ _ 

Áfonya bor 
Asthmolysin inj, 
Posterisan kúp 
Posterisan kenőcs 
Alsol c:rém 
Tinct. Ferri Athenstaedt 

cum et sine ars. 

f'l,Q,9-"f keeuke.rak"'8 
~(j,f'I. 

fn.~~ 
k~! 

........ , ..................................................... ......: 

\, ~ killlnblzl jogreform-tervexetek 
-mint a gyógyszerészet mai, állopotának 

visszatükrizésel 
Sz.aklapunk egyik legutóbbi számában a 

Nyu:g1dijü1Jtézet problé111áj1ával foglalkoztunk 
Azt mondtuk ott, hogy nincs ennJél égetőbb kér·
dése manapság a gyógyszer,;szi karnak De van 
ennél fontosabb: a jogr'eform kérdése, Nézzük 
most, mi is a helyzet k&r m1knak eZJen az igazán 
alap"7.etően fontos frontján A jogreförmmal 
kapcsO'l:Ítban _a kérdést a következőképen vet-

" hetnők fel: a jelenlegi gyógyszertá;ri jogviszo
nyokból lciindu!Lva, melyik az a kö"1etendő ve
zérfonal, melyik az a leghelye.sebb ut, amely ci 
legkevesebb zökkenővel rls a leggyorsabban ve-

- zet el bennünket a legmegfelelőbb uj gyógy
szertá.ri jogviszonyokhoz és e0en keresztül a leg

''i · iiiegfelelőbb életformához? 
Ahhoz, hogy a feltett ké1rdés:r e ér thet.ő éS! 

viiágos válasfl!t &dhassmlik, alap'letően fontos„ 
11ogy megértsülk azot az áHapotoit,_ ametlyben pá
lyánk a jelen pillanatban van A mai gyógy
szertári jogrnndiszer •alapja az 1876 :XIV tc.., 
amely érinte:tl1en és teljes .egészében még nap
jainkban :i:s ér"1énnyel bi11 Ez a magyarázata. 
annak, hagy pál!J"ánkon ma is virágzik a feudlár 
],is ur i l\fagyamrszág sz,e!l<lme Ezt a szelle
met még a libm alizmus sem tud'b& megdönteni, 
<le még csaJk kikezdeni sem, Mi tudniil!ik ennek 
a törvénynek a legbeinsőbb ]ényege? A feudális 
állam minden ellenszolgál.tatás 1~élkül ado11ui
nyoz nélvány megbiz1iató tagjának jogot arra, 
hogy egy bizonyos helyen ö, és cso,kis ő megfe. 

1 lelő busris /iaszor< niellett folytat/wsso, tanult 
mesterségét Ugyano,kkor mások, akik hasonló 
képesitéssel rendelkeznek, etiől a jogtól meg 
vannak fosztva .. Meg van a tudásuk, a két ke
zük, a szor galmnk, dolgpzni es élnilök &zonban 
csak akkor lehet, ha tudásulkat és kezük mun
káJát eladják ,a:zon szerencs·é~elmek, akik a:z ál
lam-adta hirbbizomány minden előnyét élvezik 

A gyógySZierészet ezen jogrendje te1mésze
tesen hamarosan kialakította a pályán m\tködőlk
ben az ennek megfelelő öntudato.t„ A gyógysze„ 
r észtárnadalom két élesen különálló l étegre sza
kadt Felül helyezkedtek el a hltbizoin'á:ny tu
lajdonosai, akik anyagi jólétük folytán ugiy 
társadalmi, mint kuil.turál:is szempontból jóval 
kedvezőbb. helyzetben voltalk, Vidéken ez ma is, 
de főleg a felszmbadnlfüs előtt, igen szembeszö
kő jelenség volt. A gyógyszelitártulajdonosok 

· itt a társadallom legfels&bb csoportjához tar· 
toztak, benne volt&k az u. n. „inte!J:ig.encia ,elit
jében", Ezzel szemben a szegény „gyógysze-
1-&sz.-segéd", akár a 'tanítók, csak lebegett az ur 
és „paraszt" között Sőt, aµ1ig a tanítónak leg
aláJbb, mint a gycermekeik nevelőinek a polgár
Ság részéről kijáut bizony.as tisztelet, a „Pa
tikus..segM" H\gényh·<?ink kedvenc, ügyefogy'o.tt 
értélmis~gi proletárjaként szerepelt ÉS sajnos, 

íróink nem egé"szen ok nélktil választották ki 
őket e1 re a s,;erepre.. Kör ül belül ez is volt soc 
káig a gyógyszerész ailkalmazott Ez volt, mei t 
e:zz•É tette nyomornságos jövedelme, méltat1a
nul alacsony szhwo.nala, ba1 omi kilmszná1ása 
és kiszolgáltatottsága. Oly elnyomott volt ez a / 
réteg, hogy öntud&ta i:s csak iU-01tt egy-egy ha
ladottabb gondolilwdá:su t&gj'áíl:IBk félénlk megc 
ny il&tkoz"ásáJban látott napvilágot. 

A Karnak ilyetén rétegeződése, valamint 
ebből fakadó tudat:a nagyj ába;n egésezen a fd „ 
szabadulásig megmaradt.. A felsziabadulás azon
ban, mint mindenűt:t, ugy nálunk is fonadalml 
változást hozott A szolás-, gyülekezés- és sajtó
szabwdság !ehet&vié tellte, hogy a,z ai:kalrc;azottl 
kar is kimondja és m~gtárgyalja sérelmeit, :sőt 
szakszervezetekbe tömörülve érdekfoözösség·et 
alkosson a felette Mló, .elnyomó és ki!ZSákmá
nyo•ó rét>eggel szemben Megadatott a lehető
ség arra, hagy szabadon éS' mint egy:emangu 
fél kezdjen harcot a jogositvány-tulajdonosok 
már régen megs:zJer,„ezett csoportjáv&l szemben,. 

ÉS itt ki kel'l térnünk valacmire Sajno.s, 
i1&gyon sokan allkalmazo.tt kartársaink ikö~ül 
neq1 látjá,k elég világos&n a sza:ksz1ervezet J e~ 
!entőségét.. Pedig ez a szer1Jezet, ez az a ha:rc1 
csatasm, amelyben prirtkülönbség nélkül niín 
den alkalmazott - akik ha világnézetükben lcü · 
lönbözőek is - az elnyo11iottsdgban, a lázsák
mányoltságban azonban egyenlők, - fe!vehe 
tik a küzdelmet a győzelem reményében cuz· el
lenféllel.. Ennek a feil nem ismerésnek, ami ál
taláJban az értelm1ségi munká;s nem elégi;é fe1-
1ett örntudatának a következménye, tulaJdonlt 
ha<tó, hogy rszakszeHevetünk nem ,e:léggé fe
ayelmezett és összejö"7et8"eink saksz,or ertelmet
fenül és rikiilóan kidombarirtott személyi el:,en 
tétElk színhelye.. Fél' k&rnnkkaJ tel'Jes ernv·el 
küzdünk sokszor éo'Ymfos ellen, másík karunílc. 
kal pedig 1gyakrnn °csak fáradtan yéde~ezfüi,k 
és szinte soha sem 'támadunk FeltetlE\nul br·Z
tosra vesszük azornball, hogy ez az állap,ot meg 

. fog .szűnni és elimulik szakszervezetünknek ez a 
gyermekbetegsége 

Visszatér-ve már most •az eredeti témához, 
nézzük meg, milyen állapotot talált "a jogvisw
ny<Jk területén a felszllibadulá:s és mi lett ennek 
a következanénye, 

L A Honthy-fasilzimus utolsó esztendőiben 
a tulajdonosok tetemes részét megfosztották 
jogositványától, &epoitálták, elpu»ztitottáik és 
helyükbe a rezsim svellemének megfe1€ilő egyé„ 
neket állítottak A fels;zabadulás idején és utá
na, amikor is az u. n. !ZSi<lótörvényeket h>Dtály
taJ&nitották, ebből sziármazott a legtöbb zava
ros jogi helyzet. 

2, A tulajdonosok egy másik csoportja a 
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vöi-Ö's hadsereg elől llYU!li. atm menekült sornárn '··· ha , • ·· konze„1vatiY csDP!JJt 11wuienféle Dsfarnmak e , · 
gyva gyogysmrtá.rát és a lköri'íhez tartozó forman ellene v:m · ln-

_,,, I 
~o.. amngy· is óriási gyógysZEü'11ián;iföan sreiwedŐ . . Vanualk ugyanis cly;i,n r~ . 

J~osságot. Ez volt a áwc!"lc . 
1 

, . . 1 form-tervezetek lndo!goziva, vagy kidol , : .. 
. m 1 .)eenseg, amey a afatt mel ekn 1 !" l" "t ~.„ 

gyógyszertári jogviszonyDikat még tovább ku· • ' Y e< „ m~gv"; osu asa nem néznék ' A ~,,„ 7 ('t>,,,J,,.,. száJta.. · rossz ~zemmel, sot keszseg1El'sffil nynitanának tá,: ·· r>llil ""etetni tf'IÓ.9-fl.S.rztei.s.mer;eti H.té.rzet ta.H.tei;f»~ o-rut, 
3„ Minden.füi előtt nyilvánvaló hegy 00 1' a- mogatá~t azplk. kere.sztillcvitetéhe.z. Később fo- :_L "III a"as'J:: •. L Z6 lll DAL) 

zolások csődöt mon~o'11t- ,_ E . 'k' el! , ":ll g , gunk:. .rnmu~atn. i arra, hogy melyek azoik a _ · v · •' ~-i.u- • • emew~ 
. u """" nu„ enere me- form te tek . "~ 

g1s_ akadt jóné~y, tulajdonos, akit jogosi•iJvá- - rveze . ., . . , '·} 11. ; ' d ll 5 ' ...J ' 6 ' 1. 
:i:i;:iinak ~yalko:&asatóL hosszabb :vagy ri:\cvidebb . Azoknak a, k":1~a~sa,inh151'k a,z erdekeit pe- „1 ~ '1'~a9'ff~!Zitf;:t~!Zih-~„ et.elfl.CJ1.tt: -~ fíf,.U. ~K-~• 
1dore elt.illltot~aík Ez a lutrl!Íladiik körülmény, <lzf, <;kik ma ha.tosa,gi k_ezeiok, rneglULtározza, al .. '~'. • 
amely befolyám gy>ail<orolt a pálya mai állapo- palyan _elfoglaJj; helyzetuk.. Ezek elwiben nem . „ 1. De. Srzéki Ti.6.(J..r: : Srzeev,e.s. 9-fltÍ~íf&zeeké.-s•itmé"'IJe(,c, e~eer::a aiw~ 
tá~ia.. szeret:nenek, konzerv~irvnak láltsziani, hiszen 

, El:lbe a három kategóniáJba csoportosithat. nem:eg 'f'.le!l maguk is al~almazotta:,< 'V01talc, 
nank tehát a mai gyógyszerészi jogrend vi· ma 1"' ~aJgJ'.'1 ,sz~rervezet~;Jimek, sot 80~„~ ~: 
szásságánalc al!lipdkait ha eHiekintünk az 1876 . ~ngad1>k, iranyitó szereplo1„ Jogreformot ho'z,. 
XIV. tc. teremtette e!~vce rrnssz r.oodszentiil '!.' ;" m kell, e~ már csalc a közhangulat miatt sem 
núndez a gyalcorlatbam. amt; jelentette h. · . " lehet sok.a1g elodázni Ennek azonban, olyannak\ „ 
?rszág területén többszáz gyógyszertá'.r !~~~ kell lenme -;„ ~ató:~ági k;>zelői size.mpontból -, 
J<lgosilt'Válllyos, inetőleg vezető nélikül A kii~ h?gy ~~gfo\O .Jogaikat, .1ovede~m11ket ne csor,, 
sfügős pótlására gyors és határos m c1 .. t b_1ts~, s?t lehetoleg a kezel1t gyogy;szertlá,r jogo
keUett találni .. Ekkor jött létre a „hatóS~g~zi:~ s11Jványat Í'3 meg~apJ:iass.ák: Mh1c1ezt azonban· 
ze:és" olyan mértékü !kiterjesztése, aroi[yen o)Yai; i;'e:'be sz:re\nek oltöZJtetn>, hogy lu;la;~ó, 
meg soha neiµ. volit. A hatósági ke2lclő-i rend.Szer d<;mokrntikus 3eRege legyen. El IS keszu~t 
szül\ltésénél jómagam is jeloo volta "t . mmdeµffil szempo~1tok figyelembevételével egy 
kerzdeménye:1Jé8 ois tőliitÍk szármamottm, 8~~~ reform-te1vezet, ~elret a szépen han~ „szö
akkor :...... 1945. február'-márdusáJban '- még vetkezeti. ren~s~er neven_ sokat oollunJf ma r$ , 

„ • H.(J..&&á.9-i é.8 tiseta.s.á.9-i vá.s.~áf,Q.ta. 
z. tiq,eti f.er;eH-c. : .Jk.rzrzásrzó.e&..s. 9-aeehu.~i kúrzitJn.éh.fJek. etGá.etitá.sátr.o.rz. 
1. ti9-eU Vikt(j.t:: A- 11--a.miH-(j.fJe,,.rzrJ..su.~o.naw.id ké4rzitméH-'leki:át. 
f/.. Dc. m.(j.t""áe; 7.s.trtáH-: f.@-11.srzeca · l"i;ae.11-<ú:a.tiu mu,,J,r,a. a. g;fJó.g..IJ· 

.srzee:ttir::f,a.n. 
Í)r;. 1ni;e.s.()n1Ji 

nem iJJá,ttunk rtisztán !egfe!J'ebb csaik se 'tertt··lk emlegetm sze!tében„hoss.z'1!ban . 
' . J u - N' "k ennek a követkeZ1IT1ényeit. Mi tö!'tént ugyanis „ 'wziu meg közeleb!:nfü, h9gy mi is enneik. 

ennek a ,rendszernek a k~pitkséivel? Létrefött a. szov~ezetli rendszernek a lényege 1) .Ma.. 
a JULr:_mculik g_Yógyszerészi ka,szt, a, „hatósági kittassek. e~y ugynevewtt gyógys2';rész s~öve.t. 
~ezelok ka,sztia,", a, gyógyszertártulajrclonosolk ~ezet, an;EJly h1v~tva lesz. bfftokaba venni az 
es alkalmazottak között AIIBJyeitt tehát, hogy o~szes gyogyszer:tarnkat kihalási rendszer size- ··· 
a két élesen soomJbenál1ó csoportot hozrtdk vcJl„ nn: ugy, , hogy rendeletileg biztoS1itt.assék a: 
na közeilebb ,egymáshoz, 1étesitetíünk közéjük gyogysze;r,esz-szövetke2'et részére minden olyan . 

,, A nitrténflek, e~;té"-i é.e. tár;.s.a.dat1ni étete 9-~~k,()r;tati fff.eg.uieág.itá.s.
e,,Q,f'i, (A nö.uéh.11H-e1ne&ité..s. i<,(i,r;&zee:ü. (l,ea11-fai. )" 

é.eaadó. : Di'.. Stir:káH-~ SáH-doo e~v-eteJn.i ma.9-&.,,.ta.H.ái:, a. ~éh.IJ-
iJ,r;akté.-sta,..i, lt.u.tató. 7"-tézet vezetGfe. „ 

egy harmadikat, amel;y még hozzá helyzeténél konc~sziio, amEJ'.Y kihalás utján egyébkém visz_ gáért bes2'él Ez a lényege az egész tewenetnek 
fogva .nem minket, alkalimazottakat, han€1Jl1.' az ~za-szallna :l3' álla·mra, . vallmnint kiZiárólagot;; Adassa,na,k ki mie!őbb a, jogositványok, ternré-
ellenoldalt, a tula.idonoookaterősitette. Meglrel] ~og ezen„gyogys~ertár_ak felvá~á~Iására 2) A szetesen azoknak, a,kik rn.a kezelik ezeket a, 
ieiqezni, hogy táivol áilll tő-lünk a h.aitóaági ,ke' Jelenrl'.'g ul'es ~og?S>~vanydk, m1elobb ad.russianalk gyógyszertárnlwt 
z~lm kar. egyetemleges itlregv:ád1>lfü;a. Nem, er- k1„ mmt szemely~ ,Jogositvan:Wk ' Miarnd végül azoknak a kartársainlmak a 
\:ol Sz\> ;;irr;cs„ Sok szép példát ll<í!ttunk, amikor Mit jelent· .ez gyakmla;tilag? Elvben meg- tömege, akik a:lkalmmzottak_ voltak ezelőtt &! 
a hatoi;ag:i ~ewlö az ujjáJépitő munka hősies alakítanánk a gyógy;wel'ém„szövetkezetet. Elrv, alkalma;zottként dolgoznak valozatlanul ma is. 
fel.ada?ít valilalibl: Nem is 3:f' a c'.élunk, hqgy be;n, :ismét<;l!ük, hiszen egyelőre homál.VOO és Cikkünk bevézető ré,sooben beszéltünk azok1ól 
knt1kat gyakorol3unk.. De ra kell! mutatnunk mmden reafos alapot nélikiHöző elképzelése'ken a ibényez&kről, amelyek az aHcaíl,mazott gyógy-
:i::ra, hogy a, hat6sági kezelői. rendszer kiépi- kívül semmi anyagi alarpja nem lenne a szövet- srerészelk gondolko•dJásmódját kialakitották és 
tes? szükségszerü,en vonta maga, után ennek a, kezetnek. Majd via~arrnillwr, kb. 50 esztendő elnyomták öntudatát Ennek a kevésl)é ö~uda-
gyogyszerés~ k<LSztna,k a létrejöttét, valamint mulva kialaJkulna taloán egy épkézlab szövetke· 'tos gondolkodáJsmódnak az eredménye, hogy 
an.nak természetes érd,ekei következtében a, tu- zet, amikor is már minden gyógyszertár blr- még ma sem tudott ez a réteg egységes állás-
la.idonosok tew való toZód;í;sfi,t . tokjoga azé lenne és am<Jlyeknek jogositváJnY'ált pontra helyezkedni jövőjét iil\letőleg, hanem kö-

Anúnt tehát látjuk, a felszaJbadulá:s után a szö".etkezet adományo:zná tagjoaiualk Azonban zöttük is több elképzelés talá,lt hitelre FO'glal-
három csoportra oszlott a gyógyszerészi kar a ~zzel IS csak eben-gubát cserélMnk To:v;ílhbra kozzunk röViden azzal a két reformtervvel, 
gyógysze~tá,ri jogviszonyok háramfélesége f~ly- is _feni:t~rt>;nánk a ko.ru:e~sziós. ~·endszer;t, csak amely a ~egmélyebb<m vert gyöker-flt a;z alkal-
bán .A. ha,r;om csoportnak természetesen az ér- i:rms J:lff~na el az odJa:rtelest, mmt ·~ddig és a mazottak rétegében, azaz a jogositwányok töl:J.b 
deke1 1s haromfélék. · Jogos1tva;nyos nem lenne a gyógyszertárnruk r&szre osztásánalk („kolleküv jogositvány"), 

Azok, akik ma . .
0 

• , „ egyben !birtokosa is, hanem csak bérlője„ Az valaJmint „gyógyszertárak intézményes:iMsének" 
gyógyszertár birtoMb '!: J gositvany, ,i'lletoleg al:ka:J.mawtta:k tová:bbrn is alkalmazottak ni.a- tfrvével. 
az a,z érdekük, hogy a,~na,k~b~~J~:;;~iesz;epesen '.'1!dTuának, a jogosi~ványosok pedig kiváltságos, Mi a kollektiv jogositványos rendszel? En-
is megma,radja,nak Ezek tehát te!. to~~b~rm J~val i;iagasa;bb szmvoi:atu dolgoztató réteg- .·. nek az e1képzelésnek a középpontját ugyaa1csalk 
régi rendszernelc , 

11 
,' -

1 
Je8 .,u';e1 a kent atve11nek a ma1! tulajdonosok · az alkotja, hogy to;vábbrn is ·taitsuk fenn a 

naili: melyek alkalmesas·ake ensl eg;" okyan UJitások- örökségfil. Ehhez az eLső- ponthoz . még.. koncessziós rends'VePt, a jogositványt azonban 
• ennene ennek meg 't k' " k · · bontására Érdelkie:ik é<l 

1 
, , , , „· - annyi 1vanun meg3egyez111 hogy azt nem _e terv sve1int - ezután az állam ne egy sze-

jól megsi'ervezett Egyv ~!'~etee~~; törr.1'1J. '.'e
1
!eknl tudjuk, mi lesz 50 év mul:va, ;zt azonban 111élyne1<, hanem annyinak adományozza, aháiW 

· " ="' "'"" m01u .,e · k h d"- '· · " 1 · amelyek ma is tökéletesffil eU"tj"k f 
1 

d tuk t' JU • ogy ez a syi1 =a!i.JSta rendszer már alkalmazottat elbirna egyébkent egy )lzonyos 
Tévedés 1€nne azonban feltéfei a . ~a a a - is _tulhala:dott ál&áspont.. A második ponth@ gyógyszertá1 Tehát pl. „X" gyógysze1,tárba111 a 

ezrn, rngy ez a !a.idonképpen nem is :kell kommentár. önnUJ,...'';)i tulajdoncso.n Jdvül dolgozik még 2 gyógysze-

; 

rész alkalmazott, ugy az áJUam a jogosi.tványos. 
tó! vonj a meg a konciessziót és adja ki 3 sz·e
mély részérn. Ez a itervezet egyébként a fö1dl e
form idején s annak a swel!emében ils készült 
„Azé a föld, aki megmrföreli", volt a j€llszó. Aze 
a gyógyszertá;r, aJd dolgozik berme, -- m0111dj a 
ez a .reform-tervezet. 

A könnyebb érlhetéíség; szempontjából vi-
lág1isuk meg mindjfut azt is, hogy mit értünk 
a gyógyszertárnAA intézményesitése alatt 
Mindazon gyógy;s„mtá1ak jagositVál!lya, ame
lyeknek tu'J.ajdonos6-i a háboru és egyéb k?riil
nrények következtében elpusztultak, termesze
tesen vissz.aszállt az áHmma Mindezen jogosít. 
yá11yok összessége - kiv{1J11ják az tntézrnény0e
sités hivei _ adassék át valamely.ik nagy tfur
sadalon~biztositó intévetnek, illetőleg ez intéze
tek Ö'&lzességének Utóbbi ese~ben a;zonban ié
tesittessék egy közös a<l)1ünisztrációs sre1v, 
amely a gyógy.szertárnk egység-es vezetését, ke
zelését, anyagellátá:sá;t 1stb biztositamá To:váb
bá rendeltessék 0el hogy kihalási rendszer s„e„ 
rinl minden gyógyszertár jogosi1Jványa, illető
leg biltokjoga (természetesen felszerelés, be
rendezés, anyagár megtéiités mellett) ezen m
tézményt vagy intézményeket messe meg 

Hason!itsuk már most össze a két reform
le1 vezetet, mit eredményez a gyako11atban az 
egyik éS mit a máSik? , 

1. A koliek,tiv ,iO'gositvány-rends7J8I meg-
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valóS'itása esetében a koncessúós , endszer to
vábbra is fennmarad, annak minden fonákságá· 
vai együtt, intézniényesités esetében pedig ne11i.1 
Ez az ó1iási differencia az összes többi refo:rm
tervezetek és az intézményesités elgondo1á:ia 
között Amennyiben megszünik a koncessziós 
mi'. dszer, megszünnek az a,nyagi különbségek 
gyogy:izerész és gyógyszer ész közö~t Megszü
nik a gyógyszer észtársadwlomnak, mint á<ltalá
ban azonos képesitésü 1étegnék két éles ér dek
eUentétihen ál!ó csoportra somkitottsága.. E;Jitör
lődik egyszer" és mindenkmra a vagyoni ke
reseti é-a ezáltilJl életszinvonal:beli differ ~ncia 
'mert megszünik a kizsálkmányolás lehetőség•e, ' 

2) A kollektiv jogositvány.rerndsz~:r meg
valósítása esertében talán segíteni tudunk idők 
gesen a munkanéilküliségen és ternmt2ni tu
dunk .ió néhány uj egzisztenciát, die mi törb&
nik azokkal a kartársainkkal, akiknek mém 
részjogosirtvány sem jut? Mi történik az, egye
temről uj onnan na.gy számban kikerülő kartár -
sainkkal? Mi lesz awkkal a gyógyszertárakkal, 
amelyeknek egyszene két, három, négy vagy 
föbb gazdája is van? Mindezek a kérdések, 
amBlyek pedig csak a l'egkiemell<edőbbe:k, mind-· 
ez.ideig meg:l'á,la:szolatlanok Ezzel szemben 1a.z 
intézményesités megva1ó&itása es·ebén előre biz~ 
tositva van egy tőkBerős, nagy központi tulaj. 
d:ono 1s: az intézn1ény, amely m~inden k-ez.ében lé
vő gyógyszmtár ban a. dolgozóknak egységes, 
biztos éS' állandó munkafeltételeket képe:s te
remteni,. 

, 3), A kolle_ktiv jogosiitvány-rendS'zier meg
valos1taEa eseteben a gyógyszertárak továbbra 
is kisüzemek maradnak, Ól iií:si rez.sivel és 
mánylag kicsi jüv·2idel·errnmel Egy kézföen a 
g;yógyszertárak nagyobb tömege jóval mcioná,
n1~abb~ kisebb rezsi mellett nagyobb jövedelmet 
b1z~os1~ana . ~1iután azonban a gyógyszertárak 
11;-tez:i1enyes1tes~, nem az inté.Zlnény vagy in
tez:nenyek P!o,flt.iának '~elését, hanem a jobb 
gyogyszerellatast, a gyogysze1észek életnivó.iá
~mk emelését szolgálná, a rncionálisab:b vezeté5 
es szervezés lehetővé tudná ezt tenni a gyógyszer-· 
árak csökkenéséveil és a koJlektiv szerződés bé
reinek emelésével. 

4) Amennyi?en a kallektiv jogositvány
r e~1d~zer beve~etese n;ellett d?ntünk, a kicsiny 
fa111o1, l1 n, tor']); gyogysw.rtarak, amelyek pe
d1g. ~z o~szes gyogyswrtáraik .nagyd!Yb felét a1l-· 
~otFk, re.lszereles, anyagkészlet tekintetében 
rnvabbia 1s abban a nyomoruságos a lakasság 
g) 6g.~ :sze1 eliá tási érd·ckeh1ek .semn1'iÍt~ppen n1eg 
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nem felelő állapotban. fcgnak . maradni, mül · --~=.;.;.===;.;.;.;=-------------------------"---'"'-- ·--'---'-..;. 
voltak a mulbban vagy. vannak Jelenleg is-. 
13':Jdonosaik pedig azután is leláncolt rnbként 
eJJel.nappal, szaba<l&á,g nélkül, négy fal között Kérdések a gatenusi gyógyszerészet köréből"' 
kéllyB'zerülnek életüket leé1ni. 

. Ezzel szemJ;ien, l~a '." Ji;is é~ nagy gyógyszer. 
tarakat egy tokee10s mmezmeny tartja a, kezé.' 
be1;, ugy , lehetóség; i;yili~ a ,nagyiö'l'edelmü 
gyo_gJ'.szert";rnk, bevete!J fe1esleget a kis, törpe 
r.at1kak. fel•e n_any1~am1, awkat '~. köz:egészség. 
ugy kovetelmenyemek megfole!o szmvonalr~ 
e111elni. ~'ovábbá lehetővé válik az ez·dkb€n doL 
gozó kartársaink helyzetén minden tekintethen 
javita11i. -

5) A ko]lelot.iv jog0Eit,ány.1endszér bevec 
zetése esetében ér iási mértékben feldu=szta. 
nánk a tulaj 1dünC'solk szám:át, ugyani[y.en méi~
ték~en, 1yesökkenten16nk a s~aksz~1vez.et erejét;.· 
TelJesen elveszitenén)): ütóképességünlket, szét
for gácsol:nánk e1 Ő'nket iVIár pedig nekünk a 
szakszerV"ezetet minden körülményeik között 
meg kell védenünk, sőt erösitenünk ke1~ minden 
módon és eszkö1z,zel Fentebb éppen .ezért tér
tünk Ki a szaks~ervez,et lényegének megvilági. · 
tására, hogy itt' most rámutassu;nk döntő fon-' 
tosságára. . 

ÉS itt kell visszatérnünk airn az előbbi· 

kérdés: iSyrupus sünplex különösen nyáron, a leg
nagJ obb Ó\'.atosság alkalmazása mellett es fe1tőző
dik különböző penésif.éleségekkel és göbös Jepedék 
jelenik n1eg a felszinen. ~vánat-os volna alkalmas 
konzerváló !Szer aNmlrnazása. Van_e lehetőség erre? 

A sziIUJpok gyógys7..erkönyvünk előhása szerint ugy 
készitendő'k, hogy klzá.rólaig erre a célra használt zo
,njá.ncos fémedényben, enyhe melegen oldjillik fel a cul'>:
'rót, keverg::atés köz!Jen -- az -egys;.;erü szirup e.Setébe~~
,;._;... de5·ztillált viz:ben és a n1ár feloldott sziil'upot: iövid 
,j{IDig .tartó forralással deritjük A forralás áltaill a szi
nipb~ jutott mikroorgrJniizmus·oka<t - főleg áirtaln1at1an 
penészgo~bá:kat - pusztitjuk ell; inajd a forrnlás köz
,bell beállott sulyves:z.teséget pótoljuk for11 aJlt érs l1eihütiött 
~esz:tillA.1't vizzeJl, mert a forr alri-s áltaQI a viziben esetleg 
jelenlevő sap-1•ofrtJá.rlc elpuszITTukliak s ilyen módon :-1 

könnyen mege-1.i-edö szirupban neim :s7...aporodhiatnailt el 
A kész S'z-irupot ,rnegf;0l:elő ;szüvés után ldsiebb -

kb. 100 gr_os ürtartalmu - palackolvban, sziniW1tig tölt
.re és pai1affinnaJ légmentese1n lezár' n ta.1tjwk el hü
v'Ö-s, götBt helyen N:apf-én:1'en.. ifietve ,,ilágos heliye~1 

csupán a fui ro-..ab tartalniu szii1upok ta1 trundók 

n1ondatu:nk:r.a, l~o·g;y a tuil·ajdoI1QSOlk nem mill- OéJ1.sze1'ü az elü'IJitásra légm.e-nttes. zöld siü1ü palack 
den 1eformte1vezeteit 11ézn,etk ro,::;sz szemmel1„ ÉS iivegeket alkal~nazni, am18l:yie(ket a''betöltiés előtt &1·amló 
pedig éppen az előbb elmondottak miatt neilll iOO, C fokos• Vizgö•ben fél ÓDáJig ste1ileztiillk 
S·~t tán1ogatjá!k ugy a ,~s·zöv·etke:oeti rendszer"'; A. szirup~k ste1~lezését Gyúgvs~erkön)rvünk c_supá!l 
n11nt a „Ko~lektiv jogositváiny" rendszer meg·":" a aró:gkivonatokk.al és gyüm:ölcsl'evekkel ·készitrtit: szi-
valósitását, m•ég pedig nen1 azért, mer,t ezek ai. rupoI~nál irja- elő; a koinzerváJlló sz;e;r.ek alkalmaziását. 

elgondolások neJkik minden1be11 1111egfele1nek, ha- nem engedi mE'g, A'/..- eg~;szeirü szirup s1Je1i1ezése vagy 
nem, n1e1t an1ennyi,be11 semJniképpen sem lehet konzei \·álása S'/..ük:ségtelen, nue.rt ezhányu vizsgátataii1k 
;e~i~~, eg~szébe11 megmenteni a régi rendszertt · n7.t uiultittáik, hogy sz·ab~-yísz.e1ü módon E:lkész.itett egy-
e e oleg oly megoldást pártolnak, amely ki- 1Zerü szirup válto"ás r1éHffill elltaitható 
sebb cso:1bát ejt azon és ré.szben őket erősíti.. Igen .fontos azonban az, hogy ha a szi.rupot forrón 

iRöviden és váziatosa11 riaj~cvltuk itt mcst:t~'; )l>ltjük be a ta1tólivegbe, azt lezárás és lehül~s után 
fel a gyógyszerészet jelienlegi állapottárt. Igye- löbh 'ízben keverjük fel 1

; mert ellenkező esetben a. forró 
keztünk, azonban 1.ávilágita:ni a jelenségek 1é- szirupb6l viz1tárák csapódna_k fe az- üveg nyakára és 
ny-egér e és e1vá]as-ztani az okot ruz okozattól. -, ·ezek "i~zafolyva a szirup felső trétegét felhigitják és 
Azt hiss'zük, talán sikerüct rámutaJtnunk arm, " igy felhigult szirup erjedhet meg Valószinüleg e• 
hogy a mi pá,lyánko11 is érvényes a'z az, igazság,"·_ förtént a kérdéses 'esetben is 
hogy az egyéneknek vagy csop?rtoknak a társa· 
dalomban elfoglalt helyzete /w,tározza meg 

* A. noY 21.-i Gyúgysz,rcr'é"sz11~nvon -elhangzott előadás gondolkodásukat és véleményeiket · , 
A gyógJrsze11észi ka:r mhidhárom. csoport.: . khunatos ismertetése: 

jának társadalmi helyzete, garoasági viszonyai 

M~gjegye?.:zük rnlég azt, hogy -a külföldi Gyógyszer
kön;yvek közül csurpán P.J Dán Gyógy.Sze:rkönyv irja elő 
:1z egyszei ü szirup Steriilezését, 1e1ziárt k1s:ebh üvegekben 
5 pe1cig tul1tÓ gözíürdön való hevitéssel, 

A ké1 désre a feietetet tclLát ·albban adjuk <l.Ú.-e.g, l::io-gy -
a í'ellüek f1gyie1ambe>ételé>eJi készitett egy;sze1-ür sz'nup 
bí€'.rilezés ·vagy konze1vrálá:s n@likül hosszabb ideig eltart. 
ható a· penés~dés ves-zé1ye nél}rül: 

2 kérdés: Alu1niniurn aceticurn tartaricun1 solutu
mot készitette1n. Az első - 1Burow_féle oldat ~ a 
hol' kősav hozzátétele után 'I1r.egkocsonyásodott és ez 
a kocsonyá,s {CSR-padék hosszabb állás után se1n oldó· 
dott fel teljesen„ l\1i ennek az oka.? 

Az Alurn:iniu·m ncetiocum ta1·taiicum. s-olutun101t 
G) Óg\ szt.1kö·n:- vünk - rrnint j;;:meretes - ugy készttt:etj, 
hogy előbb kollúidáiis báz1s:os aluminium. acitáit-blda:to: 
(Bu10\v-féle oldat) .állittat el_,ó, ezt me_glszüreiJ ié's :1 

s?.:Üredék rnindicm 100 sulyt~zében 1 75 s1111yrésv borkő
savat oldat fel A bo1kő1s;:_1Jv a ibázisos a~umúniu1u ac2!tát 
kolloid oldatát változás néllikül elta1th.ató oldaUtá: Alu
mhlium a~.eticu~ tíl\1ttaricUn1: s011utummá íllakitja át 

Amikor a bo~kÖ&avat ·a kolloidális bázis·os íllu1ni
niun1 ~cf-:tá.t oldai11hoz adjuk, aklko1 eg,, féh!ér ikocsonyá~ 
cs.apadék keletkezHt, amely azonban cs:eké[y po1 aUaiku 
üledék: le\álása mellett csia:Id1ílmar feloldódik, az oldiilt 
feltisztul és papi1-oso:n n~gisz~eiJő 

Ha azonban a báziSos aJurninlum acetát - ,'helyte
len készítés foT,vtán - kevesebb ecetsa\:at, vagy a 1neg. 
engedettnél t:iibb alunliniumsulfátot tartalinazott, ugy ::i 

viszonylag :nem elég rnennJiségü bo-rkösa.vval ne1n ala-.. 
kulhat át teljesen _<\lurninium aceticun1 tar-taricumn1á, 
hane1n egy része kocsonyás csa1>adé.k alakjában marad 
az oldatban„ 

A kér-d!ésr~ a feleletet t-e1lát aJbball adjuk ineg, hog:1i 
a g\Ógyszürkönyvi el;őin_ás pontos bE~a:1tásával kelleLöibb 
a b'ázts'os aluminium acetát-oldatot elk1észiienrünk„ En" 
n(~k_ az olda:tnak elké!szitéséniéi küffönösen Ügj!íeR_jünk a 

következőkre: 

1 A feI1haisznált ah11nin'.iuim sultát kri:stályvize 1R 
n1-0lekula 1l1egyen; flZB.Z a só ne legyen el!nitilllva A 
G~'Úgy..s-zfwklö:n~·\·i előirat sz>eTi:ruti 715 g:r, krisrt::ályos alu
miniumsulfát és 830 gJ:, detsztillált viz!Jől készitett o~dat 

alakították ki azdkat az elképzeléseket, iJ!lető
leg tervezetc•ket, amelyek szerint a gyógyszeré· 
szet reformját meg,valósitani igyekeznek Nem 
lehet kétséges, hogy nekünk, dolgozó alkalma
zott gyógyszeré's2'eknek, melyik utiat kell vá-. · 
lasztanunk. Akár kommunisták, aiká•r szociál
demokraták, aká1 más párt tagjai vagyunk is, 
niindanrtyfan saját tu<lá1snnk és kezünlk munká
jával kerES';ük meg kenyerünket Célunk és ér
dekeink is közösek tehát JoggaJ követelünk 
egyenlő mnnkáért egyen% bért BecsüfoW 
munkáért megfelelő életszinvonaiat. Elég volt 
a kizsákmányolásból, az elnyomásból és a bi

TÖRÖK-LABOR """ _____ " _______ ,_ ___ _ 
és vegyészeti r gyar rt. gyógyórun~gykereskedés 
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sürüsége l 045-nek adódjék, Magasabb suruseg eseté_ 
~: ben .a 00 elllállott >állt, a belőle ké.szitett vizes ·oldatot 

te'h.át a fenti sürüség:re kell vizzel beállltani, és az igy 

ké>sziwtt oidaföóI kell >'elnfil a készitéshez (75 + 8~0) 
= 90:5 gr .:ot / 

2 Az oldat készítéséhez- felh3JS·znált- higitott ecet
sa'V töménysége tií:rálássail. el1e.iö:ezendő, mert párolgás 
f-0lytán ecetsav csöklrenés iál~at elő, amely ,szintén oka 
le11et a kéSzitmény magkocsony-ásodásának -

8, A ikés·zitmény előállitM;:ához _ fe11iétJJ.enül desztill
lált vizet !használjurr)!k, me1·t a kutViz - oldott sóiJa,1J::_ 
talma; folytán - e'l.·re· a célra aJkalinatlan; és vé!gül 

4. Az oldat hőfoka készítés közben 20-22 C foknál 
magasafbb Ile legyen -

A hel~~ elöáliltott Eurow-félJel O'ldat az; e:lőirt 
1nennyiségiü borkŐ'savvail tiszláin oldódik, <és ,~áJltoziás 
nélkül elta<tható .. 

3„ kérdés: Liquor Feiri albunünati saccharatust 
készitettem, amely néhány na,pi eltartás után csa
padékos lett és roz...~abarna lüledék ':vált. Id belőle.. 
Mi ennek az oka? 

A Llqu:or Fe111i a]bu~ati saccllaratus:t va)salbu-
1uinatból készitjük, am.ely vi'Zlben .oldhatatlan vegyüllet, 
de ~ig 1ugkőold<atJ1Jal, pl. natrlum hy<lroxJ d oldi~táva:n 

,iziben kolloidálisan oldható vegyülete: nat1ium1 ferri 
albuminát k!épzűdlk. Ezért irja elő Gyógysz:erkönyvünk, 

_ hogy 1:5 gr „ vasalbun1inátot és 25 gr .. cukrot dörzsöljüllk 
e~ olyan oldattal, amelyet l,.2 gr. natrium hydroxydból 
és 645 .e:r. vizbó1 készitettünk 

A vasaJibuminátnak a n:át1ium hytlroxyddal való 
fewtl áta1akulá.sa lassU!f!_ megy végbe, JillJ. r2 nap'.ig ta1 t, 
1nig, a teljes felo11dódás bekövetkezik. A'h igy nyert kol_ 
JoidáJi:s· oldatot izeisttö anyagdkka1 (s·zeszes fahéjviz fü
szeres festvény, egys:zerü szirUt>, tömény szesz) k~ver
jÜk és 2 napi állás után a fo[yadék tis·ztáj1ált üled~kié.ről 

leöntjük. m1ffi·t a k'.ész1tmé:ny koUUo'id voltán~] fogva pa-
pi1·oson _Jletn szürhetö„ ' 

"· Fen~·i készi~~ny előállításánál !fontos az, liogy az 
~lout lugmenny1sege1! pontosan mérjük le, .továbbá az 
is, hogy a natronlúg száraz (és carbonáttól !!nentes Ie
gy~n A helyrte:1tenül elta1 tott, <elfOlyósod'Qtt, vagy meg .. 
nedvesedett nátron11úg egyr~éiszt carbonátot tartaknaz 
m1á·s1_észt a Iégnedí"e,o;$égbő[ viziet vesz fel s h)d1'~xyd 
tartaJn1a ennek 1n1egfelelően csökl;:en Ezé'it _ ilyen 
esetben - nern; fo.gja fel-0ldan1 a vas-aUbumin:át ,teljes 
u:ennyiségét, ar~1eb,111ek egy 1·é·sz1e· oldwtlan iáJlJapotba!l 
v1sza,lnar~ad., Az· ilyen k'észi-f:rn'é-i:ty vast~rtalma az előirt 
3 szazalelmál alac-sonyarbb értéket m'Ultat 

__ ne (aZ' is bekövetkezhet ·- mint a feltett kérdés 
esetében -, hogy az előitt nátr·onlúgból, helytelen me
rés fol)tán több ,,etetett„ Ez a lúgfölösleg a ikolloidális 
,.~s~lhullú.nát íoldat egyensulyát n1egbo~tja és kicsapi>
d(!sahoz vezet, 

, . Oka dehet a; kicsapódásnak m€g az is, ha eirjedt 
szu upot alkalmaztunk:, vagy ké!szi~ényünket nem hü
vös, h~ne~ in~~egebb helyen tartottuk el és ilyen mó
don eloseg1tettuk a készitr.rnényben 12tvö cukorszirup 
0J.ege_1j3'clésé1; s.öt e1Pi9'ézheti a kicsapódást _az Aqua 

_C1nn:1n1omi spil'it.uos:áhan 1Bvö fa!héjsa\ is 

A. kérdés1e a feleletet tehát abban adjuk nleg hogy 
1. Feltétlenül száraz, pontosan 1e~1é-rt. nátto;llúgot 

alkaJ1nazz.nnk a készi1tn1ény előálllfásáu:áL 
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2. A felihasznált egysze1ü szil U'P er:jedt ne -1~1rrn ;_->,: 
és végül . _,.n; 

3 A_ készitmén.\t hüvös, lehetőleg na~fénytöl rn ~:~ ::
tes helyen tar.tsuk el; és mert a kollOidálls oldatok e;·i <

tozás nélikill hosszabb ideig nJf~ tarthatók el . kév~t -- :;' 
' b'•l aík , . • ' . ' a SZl(, meny o cs· aimyit allitsuml;: elő, a;n1ely 1-2 hS -- :;=·· 

alatt elfogy. na~ 
Dr NMiEDY IMRE 

-e--==--
Osztatlan munkaidő 

- Honásxólás -

.Az ~sz.tatlan _ 'munkaidőre vonatkozó soraiv.al ka~-~". -; 
csolatban nem n1ulaszthato:in. el szíves fig;yehné.t felhi;vn· 

1 arra, hogy különösen a vidéki klsvárosokra vonatkoi6:\~: 
lag kellene ezt ~zigorilan elrendeh·e keresztülvinn· · , :,·~ 

~ vidéki \á'r·osok legna.gyobb részénél általáb~~ )itf--_!
Mohacson pedig különösen az a helyzet, h_ogy a -~t-; 
tumban eg~-két gyógJ·szertár a dentripetális erökne~·-.' 
fokozottan érvényesülő erejével, feTszi.vja la gJógyszét~-::-,: 
ellátásra szorulókat., s igy a periférián, vagy orvosi'-ei.--.-:·:_, 
heb·ezkedési sz?n1pontból 1is kedvezőtlen helyen le--,;'>: 

t'k'b h , - yo., 
pa ,1 a an,. n~1n ogy 8, hanein napL .1-,2 órára Sürithetö._:l 
gyogyszeresz1 tevékenység 1is alig adódik! - EzzeL::: 
s~emben, ~·egg:el 1 8-tól este 6-ig \an itt n~itva mind _a<~; 
negl· gyogyszertár„ , " -

A leginkább centru1nban levő 11atil{a / ha be is ,z,áf·\ 
~n?1Wjuk. 6 órakor, lehuzott redőny 1nenef:t, iiilái.,ritva t.o-~_:, __ 
vabb lesi. legtöbbször: 8-ig is, hogy a.z ezen lidó'ben bi~< ,_ 
futó: Pécs-Baja_-Szegedi autóbuszok közönségét .1\i)-:j 
meg a koián csellengők egyik-másikát ltiszolgálhasS~- ,_:< 

Am1ikor az „ üzletek nyitv.atar tási idejét is rendeh':< 
tek szabályozzák, valan1int bzt is, hogy pl. a száÍtüzle./;-:
tek zárl-atartásának i.dején az ügyeletes gyógJ'szert,árák'~_--: 
mi mindent nem adhatnak el, Lehetséges teljes anarchi_ál\:fi; 
bei:ezetni a gyógJszertár1i „szolgálat" ter_én!? Ha pedig<;: 
1nár a nagyon készséges „szolgálat"-nál t~r tunk, még~:·i-:::J 
kéidezendő: rnriért nen1 ambicionálta ezt_ egyik-másik_:{{ 
sai·ki patikus az infláció \és n~egpróbáltatások idején?(-_ 
Ezen nagy ambicióval ellentétben pi az itteni eset·-a.Z,-·-::\ 

hogy a kényszerű városkiürit.és, 1eltávozás előtt má:r egf---'~; 
héttel nem „szolgált" az 'illet-ő szaktárs és tovább1nenö'·--:;; ,. 
leg is ('Sak akkor jutott ujból a ,„szolgálat" ~ehetőségé-,. 
hez„ mikor 1946 \augusztus l-én, a jó forint 1negje10Dt_t? 

Ha az ;elhelyezkedésre váró I{artársak hözül radi~:::;: 11 

káli~ int?z_kedéssel' egy-kettő elhelye·Zést nyer az itf;e-tÜ_;~~
egJ1k-n1as1k gyÓgJszertárban, ugy a záróra illetve, -osz.._:<' 
ta-tll;ln munkaidő pontos betartása 'is inkább keres~tijJ/:~ 
vihető s a 1:11unkalehetőség, ill•zt\·e 1negosztottság is igll-z_;_:.\ 
ságosabbá válhat!·- Y:'f 

SüTö BÉLA, !Mohács .• '~ 

HIRDETö!NK SZ!VES FIGYELMÉBE! Hirdelitl';i. 
díjaink 1947. ja.nuár hó l·-tól a következők: <:::~ -

A b-Oriték e!.sÖ es utol.só oldalán ba•á:bszé!eaMgbell 
1 mm. 2. 50 forint -

A boriték beIBő részán hasába2'éleS»égben 
1 mm 2- forint 

A lapban lé>ií hirdetéseik hasáb"""1ességllen 
1 mm. 1 60 tor'.nt 

Ap1óhirdetés legfeljebb 3 so1ig 25.- foí:'int. 
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Megvallom; sokszor szinte omáJr a végső két
ségbeesés határán állok Hogy mimia,z, amit le
ir ok, pusztába kiáltó szó. B•eZJártak bennünket 
egy szakma szükre szabott cel!ájáoa és hiába 
döngetjük a Va!akat, hiába !rázzuk a vasrácso
lcat, nem tudunk kiszabadulni Egy multból itt
felejtett vi/,Ú(f bör tönőrei jár lcálnak a Zel.aka
tolt ajtó 'mögött 

Ki alcar sz törni, hogy meg.csináljad a hii
roméves tervet? Maradi veszteg .. Be aforuod bi
zonyítani, 'hogy a gyógyszerész többre képes, 
mint aniire felhaszruílfák? Ki /civáncsi a véit!
rnényedre? Utakat mutogatsz? Nézzétek, las
sanlcént . már a 'saját sza/cmJá'nlcbo1 is /ciüznek 
bennünket. Lássátok '1n!3g, hogy a lcozegészs,ég
ügy ·területén m.ár alig van keresnivawtok. 
Legfeljebb \néhány hangadó akarnok fejthet ki 
szigoruan önhdelcii tev.é,/cenységet. 

Szélesitsd lci a ;gyógyszerész müködési te
rületét. Feszülj neki láthatatlan börtönöd rá
csa.ina.le Hadd ufasulc, ·mire mégy az lllrőddel, 
ri.zza1 a l•egyőzhetetlen erővel szemben, mely 
semmit sem a/car·. iN e ámitsuk niagunkat, -- a 
iólismert r6zsaszinü la.polcnak is csak egyetlen 
egyelőre ki neni mondott céljuk van:· e s ö lc
k e n t s d a r e z s i t tul.ajdonos-lcartá.'rs 
És mert erre muis rnód nem kinálkozilc, hajrá, 
gyÜ1 /cözz neki és bocsásd el a rnúnkavállal6kat. 
Minél többet és minél idősebbeket. - a tu'lai
donosi kar nagyobb dicsőségére .. 

Jsmerfü/c el végre rni is, fenntartás nélkül, 
hogy .az Isten és az á:lla;m a tulajdonost a saját 
/cépér e és gyönyörüségére . l:erémtette. A~·ra, 
hogy a le.hető legkevesebb munkával a legná
gyobb eredményt 'érjék_ el .. Ne bántsa rneg őket 
szabad kereseti lehetőségei/eben a munka.váll.a
ló/e lwdána/c tola/codo 'e1nia/carú8a Sok az adó, 
még több az la.dó, nagyok az egyleti 'irmgedrné
nyek, drágul a gyógyszer és !nem mozdul a 
taxa, drágul a tojás, la kavi.ár, __ s z o r i t
s un kegyet és ujr·a egyet az 
" l k a l m a z o t t a le na dr á g s z i j á n, 

Csa/c r'3pülienelc, l.ázítsanalc, támadjanak és 
1!éde/cezz,enek a rózsaszinü röplapok Jön a 'kol
lektív-szerződés. Vannak ~olyan TbogaraTc, me
lyek, ha veszélyt sejtene/e, 'holtflfLk tettetik ma
gu/cat Aztán fürgén tovább másznak (Az em
ber is hajlandó kétv1áUr·a feküdni, 'ha ezzel meg-. 
niene/cü.[het az erszénye lés szive kifosztásától 
Kosztolányi egy örölcéletü verséblJl idéze/c, 

,.,S ha éjjel bántanak a rabló/e, 
Kinyújtom /cét üres /cezern 
És a 'niblólc sírnak velem egy1ltt 
Én olyan-olyan árva vagyok 
Mint ki.sded első fürdetőjén, 
Mint telcnöri a halott." 

De Kosztolányi koltő,. És amit egy költö 
elsir hatott -egy érzéketlen világ felé, azt semmi
fé/13 r ózsaszinü levélke $Bm képes -üzleti nyelvre 
lefordítani. A költő a dolgozók oldaJ,án áll, azok 
igazát :zengi és .harsogja. Az igazi költő az 
örökkévalósághoz beszél. És az örölclcéva.l/1ságot 
mi dolgozók \épi.tjülc.. A magunk számára, A'z 
emberi munlca, a szellem nagyobb dicsőségére .. 

'· 

MUNKADÍJ 
Rémhírek járnak végig a szakmán. Ki nem 

hallotta? Kit nem igyekeztek meggyőzni, hogy 
közös érdek, mindnyájunk érdelce, miost a lcol
lelctiv-szer ződés JcÜSzöbén -- a lcoile/ctiv feihá-
borodás! , , 

Le akar iá/e szállítani a gyógyszertári mun~ 
kadijakat.! Már pedig -ebbó'l nagy ba,f-lesz 
Ezen mulilc minden A tulajdonosok csak a 
munlcadijból fizethetik az alkalmazottak mun· 
kadiját. N elei/e e r r e a e é l r a nincs má;; 
jövedelmük. · 

Hallod, Szalcszervezet?t Állj ki a taxa fel
enielése, d munlcadijak érdekében .. iJl a nJJ.gyobb 
fizetést akar sz, lázadj lfel a tulajdonosi érde
keltsé,qek kereseti lehetőségeinek növeláséht 
Érvelj es tiltakozz 1 A multban is téged toltak 
előre, te voltál az ő szószólójuk, ha .a, sorsodon 
javítani: akartál 

E gy tulajdonos a napokban azt mondta 
nekem : csa/c egy r e n t <í b i l i s 'RJállaUw
zás fizetheti az alkalmazottait A munka.adók 
es munkaváll.alólt közös érdeke tehát, hogy !1Z 
üzem niinél kedvezőbb gazdasági /cör·ülményeM 
között 'dolgozzék 

Ugyan niit jelenthet ez a felhivás, a teljes 
baráti, s z a k mai ö s s z e f o g d s r a? 
Hárítsd í&t a terheket a betegek millióira. És ez 
az a pont, rLmilcor ujra és ujra rá kell jönnünk. 
hogy a gyom.1szertár, hogy az. egész közegész
ségügy nem lehet, legauföb is nem lehet so/cáig 
__ hasznothajtó mestMség. Mert felmerüJ 'a 
na.gy kérd.és: ha annyira kétségbeejtő a sor·a a 
tu'laidonosna/c, miért akarna/e 'annyian \e rang-
ba kerülni? , 

FordriTjunk rnrfr végre nyilt felhívással ki 

tula.idonosi 'érdeloeltségelchez: 

jelentkezzenek azok a lehetőleg több 
gyógyszer•észt fogl.alkoztatfi tukijdo
nos-kmtár~alc, lci/c jogulcat és jövedel· 
rnüket elcserélnék egy lcorulcat megil
lető gi1ógyszerészi fizetéssel .. 

Nern kell lcétdkednfink e felhívás silwré
ben Tdbb tulajdonos egyöntetü véleménye sze
rint 11gyanis a jövedelmük m&u sem közeli ti az 
alkalmazott gyógyszerészek fizetését. !Hogy az 
üg.Yeletes dijakról ne is beszél.fünlc Szaklapunk, 



/· 

6%' 

telismeruc >S nrtuyhorde·refü . /Wrdés . gazdasági 
jelentőségét, megnyitja diasábfait a .Jelentkezők 
szá1nc[ra Esetleg egy ujabb „Csere-bme" ro-
1•rtfiól is szó ldiet. Mimkaa46 cserélne niunku
t'áUa.l6val ,- .. 

Fel leellett vetnem már ezt a természetes 
megoldási módot, 1nert az utóbbi időben vuw
cággal •menekülök a, tulajdonosok qJanaszui eló1.. 
.l'iinyit sirtak, 1nig végrV3 nek&m is be kellett 
látnom, hom1 .segítenünk kell rajtuk , , , 

A 1ACZKó-üGY 
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Sajnos. ez is szalcviai 'ügy„ A szakniai kró-
nikás kötelessége, hog·y megörökíts~ a gyógy
~zerés-zi történeleni .sz.án1ára. '.Jaczkó Iv&a 
uyógyszmész volt és az allami :itélebvégrehajtó 
távolitotta •9l a szakma életéből .. De né/iá.ny na-

. pig az ő nevét íís tetteit hirdették az uiságok és 
soha.sem feledkeztek vieg arr·ól, hogy ennek az 
országromboló gonosztevőnek a foglalkozását is 
fevernleaessék 

Közülünk került ki. A' mi szakrminlc nyil
r;ántartásában szerepelt. Allitsuk mi is méltó 
helyér e' Annyira fiatal 'Uolt, hogy magán a 
szakmán nern ronthatott sokat. !Mondjak, hogy 

- már a negyvenes évek erején petárdakat ayár
tott és '<3gyszer ös.szeégett kézzel ment 'be az ui
pestí A ngya1-patikába. 

De valóban tiszta képet csak most ilcaphat
tunlc róla a birósági tárgyalások folyan?!án Es 
én most itt nem ,fs akarok mással foglalkozni, 
csak néhá.ny odavetett niegjegyzésével. Az el
nök azon kérdésére például, hogy miért változ
tatta az állásait. azt a választ adta: -' ne·m 
óhajtotta a szakszervez;et, egy demolcr-atikus in
tézmény 'segits.égét 'igénybe venni .. 

De ugyanezt a Jacz/có lvárd alkalmasnak 
folálMk arra, hogy a felszabudulás utáni évek-_ 
ben 'hónapokig tagja lehessen 'e[/Jf olyan igazolö 
l!izottsámwJc, mell! hivatasa szerint .Jppen a de
mokrácia szellemében, a demokratikus intéz11ié-
1111ek nédelrne '!egyében müködött. ÉS !tt riá kell 
mutatnunk arra, hogy azért lcerüU or.szágszerte 
esődb'e az egész igazolási eljárás, rnert ~gen sok 
esetben a . .Jaczkó Ivó,nok .szavazatán mult de
niokratilcits in.téznién11eirlk rrroqtisztitása a \neni 
odaMló elemelctől. Még iá. hogy nem a saját 
/co,rtá.rsait igazolta. Ami 1azonban nem fielenti 
azt '710a11 a Ja.czkó-szervezet nem furakodott b" 
a mi s:akrn'ánk 1'.aazoZásába 1:s„ 

Pesten is, rfa különösen vidéken, való.iában 
ők íqazoitak Wéq ·n <Bem fontos, hogy ők,via
mdc mennyire ólltalc épülő népi demolcráciá-nk
kal szemben FJzért bukik rneg Ima is 1ebben a 
szakmában rnin&en terv és iószó.ndék. Ezért 
r;rí 11r snl iák r-:;l nn~n,den, ti.szta 1n."e.amozduZó..sunkat 
Csak fel 'kell vetnünk eqy nagy kér'dést, m.ár 
1111ilt011 meqmutatlcoznnk és szemben állnak 
crnrtn,rí_~sal a~ épitők és a, ronibolók. 

TILDY YZOLTÁN' 
A: U} hid bizony,ágtétel demokráciánh: 
mellett. sz·emben a hitetlenekkel, a bünö.s 

cc '·e ióklcal pJ'Óbálkozó reakdóval. 

A GYóGYSZ1lJRÉSZ ... 

UJ TERÜLET 
Lapozzuk csak végig szaklnpun/c eddig 11ieg, .. • 

jewnt huszonhat számát és meglátjuk, mennyit 
harcoltunk a szakma szinvonalimak emeléséé?:t. 
Mekkora utakat tettünk .meg, hogy v.alahül 
egyetlen mellékösvényr e találiunk a gyógysze
részi terület kiszéle.sítésére Sokszor szinte re
ménytelenül döngettük a bezárt kapukat M 
vártuk, hogy legalább egyen beengednek ben
nünket. 

Emlékezzünk esak vissza, hogy mkszor· még 
az egyre sürgetőbb szakszervezeti monalat is 
rövidebbre fogtuk, csak hogy szakrnQi oldalon 
rnegt•eremthessülc a minél egységesebb kiállá.~ 
fohetőségeit . Kezdeményeztünk 'és a lelkünket 
irtulc bele- az i1ásainlcba Tudtuk, hogy ez. l:iz 
egyetlen berület, ahol taliálkozhatunk és meg
él tlbe/.iiik eg11rndst Upy terveztük, hogy ebből 
a szakmai összefo.gásból ~okról-fokra kiépítjük 
a szociális eg11üttmüködést is. · 

Nem kell eltitlcolnunk, hogy ez a lap fenn
-állása óta az éZen iárt 1ninden szakmai vonat/co. 
zásu kérdésben Gyakran irányt szabott és 
napyban hozzájárult a Gyógyszerésztudományi 
Tá»saság népszerüsitéséhez 

Nern a mí erőnkön és hitiinlcön mult, .hogy 
megrekedtünk Hogy a tőke .a/ckor ~s megiiedt, 
arnikor csak pusztán szakmai együttérzé.st vár
ta/e tőw Igy bukott meg a •nagyar g11ógysze1'é·· 
s.vet hároméves terve A szalmna tulajdonosa,~ 
begoinbolkÓztak, pedig CSQ/c arró'l evolt szó, hogy · 
a szfoiilcet nyissák meg. 

Attól félünk, hogy nekík rnern fontos ta
lán nem is 'akw j<Ílc, hogy szakmai, tudományos 
téren összelceriiliünlc. Attól tartanak 'talán, 
iogy enne/e az 'árát is nekik lcell rmegfizetniök. 
Bizalmatlanok A multju/c llVBm engedi, hogy 
nw egyetlen lépést ~s teayenek a .iövőért. Lá.t
szat-emberek. 

Nem csoda tehát, hogy amikor a kollekti~·
szer ződés ,sziikségszerüen 6sszehoz bennünket, 
ugy nézne/e ránk, mintha egy ismeretlen világ
ból buklcantunk volna elő Kiderül, hogy a ' 
gyógyszertárát ll Zeatöbb tulajdonos akár egye· 
dül is elvezethetné, de hát mégis tekintette! 
vannak a szakszervezetre. Nem az eniberre, 
csa/c arra (l kén11elmetlen de1nokratilcus intéz
rnényre, amelyet Jaczlcó Iván nem óhujtott 
igénybe venni .. De ha m•i'r itt tllrtunk, ne hall
gas81rlc el azt sevi, hogy bizony a .Htczlcó/c a.zért 
a kelieténél gyalcrablJ.an elfogudták ezt a nyil- 1 
tan !megvetett támogatást 

1ACZKó MEGCSINALTA 
ö 1gen. N e/ci sikerült. Ele;rite csak gyö

nyörködtető tüzijátékot gyártott, /Wsőbb már 
saját laboratóriurnában kis ér letezett Mérgezett 
leveleket küldözgetett a demokratikus intézrné
ny~k r•ezetőine/c. raczkónak, 1nint volt igazow
bizottsáai ,fugnak nyilván 11ieavolt hozzá '(LZ ösz
szelcöttetése hogy az egyik gyógyárunagy/c6"es
/cedésből en e a célra 11iegfe!elő mennyiségü 
acinitint szei ezze11 Ugyo.naklcor, amikor gyógy
"zert6rnk hi'.ába is rendelnek aconitint. N(fm 
lcaprutk 

. 
A GYÓGYSZERÉSZ 

Jaczkó Ivánnak egészen az uto!,só pillana
táig látszólllg minden sikerült .. Mert hogy a. po
kolgép gyujtózsrnórfa <átnedvesedett, azértJacz
kót, a szakembert, nem lehet hibáztatni. ő llna
ga a legpokolibb jószándékkal megcsinált és ki
tervezett mindent. 

Ismerjük el, hogy Jaczkó Iván bormlnws 
müködése '3gyszMr e r eán./c iiányitotta az ösz
szesség figyelmét Jaezlcó Iván gyógyszerész 
volt és 'mi is gyógyszerészek 'Uagyunk. De amíg 
mi hiába küzdünk a gyógyszerészi terület ki
szélesitéséért, ö kiszélesitette.. Lássuk be, kar
tár saim, hogy nBin túlozzuk el a dolgot. Meny
nyit 'rnesterlcedünk, hogy égyáltalában észreve
gyenek bennünket. 

raczkó elérte. 
Felál.l az ügyész 'és azt mondia' Jaczkó' 

Iván gyógyszerész volt, tehát értett a vegysze: 
1 e/e '.készítéséhez. 

Ne rszépitsük a helyzetet Vallfulc be szé- -
qyenkezés nélkül nern .volt gyógyszerész,- aki
ben meg ne rezdidt volna valami belső hang er
re a megtíllapitásry, Igen, mi gyógysverészek 
vaayunk és értünk a vegyszerek készitéséhez .. 
A'mir e iolyan ré,qen várunk, azt egy szörnyü 
eset kapcsán végre az állurnügyésznek leellett ki
nyilvánitaniu. 

I g·az, hogy mi nem .igy képzeltük .. Mi >más
ként dolgozunk a népi demokrácia kíépítésén. 
De vá?fuk, hogy i!t 'tis - ott is 1elszólal valaki 
és felsorolja, hogy a {Jyóg11szerész, milyen tá-
voli területeken 'mUlcödhetik A mérgezett nyi. 
laslcer e.sztekkel 'dolgozó [J1JÓgyszerészekkel szem
ben - demokráciánk épitő viunkásai 

Alosztályi közlemények 
(Fol)(fatás) 

A kimosott. ih egek be1 akása.Jior minden egyes üve
get gondosan nézzünk tnCg, hogy niriCS··e közötte !repedt 
'a,gy törött iiveg. jEz iigen fontos, inert ha a recep4\-
1iusnak sok a dolga, erre nincs Jdeje ~s egy ilyen lyu
kas üveg sok hosszuságot okoz~ A berakott üvegek 
l)z-ájába megfelelő fa dugókat, vagJ ha ez nin~s, 
kis papirtölcsérelcet helyezzünk, hogy a. por behat.ását 
1negakadál~ozzuk A tár-a fi1ókjait minden reggel átnéz
..:ük, \hogy hincsen_e valanii defectus, tégely, doboz, 
tectura stb A, tégelyeket berakás előtt gondosan kitö
r üljük, a fedőt 'is A -dugókat mindig ktagyság (szerint a 
legkisebbet előre, a legnagyobbat ~-eghátrább helye_zzükl 
a. fiókba„ 'Gondosan 'ügyeljünk arra, hogy a fiókban 
lévő t'ekeszekben por/ ne h_almozó-dhasson feJ,. Ahol a- ke
ierö edények állnak, 'ezeket a rekeszeket. is mind:en hé
ten ki ·kell tisztitani Célszer-ti, ha papírlapot helyezünk 
bele, melyet időnként cserélünk \fla R fén1ieket szidollal 
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rj>ntgendiagnasztikában évek óta bevál; 1111 

Jodcholin . . 1nJ. 
és 

Jodcholin pulv. 
contrast anyagok 

ismét kaphatók 

Gyógyszertári eladási alapárak..:, 

150/o-os inj., oldat 
20 kcm·es a "'pullában 

1 0%-os inj. oldat 
40 kcm-es ampullában 

6 g·at tartalmazó 
üveg pulvis peroralis 

p 5.55 

p 6.57 

p 6.50 
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tisztitjuk és nen1 pasztával, akkol' a hé.zagokban bent
rekedt szidolt kö1ön1kefével k'ikeféljük és ig)' eltüntet
jük a száradás után megjelenő fehér .csikokat. A vizes 
edé'ny és poharak, melyek a betegek por·be\'evésére 
szolgálnak, ntindig tisztát~, legJenel{, Nem elég csak öb __ 
liteni, hanem minden egyes használa·t ütán fll kell tö
röln1i, hogy esetleg~s uj.,inyonu ne látszék l"ajta. Továbbá: 
a víz mindig ~riss IIt:gJen. _i\ 1násnapos vi.zet cseréJjük 
ki ügyeljünk arra is, hogy a. Jeceptáriusnak a fiókjá· 
ban 1nlndig tiszta ruha Hegyen 1Ha a patikában tartóz
J{odu-nk, piszkos köpeny ne Ieg~en !rajtunk Jla más 
nincs inkább \-essük le hzt. iAz üvegfalak (vitdn) és 
tükrÖk tisztaságára Üg)·eljünk, különösen nyáron, a 
lég~in\ázió ide,jén, naJlO'nta át kell törölni. \A yilágitó
testeken akkor se türjül< meg a ,l}OI't, mert használata,. 
kor :igen csun;\ a hatást. kelt„ Esté, a zárás után jelent_ 
kező betegekl<eE ne legyünk nyersek, inert ez nemcsak 
a patika, hanern a n1i érd·ekünk is Leg_) ünk velüK 
szetnben a legudvariasabbak s igy adjuk tudtukra, 
hogy már . r;-en1 anhatunk rendelkezésükre, ugyanakkor· 
hh:j-uk fel fig-yelmüket az inspekciós pat-ika cimére. 

(Folytatjuk) 

Kéizponti irada, üzem és rendelés 
VII., KIRALY.u. 67 1. 
Telefon : 421 :-926 

p L .J 

felvétel: 
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f lff'fHerési'ek Szövetkezete Kft. 
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6~8 A GYóGYSZERÉSZ. ----.a.m 
A növények egyéni és társadalmi élete 

(Növényélettani, kutatások ujabb eredményei 1.) 

A Gyógyszerésztudomónyi Társasóg f. hó 1·.fm tartott elóadó üléséb6L 

A földmüves einber, jóllehet iegész életében növé
nyekkel foglalkozik, nem has.ználja a „Növ-ény" szót, 
n1ert a növény, rnlint ~ 1 ö l é n y, .nen1 1oglalkozt<ttja 
a képzeletét. A gyern1ek is inkább a mOzgó, hangot adó 
áHatok í.r:ánt érdeklődik„ Pedig a növény_ rendk'ivül ér
dekes élőÍénJ: li.rli1ta'i tn-incs~nek, mégis tud mozogni és 
bh1..onyos éitelemben ére~ (pi min1óza). Táplálkozása 
meg €ppenséggel érdekes; szervetlen nyersanyagokat, 
.,a föld porát" -Szerl'essé, alakítja át. A -növény 1nintegy 
n1egeleveniti az élettelen an) agok világát \s/hidat !alkot 
!1Z állatok s az en1ber világa felé, mert ezek végered·
n~.ényhcn a llÖ\én) országból UJ e·rik testük é1iitőanyagát. 
A szerlet:enből a sze1'\esbe való átmerÍ.etelt a klorofill 

párhuzanws vágán;rokon ftltó ~onatsoroi:), s ilyerikor 
áiamlik a plazma, A hál6ziat közeit viz tölti ki; mely-:
ben sók iés oldható Rn;ragoh: sokasága rejlik: A sejt kL 
száradhat ugy, hogy protoplazmá\únak szerkezete nem 
roncs~lódik el, Ílyenkor az életkép'esség lappallgva hosz. 
szu [deig megmarad. HeI"bárium~ól kiselejtezett szárazM 
ság-türő növény a szemétdo'.n1hon feléledt! A berezowkai 
mannnut orrmánya nyálkahártyájáI"óF egy sugárgomha 
félét keltettek \életre Tőzegteiep in1élyéről kiásott, Sok~ 
száxé,es Nymphaea-rnagVak kiesiráztak - -A cs'iI"áZás„ 
nak különleges feltételei lehetnek A husos gyümölcsök
b:?n c.sirázásgátló hormon (blasztokolin) ,akadályozza\· 
meg a 1nagvak időelőtti. csírázását PI dljnnyelével Io-

biztositja, an1elry rok9na. a vérfestéknek, mert nlindl{et- csolt ma,,gvak a vizzel ~ocsoltakkal szemben !nem, vagy 
tőnek )ény-eges r,észe· a porphyrin_gyürü. A. ldoro:fillban csak t;okkaj_ későbben csiráznak. A gátló horn1ón __,per:." 
még egy 'l\{g-aton1. a vé:.rfestékben pedig Fe-atorn he- oxidmentes é~errel l{i is vonható a· gyü1nölcsléból Leg~ 
lyezk<Cdik el 'a gyürü közepén. A Jdorofill molekula pe- ismertebb növ~nyl hor1nón az a u x i n (növesztő)·, 
csétnyon1óra eiuiléke"Ltet, m.eJynek "feje" a porphyrin.. nielynek sokoldalu szerep Uutott, A növeke.désf. a2'által, 
rész, ~,n}efu" ped_i.g hz olajosan sürü phytol-alkohol. Az mozdUja elő, 'hogy n1eglazitja a sejtfal rnicelláit, igy a 
r:iöhb'i hidro.filiás, az: utóbbi' pedig lipofiliás, ennélfogva sejtfeszül.tség megn;rujthatj>f a falát s ia 4ézagok kör.é 
ugy helyezkedik el a klorofill a klol"oplasztumbau' l(szin- uj n1icellák ékelödhetnek Auxin-hatással kapcsolatos a .-
f estecskéhen), 1togy 1porph) rin-része a kloropllasztum fe- szár-ak felfelé, la gyökerek lefelé s a levelek fényfelé 
hé1je_rétege, p4ytol-része pedig a kloroplasz1u1n H- fordulása, továbbá a gJökérfejlesztés és a gJÜtnölcsök · 
poidaM1étege felé iránJ ul Tekintve, hogy a ldoroplasz- növPkcdése„ (A növényi hormónkutaté,s eg)~ik uttöröje, 
tumban fehérje. és :fipoida rétegek \által{oznak, ennél- Paiil Á„ l\legh .. l.943) A növények életében gáz· állapotu 
fogva a ldorofill-111olekulák szabályos rendben, mint honnónok i's szerepelnek, Az éredö 1 gyümölcs 1égköré,-
polcokon sorakozó pecsétnyomók, helJ-ezIH>:dnek \~l közöt_ ben e·tilén mutat.ható ki, amely meggyorsitja a !közelben 
tük .. Az acetonnal kioldott klorofill feltünően fluoreszkál . , , 
a fényt átalaldtja.; „ín /vitro" azonban 'nem irányitj~ lévő más gyümölcsOk érését is. Ezer·t nmn tanacsos ko"'., 
bele a fényener:g'iát abba a vegyi folyairnatba, nielyeit ~· rán iés lcés6n é,rő fajtákat együtt tárolni, va.Ia1nint a rak-

fotoszintézisnek, vagy a 'C02 asszimilációjának neve- tárh~.l~iségel{ben Világitógázt használni, hacsa:k nefil az 
;áink - A ldorofill ai1 assziptilációban ne1ncsak fény- ért's ineggyorsitásit ·a céhuµr. , 
elnyelő közegként szerepel, h~nem végJ'ile.g is tt·é,sztvesz 
a folyamatQan. (A klorofi1It uj~bban a; orvoslásban 
kezdik alkal:ina-zni isehg.~ógyitó ·~nJ·agként., azonki.vül a 
beigyógJ;ászatban is kisérleteznek v1ele.) - A C02-asz. 

A nöVényrészekbó1 kiáradó, vagy az esővel i.a- talaj_ , 

ba inosott termékek hozzájárulhatnak bizon:ros ~övény

együttesek álakulásához Pl. egyes gyomok !kedvezően 

szimiláció két kapcsolt szal{aszban megy végbe; az: •)lső hathak a buzára .. A tarack jelenléte n.Öt'eli a zab 1ter_-

csal{ a fénytől függő fotokén1iai szaka;;z, a n1iásodik pe- rnéshoz:amát, Petri-cSészében csiráztat.ott buza gyo'rsab-
dig csak a hőmérséklettől függő közönséges vegyi fo„ 
lyrunat; ezt felismerője után Blackn1an-féle szakasz~ 

nak mOndjuk A. növi.ny nn;ragtern1elése nem fokozódik, 
ha csak a fénylntenzitást növelem (hiába "etetik" a 
csfpI5gépet bőven, ha. lassan jár; \ne1l1J tern1el többet) és 
akkol' sem fokozódik a termelés, ha csak a hőmérsékle-. 

tet növeljük (hiába 1ár g:,l-orsan a csf1llőgép, ha ne"tn 
tömik eléggé). A fénJ és hő intenzitásának kellő össze
hangolásával é"S a levegő C02 tartaln1a növelésével, a 
nö,ény an~agtermelését_ sokszorosra fokozhatjuk„ A ko· 
hók C02-ját burgonyaföldehre rvezet.\·e, hatalmas terntés. 
növekedést !értek el! -- Az asszürniláeió forditottja. a 
léJekzés; en1Íek kapcsán az állat. és növényv'ilág bioló'
giai egJ ensulyt Jétesit, amelyet kicsinyben az ak\ árium 
élete szemléltet l:\. növén) ek „épitő" a7, állatok pedig 
„bontó" szervezetek - Minden életfolya1nat végered
tné-nyben a protoplaz1nához kötött Ez hálózatos alap·· 
i:;zerkezetü. lH.os:;;;zu fehérjeláncok futnak benne, mel)'ek 
ol<lalláncokkal a szotnszédokhoz h.apfsolódnak A:t oldal .. 
lillt-t t k fe[a7,lllásáv<1l a láncok elt-0lódhatnak (m~nt 

ban nő, ha kukorica és lasSabban nő, ha 1r-ozs van vele 

együtt a szürőpapiron A lmkoriica gyökeréből ered az 
a termék, amely serkentő a buzárá. A farka.sfüÍej meg-

gátolj' /a szólőt a ;virágzásban s igy a tez~éshozásban 
is, A.z üröm serkenti a nadra~ul:rát az ralkaloida . .t.enn.e~ 

lésben, a fehér mustár pedig '.igen erősen gátolja'... Bor.-

sos inentával társított n1aszlagban li:b, felére csökkent az 

alkaloida-tar talo1n. T-ölgJ é.s áfonya 1nem, de fenyő és 

áfonya szivesen tá1 sulnak A foltos biirök közelléte kái'"os__,. 

a gyöngyvhágra, A~ oksz-erü növényterm~ztésnek fi
.gyel>em·in,el k-ell lennie ezekre a fszinte megfoghat,at.Janul 

finom egy1násraha.tásokra. A növényt netn kénY"Szerit..

hetjük belf' bármil;\en eg)'·üttcsbe "\Tiszont „rokonszen... 

lelt" \és .,ellenszenveit" isnu'1·ve, ked\ezően irán~·ithat

juk f1:jlödését ~'s anyagtern1elés.t1 

A. GY6GYSZERÉSZ 

A gyógyszerpiac 
helyzete 

Az Ár- és Anyag~5cvatal sook&sos lli)vi 
gyógyám anlkétja f .. hó 20-áJ.1 az érdekelt mi
n1S'Ztériumok, a gyógyszertárfol~j<j:ono;sok \és a 
gyógyárn nagykeres!oeidők megbizottjai.nalli: 

. részvételével folyt ~e .. 
Mindjá~t ·előljárób:m megál!apitjuk, hogy 

a,z eddigi S'zükös jelentéseinket a mo;stani am
két örvendetes jmulása váltja fel. Daoára an
nllok, hogy a förint védelmében tett fartézke<l.B
sek között a klilföldr őll behozott gyógyszer 
alapanyagokra még mindig korlátozott meny
nyi~gji deviza. áll rendelkezésünkre, a inulthoo; 
képest e téren j1eienMs jáivulást látunk. 

Az a,Iita'lános világ\}iaci hglyzetet nagy: 
gyógyszmhiány jellemzi Különösen vona.bko'
zik ·ez az a.ntipyrntikumokra.. A kereslet ezzel 
sz1emlben óriási módon megnöv<Jkedett, s' éppen 
ezért nagy .kÖ'Iültekintést igénylő s a gyóg.Y'á;ru 
lrereskedelerrn réJgi Ö'8'1Jeköttetéseit igén.Y'be vevő 
munkálatokra vllon szükség. Ez maga után vonj~ 
azt, hogy sokszor hosszu .~előre Wőre a. beszer
zendő gyógyszerekért a; megfolelő ellenértéket 
be mell fizetni; Ehhez ilmpcsolódik a gyógyáru
keres!oedők az;on kérése, hogy a gyógyszeritára.k 
részére kiutal.t, zárolt loészitményeket minden 
gyógyszerftiá'r vegye igénJ11be .. 

A közi:smert benzinhirinym vitló. te[tintette~„ 
az alkoholhoz ha.sonlóa.n, uj benzinelos~ás, 
utalvárwozá:si renidszer fömnájába.n vált szük
ségessé Az elosztást a gyógyám nagykereske
dők vé1gzik; az Ornzágos E,gyesüleit és a Testü
let li:J,ervonásávaJL A 7-es ka.teg6riái'g havi 3, 
azon felül havi 4 liter lesz a kontil:JJgens Flbhől 
onként adóciik, hogy a kiutalt. benzin mennyi,sé
get ki,zárólag gyógyá;smti célra szaJbad felhasz
n1áJnri. 

Ugyanez a takad:kosság vonatlkozik a rfoi
nns olajra i» Ricinus termésünk, a. na.gy szá
razság miatt, jóval kevesebb, mint ll!z elmult 
"Sztendőkben volt A bevetett terület nagysága 
is sokkal kisebb volt a•z előzőknél. A köz<Jlj övő
ben r:endJelet fog megj.elenni, ame1y átmenetileg 
megtiltja. a ricinus ol,aj ;iJllatgiyógyá1lzatban 
\aló felhasználását. Addig is a l11gnagyobb fa
karé:Kosság tartaa1dó ibe. Itt említjük meg, ha 
vidéki KartJá,1 saink val,ahol bármWyen mennyi
Ségü eladatlan ricinus ma,qról szeTezneik tudo .. 
mást, lépjenek érintkezésbe az Ar- és Anyag
hivata.l {Budia.pest, II Fő-u ) olaj-o·sztályávaJl, 
ahol a beváltási árat és helyet közölni fogják 

Nem sakkal jobb a helyzet a többi olajok
nál sem, bár a gyógyászat célja.ha szolgáló okt
jat biztosirottá:k Uton van Olaszo1S2Jágból cca. 
3000 kg 01 Oliv'. 

Bntyr Cacao még mindig ritkaságszámba 
megy., Az ankét hosszasan foglalkozott egy 
standard pótszer e.Jőá!Htásával, amelyet rövide
sen piacra 11oznak Háti ánya, hogy kézzel nehe
z'lm gynrható, ezzel szemben géppel igen ,iól 
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MÖTSZIER ÁRLAP 
Érvényes 1947„ október hótól 

Sterilva1t.ta cel';:ttba csomagolva: 
5 10 25 50 100 2150 g'r. 

125 1.48 217 13412 41,82 8.96 

Nem sterilvatta la. minősé,gü. hófehé1: 
r; 10 25 50 100 250 WO lüOO gr. 

. .::.S6' -·.78 134 l,90 314 •6l7Z:-i~f32~-2Z.40-
PapirYatta. (csak három naigyE:ágban kapható) : 

~o - 100 250 gr 
123 168 3·14 

Steril gaze: 
' . 1/4 

196 
l•"'l::,2-~_ 1 ml. 
2.88 -4::;10 

Steril pólya: 
5/5 !5/16 

207 ) 2. 30 
Nem steril pólya: 

1.25 137 
Gyors kötözőpólya: 

5/6 
2.39 

5.18 
2. 76 

182 

5,é8 
2„8'5 

5 /!() 
3 22-

2 23 

Gypsz1tólJ a: 
fi/-8 5/llü 10/10 
3 42 _____ 3 99-------. 7.64 

Szülész,etl vatta 2.50 
Vasch1or id \ atta: 

5 

gr-·cr~ dobor.ban 

10 g!. 

480 

MEN'J'éjSZEKRÉNYEK 

13 50 

er-Ös faládában, elői1;t; szaln á11yos tartalom1nal: 

l, Ipa~i, kicsi, compl fe.lszie1relvP. 
1-20 sze1n\éh ig . 

11 Ip81i, közép~ co111pl felsze1 elve 
25-•8tJ silemélyrgi 

TII Ipari„ nagy·, compl fel:-;1-:el'elvP 
41i0-100 s%emé1Jig 

Szer.:nélyautóhoz kicsi 1 f'adobozbn1l 
Sze1uélyarutóhoz· kiicsí, fé1ndobozib~in 
Motoribiciklihez. zs<:1bben hordhutó 

Ft llG~ 

Ft 1'92-

Ft 29G' ·-
412-
621-

1 drb 792 

TÁLLYAI FADOBOZ kenöcshöz: 
10 20 30 40 50 100 gr. 

1428 1!588 18.45 22- 2;c.= 35~ Fi\: 
Fogcsevpfe:18ze1 e J,.;'s co111p 1 
Tyul;,szen(i:i:!t1ó teLsz:e.rc{\és con1pl 
Tyuk;,sze,mgyi.~rü , ördög'' 
Tyuksze1nta pasz ( S.aüc.v 1) 
J"Sd tiu'ktura felsz1::relé.s üv pálcás 

1 tzt 
1 k:v 

Jód tinktura fel~zer-elés ha.celH. cs::1, arus 
Kürö1nlaJ{k fel.sz, e('.sett-E:t, dobozban 
Szopó trp. Ü\eg're 

2 40 
2.•60 
6-
2-
2 50 
6-
2 60 

-.57 
1 20 Lulliz6 trp, csont ka1il:::á,,a1 

/ Pres.ser>vative saját csccr&tg-ol'ásu 1 dJ;tl -.75 
Prf;;.~er",~aitiv~ P11 ln1et as, Olla és Doilna 1 drb J' --
Irig tö1nlő 1 11iros, neh-Éz la 
Irig. tö~rilö, pi1a.'. 1 ec-:Ss Ia. 
Irig ganiitura 3 részes k .. !! 
Lázn1.é.1ö 111 gyar 
Láz1n{l!) mngyn1 o\ál:is 
Gonol rhea fecsk egyleti 
Gono.rrhea fic(:::sk. 2 üld k. g 
Gon-ol'rhea :Decsk. counJ] dobozban pohárral
Sl-emcs:o--ppentő pp.:yk·11i 
SZE':'.TICSf'IJP-"ntő g.Chnb-' f..g,ü 
S1..E.1ncsf ppr ntő g-Öni'b\ ó.gi,i p11i olábn:n 

5 iO 
4 60 
g 60 

10 7ü 
1120 

2 70 
4 50 
6.30 

-4ö 
-.56 
122 

KÖVESDI SÁNDOR, 
Budapest, V„, Bajcsy-Zsilins'fky-ut 22 

Telefon, 125,--~46 
számi 

1 
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HA l4ZT AKAROD. lwgy ez a lap é1 fed harcolion, fizess elii (Szaksc;ervezeted klpfára. 
HA. AZT AKAROD, hogy ,io11,okat vívjunk ki számodra, t6mopa.sd .szaksajtódat., HA AZT 
AKAROD, hogy lapunk m,ndig és niindenben megal/mvás nélkul nielletted ál!jón efaősorban 
te 1nondoskod1 életben nurradásáról 'EZ A LAP A T!ÉTEK 1! De 'íhizzétek nieg .. Mert csak d 
munkásság lapja védheti a dolgozók érdekeit 

lrnsználható. Tervbe vették az ismert 3-4 gr -
CM kész üres kupok gyárt:í:s·á1t is.. . 

Vattában és nagyobb 11u3retü pályákban, 
(8/10, 10/10) erős hiány érezhető, ugyanugy 
a steril kötszerek hármas csomagolásáho'z s1zük
séges papirme1111yiség. · különösen pergament, 
sem á!ll ke!Jő mértékben rendelkezésre Farost 
gyapotnál, egy cca 50 százalékos áreanelkedés
sel számolhatunk. 
. A PenJcillin és Streptoniycin hiányet, különösen 
az utolsó időkben, 2. gyógylkezelésben nagy zava
rokat ?koz. Köztudom>í;su, hogy a világviszony -
,Jatban is tapasztalható, megnövekedett szűk: 
ségletet nem tudták Me1égiteni Kétségtelen, 
hogy ·ez a gy&gyszerkillcs, amely már eddi1g is 
oly sok enföer é1etét mentette meg, ·egy bizo. 
nyos tezaur áWódási tendenciát mutat és a )a~ku
sok háztartásának házip.atilkájában gyakrmi 
foglal helyet „Ma j d ha s~ülrnég J.esz rá" alapon 
és •ezzel rengeteg kiesésrt okoznalk a gyógy:í
szatban. Ne1111 'bes·zélve arról, hogy am1g a 
gvögysz·eTiál·akba111 nin:os, vagy csa]{ 1alig k 1a1pha
tó, a zugf01galomban magas á,rnkon é1tékesi
tik H ozzá,i,árul a ,kieséshez méic az is, hogy 
amtg: év·ekkel ezelőtt az • indicilt l<ewlés:hez 
50·-100 .. 000 egy~ég elegel~dővolt, ma már a ha
sonló eseteknél hatszoros, sőt tiz:s:~er·es adago
kat haisználnak fel. A Penicillin bi':w!Jtság a 
kórházak és intézménvek igényeit elégíti ki, 
mert az a vélemény al1aiku[t ki, hogy e hely:eken 
körültekintő viz,~gálwti módszer'ekkel c:>alkis 
azon esetekben alkalmazzák, ahol feltétlenül i11-
dakolt Tájalmzásul megemlítjük, hogy f. év 
októl:;er havában 8, november 2o~áfrg 1 O mi]. 
J1iárd egység Plen'i.ciITJint hasznáJ,tunk fel A Pe-
11icDlin bizottság a Streptomy0int egyelőre a 
gyógyszertárak rész•ére nem 1e11gedélyezi mind
addig. míg megfelelő mennyi·ségü Streptornycin 
nem áll rendelkezésre, 

Alább felsoroljuk a gywkrnbban ha~:znált 
alapamyagok mai helv~etét. Az 1-d jelöltek azt 
jelentik, hogy az eddigi keretekihen rendelke
zésre állnak A 2-vel jelöltek bőeégesen és' a 
'-mal jelöUek ez.időszerint nem kaphatók, i1Jlető
leg beszerzésük folyamatban van 

Caribo 2 

Ohinin sók 1 (kevés) 
• Chloral hydrat r 

Chloroform 1 

Cocain, (mint eddig 1~2 gr ) 
Codein 2 

Collodium ' ( Aethe1 hiány miatt) 
Aether • 
Dig'talis ' 

Gelatin 2 

Glyceriin 1 

Hg sók 1 

Jód 2 

kwli 1 

KaL Hype1 mang 1 
„ sulfog. 1 

l'vJ:agn, oxid. 1 

Ar g nitI ic kevés 
protE!in (Ameúkai tabi 10% kötő· 

anyaig) „ 

Bals„ peruv. kevés 
Calc Hypophas • 

" lactic 1 

„ phosphor. 1 

Menthol ke1vé10 
Coffein 1 

Phenacetin 3 (Márciusban megindul a ha
zai gyá,r>tásl 

Morphin m. 2 

N a:tr. sali e.. 1 

„ jod,at kevés 
01.. Ricini kevés 
P·e1psü1 2 

Arnidopyrin, kevéS 
Pheno~phtal•ein 1 

Aceta:ni!id 1 

Acid acetylo sal. 1 

,, boric„ 1 

„ diaethylbarb, kevés 
„ phenyl1aethyl ba~b. s 
H salicyl 1 

„ tannic., kevés 
Anaesthesin és pótszer e 3 

Aethylmmphin 1 

Brómsók 1 

A trnpü1 ('a rendes l gr kiuta' ás) 
Azoph coff.. cilr i.c. 1 

Bism. sók 1 

Camphor 1 

LainoJin, kervés 
Vaselin 2 

Pap&veri11 1 

Theobromin 1 

Hinni szeretnénk, hogy a legkózelehbi be
számolón'kban a piac helyzete ,javulni fog 

M 

A GYóGYSZERÉSZ .. 

A hydrogeniónkoncentrác:ió jelentcSsége és annak meghatározása 
a gyakorló gyógyszerészet szempontjából 

(Az előadás lcivonata) 

A hydrogenionkoucenrtiiáció - .. n1i1nt a szó is kifejiB'
zj - a hy<lrogienionoik Juenn~ 1'ség1ét jelenti éspedig 1 
literben g-okban m-éi-re 

A' viz szobaihőmér:s:ék1eten hizon} o-s: kis miérté'k:ben 
e:ibomlik hyd:rogen1.. és hy<:hox:i-ff:-ionokra Ez a folyaimiat 
a.zonban rever·z,ibilis, rmI~rt az ionok egyrésze ismét 
Vlsszaa~akul disswciálatlan rmo1iekulá,::á 

HOH :;;=-> H + OH' 

Adott hőmiéT·siékleten az.on:ban .az elbomló molekiGC1:ík 
" szátrn,t meg~gyezik a \ Lsszaalal\.uló ionoik menny~ség ~

\Tel, tehát egyensulyi álI(apot köve:tlkez.ik ,,Pe„ Minrhogy 
a H„ mellett ugyanolyan mennyiségben kele~kezik OH', 
a viz. kéni.thatá"S:a el1mélei'1leg socrll1eges. 

Pontos méitésekkel n1ega11!apitotbák, hogy sz.ohuhó
mé.nsékl€ten 1 liter vizl}€JI1 1/10 OOO OOO ,g H „ keletke
zik. Ezt a tört ';"zámot hatványikitevőrvel is kifejer11ut _ 
jük: 1/107, va,gy 1m1isk!éipen lú-'7„ A hsdrogenlonikon
centi·áció kifejezéisiére általában a pH fok ha!sználato::; 
(a nJvidit;és a pondus Hyd'rng.ernii iS'Za\ akból ered), n1ely 
a hydr·ogenionok mennyi&égénl(-ik le'll12m.iki2\ZŐ előijellel ve1 t 

logaTitmus,a A fenti p<é11da es;etélbeinJ a pH ér téik 'i:; 
armei'ly a semleges pontot ,jelenti. 

Amennyiben ·a 1izh!2~. sa\aJt adunk (a savak h~dio~ 
geni0i!1J1 a és savmata{lék-ionra disszoci1álll!al\:) m·Etgnő\P:~c 

szlk n. hydlr·ogenranok mennyi1S'é\ge, igy kapjuk pl <l 

következő éJ'.·téket: 1;
1

1ouooo g. = lG-4 = 4 pH Ha 
viJSoont Iűgot adunk a vizhez, akkor cS!ökkent a H kon
centráció pl: 1~ = 9 pH. A hyd1·ogenionkoncenti·áció 
tehát a savasságg-al és· a lúgosság-ga1 kapcsol\ato:S' fo
galom 

A 7 pH a semileges pom.it, rettől lefelé v~rnniak a s'a
vas, fe'lfelé pedig a Júgos értékek. A no.r.~l sósav pH 
értéke 0, a O.in HCl = 1 pH, a 0 Oln HCl = 2 pH 
"1lb. A nNaOH pH foka 14, a O ~n.NaOH = 13 pH, 
~ 0.01.NaOH = 12 pH stb A gya1ko:t1l1atban e1·ősun, 

savianyu elntevezésSel jelöljük a 0-3 pH éri:Jéko.it, 4---<6 
gyengén e:avanyu, 7 semleges, 8--~10 gyengén lúgos ésl 
11-14 eiösen lúgos folyadékot jelent 

A hyd.rogienjonk-0nc-entrácló jelentöségiel a teTiméswt
tudományok csak:nem minde111 ágáiban igen nagy és fón-· 
tos!Sá;ga az ujabb ~tatások szerint egyre nQvekSzik 
J,g:y az emberi. a(Z ái]J1'ati, de a növényi szerVIE\7.etben 
m'rnd a S'ejtekben1 mind az egyes szervek müköd1ésBben 
~· a t.estnedvekíh2\D- is igen lényege._<:; a pH és enneik leg
kisebb változása is_ sulyos !ZftWi.11'.dkat -Okozhat A hor
monok. _en'Z'ymek hitáisa és .annak foka ugyancsajk szo

""' O.szclüggésben áll a pH-"al 
A gy6gys·zie?'észi gyako:r la:tba:n is jelent&5 sze.repe 

van a pH-nak, mind a készitmény.ek ieíliÖállitásábMl(, 
mill!l eltru,tfumkban ill hatásukban. Kisérletekkel meg„ 

á;llapitot-ták, -hogy az Extx. chinf.le fi"uid előálliit:á~nkoi 

a kir-0n6 fol~ adék optimán~s pH foka 1 5---->2!5, anü 
v.nnyit jelent, hogy az llyen foJ;y-ad-é-~kal lehet a kivo
nást leggyorsabban e1vég1:1Z-ni, Az anya!l'o~,s-khonatok 
e1őál1itásá1 a és elta1 tására von.atkozól'á:g vi•2;z_ont, a 4 pH 
a dé1sze1ü, ugyanis ebben az: -esetben vonható ld a Ueg_ 
több alkaloida és legkú;ebb az alkaloidák bon1Iása. A 
Cocain nov. hydro-chl'Oric. és :;i.z adrenalin, együtt:~ ol~ 

data rövidesen megsárgul. melegitéskoI pedig a bon1-· 
lás azonnal bekövetkezik; ha az ordat !SeIUlege~; Ellen
b 1n gyengén savatiyu köze;gben (31 pH} ~~ bo1nlás veszé
l~e- nélkül sterllezlbJe1t,jük„ A Formulae Normales eJő_ 

iiatai k!özöit több alkalomnw.11' iszel'epel, főkién:t alkaloidák 
jnjekciós oldatainak ké:;:;zitéseko1, az 0 Oüln s&sav 
(=3 pH), 1ne1t a~ igy elő:áJHitott oldat ll!f:.m \iáltozi.k 
Injukci6s készitmén,yek esetében azo:nbaJl igen f-ontm 
hogy ewk pH foka lehetőleg 1negeg)·-ező [egyen a vé1 
hydrogenionkoncenttá-ciójá,.al, amel~, - csekély inga
dozással - 7 4 pH, Az ilyenlrányban végz\f1tt vizs:gála
to:k_ azt mutatták, hogy „_ amennyiben semleges oldat 
bo(mLás nélkül nem Ii:.észithető (mint fent is 1áttuk) -
g).engén savan) u is lehet U'.Z 01da.t, azonban l1€g1fielj€J.io 
3 pH„ A tapasztalat sZlrn:int a szer1ezet jobban tü1i a 
g)'engén savanyu, m'int :a lúgos injckeiós fol) adiékot 
Ha,sonlóan a szemcseppek kém:ha.tá:sának is ineg keU 
egyeznie a k'örnny pH fo.koávrul (kb. 7.5 pH) A riéldálk 
fe'lisorolását ho·sszau lehetne 1nég folytatni 

A hydrogenion-kitJEJVŐ' (pH)---meghat:á:roziását végez
hetjük elekt1 o~os ké$zülék segitségével potencio-metiL 
áisan, a·~·nielly{~l :a - S".dnes olda.tok _pH foka is ineghatá
roziható vagy színtelen olldruaok esJEttébeu indikátorolkikal. 
Minthogy POterncio1neter il1lem áll a gyógysze1·é·s·z i en

delkezésére, i,rt osaik az ind[káitorokk,al el\ége?JhE1tö plI 
n1é1és lén~1~igét i.smerftetjük 

Iismeretes
1 

hogy a sav- rét;;· lúgmérésekhez használa-· 
tos indiJkátorok szinátütése ne·m pontoo:an a semleges 
k,ö·zie.gben megy végbe, hanem 1e1gy _egy meghatározott 
pH értié!ken. I1gy p1 a methylnai·a:ncs szlnváil.toz:ás:i. 
3.1------4 4 pH között történik meg. A methylvörös 4 2 és 
6 3, a pheniol'phta.lein pedig 8.2 é.s 1-0,0 pH fok között 
\·áltoziatja a szinét il~1 szlneződlk. Egé:sz.eru durván n1á1 
ezzEll a három, a Gyógyszerk;önyvben is :Sze1-eplő imdi
káto1ral is megál[apithatiuk a hyditogenion··kitevőt oly· 
módon, hogy 5 kcm. viz,sgálandó foly.adékhoz adunk 1 
csepp indiikátort és :neg:figyeIJjük a: há101n ind'ikátol11 al 
külön-külön kapültt sz'mt 

Termész;etesen poTutosalbb lesz a viz,sgálatunk ak·· 
ko1, ha a iuost emlitett három indil{áto1t rnég másokkal 
ki~gé'b·zitViE, lndikált-01-·sorozattall v-égez~k a vLZ!gálatot. 
Schulek p1oft>sszo1 10 indikátorból álUtott össoo. indi
kátoI.sol'ozar.ot, aine1ynek s<·ii:itségével 12, és 12„l pH 

:.~!~!'~~~~! fuuaitnn forte .e ••••• ,, __________ _ .. ~a~~~tó 1 
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fokok között hatá1oz.hatjuk ni-eg a hJdiogen~.kilie\Ől A 
\'izsgá:J;at ~nódjtt az, hog~ a \'izegálandó folyadékhól 10 
drb. ké1ncső 111indegyikébe eg~renként 5-5 kcn1.-t :öu
i.ünk és- az indikátorokiból egymás utái1 -minden kém" 
csőbe' 1-1 cseppet teszfu'l!k .. A :)rapo:t-t -·:;z.ineződéSBklből, 
figyelernbevéve az egyes indikátor-dk sztnváiltozá:sának 
megfelelő pH fokot, meg.állapithatjuk ,a hydrogenlon-

kitevőt. 

Indkátot-sorozat a pH meghatározására Schulek szerint. 

Indikátor! Az indikátor ..szin.e: pH, hrut!á.rok: 

'I'h.~ 1no1kék piro~árga 12-28 

'Iiopeolin \· öx:ös-·~árga L3-3,2 

Mcthy lna1 aríc~ \'örös-sár:ga 3 1'--4 4 

Bro'l'llla t·solzöid sárga--kék 3, 8--5 4 

P.TethYlvörqs vör:ö1s-sfil ga 4.2--6 3 

Bxulllthyn1ol1kéfk, sárga-kék 6.0-·76 

Phenolvö1ös sárga-vörös 6,8-84 

PJ1enolphtalein szintelen-.YÖ1'Ö.s 8,2-10 0 

Thymolphtalein sz"in;teleu-kék 9,S-11l5 

Alizar'1ns.ár.ga s.á:ria-viöt·ös 101-12 l 

Növelhetjük a pH meghaiJároz-á~s pontosságát, h<~ 
az indlk.átor1al inegfa-,tett 01ldat szinét ösSve!llasonl~tju1.k 
ugyanannak az indfklátor:naik u .. n,. to:!llpitó- (puffer-) 
oldatban kapci~t szinével. A pud:fer-oQdJatok hydrolytiku
San bo.mló sókból kész.ülnek, tehát erős sarvnlmak gyen .. 
ge bázisokkal, vagy eJ}enkeZÖleg: erős bázi1so;kriÚok 
gy;c.1nge sa\·alclcal képezet sók oldata'1. (Pl. ootriwnphos
phat, ainn1pniumchllorid stl>.) Alkalm·as előiratok segit
pégé:•el 0 1 pH foikonkint e-n1elkedő puffe1-oldat soroza·· 
tot készithetünk, I;Ia ~ n1e·gfel•ellŐ' k<likáto1·1al".·szürezett 
vizsgálandó o1dat szinét ös.szehasonlitjruk ugyanazzal a::r. 
indikátorral n1egfest~tt pufferoldat-sorOzat szinével, 
aik.k-01 a rneg.Elgyezó szin 1alapján 0.1 pH. folmyi ponrtos

sággal kapjuk meg a kere5ett hydr·ogenion-ldtevöt 
Niéhiány i;ndikáito1ral kén~csÖiben1 minden egyéb fel

szerelés vagy k:és1zülék ué~lk:ül, tcllát eg%·re.tü m16don 
.u:~ghatározha:tjuk a hydro~niónkoncentrációt, Ha
sonló 

1
e:iöirato:kat találunk az uj~bban megje1Etrtt külföJi_ 

di gyógyszerkönyvekben iS a pH meghatározá;s.ára„ Jg,\ 
a fr8.ncia és az· 11947-beni megjelent XIII amérikai 
gyógyszerkön~ v is al f1ant Qcir·t eljáráshoz has1-0~ó mó
dÜ-n, indikát.or puff1erolda1t-sorozattal hatá.1 oztatj-áik meg 

u pH fokot -- \ Egyes gyárak u„ n, univerzálindi~áto.rokat homak: 

,,__ forgalomba·, 1neilyek több, a]kalmasan mie:gv;álais1z.tott in. 
dikátor -kev~'r ékei és :;. mellékelt szinskála segitségiéveL 
közvetlenül leolvasható hiz.o:nsos pH határok között a 
hydroge:rúonkoucientráció. A pH meghatározására unL 
ve:r.sálindlkátorr-al átttatott papir is 1hasz1~latos·. 

A HelligB-rendszerU késvüliékben a vizsgálandó ol ~ 
uathoz megfelelő . indikátort cseppentve a KU.pott s;Zijpn:el~ 
üvt g szinskálához val6 hasonlitásávail kapjuk meg 1l 

pH., értéket 
Az egyszinü indikáto1ok (pl. phenolbhtnlein, nitro-

pherío1) szlnmélysége a1·.ányos ;;;,z oldat hydr.og.(lnion· 

koncentrációjáv.al és Bnnek alapján kolorirnéterben, Te-

1atii;· vagy ~bszolut kol-ori1met1iás viz-sgá1'.rurtal megha

tározhat5 a hj: dr_cige.nion-kitevö 
Dr, Kedvessy Gyöl'llJ / 

GrósrszGrészi problémik ••• 
„.A. :G.~ógyszci.ész·', l.ezt itt núndjárt sze.gez·zük le, a 

Ezakszer,·ezet hivatalos lapja. azaz a birtokon ki\'üliek 
érdekvédelmét látja el, illetv;'kellene ellátllia. E megál
l'apítás ~ továbbiak folyarnán fontos, illetve fontos ezt 
ldhangsuiyozni $orbát kolléga „Gyógyszerész'i problé-
tnák „" irásában Geirtak problémák, de nelro az ösz_ 
szes gyógjszerészeb: első1·angu megoldást -wáró problé~ 
n1a1. Eiek az ottan leirtak1 lehetnek munkaközbeil ké-
nl elmetlen n1on1entumok, !lehetnek gazdaságilag hát.rá-· 
nJ osak. tnint ahogy azok is, de azok mellett a, nagy és 
évtizedes problén1ák mellett alig-alig ierttlité.sreméltók 
ForháÍ: kolléga 7 pontos problén:íái ln.Cllé sza.bad leg'yen 
8Zer-ényen letienni a doigozók lés ,munkavállalók problé_ 
ináit is

1 
t i. F.orbá·t kolléga 7 pontja csak a birtokoln-· 

belüliek problémái, 
1 A munli.:anélküliek \kérdésének gyoú; n1egoldá·· 

!'lánál még kényszer alkalmaz'ásától - se1n kell vissza-·· 
riadni,. t. i,. a gyógJ:szeré.s,zpálJ„a minduyáj~ké, igy 
mindnyájunk számára kelr, hogy kenyeret adjon. 

2 .. Korpótlékos pénztár })'evezeté,se, hogy öreg kollé-· 

gák ne maradjanak állás nélkül, 
3„ A nyugdijintézet ~nteginditásáért nlinden erö~ 

azonnal imozgósítani kell és arra dinamikusan 1reálnenni„ 
4 Özlegyek rés árvák. ügyét a Gyóján heresztül in-

tézménJ esen biztosi.tani, 
5„ i)dülő és az aggob: ré.szére otthon lét.esítése. Ez.t 

szakszervezetünk hibázta el, erre mód és alkalom pia-

gyon is sok lett volna„ . 
6 Diákotthon ~étesitése és annak ellátá!sa a sok-sok 

glóglszerészpalota egyikében. 
7. GyógyáruuagJ kereskedés létesitése szövetlcezéti 

alapon, saját magunk lássuk iel 1nagunkat áruval~ sok~ 
sok kolléga itt kenyeret ltalálna, é$ az idegen töket kÍ~ 
kapcsolnánk gazdasáii életünkbó'1 

8. önálló gyógysz·erészosztály retesit~se a 111íniszté_ 
rirutnbani 'gyakorló gyógyszerész vezetésével 

9 El l~ell dö.11teni v-égre, ntert most már itt az 
ideje, egy országo's összejövetelen, hogy mérre rnenjijnk: 
koncesszió, sza.badipar \'agy államositás felé, inert ezt 
az 

1
élet ';eléibb-utóbb követt(lően \felveti És ha döntöttünk, 

nti gJóg-yszerészek;- ugJ azt \a for1nát kiépiteni 
10 Háborus ká1·okat szenvedett gyógysze1táiak; ha 

czeh: ma iniil<ödnek ~s. olJan hiányos áru és felszerelés~· 
sel \;annal..: ellátva, hogy feltétlenül valami· forn1ában 
tneg kell~ bog} oldjuk problémájukat. 

11. Ha n,en1 is kimondottan gyógyszerészi kérdés-,,_ 
de érint bennünket is: hasonlóan a !;zénbán~ák1 bankok 
és nehéz vasipar állam~s'itásához. az állatn közegészség: 
iigJ i érdek~ből la gyógJ szer\'egyipari váilalat-Okat is ál
tamositani kell 'Éspedig azért, mert az állattlll léte és 
fejlődése k é t p i 11 é r e n nyugszik, az anyagiakon 
és az egészsegugyön És ha 1nindezeket megoldottuk, 
hozzáfoghatunk pályánk tudományos 11.livójának eni.elésé_ 
hez, de sajnos nü ezt megforclitOttuk és hátulr·ól kezd~ 
tük. Fejlődés niinden vonalon '(:sak ott 'Van és lehet~ 
ahol szociális biztonság van .. 

Ezek a gyógyszerészprobléhn.ák, ~Persze ide1 !~ prob
I€1nák inegoldására _egéSz emberek kellenek, határozott 
és biztos eszü és jogi érzékj;.el l'endellieZŐ agilis kollé
gák \S főleg akarnii tudni kell és n1egtalálni az utat a ,_ 
ke:zdemép.Jez-éshez. Gyógyszerészi problémák, megoldatla_ 
nok ezek. s ha így haladunk, mint ·az utolsó két év alatt, 
soha neu1 lesznek n1ego!d,·a, FóNYAU ENDR}!;; 

' ' 

A trtóGYSZEltES~ 

Egyetlen tudományos folyóir'l!tunk, a Ma,
gyar Gyógyszerésztudományí Társaság Értesi
tőie, Iitkán jelenik meg: ebben az évben ösaze.., 
sen három alkalommal lmrMt ki a nyomdából 
Az október 1-i keltezésű 5,---6 száma a szokott 
g·azdag kiállitásban publikálja az értékes köz
leményeket Bevezetőül -Mozsonyi professzOT 
U<lvöz:li ",. Gyógyawrésztudonuinyi TáJrsaság 
tagjai nevében Lipták PáÍ egyetemi ny., r, ta-

'·' nárt, a Tár saság je!lenlegi clnökét., hosszu · időn 
át főtitkárát, egyik megailapitóját és alapitása" 
óta leglel11"esebb, legfáradhatatlanabb irányító

ját 
Az Értesitőben két elő1adást olvasunk, aime'-

lyek a :Magyar Gyógyszerésztuélományi TáJrsa
ság üléooin hangzottak el Dr E1dey-Gruz Ti-
bor világosan és érthetően megmagyarázza, 
hogy mi.tért . van a gyógyszerészneik szüksége fic 
zikai~kémiai ismerntekr·e, ,,Ezek nemcsalk a pre· 
prurativ munkában igM haS?;nosa:k, hanem elen
gedhetetlenek a korszerü ana~ut]kai munkában 
is", - mutat rá Erdey-Gruz professzor, ma.Jd 
s-orra v,esz1i azokruti a fontosabb fizikai-kémia] 
módszer,eket, amelyekkel a gyógyszerésznek el
méletileg éS' haikorlatiliag meg kell ismerked
nie .. ' Emeljünk ki ezek közül néhánJ"at: pHcmé
rés, elektr'ogravfanetria, cukor-oldatok kon
centrációjánruk po!imetri1ás megha.tározá;sa" 
M1indewik J;l12. már eilyan gyalwdati feladaitok, 
melyekkel ,a gyógyszern~s,,;, különösen gyár~ 
•r-agy labo-ríatóriumi praúsban, lépten-nyomOIJl 
szemibekerüllíet, 
Dr Mödlíng1er Gusztáv prof Iiz életritmus-vizs

gálatok gyógyászati jelentőségéről tartott igen 
nagy érdeldődést keltett előadást Itt csak a 
hatalmas témakört felölellÖ 1tuélomám.yo1s dolgo
zat egy megállapitását szeretném kiemelni: 3lZ 

egyes -uürigyek hormontermelése, hasonlóan az 
álla.tok éS az ember rtőbbi éil.eti'unkciúj;á,hoz, bi
:wnyos periódusok szier int éri el a maximumot. 
A gyógyszerésznek, al<li e"&•Ueg sziervkivonatok 
készítésével is foglalkozik, gyakorlati. értéket 
jelent tehát az életritmus i'smerete 

Vas el' fi H · ·· kg 8.,85 Ft 
/ 

tn, av. ung. "-- d'b 15620 
. btto 20 kg, netto 17 kg hor o en 11 

netto 50 kg faleme:iho1dóPo.n 460 -
11 

- nQtto 100 kg fro fto 890 11 

ADELAN kitünő lonolinpótió , kg 35.40 ,, 
netto 10-_kg hordóban 363 

F brlcl2.0--h kg (net -1 ') hordóban fro~fro 617 • 
11 

otmo e yd. solut 4001 kg 7.50 ,, 
5 kg demizsonba~0 - 49 - rr 

0 
10 kg ,, 96 - " 

leum. fe:enicuti l.a incl.' üveg 100 gr 72 ·- ,, 

0 
. 250 9' 179"- u 

leum anisi , 100 gr 7·2.-
0leum lav~ndulae- ver~'m : 100 gr 79.-

Decemberi sz6llitásra e_lójegye%~ető: 
Aether depur Ph H IV \kg 98„-. „ 

2 3 s 7 kg 

si;emélyesen demizsonnal 204 358. - 710 _ Ft 
k~nnával vosuton frO··fro 420„ -· 770' .:.. Ft 

Szállitás az ös-s:zegnek a 32.691 számu <tsekkszámlóra 
való beküldésE' után vO:gy -utánvéttel 

LIGETI GÉZA D R.. 
gyógyáru· és vegysxernagykereskedő 

Budapest, IX, Tompa-u 12„ T.,: 13'5-041 1 

és megoldásának gyógyszerészi tudományunk 
mai állásában különös~n nagy a jelentősége, 

Az O. K' I hirvartalos comprimatákat 
vlizsgáló módszereit ismeI\teti dr Rózsa páJ ad
junktus, A sz·eMemoo, könny® keresztülvihető 
vizsgálatokat a iyógyszerész gyorsan el1sa,Játit
hatja .. Dr Rózsa közl,oménye péitolja azt a hi
ányt, amely gyógyszerkanyviinkben a tabletták 
vizsgálatával kapc:solatban mutatkozi~., 

Dr Végh Antal intézeti banáJr és Dr,. Ko„ 
vács László tanulmányt közöl hypophosphitek 
meghatározó módszer einAk összehasonlitásár ól. 
A S2lerzök által kidolgozott két uj bromatomet
riás ,eljár ás ponto'sabb az eddigi Jodometr iáS 
és permanganometriás módazereknéL 

Zsirdk és kenőcsök viztartahnanáik m<igha
tározásról közöl egy uj eljárást, Dr. J{ed!vessy 
György egyetemi magántanár és Dr. Szilágyi 
Triiger László A m&dsze,r lényege: a kenőcsben 
jelenlévő viz,et cuprisulfátta:l adszorbeáltatjá1' 
és az adszorbens sulygyarnpo(]ását mérik Az 
uj módszer pontossága 1 százalékon belül van. 

A tartalmas gzámot Dr Kedvessy és Dr. 
Némedy gyakor'1ati kérdésekre adott fe1eletei 
és a legu.i abib külföldi i1rodalomról táj é!koztató 
bőségeS referátumanyag egé:sz,iti ki, 

• ,Az Értesitő-€!Zlltúal öt önálJ.ó értekezést kö
zöl Bálint Anna gyógyszeJlészdaktori ér.tekezéae 
a solanaeeák és néhánv más hivatalos levéldrog 
porának azonosságii és tisztasálii vizsgálataivll!l 
foglalkozik„, Bá.lint Anna modern módszer~el 
keresztülvitt vizsgálatai fatékes el'e<l:ményekkel 
gazdagitják gyógyszerismereti irodalmunkat 

Dr. Vitéz István egyetemi magántanár elő
z€1teS közleményben számol be egy általa, előM~ 
litott univerzális baiktériumtáptalajróL A prob
léma régen foglalkoztatja a bakterfológusok31t , 

Az Értesitő u.i számával kapcsoíatban fel
hivjuk olvasóink figyelmét arra, hogy a Ma
gy~r Gyógyszerész,tudcmányi Társaság tag~ ai 
ezt a folyóiratot ingyenes tagilletm~nykent 
kapják, Kartársaink, akik a nagymnltu egyesü
let tudomá11yos müködését támogatják~ az . Jj;r -
tesitővel bőséges elíenéltéket kapnak (Lep7unk 
a Gyógyszerészt·udom.ányi Tá1 saság tagjai so· 
1·ába,.!) Dr. T, P, 

1 
1 

1 
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Az immunitásir61 
lrta : DR. RÉV KÁROLY 

I 

Mái az ókol'i 01vosoik. megfigyelték a járványok: 
trujedésével kapcsolatb-an, hog:y· mind a.z emberek

1 
n1~nd 

az w1:1:atok különböző fer.tőz;á~el .szei:rJJb~n különböz5ké_ 
pen vlselkedn~; ol) anok, a!kik a megh:::ltegedésen egy .. 
szer ariá.1· átestek, a fe1tőz·éssel S'.Ziffinben e1~enállóvá, 
ftzaz inuilu1nissá \ áltak. Állítólag a régi kinaiak nemcsak 
hogy isrne.rték ezt, hanem g:yak.orlati11ag f:ell.1 is !hUJsznál-· 
ták, Enyh1éhb le-fol~ ásu hinJl:őveil fe1 töztélk. me:g magu

kilt, hogy a sul.~·o·,.;abbal sze1~1ihen ellenálló~á váljanak 
Régi f~lit~gyziések bizonyitják, hogy T-ör\Ökorsz·ágban: a 
X·VII .században is alkahnfJz:ták ezt a módszert Lady 
l\Iontague, aiki a töröko'tszági angol konzul felesége 
\ oli. n'8pszerüs;tette ezt a :m.-Odsz:En:.t Anglj.á;ban Érdek1~s 

itt i1L' gjeg) ez·ni1 hogy az Angliában elsőnek beo~tott. 

egyén Lady Montague leá<n,)a \Olt. Enne.k a 1nódsz.e1·_ 
lli:!k a so·k hátrányai köz.ül a Qegsul) o·.::.abb k.Övtltkez~né

ll) e az vollt:, !hogy sohasem leihet.ett tudni, m~ko1 válik: 
az f'nyhe 1etoly,ásu l{imlő sulyossá NagyjelentŐ1~.égü volt 
J,enner megfigyelése: Lt:henésZ!ek, akik, a li:ehiéúhimlővef 

fertőz·Ődtek. nem fie1tövődteik embe1i him~Ő·'\"el, Ezzel 
sike1üÚ a himHőoltás celőbb emlitEttt legnagyobb hátirá
n,Sát ili:iküszöbölnL Az im1nullii.tástan OOrténetébe-„ni foil.'-
1 ada.1niirnak Sí.Jáimitottak Pasteur n1egfig} e1ése1 és ikuta .. 
tásai Pa.steur első megfig;i,.e11€sei a tyukkolerával kap
c:-;-0Jato~ak„ Ennek 1Ell.rüzdésé1e sikerült egy oUtási eljtá-
1iást k:dolgoznia Nem sokkal k:ésöhb a lépfene és ve
szrett~ég elU€ni oltóanyagok tettélk n1evét hiJ essié Beh_ 
a. ing és Ehrlich hosszu ~s szívós 1nuJ:1.1kássá:gának g~ 1Ü

eniöJcse voJit a diftéria és iletannisz ellen1i 1sz.érum Il~:/n 

előzmények után a fertőzés leküzdése !hatalmas fej.Jő~ 

dé.-;nek 'indult l\1a mint külön tudományá,g sze1 e.pel, s 
mint a gyógysze1ipar1l!ak egyiik ágia, nagyon Sük e1n:h:tt:t 
foglalk@tat„ 

Az in1~unitás többf-?le forniá:ját ismerjük: 
v~nnwk megbetegedésell, melyek csaik az embe1111e 

f('l tőzÖl{: ·állati a nem Pl kankó, yiéxbaj, ]2p1a stb 
lJgyanez á!ll ford'itva is (pl. tyullkolera). EbheIJJ az 
eset1ben ~.a.i-in~llnunitásról beszélünk E.z, a fa.jimmun1táR 
az (~gyes .eniberfajták közt i1s· fcltaláilható, pl, a nége1 
hajlamosabb a tuberculosis1a. n feihé·r 12unber a siáirga_ 
láz1a 

BeS!z!éJUnik még veleszületett intmunLtásról is 1Vliég
fügye1ték, !hog) az emberi élet els.Ő !lr6n.a,.pjaliban iitkán 
fordul elő a diftéria vagy a, tifusz. E·zit a megfigyeliéS.t 
Efil-lich kib'é1lete· 1is alátá·masztja., ő a ricinUSll.lj.'.lg egyik 
rnéigE}S ki'\"onatát, ,terhes 1egerekibe oltotta és lkil~:r~1tatta, 
hogy az ujszülött egerek rici,nm4· szemben immunis:aikká 
váltak. 

Az immunitástrun.1 szempontjából legfontosabb a 
szerzett i1nmunitás. A mai orvostud°'~ány ezt igJndkszik 
elé111i A s·zerzett immunitás alatt a ,SZ"-'1'.Vp;zet ajz.on 
állapotát é:rt.ü.k. midőn biz;oniyo5 f;e11tő.zlésen átesve, 
ujabb fertőzéssel szemben ellenáHóvá válik Eoos~ 
inestersé.ges előidéziését inunrunizáJásnak hi-v;juk Ennek 
két to.nh.áját kUlónbóztetjük. ~eg-: aktiv- és passh' 

iuununisálás„ Akti\ inunUJl1.izálásról akkor beszélünk, ha 
a 5·ze1 vezet v-édek,ező l:Yt:1rendezését eliö'lt \agy ~egyengL 
! , tt kó1·okozók:kal llnn1unan~ agok képz.éséi e kén:yszierit
jjik A baktérit:rm elöl6:Sét. többfélek-épen végez,h,~t,jük 

pl bacté"1iu111okut i.G e fokon fe1. órán keresztül heyit-

jük Az életkép:iss:égük (viru1entiajwk) gse-ngítését 
ugwa,ncsak sokfélekiépen 1esz'köZ:ö:llhetjük: pl mesterségf'S 
táptalajon történő tenyész.tb:sel. Passiv i:ninunisáláisi·ól

akko1 beszélünk, ha a! kész iinrn:unanyagot visszük a 

s·ze1 veY .. etbe, amely:et ugy lkészitJ::nek- hogy állratokat pl 

lovat, ihosszu iclőn keresztül aktiv i~unisá!l!nak, va~y:i~. 
p'l. diphtería yagy tetanu.s toxinnal (mé'rieggel) fertőz-· 
nek majd vérét lecsapolják A vé1L.>(lvadJékot a vérbŐ1 

1 eltávolítva. vi•.::.-sziama1ad :a: vé1 :sz:éruma
1 

am::Uy nagy 
(:;,mennyiségben tartalroa:zza., ebben az esetben a diphte_ 
tia toxín e11leni imn1unansn1got *) Aktiv immunisálásri.ál 
'acciniát (azaz elalt vagy Jegyiengített kórokozókat), a 
passiv immrunirsálásnál szmumot alikalmazunk. A paS:Siv 
immunisá.11ásnak nagy előnye, hogy a szurvezet egssz~r
re naigy merunyiségiben és a{Zonnal jut immunanyagih:oz, 
hátránya viszont az, hogy ennelk hatása uéhánj, napon 
belül el1n1u1Jlik, iuivel a sz,e1 vezre>t azt kivállasztja„ Az ak,.. 
ti' iinmunitásn1aJ.;: a.z, előn) e, hogy miyel a sz:e11Vezet ·az 
iu1.1nunan:i a,gok1~t maga képezi, az immunitása hóna
pokig, ·sőt -évekig eltart Hátiránya :azonba;n az, .hogy az 
innnunitá:s kifejlődéséhez hosszahb idő szÜJkség;es, Az 
elllion<lottak 'alnpján vi1lágos-s1á ' 1álik, ho,gy mikor a:1kal-
1nazurn:k akt1v és nlJÍ.ko1 passh imu1UinIBálá:st '"A pas.5iv 
inun:uni1s:álást -- az.az szé1 umot - a n1ár fei tőzöt.t 
e.g~ én.nr:1k k.r~1n adnunk, p[, <liph.tetia, teta:nus. Aktiv im~ 
n1unisálást - azaz· vaccinát - a bei.leig.ség megelö1zlési~ül 
ke:1l allkcalmazn1/nik, pl typhUB'

1 
Chdllera~ himlő, __ stb. (•l

Jenj oltások. Esetleg a hosszabb }'appangási idöV'e1 hiió 
1neg:betegedéseknél is alkaln1az1hart;u'l]k aktiv im.rn;uinJsá-· 
l1ást, pl veszettségnél 

Az eddig elmondottakbnn az ·Olva·só sok-at hi:~11lott 
az· i~nmun1amyagok161. Az olrvais6 öDJkiént veti fel a ké1-
Uést, hogy sik!'.~·rült-e ezeket, valahogy lki.illututui Pfieif_ 
fe1nek s:ike1ült hnmunanyaggal a balktériunlfeloldást 
szern1liélhetöv·é tenni: ~ne1y immunanyagokat lJakteiioJy .. 
sinn-!:"lc neV1eznek Pieiffier ik>isié:riete albban állt hogy 
t.e1]ige1 i malacot choJ1~1ra kó1 okoz'Óval oltott be, ;zaz a.k- .. 
tiv i~muni.sáltai, nraj.d bizonyos idő mulva enrnek ~ 
rumát chole1a vib1iokk.a,l -ös.s'zehozta, mel~ek ennek h,a_, 

tására feJ.oldódtak /\.z imniunanyagok egy •másiik cso
portj.át képezilk az agglutin1inek. Ha pl nyolcadik IÍapos 

tsrűri.ishot1eg sz:é1umát t.) phU1Sbaikteriumok suspell'1:>iojáva.1 
össze:hozorn, akko1 a V1é1 sz·é;ruu1 lejgész ~:nmgas hiiítás 

mellett is (1:1000, 1:1800), 1azi eddig egyenletes bwkte-
1 iumelos·zlású 'opailisáló folyadékból turó:s e~apadélc 
válik ki A bacte1 ium eron kicsapását a·z agglutúninek 
okozzák.**) Az a'gglutinationruk 1.ma nagy j.elentö'séige 

vrun az orvostudományban, miV1el egy1:t; megbeWgedré~ 

seknél egyedül a v.ér agg1ur.inatios vizsgálartiáfból 
(typhus, killönbözB paratsJ}hus csoportok, vagy Bitng· 

kó1·, stb.) a diagn0'61's sok esetbffll, felállítható Másr€.sz.i1 
nagy jelentősége van az agiglutinationa:k al bakteriolo
giában, mivel' sok .esetben csak .ez az egyréld'lili lehet.ö
ség az eg,yébként a1ak1a és nng}ságra egyf,cnmának 
látszó bakte1 iuinok difff>renti-áilásá1a I-In' J.ó f...redetü fe
hérjét nyulba "ag.~ tenw.-.ri ina_lacba oltjuk. nkkor bizo„ 

•)A sz-él'urn, kevés konZ1'3rV'álószer hozzáa<l·á·sával, 
pl phen0-l)) ke1ül fo1galon1ba 

**) A- fol) a.matot ·\':.naigát agi:lutinátionak hivjuk 

''·:<,,: .~yos idő 1elteltévzll' a nyuJ vagJ a te.11ge·Ii malac V1é1-

~sz.é'rU!ma a Jó ere(Uetü feh:ér jé:t finom os~a.pa<l:ék a)lakjá_ 

baITT- kicsapja '3JZ. dldatból. Ezt :az immunányagot praeci
pítinnek, a folyamatot pedig praecipitationak hivjuk 
J pr'aecipitationak nagyon 111agy jelentős:ége yan ne.->n-· 
csak -az. orvmtudományiban és a törvénysz'~ 01 vos\to:tTu" 

ball, hanem alz ipal1barn is Ha pl, felmerül a k:érdés, 
'b.-Ogy 1e.gy Viérfo:lt embei:i va.ITT' állati eDedetü·.e, vagy a 
külbásro1u Jóból vagy se1 tésbőil lkészrült_e, esetleg a 
k'é1déses lbőr n1ilyf".n ·állatból szá1·mazik, ugy ezt a 
.praecipitatios reaktioval IT€iliet az előbbiek ~~apján ki~ 
mutattni' *) Ha biI ka VÖl'ÖSVé.r testet ~gerl lllfl laoba 
flltjuk, ,akkm:· a t21ngeri malac vérsZ1érmna a:. bh1ka vö
rös vérsejtjeit oldani fogja. Az immunanyagot haei110-
Irsinnek a folyamatot pedfig haemolysisnek hivjuik En
·;el.;: na:gy: jelentősége van az ugynevp;zett Wa~se:r man:n 

: real;.:tiónál ,amelyet a vé1 baj diagnosisátruáll aUka11na:znak 
~ EnnEfil: a magyarázatár3- ezen i:iörvid leil'ásomon belül 

-ii.izonban nem íbocsátko:zihatok 

_. ~-) A z.oologiábain is döntő jelentő.ségü volt en-
J. :' nek az inununanyagn.ak a felhas2!00.lása1 mi\~8'1 enm.eik {ll 

segítS'é'géve1 lehetett ugyanis egyes állatfajok roJ~onsá-· 
gát v€gfu· vOO-yiasen eldönteni. 

See~ke6rztő.6é9'i 6c6.k : 
ti.étkik"a,.,. lé.e 12-toe ~ée 't. ~9 
.s~r>f'1..6.atr>" 11-toe 2-iCJ. 

E -cikkem elején 'besziámolta;m a Beh1ing_féle Uiph
telia-toxinról. Varunak ug,y anis egyP~<; baktériumfajtiá:k 
( diphtrhe1ia, tetanus), mely:elk .életmüködé.sükkel kflpe~·o-· 

latosan mérgező anyagokat váll-t.a~na1k ki Ezen mét g;ezö 
a'llyagokat toXinnak ll!f.~yezzük Jelle:nző a :t:oxinra, hogy 
i.~en kis mennyiség.ben hat, és a betegség tüneteii" utá·· 
nozza Ha a :toxint erunek im1nunse.1umával együtt a ki..J. 
sérleti állatba oltom, ug;r az sem·mifé]e tünetet rien1 -vált 
ki Ezt ,a:z irmnunanyago;t antitoxinmak 111:1", €zzük Llyen 
pl. a diphtrhe1ia és tetanu'3 ahtitoxin 

Az immuntestek nagy ci;;oportjá1 ól, p'l. ko1nple1ne11J_ 
kiÖtés, anaphylaxia, n1égl sük: minde11t lehetne irni, 
azonban e· cik!künk ko.rlátolt tP.rjedelme lnirutt ezt iná·~· 

alkalomra ikell hrnlasztanunk 

(Az, Élet és Tudo1nány c:it.-vnü lapban- „Feritőzés a fel
i.Özés ellen" cirnmel jelent meg„) 

Az Országos Közegészségügyi Intézet járványügyi jelentése 
1947. szeptember haváról 

8zepü~1n.be1· hónapban a! gye:rrnelkb<é.nulá.6" jáit viáin·y 
volt tová!bbra is az "érdeklődés ho~lokte:Té-'beri:, Szeptem_ 
ber végiéig az év ele:je óta 9·-4!6 meg1betegedé:st jelentettek 
be és ezek e!bben .a hónapbaa.JI is főiként a Duna~Tisza 
közén továbbá a Tiszántu[ bizonyos te!l:ületem fordultak 
t:IÖ. A legtöbb n1egbetewedlés, K.ecskem~t városában tö1-

" tént, ahol 100-ná!l. több eset l~erült bejelentésre Feltünt 

Typhw6 exant~1eu1aticus 

Febri,s recu1 reu.s 
'I'yphus abdominai1is 
Parntyphus 
Dysernt~ria 
Dyphte1ia 
Scarlatina 
Poliomyeilif"i.s ant ac, 
Morbilli 
V-a1tcella 

Pertussis 
Inrfluenza compíl.icata 
:f\/falari3. 

Betegség: 

Szeptembei;ben általában a ha.lstifusz és a vérhas_ 

.P.setek szokalk. ilmllminálódni, de az idén a jál'ván~ g-ör'be 

ffiúcsa igen alacsony marndt. Messze \ez-etne ezen n 

helyen ta.gJalni, mi voJt az oka, hogy a !hasHfusz és a, 

\'·érhaS is aránylag kis !'!zá1uban jelentlk:JC'zttík_ 
A dipht.eria. egés.z é\ ben jóval ke' esebb \olt. n1int 

tavaly és az év el ej.e óta bejelentett· es!:iLt>k szá:n1~1 lCE:\e-

ebben a 'hónapban is, hngy a Dunánlul ;nány1ag 1nentt ·C' 

maradt a gJ1e1!Uekbénulástól, df:: PZen a :te1ületen éb az. 
o.iszág észwki vánnegyéi\Jt~ll' fo;; sok n1uiingiti.s serO"s:a, 
illetőleg ineningitis :isepticn Et~eLe.t jelenitttek be 
Bejelentett hevenyfe1·tőző megbetegedések az él elejétől 

szeptember 27 _ig 

1\i!f'g-bel{~gedés{'lk sz1ál!nia: 
19'36. 1037 W3'8, 1f.l4G 1947, 

20 22 2 13157 510 
31115 

68'35 622'5 5076 355,3 2'163 
208 279 12'3 151 

3145 4234 5581 2,2(13 1886 
'5229 5112 4789 6741 1732 

7958 7136 8160 3793 Ga31 
454 124 z,29 JSS 946 

30103 12129 34448 2012 4'0042 
3990 4102 4304 2309 1997 
8772 7185 4592 1750 3904 
584 1767 1568 393 460 

1769 4781 607!2· 2200 24'6'5 

sehb, mint a~ennyit a:z igen il<:<~dvezőnek ta1 tolt :+93'8 
é, ben jelent .·rttek 

.A.. scatlatin:i né1niL'g en1t lkrdésuek indult és niajd_ 
11-f'ITl két;.:;zP'J c:nnyi me~hP1(>gt·<lést oknzott, lnint ta\J.ly 

Ugynnc~ak ~ok , olt :i kanyaróüsetek szá1u;a i::.: 

A kititésf's iifusz és a f1ob1is 1ecun.ens :-:zepit'111b\-1 

foJya".náll csnk e.g~ -J.;é1 1 J.szóii t!Stct íonnájában ic!r 111. 

kezett 
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A gond és 
Dr Frenyó Vilm9s egyetemi adjunktu'3nal{ 

a Magyar GyógyszeréSZtudományi Tárna<'á,g> 
novenber 7A előadóülésén megtartott előad3-
sáról nem szűkség:es kommentárt inü Akik 
ott voltak, azokra a mindvégig lebilincBelő elő
adás megtette a. maga szuggesztiv hatását; 
akik pedig nem lehettek ott, azdrnak csak azt 
mondhatom: sajnálhatják, hogy :ezt az élményt 
elmulasztották Nem is az előadás tárgyáhor. 
szólo!k hozzá (legfeljebb zárójelbeú ideiktatom 
azt a kedves epizódot, amely a lelkes ováóó
' al fogadott előadási befrjezése után történt; 
'Funk kartársunk egy kérdéSt 1intézett a fiatal 
tudós professzoT'hoz, amelyre Dr Frenyó meg
ad'.a a v,Maszt, de 'ugyanakkor t'lta!kczctt :> 
. tud-ás" f:.; „pr9fessznr" n1egjclölés e1~en. N'C>S, a 
megje1'ent }l;aHgatóság Funk kartárssal ért 
egyet a'ki viszo1wálaszában kijelentette: a tu
do111á;1y már n1e.gvan., a profes·.szor.ság ped::g• 
jö11) - szóval, viss~aténe ennek a hosszura 
•wult mondatnak ivz elejéne:, csupán egy mc;1 
<latot szeretn'lk kiemelni 'i)r Frenyó előad•á:sá
boL Befejezésül az; eJőa:dó néhány vetitett ké
pet mutatott be: bübájo·s felvételeket növé'i1y"t' 
együttéléséről, szeretetükről, haragjukiól egy
más i1ánt Láttunk néhány folvételt a növény
világ csodálatrnrnéltó ornamentikájáról, mellyel 
a f;est6111üv·ész ne1n verseny:Ezl1et; n1ás képi'21k 
a s:ejtosztodá:.s rn1iszté:riu111Ját n1utatták; és. ek
kor váratlanul megjelent egy klép a f:ehér vász
non amely a botanikus dolgozószobáját mutat
ta be. M~g wáratla:rn11bbul d1 Frenyó kérdést 
intézet:t a hallgatósághoz, hogy vajion e ddgo
zószoba folszer·elésében mit t<artanak a legfon
tosabbnak A képen láttunk lombikokat, mik-
1 oE'zkópct, kémcsöveket, tárgylerne~eket: _de 
a:z előadó nem ezekre gondolt. A szonok1 foor
désre maga adja meg n választ. _A l:egfonto
sahb berendezési tárgy: az •itsztalon hever5 
pipa, Miért? Meit a pipa gondüzö. Í\_ biclóguS•
nak pedig szüks1ége van egy eszkozre, an1ely 
gondjait elüzi: mert ahol gond van, ott nincs 
qondolat. 
· Dr. Frenyó a,djunktu:s !kifejezésre .iuttat\Bi 
azt az eszanét, amely mindenkit foglalkoztat, 
aki a tudomoíunyal és a tudomány névtelen 
munkásaival kapcsclatban áll, Szellemi tudo
mány()lkkal foglalkozni soha sem volt jó üz1et, 
de azok. akik ,e,zt a .göI öngyÖ's életpályát vái
lasztották, hivatá.sukak soha nem is tekmtet
ték üzletnek Felöltötté!k a fehér köpenyt és 
megelégedve a száraz kenyénel, odaadással 
görny,edtek reggeltől estig a 1111ikroszkóp fölé, 
vagy &Utak a betegágy mellett, a laboratollum 
iojtó gőzei, vagy a muzeum dohos iratai ~özt: 
kit hová, állitott életlm a,tása, Sok volt koztuk 
az idealista: ezek sz§mára maga az alkotás je
lentette az igPzi örömöt és rnig mások té1dde]
könvökkel tülekedtek, addig ák szerényen, f€1-
1 e,~nuJt&I1 dolgoz>tak - másokért, az embe1i-
ségért 

I{ét~2gtelc:1, 11ugy ezeknek az 01r1b:::reknek: 

a gondolat 
3:. s?rsa erős~n ~oglalkoztatja a~olk~t, akik fej. 
lodo. demokr a<::1ankba"1 a felel_oss~et viselik. ';' 
Ami a multJban soha nem volt keresztülvi!hető. · · 
ma már valósáJggal vált: a tudományos intéze'. 
tek szellemi mnnkásai tudományuil .pótdija.t 
kapnak és ez óriási dolog: mert az áHam s~ 
gé;ny, és szegénységében is gondja van arra 
hogy jutalmazza azokat. •akik a multban soh~ • 
jutalmat nem ka,,ptaili: Hogy mmt a pótdijjal 
megnöv,eFt fizetésből sem futja, különösen a 
csa!ádDsoknál:, 111ég a száraz kenyérr-e -s-e:n1 -::<.-.!

azért azok felelősek akik hidainik felrobbantál _-•. 
sát \ árosaink rc-n1;b.a dő'l1:té.~·2t, gyáxah1k·, ért€..,<_._: 
keink „kimentését" lehetővé tették. Szülrnégtec 
len itt számszerü adatokra hivatk@ni Nem 
ke1l n1egnevezne1n a.zt az -egyeten1i n1aigánta..:.·-·_:·;: 
nárt, aki tizegynéhány \é\i egy,etemi munka ·, 
után , dijas gyakornoki" fizetést huzott; Sl€ffi 
azt, afoi több mint két évbzed utá.n még mindig ~f 
„fizetéses tanár'segéd" vo.!t és· csak a demok-. 'r 
rácia csinált !belőle adjunktust. Nem emlitem ·. 1 
azt a szakorvost sem, aki különleges képesitél!- · · · 
s,el napi 8-10 órát dolgozik az egyik fővárooi, 
tudományo·s ,intéze~ben és lényegesen kevesebb 
fi·z1e1:ése van, miint az u,gya11abhan az intézet- -_
hen alkalmazott taka:ritónőncck Nem fo'ytafom 
ezt a f~e~sor olást, 111-ert 11i8'z-en tmh1d,annyian scik 
ilyen esetet ismer ü111k --- •és nem fol)"babom 
azért sem, meit nem tudom, hogy addig ds, mil\l 
az 01·szág gazdasági megerősödése az életnivót 
általában növeli - mül<ént liehet izo1ál.tan meg· 
aldani a sz,ellemi munkások problémáját, Egy 
bizonyos: sulyos anyagi gondok -köl't élő egye. 
temi embereink kénytelenek különböző melié!k
foglal\kozásokJat vállalni, hogy létfeimtar'tá.su
kat ibiztositsák _ és e m~llekfoglaíkoz&sok las
san el1ter~bélyesednek, egyre Wbb időt vesvn~k 
el, végül is leheteUenné teszik. a tulajdonkép
peni főfogla,lkozást: a órntató munkát 

Ismét idéz,em dr, Fr enyó szavait: Ne na
zarol juk kultu1ális értékeinket! Tl<!áljunk mó-. 
dot ana, hogy jusson dohiny a gondüző pipába[ 

Dr TURI PAD 

Elófl.zotósi dii z 
l hóra 15„- forint 
Negyedévre '5·- forint 

Falusi törpe gyógJ szertáraknak: 
l hóra 10,- forint 
3 hóra 25, - for!nl 

Sznkszervezeti tagok: 
1 hóra 7 ·--· .forint 
S hóra 20 ·- forlnl 

PostatakarékPénztári esekkszátnla Jdm• 1402.. 
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1,A Y,'IÓ.9'1f5-eer:.ú'Z'' 
eeg.kiJeeee&.6.i, kettő.s. ÚQ.c&.uf>~Jli 
duePn&ec ZZ-éM- ftte..úk ~ef-. 

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

Az angol gyógyszerészképzés 
Ha azt a kérdést teszik fel nekem hogy tö

n1ör ei1 -[ogl1alja.n1 öss·z;e az. a:ngol gyógySze1ész
képzf81.s anyagiát, roppaint nel1éz 11elyzet e.lé álili
tanak Lényegét szin'bén nem tudnám egyszerü
€n és tömö1en kifeje;zni l.VIindennek az az oka, 
hegy AngHáiban gy&giyswrészi diplomát három
féle tanulmányi menEJtlbeil ],ehet elnyerni és a 
gyógysze1 észi dip.Jomák f'okozata még enn@l i;g 
számo·sabb 

A „,gyógyszerész" fogalmát az- angol nyelv„ 
ben többféle módon1 fejezték ki és fejezik ki ma 
is, L „a:pothecary" - ez a sz6 ma már a mult
té és kövnyelvi t,rtelme 'lényegesen módowlt. * 
2. „pharniacist", 3„ ,,cheniist", 4 „p.ha')'mt:LCe~
tical chemist" (n é p •S z ,e r ü ha s z n a-
1 a t 'b a " g y ó g y s z. e 1 é s z t, s z ó
s ze r int gyá;gyszervegyészt jelent), 5,, „dis
pmwer" (teljes ,iogu gyógyszerész). Keiesztes 
S'Zereket tartalmazó <vén;ceket, iUetfö•eg gyógy
IJzerekét a közönségnek csak „dispenser che„ 
mi~t" sz<Ylgáltathat ln A lailrns csak id1spen
serit é.s „n.en1 dispenser"-t isme1·, 

Mint már emlitettem, gyógyszerészi diplo
mát háromfffie uton lehet el:nyerni: 

1 Valamely egyet•ernen, 
2,, .;;]amely egyetem körzetéhez ta1tozó 

és általa , eli:smelit" intéz.ertiben, vagy más _,,el
ismert" főiskolán Ezen esetben a vrzsgwl<at 
többnyire az met.ő egy;etemen, vagy az illető 
egyetem által kiküldött tanár előtt kdl le
tenni. 

3 Nagy Britannifl Gyógyszer.f:sz Egyesü
lete &Ital rendezett rendszer1es tanfolyamokon, 
.elism-étt'' f'őii-sk:olán 

' Az első kettő tarnterve azonos, bizonyítvá
nyai egyenértéküek, a harmadik Iehetőségge\ 
élő haiHgaíó!k a ma:g1asa1bb egyetemi fokozato
kat .nem é1hdik el*", de mindhárom uton lehet 
az i]letőhfü „Di.spenser", ha a vizsgák után_ 1;' 
előírt gy6gysz,erfazi gya.J~or•latot _ 4000 or~t 
-·· megszerzi, A kü!lö"bseg tehát a tudoma
nvos felkészültségben mutatkozik Gyóg)"szer
gyárak, __ melyek különben e.gyszerü. vegyészt 
nem ~gen <tlkalmaznak - az egyetemi végzett-

*) Az ango1 gyógysz{1·-észsrt tö1 téneie. fPiJődé'se és 
:-:nai helyzete e ~Jőadáson1ban ~::-;zel bő~ebbe-n fog:l'al-

kozom 
*-é) Kivé-.:e, ho ;l 'iz!'-:g:frkat :1·z egyPtenien 

le, va.g~ a sike110:::.c ket is .n1egism.frtlik 

séget természetesen e!őn,Oben 1-&;;zcsilik Ezek 
után majdnem feles~eges megemliitenem, 11ogy 
a Gyógysze1éS'z Egyesfüet tanfolyamaira jóval 
kevesebb a jelentkező s c:sak a kevésbbé 1ambi
ciózus jelölte!ket vonzza a tanfolyamokra " 
vizsgák könnyebb >olta 

Ezen bevezetés után rneHékelt''' '' I számu 
M.blázatban adom meg a kiképzés menetét föbb 
, onalakban és párhuzamba állitva az egyet'e-
111it a Gyógyszerész; Társarság ta11uh11ányi, 
rendjévél 

Ha az l_ táblázatot megnézzük, azonnal 
foltüni!k, hogy megjelöltem n korhatá1t 

Az a.Jngol diák 16 éves k.or.8Jba,n1 az, ad.dig 
kötelező iskolák elvégzése után választ p&Jlyát 
Ha. gyógys1zerész 1~zier1etn!e }eJ111;ii, e1~~,tározz,a 
hogy milyen uton szerzi meg d1plom~:1at A~u
tán elmegy ·az egyeteml'e, va,gy a Gyogyszernsz 
'l'ársasághoz 111'; í1elvételi vizs!('á\ra jelentkez·lk 
Ha ez s1ike1ült, akikor vagy az egyetemen 
wagy val:anle,Jy ,,elhs:i111ert'' intéz,f1~:be·n '.',elő1{_é
szitö tanulmányt" folytat k~t esztendon lrn
resztül a táblizaton föltüntetett tantárgyak
ból. A tanuhnányolk dőadá,sok ha1'1gatásából 
é.s laboratóriumi imunkáJból á:maa1ak és az illi<ltő 
tárgya!kból' alap- és• kövépfoku. isrnere~ekrn 
tanita11ak. A 111.á"Sodi'k év végén i11n11d1en targy
ból , 'zsgát tecznek a hallgatók 

Ha a ha![gató nem kivá1\ja ekkor megkez
deni a gyakornokoskodás:t (a gyakorlatot csaJl< 
akkor kötelező közvetl1enül az eiőeszitő tanfo
lyam után elvégezni, ha a i elölt _a Chemist and 
Druggist fokozatnál - mely már az előik~szitő 
után egy éves tanfolyammal elnye1 heto -
nem akar tovább tanulni), további 2 évet hall 
gat a tá1b[ázat szier inti vázfat szerint „Ig:f a 
negyedik év végén a hallgató a megielelo vrns
gák letétele e&eténJ elnyeri az eső fokoza.tot: 
1 az egyetemen a Ba,chelor of :Phannac?J-t, 2, 
a Gy0 gys'zerész Társ-aság keretében a Phm -
maceutioal Chemist fokoza.tot 

A magasabb fokozatok csak az Fgyetem 
ke1 e!tében nyerhetők eL Ezen fokozdok a kö
vetkezők: 

.[Jonours" fokornt Ezt a fokozatot a hall
gató' a Bachelor of Plrarrnacy fokozat etnyeré-

*: *) A táblázatokat ny<1;ndatechnikai okokból kii 

Yeikező sz·án1unklH1n kö7,öljüik. 

~-
1 
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se, utá11 1 evi továbbtanulással nyerheti el oly
rnodon. hogy az I sz .. mellékleten feltüntetett 
tárgyakból kettőt választ és ehben sneóa'itzália 
magá„ -

ta3,ági i ealkciók~t ir ~lő és hogy azokat milyei, 
módon keil1 ielvegezm Ellenbe:n iJyen reakciót 
a gyógyszerkönyv segiitségével hlbátlialniJ kell .· 
elvég•ezni tudni és pont<!san megmondani, ho · 
mit, miért c_si~ált ' hogy dgy lássa a vizsgái;. 

Pha1maceutical Doctor gyógysrerész-
doktorsi fokozat elnyerése min'murn 2 érd 
továbbtmrnlást i1gényel a ,„Honours" fokrnoat 
elnyerése után egy válast!;tott tfr,gyban A 
lmilgatónwk iiná1'ló buv'á.11kodást ke1[ folytatnia 
és er1Dl é:Ttekerz!ést irnia, 

Doctor of science = tudományok doktora 
fokozatot az egyetffill csak rendkivül eredrnlé
nves és legal,í/Jb 5 évig tartó lmvárkodás esetén 
adja meg A buvár'kodá1s egy választott tál'gY 
körében végzendő éS róla értekezést ke'I 1rn'. 
Az 5 i?v a gvő,gvszerés21doktó1i fokO'zat elnye
résétől :mím;tódik E:7t a fokozatot csak na
gyon kevesen tud i'ák elérni 

A tm1év 30 hétből áH és H szigorlati tár
gvakból \heti 36 óra mfo11imumot kell tel}esit0 -

11i A sziiwdaili tárivak óra:beosztásáról a II 
sz .. melléklet táj<Jko:ztat. 

A VIZSGÁZTATAJS ELVEI 

A vbsgas2Jrubá!yok honyoffiultságár a 
1ekintettel a technikai természetfüJket 

való 
és a 

nem. fontos:a1k.a:t eihag1.r\ra, c·s1ruk 1a. tf:'ő elv:·eikie:t 
ismertetem. A vi•iJSgPck a11va01á.t a III _sz me'
]iéklet:ben ismmtetem .. melyből tiel ies Mmct nve
rünJ' arról, hcJo:v mit tainulnak az ~ngol hall
gatók a Bachelor of P'h~,rmwcv fokomt el nve
réséhez A ma~asabb fokozatok vizs:1ma:nvag:ai 
te1:rnész!eies:ern ezen viz;sgaanvaR . kiibővitésé1b:ől 
á'Jlnak A Pha.rma.ceutílcJa:l' chemist .gyó,q;y
sze1 vegyész fokomt vizsgaamyruga kb azono's, 
n Baichelor fökoz1a.téval, de a tud'ás el'bir álá:sa 
nem töd&nik n[y szi:gor uan 

A Bachelor foko'zat e1nyerés:mi'ez müksé
ws s'zigm!atokat a haUgatók 2 pészlet:be:n te
szik le. A szigorlatok cv8'zJ,atát 'szintén a III sz 
ábláz.aban adom meg Fonto', " II. rés7h0 n 
rnegjefölt tárgyakból a halílgató 2 1árgyat vá
laszt és csa'k azokból szigor1'atozik ! 

A viwgák irásbeli és gya?,orla:ti résd1ől 
á:lfanak. de a vizs:gáz,lntónak jog,in1a,n van szó'
heli kérdéseket is feltenni és szóbeli !fel1eletst 
kémi Ugy az ir>Í!sbeli. 
niibell vizsgáztatásnak 
tulajdonítanak 

n1int R gvakor1atl é.s 
egyforma fontosságot 

A vhJSgákon. ilI szig01latokon s,emrniféle 
lexikális tudást nem ki'l'ánnak, sőt ,ezen adatok 
a vizs9;!ázón1a:k - an1e·nnyibe11 erre ~.züíkség v·a111 

- rendelke21ésér1e >állaniak Felfogisuk szer int 
felesleg•es a föjet ohasmivel te1helni. amit a 
gyako1 latban az en1lJer ugyi.s könyv ,s·egit,ségé
vc.1 v~gez el Pl nem keH tudni, hogy a gyógy. 
sze1 1:ön)I yalamely gyógyszernél milyen tisz-

tato. hogy erti az; anyagot Eil!ég soka,11 ne 
:udják a fent; szigorlatokat időr•e lei:lenni. : 
igy rnondhaforn, hogy a tanuJmányi idő pralk
tikus'an 5 év.. A 4 évny& \idő :esalk an a való .::__· · 
és ezz,el a szándékkar gyakrnn lehet talá'lkoz;_ 
Ili - hogy \a könnyen appercipiá!ó haHgatói{ 
r<vorsabban végezihessék el' tanuhnánva'kat és 
előhaladásufkbain a gyengébbek ne gé,tolják 

Meg kell íBgyeznem hogy QJ! a wienl 
f'q:,:·etemen is. il1'ason11ó rends:z,er van. Ott egy: 
át1ao id~ van m:gállapitlva kötelezőleg, ttnelyet 
mrn<lenkinek végig kell haUgátnia de ha a ~a
borató1iumi munkáiá:t hamarnhb feiezi lbe a 
kötelezőnél, akkori te1tsz\'Jge sz:erinti labo,mtfüi
umi munkára ir atkozhatik, és itt szaJbadon vá: \ 
las,z!ott •anyaggal fogla:lkozhatik 

Vis1S'Z
1atéye a1z 'angoli n16ds1ze.i·ekr e, n1eg· k:eJl 

jegV'eznem, ·hogy a. kémiai viz1sgákn:ál dis ha
sonló '.elv érvéll,vé\!ül, mfnt 1a gyó!zyszierészj 
ez Í!mlatoknál Pl. nem h11 gyártási eli:áráso
kat e1mondani azoknak részletezésével. hainem · 
é1teni kell a tananyagot ,és a :s:zaJkkiinyvekeü 
használni J<e![ tudni.. EZifat \iizsgákon 1-2 
oCTvan feladatot kapnak a hallgatók m1el;1ekkel 
tanulmányaik so.rán nem talá.~ozbk, nL egy 
synthesist Ilyenkor a hallgatónak a 1szalokfüw
vtk rnna,,lkezésére álilana:k, meg kell k•er'esnie 
a me1gfe!1elő smk:munkát és annak al'ap'ián la 
synth1esjst m 1e

1
gcf;ináini, 

A TEL JESJOGUSÁGHOZ SZüKSÉGES 
GYAKORLAT .. 

Ahhoz. hogy egy leszigoüatozott gyógy
szerészhallgató; maq•át gyÓg}'1SZJerésznek nevez_ 
hes·se. illetfüeg ön:álló ,~vógyszertári gya:kor'la
tot ( dispenser) folytathasson, vailamely folko
zat elnye1ésén kivül 4000 óra (klb 2--3 év) 
magán- va1gy kórházi gyógyszertári gyakorla
tct kell, hegy felmutasson Ha ezt megszereZ
te .. a· Gyógyszerész:Lírnaságnál kell jelf!ntkeznie 
bej€gyzés (nyih ántar1tásha vétel, d!l[ fürz:s
könyvezés) cél iá bóL Ha egyetemen vé:grett. 
akkor n1ég egyr vizsgát is kell tennie törv-ény
széki gyógyszerészebőL A bejegyezhetőség rni
nim.á1is kcr11alá1 a 21 év, 

ErénJli Gur>i uy ,qyóg71.szerész 

(E'olyt köv.) 

I' 

HIREK 
A Szovjetunio gyógyszeripara 

A most fol:\-ó 1öté\es tervben a gyógyszeriparban 
foglalkoztatottak széleskörü feladatok megoldására 
vállalkoztak, ug,\ az ujjáépités, nlint az· ipari lüépités
terén. A gyógyszeripar te1'1ll11ékeinek ikiszerellését kétsze-
1esére emelik, s az előállito-tt ;termékek skáláját más
félszeresére szélesititk kt,. Szakgyárak ujabb csoport· 
jait állitják fel. Ugy az egJséges, mint 'az összetett 
szintétikus gyógyszerkészitmények elö'állltását fokoz
zák, nemliüfünb2n a magas ni.vón álló fertőtlenitö és Ia
boratóriu1ni berendező tenrnelvények IJlrodub:cióját is 
emelik, sőt kibővítik elektromos készülékekkel és orvosi 
eszközökkel is. 

A~ 1946„ évet a szovjet gyógyszeripar· e1·edffiénje

sen zárta le, az egyes készitmények terv szerinti elő·· 
állitását ~ százalékkal haladták if.uf• Másfélszer ,annyt 
Aluichint, Coffelnt, Pyra111idont; háromannyi Phena
cetint s nyolcszoranuyi Penicillint gyártOttak 12 ig~n 
fontos gyógyszer g,yáztását l:iránJozták elő, ezek közcitt 
Scarsol_, Anathesi.n, )Thiokol, Sinistrol és 1\:ledinal elő
állitását iis„ 

Az orvosi lcészülékek JJrodukcióját részben kor
szerüs'itettélc. ré.szhen kiszélesítették, !gy például 96 
különböző \és íöként a sziv és gyo1norbeqegségek felis
n1erésére és kezelésére szolgáló, uj kivitelezésü készü_ 
léket is, A leni.ngl"adí ,,K1asnogwardjejec"-üzen1 1946-
ban egy 50 000-szer'es na.gyitással bil'ó 1z:1ektronmtkro

szkópot állirt-0tt elő. 
Ezévben ujabb l'izemmellátható feUendülé.s n1utat

koziiki mely az 1946. évhez :viszonyitva 20 5 százalékos. 
A Penicil1in előáN.itását ez é,vben isn1ét (3,.5-szerlesére 
emelték, de ennél lén;regesen nagyobb a Su.lfanil".unid 

készibnények :gl ártásának növekedése, melJek köz·t egy 
uj Sulfanilamlid 1előállitását is tervbevették éspedig a' 
SulfodLmint„ 

Az Iparügyi l\finisztérium a szt'.riákban gyártott 
gyógyszerek előállitásánál :nagy 1sulyt helyez az egysé
ges csomagolásokra. Ezévblen inár a 120 ~nJilliót megha-· 
tadta az, ily ti,pusu kiszer·elések száma 

Uj, Jdsérletileg befejezett gyógyszerek, nünt a ma
lária, tuberkulózis. gJ·omor· lés ~zivbetegsé;gek :ellen ha~ 

táscs sze1·ek között találjuk a Poludrin, Pentonal, Kri
sanol, Rubrokol gyártásának megiuditását ·'is„ 

Az orvosi müsze1'ipar ez1 évben az el•ektrodiagnozis, 
elektrocardiographia, uj generátor.t'ipusokat, nNnt :az 
UV~350 típust, tökéletes besugárzólán1pákat áUtt elő. 

.A. Szovjetunióban biznak 3.bban, hogy iaz ötéves 
terv végén iolyanyira kiépit!ik a gyógyipart, hogy a belső· 
fogyasztást tt.eljesen fedezni fogják„ 

(Rea] P1'e3''-Sch Ap :Ztg No 4'5-1947.J 
Tátraii I1én 

,,GYOJA" FelhivJuk Kartársaink figyelmét, a[ra 
a k<)rülmény1·e, hogy a 1,GyojaH 1ea;, idő szoerirnt a Nyug
dij Intézet 13zervezé..o:.ével van elfoglálva. Különös fi
gyelmet érdemel a .,Gyójának" az. a :legutóbbi elhatá.. 
1 ozása is, hogy az. elaggott Karfársaink i ész-é1.e „G~ ágy_ 
sze.rész Otthon" ft>1á1lítását viette t~ocyb0 A kisze1neLt 
ingatlan a főváros egyik legszebb helyén fekszik Az 
átirás folyamatban \'an _l\..z :átalakítások ~:z „Otthon" 
céljaira a legközelebbi időben megikezdődne.k, ugy hogy 

Carbargon 
Colloid ezüstöt tartalmazó nagy 
ad.sorbeáló képességű szén gra 
nulákban 

Foghuzásnál helyi érzkste'enitésre 

Cocadrit 
(Cocainum novum hydrochloricum 
2 % illetw 4 % - adrena~mum 
hydrochloricum O 002%) mJectio 

Super9en 
tabletta és pnlvis 

szilárd hydrogen hyperoxyd 

Előá.llitja és forgalomba hozza: 

~ervua ~Yó~ynernyár ~i Ve1Yil~ri Rt. 
BUDAPEST; VIL; SOMOGYI BÉLAUT 1 

Te!:efon: 22-.-66--30„ 

~ ··1 '"t " ko··.~"ílkező év tavaszára már i~ende1teté.s1é· -az cpu eu~ " ~'~ 

nek át is adhatjuk.. . . , 
A Gyoja" ]ntézőhizottsárgától azt .az é1tes1té:st !ka~

tuk, l~~gy Kartárr saiuk ik-özül ~gen sokaiu töhb, hó~a?,1 • 
6,őt vaminaik oJ~;fütl! Ka1 úársak is, _akilk 12-14 hona.pi Ja
rulékaikat' sem fizették be. Ez. ·a l-::iö·1 ü1nn\ény ;nag~on 

''he i"ti a GyoJ"u" mu~ájfi.t. A hátralékosok al
~negnv z. ,, . t' ' 
laíndÓ figyelem1nei1 tartása, a több.sz&i fi.gyeln1tzt,e ~~e.Kl 
1;:üldlé~:3, sok inunk.át é:;; sok 1költs:éget .. ok~z .. A. h~ab1t 
küldött nyO"mtatváinyok, az-ok portókoltse~e1, mil1rl ~~-

k a Jóléti Alar) vagyonáiból Ez,zel is keyesbedfüc vP..szn.e 'l ' 
a:1. az összieg, ai1nielyet a rá:szorulló Kaa:tár&alk sege yeze· 

sé1·e lehetne fo,rditani 
Kérjük Kartársainkat, hogy aí „Gyoj·a" Ezociáli·E 

munkáját ne iDJClhezíts-ék meg„ .Ez az egyedülit jól ;::nü· 
ködő szociális iUt!ézm:ényünk van, amely minden tám<1

-

gatá•.;t megé1demel. A dJea.nokratikus alapon, álló. V~e
tős"ég minden ho:z.záforduJót támogatásban :iesz1:s1t„ .AL 

. ' ' .. . . .... 
landó seg;élyeket folyósit A szakma rasz,o,rulo OZ\·eg~e1~ 
és árv;áit .támogatja\. Mu11!kanélküli .és gyo-J s·segélye:.k!E',t 
ad Szegénysorsu Kaxtátsaink el11aláloziása alka!lmával 
temetikezé~i segélyt utal ki Ujszülöit gye1n1ekénel<::: szü

letési · segélJ·t ad, stb 
E:zuital aira kéri a .,G~ oja" Kn'rtá1sainka.t, hogy 

háb.alékaikat sü1gő.se-n If·ndezzé.k Neru zárkóz~k el _a 
V;eizetóség attó1, hogy nagyolJb összegű hátialel:okna: 
részletfizetési kedvez,mén} t adjon illéri, hogy a folyo 
járulékokat pontos5!n inind<'.n ho 5-ik, na1pj.áig ~s-ekkla~ 
!>'On küldjék be, nehogy az 1:::s.eJlege,.:;. hatrnlek szapo1 od 

jon. • . 1·· " 
A „Gyoja" egyelő1·e nem akar ehn az.znl a 01 V'cny_ 

adta jogáral
1 

hog:\· köv€t::Ué6·<-.:it J1atóSági u.lou, közadók 



:11ód.hí,1a h;idtsa De I•Jzt az-onbnn csak 1Jizun)05 haiá1l:~ 
lél1eti 1neg .és ké1i a H.:a.r:t.ársakat, hog) nt· h~Jzzák a 
\'t;zf_ tő s-éget abba ;l kellen;ietlen helyzetbe, hogy a tör_ 
vény ,5egit~égét v:1gye ig_ényibe. 

Halálozás Farkas ,József gyóg~s,.,...e1ész, 47 é'íes ko-
1 áL3.n S-ándorfai'1ván :elhunyt 

Gyógyszertárátruházás A népjóléti ~ninis,zte1 a 
nagydorogi ,,István Király" cirnü gyógy.sZe1tá1 SZBUJié

l>es üzltcti jogosit\ány.át _174814/1947 sz,á1nu .rendele
r-év1'1l Szend1ovi:~s Zoltán di, te1'jesiogu gJ' óg~ szer.észről 
Szendrovi<;s Lászlv t-Pljesjogu gyógyEze1ész-re iuház;t~l át. 

1-t népjó~éti rniniszter 212 982/1917 N. 11. s~ámu 
rendeleté\ta engedélyt -ado.tt Niko1ic.s lVIilhoj gyógysze_ 
résznek. a sop1 on:i , Oroszlán" g;. ógy:;::z;e1 tá'l t-Uln jdono
s-.ánnk :l!l:Ia, hogy Balf g_~ óg~fürdő telepén ldtern1elt for
rást<·r1néket , Balfi G,Jógyiszap" niegn·~vezéssel forga

lcl.1ub:1 hozhaS'sn. 

A "allás- és kö·zoktatásüg~i miniszter a né.pjó~-éti 
i:iiniszf-{•J 1 l-l egy~!t:é 1 t,e. az egyete1ni .gy6gysie1é:-.zkép_ 
z:§~1 öl szóló 32 900/1340 ·V K. 1-:L szácrnu rendelet G 
§"a (s a gyógys:ze1ész,g,Jakotnokl g,J-aiko-rlat s.z.alb~l~ozá·· 
:-'.ától szóló 9.-130/1'9·43 V l{ [\.{ .. számui rendelet· 3·. §-a 
:ilapjáu az nláhb felsorolt gyógysr.eriá1'1V~\retőket 1_g.~·Óg~
·"zerészl{yakornok tat tásáila feljogositoita: Poligá1 l{á_ 

1oiy, PUspüklúdény,, Ivl,egváltó gyt., Zachár Ká1ols Bán
hida. T'u1ul g.'.-:,t., Schol\cz M,iJzlóR, NJ-ir:·q,gyház-a, Bessr
nyei .g,J t, K~·rabél_)·OS E11d1·e„ Veszprém, Fekebt' Sas 
gyt, Vl( nger László, PáRfa, gróf Apponyi .gyt., di 
p,e1 cs 1~1 nőné, Budapest, \TIT. Wess0lén,J i-u 3.0, Wessr:
lényi gyt, d1 Jaikabházy Zsig1uond, Budapest, V Aka_ 
üéinia-u 1 Akadéniia gyt (157 065/1!9-47 VI V, K, 

lVf ~~·z ánn ) 

A SZOCIÁDMOKRATA PÁRT központi 
Gyógyszei ész Csoportja, f :hó 19-én választotta 
meg a szakszervezetbe küldendő !tagjait. A k~
zá1·élctq er1 e ciz alkalornrn egybehivott tciggyu
lés Í1 dnt nagy é1 deklődés rnutatkozott és rnint · 
eyy 160 kartcírs jelent nieg, hogy eld_öntse,_ lá
ket tm t ,alkainwsnalc a!frn, hogy erdelceit a 
"zalcszernezetben rnegfelelő rnódon lcépviselfe. 
A csoport vezetőségének ebben .a kérdésben a.z 
·eolt az egységes álláspontja, Uwgy a tagok aka
i utulcat befolyásmentesen, a legtisztább dernolc
rntikus eszközökkel, titkos szava21ással érvénye
sitsélc, Ez igy is történt A választás er edrné
nye a következő: 1. Somogyi Sándor, 2, Győr
biró Jenö; s .. Márkus Dezső, ·4. Dr. Szolnoh 
András 5 Fendrich Arnold, 6. id Sándor lrn-
1 e, 7,, Benedek 'István, 8. ,Józsa Lajos, 9. Dr., 
Bányai Kboly, 10. Kovács Andor, 11. Benkő 
'indrás, 12. Fülöp Lajos, 13. Szépffy \Géza, H 
11arsány1 ZolMn, 15. Dr .. Gruber Lajo.s, - Pót
taoolc Mcitencsevics György, Mészáros Dezső, 
B;;1ie .]ulia, Végh Uiszl6 (Szombathely), Ger
gely Miklós (S.zeged), Burgethy Ferenc, Dele 
Jenő, Friedrich Károly, !Jiuray József, Kár-
71áthy 8ándo1. - A válcwztris ·azokra a ka1tár
sokra esett, akik az eZnmlt ';dőlcben munkássá
gukkal ki.érdenveltélc a tagok bi.zalinát. Ez a bi
wlom biztositék ((}ra, hogy c;z ellcövetlcező ha
to{mas feladatokat az allwlnwzott lcai tfnsak és 
pályú11k érdel.:ében tudásulclca.l és 1 áte1mettsé
giikkeí biztosdsák S I 

l\Ie~hhii A SzociáldeJ11ok1ai~1 Piut li.öiporiti_ 
(;yógyszcrész Csopo1tjil a párt VII ke1ületi közpolli
jábi-ui, VII. Dohány-utca 7·6 alatt, 1947, évi decembei' 
h.ó 6~án -e:sre 9 órai kezdettel :Q1ÜS01 os, táiri-cos l\Iikulás„ 
estet rendez, amel~·IE: önt és k CSl~lád.}át szerettei 
ineghivjúk - A bevéwlt a Csopo·rt Eze.rvezésd. költse_„· · 
gtire fo1ditjuk - Büffé - Ruhatá1- Zene J(). 
gyek1ÓJ el<í1f' gond0-skodion. --- J-0g,J.e-lő.,,-fiel: A„postol 
G~ó.gysze1tá1, Józs·ef-I~ö1ut 64 

PÁRTHIREK, Az M. K P Gyógyszertári 
Dolgozóinak Csopo1 tja minden szerdán d. u. 6 
órakor a Hunyady.tér 8 . .sz .. alatti 11á1 thelyiség. 
ben taggyiilést fart, amelyen a megjelenés kö
telező. .4 munkabizottság rninden hétfőn fél 6 
Mától ülé%z1k és az ott jelentkező <Jlvtársalc 
vrobiérnáival is foglctllcozilc Legutóbbi ta.ggyü
lésünlcön Nágai Lá.szZó' e!vtá1 s, a MABI elnöke 
„A szalcszerner.etelc történet·e és gazdasági fe.i
lödése" cúnen ta; tott rendkir,iil ér de lees és ma
pus súnvonalu előadást .. Ezt az egyórás beszé
d·et a legszélesebb vita lcör>ette Legközelebb, 
11alószi.n-ü!e(} decenibe1 1náscdilc szornbat_ján lce-
1 'Ül soT az ös.s:ejövetel1.e, vagy szerény keretek 
között megtartott vcicsorára, melyre 0 l t Ká
roly miniszter efotárs is eligérkezett Bár Olt 
elvtárs csak mint embei és elvtárs Jön el kö
cénk, ez a inegiel·enés mégi.s tulnő egy pártva
csorn km etén. Lényegében azonba.n mégis a 
népi6léti; Tniniszt.e1 vesz 1'.észt .ebvtársa-i ·estfén, 
kik egyuttal gyógysserés~ek is. Ez az oka, hogy 
bár nrég nem is közölhetjük a pontos nrrvot, 
már is a legniesszebbmenő találgatásokba bo: 
csátlcoznalc.: ugyan tnit üze·n a lconiniuni.sta nép
jóléti miniszter a komrnunista gyógyszerésze, 
ken lcer eszti.il az eqé.sz rfy·ógyszerészi lc-a1'na1c? 

(sz) 

NYUGDIJINTÉZET 1\-iásként el sem képzelhető, 
hogy a technikai munkát végző pénztárosnőket. is be1 
kell sorozni azok közt\ k'ilne az adatszolgáltatási beje
lentés }{Ötelező. Ug) kell tehát felfognunk, lbogJ fl· be· 
,jele~tésre kötelez~ttek olyan 1technikák, akik a pénztárt: 
is li:ezelifr. Nem hisszük, !hogy akad n1ajd egyetlen olyan 
g.}ógysz·ertártulajdonos, ki ezt be nem látja. és nen1 siet 
bejelenteni mindenkit. Hiszen csak arról yan szO, hogy 
egy élet n1unkája után a nyugdijintézet niinél több 
szaktár.sunk é.s kartársunk öregkoráról gondoskodjék· 

. ~-) 

A MUNKANÉLKULI GYóGYSZERÉSZEK 
szárna napró7-napra ijesztő niértélcben növeke
dik, nyilvántartá.sunlcban a vidéki lcoliégákkal 
együtt, :,nár \wo kö1'ül vannak Szörnyü inég l~
irni is e szárnotJ ha figyele1nbe 'l:essziik, 01:sz0.-· 
gos viszonylatban, a cca 150.000 rnunkanellcu
iit, ugy 7Jályánlc ebben igen nagy százalékb?n 
szerepel, Jóllehet a Gyó.ia, a két tulajdono.s1 _er
delcvédele111 és szaklapunk állandóan folyós1p _a 
munlcanél/cüli Ji:m társak részére segélyt, meg18 
.súnt·e kétségbe kell esnünk, hogy ci folyton ~z~-
v01 odó és ci téli s:envedéselc előtt álló kollega
lcon inein tudunk kellőkép segiteni M.ert nem 
segélyt, hanem <nunkaallcalmnt kell a legsfü g~
oobben teremteni Hinni szeretnénk, hogy n lco
zeljür·őben a gyógy.s4ertári jog7.:is.~on11ok 1rende-

ii '<!árolt gyógys.:e11ol u!l1T scó A 1cnclő1ségi ""ésében, lconwly eló1 ehalctdós 'fog b0köuetkeznb is akkor a pattanásig feszült helyzei·et inegfe g · L'szel ka11csolatosan <Jliá1 ás folyarna.tban vcm "' 
t 'le f'gyel111e:det,1ulc 'Kartri1 samkat, > lelő módon, '(ha neni is tel.j_es ~nértélcben) nagy-

részt rneg tudjuk olda:ni. Evtizedes rnu!asztaso
lcat kell e téren >pótolnunk, és az ország <gazda-_ 
sági lvelyzeténelc javulásával,, remél1ük a mu 

nyoma e osan " - t r :~ 
hogy igen óvatosan járjanak el az u n .. u ?•" 

, problérnáinlc is végre rnegoldlast nyerhetne~M) 

ÉRIESITÉS T'áTgy: Dr. Hajdu Eta receptjeinek 
Jttiltá3a _ Felkérem a budapest·l ·á--; vid!éki g,) ógysz1

:11-

tái al~at, h~g~ di Hajdu Eta OI\ os :1láirás-s:l,l és 11-'Iagán-· 
a ikalmazottak Bizt ositó lni•ézei:e tejléc~el elláto1tt vé
:il;'l- !:'il e kábitószeres g)Ógyszer:eket ne szolgáltassanak 
ki, ~11e 1 t n .vezeti OI\ o·s nem l:étező sz·e1nély és .'.l;Z Orvo~ 
suk Szabad Sz·aksze1Yezetének ·.:,·ellni '~ rég:i, se1n az n 1 

nyilvánta11 tásában nein fordu1 elő 
ButlHpest, 1947. novembe1 hó 12 

Dr Jelenff:Y Siilárd~ s. ik, l· -alezlJ'·edes 

AMPULLÁZÁS Az, Egyetemi Gyógyszeré.. 
szeti Intézet megint készül valamire. Mrast az 
ampullázásrn is meg akarják tanita·~i, nem csak 
az ujlkiképZ1ésü @yúgy:swrészhal~g:atúkat, hanem 
a tárn mellett dolgcmó kartársainkat fo. Az am
pullázásra, különös tekiintettel az . amt~~1oticy
mckra. E mod·ern gyÓg_y1szernilakok elikesz1tese 
je1zi a j(}vő tudományüs és gyakorhti i_r_ányza 
tárt iri, amit mindenkinerk, el .. kell sa.iatitan1 
Mindez lényegében Mozsonyi professzor elgon.
do1á,sa és amit ő elgondo~, az nem ig:en :szokol~ 
féluton megálini Addirg do~'.oúk, hisz,rés lelike.
sít, mig szinte észrevé,tlenJ,1 egész tabor gyu! 
köréje: egy lel!loes, tudos garda.. , 

Most js ez. történt. M oz!!onyi, pr ~f,~~szor 
csak felvetette az ötlete~: }10gyan es i:n-1,bol >e
hetne egy ilyen ampul!aizas, meg,tan;tasara al-
1rnlmas laboratór rnmot berendezni? Es egysze1 -
~e csak megindultak az érdelklődések és_ m':'g,: 
kezdődtek az adraikozások Tftlán a kulonbozo 

!" 'gyógyszerészi érdekeltségek i» hamarosan ész: 
bekapnak, hogy itt most egy :s,zigo: uan szakmai 
ügy megwaló•sitáisáró! van szó. Talan a_~ultmz
rninisztéríurn ilJ,etéikesei is föLemelruk feJ~ke·~ er-. 
1 e a nagyszabásu terivrn és az ő anyagi tamoc 
gatásuklkal mi~l~bb :negkez<'lh;:ti müködését :lJZ 

uj modern k1s;rletr la~or~toiimm az E,gye-
temi Gyógyszeperszeti Intezetben (sz) 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság decem-

be 1 12-én d'é:1után 6 órai kezdettel, eiliőadú-ülé'st tart az 
„11"" t ~6 ~gyeteJrrli Gyó-gysze.1 Lsmereti I:nrtézet (VIII., U 01-u, 

III {Un) tumtermében Előadó: D·1, Sá1 kány S~ndor 
e ytte"2li ill1iagántanár·, a NUvényö1 ökl€stani Kut.ato I1n~ 
Jzet yezetője. Tárgy: A növ:ények eg.) éni és tár sadi~h~n 
é-1€te gyalkoxlatí megviJágításban (A növényne1nes1te'S 

!zori.~;zerü alapjai.) 
KüLöNöS LOPÁS tartja izgalomba.n szak

rnánlrot Egyik budapesti gyógyáru na~y~eres
/cedés a rendőrség segítségét :vette iyenybe, 
ho y a niár 1 égebbi ·időktől feltünt gyog~szei -· 
!Íif,1yolc olcát felde1'itse Hos~zas vizsgrai.atolc 
szenzációs leleplezésekkel szolgaltak . Tobb al
kalmazott sorcjzcitosan; jondo'. la,tos in~doi; lo1~tc1 
le. aktár ból az értelces gyogyszei elcet es a.„o-
k~t' ~yógyszetái'ffkban értélcesit~ttélc _lfint i!l~
tékes helyen megtudtuk, tekrntelyes r1iennyise-

vásMlásolcruí.l Az A'nyaghivatal ([!udG:pest'a~~l -
Fő-u.) gyógysze1 osztálya, ahol knlonos 1° , 
r attal lcezelilc a gyógyszerészek !'lgyeit, ;ie'?' Zl;' -
lcózilc el •engedélyek kiadásától, /w ba1ki, b1 1-
rnilyen éitékes gyó11yszert alccir felvásá10lni 0 ile 
tudn.i akarják, hogy 'l)ajjon, neni f)ünös 1nanip1.l:
./liciók ua.gy egyéb 1 e'/Uleletellenes uton és 11ro· 
don lceriil-e az f1irtolcukba. TudJuk ncigyon 7ol, 
hogy a inai áldatlan gyógyszerhiánynál rninden 
[Jyógyszer , ainely rnég mindig illegális kezek 
birtokában he1'e1, kiesést 7elent a gyógyászat
ban cle cca :'] év után egyszer_ 11i.:i1· 'Vég1 e el 
kell' ?utnunk a t ö 1· ·v én y e k _és, re 11,

cl e l e t e k JJ o n t o s b e t a i t '.I s ah o .o .. 
(M) 

FELHIVÁS! 4!1 éves találkozó előkészitésére l(-é.r. 
jük mindaz1::ka-t a Ka1társakat, akik 1908-ban \-égeztek 
a buda1>esti eg:ycten1en, előzetes 1inegheszélés vég<>tt 111" 
lálkozzunk a l{özponti kávfházban (Ferenc.iek-teie) de
(f'·inb:r hó 12-~n, délután 5 ó1ahor. f;ábor ,\ndor, Jáideli.: 
Géza, Dr.. :.\-lo1nár Alfréd, Spergely Béla. 

Igazolási utmutató„ (Helyreiga!Zitás) _A_z ólom'h:~ 
tük néha furcsa játékot üznek az en1ber1el, Vala~~1 

. k 1_, ·11·n·llth"ll Ö'1S PcRenet tr.éfás ólo·:D·fl11bt·l e az uto r,,,o p1. ,l ( a ,, - -

szavakat, sői mondatok:~t is. 'T'er,mész·e·tesen, na~:o.'. 1 

·· . ' h . ei ''eti· Cl'I-k \"lgy hir e11t.el'.llw~·bol ugyeJ ra, ·og,J· az e~ '" • 
m'inél keveseb'b maradjon n1eg 1\-iult .szún1unkban n1l~-g,-

. . t·· t' 1 P'·tlig mi ·1 ne1l-jelent f.enti cimü hurel is e1z or en :. . , , 

b· 1 ó~ág-ot ne-in ·a!ka1·1tuk sze-n1beálllita;ni a szak".Illll igazolo 
.1 " 1 

- ' t„ t':nt 
ltizott:sággal. Csak az -eJit;n 1iltakoztunk, E;gy n;-t:g1 or ~' 
eset kapcsán hogy valald ugy, anélkiil \.an<lor~lJo.n 
egyik szakmai igazoiliásból, aJ ln~s'1kba,, hogy az ut~~b~~t
-els-Ö kenvez-őtle-.n s·ziereplésielbe beavatna. M1~1 t a .,:-za1J.tK· 
ös-szefutnaik - Nem olyan nagy ez a ~zar.-'lna. ~~ 10-

1 Sl.nc""'ll ·innyi hogy It1.lnd-e-n sz11k~na1 strucc Í:f'Je t'l-
1110 ~ . ,,„, ' , ' (sz.) 
f.é1 jen benne , . 

301-ik nn1nkan.élkülí. Ne1n é1 tjük, miélt pro,oka:l1a 
\·i méltó f-elháborodásunkat fi nen11·égen igen n~ezf'n 
' . , _ 8 Lá t ~'ajdonos 11)Jnden igazolt fiatal budavest1 g,)ogyt>z.~r 1 u . , 

. , , 1 f, adozunl~ hogy menne11J 
erőnk 1negfeszit,eseve azon ar . ~. ,_ . „ 

több éhes s,.;ája:t tön1jünk be, hogy a: tél szen'í'edese1~·ol 
„ 1 . - . k. ··1 munka;nélküli ka11 ta1-

nlP.gni<'ntsuk a 11ha,Jukon: 1vu : . „ . ;.; 
sainkat és ak;ko1 akadjon sorainkban ol,J- an u~tiszoc1a:1. 
koHéga, aki tél\ iz idején elboe:;,•á.itja ( egyéb~é'nt ok i~e:
kül) k<tlrtársnöJét, N€ll1, n1élye:n tL-sztelt f1ata: Koile 

g ánk igy nehezen fogjuk tudrú ·elö1Pgf'-Z< tt lHz-alrr1u11-
, · (Ml 

kat. tovii.bbra is fenn-La.rtau1 
A szo~jet kén-Jkusok na.gy erővel folytfl.itják a viru

sok tanu1mámyozását. i\ virusok - tudva le-.. őe:n ~ ha
~ár1·elenség az 'élő és az élettelen között, lisz.tan kn ~n-

, , · 1" ' e ian hatók nünt bá1 mely a-n,J 11g, a kemlfli e Jaias s> ,
1

„' 
ug,)-al~:aikkol azonban szapo1odna:k,. mint, az élők. Az e o 
anyag 1ejtélyéi ;rnost ·a -., ii usok n:yo1na~- ~er~s1·k V.„ ~·
Tovarnyickij uj eljárást kf>1esett töbh \-1.IU,Sf<tl]ta en..._u~u 

"té ére iés kitenyésztésére. V. S. Büskov pedig Jnegal-
ni 5 ' , ·· t thoti viru~ 
l·-·pitja [ho<>'\' van módi nn1l-Jy ~egszun e , D , 
„ , d" -"t' b1"zon-.. os kén1iai hatások által a1ni aze1 l 

szaporo asa .__. . , · kl i 
fontos1 mert olyan anyagot, ~int a ~<J.lk.tenu1no, . {~' 
szemben ölő hatásu pe-nici!lint és szulfa1u1d0Kat 3 'nu-. 

• · mi"1 (M) ~k leküzdésé1e a tudo1nány meg nenl -is ~ 



?.I 2 •. -~ ... S~~....,~e,s.,.~.lii!~~-,-. =u,-. e-. -~"'.'~etek,-;.;;.. ____ e_'rdekéb. en Ne:n lesz cukor ,;e,~ 1•YMY~~.~!·;·fi .• i·' . ...;ll;.. . ..;;~;.;,V.;.FO,;;.. ,;;.L 't'.;.A_M;... -~ 
. ' . . e.sZJ so-? Sür _.„ . . •. „- --

kell :;;zerezni 11.,r ,·- ·tet· . , ~-be,_._,, 
Ha11o • 1 •·· · .gen, eL~;1ette111i a dolgot. Azórt.a iudolU, 

hogy nálad is b E" . · a,J van„ iu:ben pedi.g; n1ég származ:fusod 
s_·~n1 igaz? Ihat Pál} áztá.:l, bizoill:y te is pályáztál Ment
se~e~ erosen hasonli1t ahhoz a másik kibuvóhoz .ho 
~~ias Jrta bel:1 u könj vébe a ileg~Uil.) os1 lhb 1 észletek,et !~ 
o ugyancsak a szánnaz.ása rrI-iatt nem "'Blt t. ltaJ· . 

·11 t·' . "--'--', l '-o:z.n~ 
az l e el~!elen bpj,egyz-ések ellen H · . .• 1 , . · , , . . „ · ogy Jobb !liett-e 
ezz.€ az a l1J!as1k Szt·O)aI-jogos 1 Nem n~ .. 
natn ila<r . ," d"'kP , . . . .q engem pilla_ 

" . y "' az e1 " 'el, hogy te sok n11nd-ent elhaillgattáHI 
elotoem Megtéveszt.ettél. 

(sz) 

Rf:;Rl)ÉS - FELELET: ,Jogosan kifogásolja hogy 
a GJ„ T 'I, Értesitőjében únRg mindig szer,epel e; a 1ro
\~t ~s"teljes _egészében_nem 1engedik üt ,a ,„Gyógysz;-erész-
11a1~0:{ -nak es „)\. GJ-ogyszerész"-n-ek.. 1\-Ii nem k'ifogá-
solJUl:ii csak csodálkozunk a sze1b:esztó'kön„ Mer.t igaz 
hogy régen i~ voU;ak szaklapok,_ de .azok nem igén fog: 
l~'.lkozta~k tud~n1ányos kéi:désekkel. Mi ellenben anná~ 
lobbet es .annal .Szivesebben, Ezt az Értesitő szerkesztői 
nyilván_ tudják is. 'Tolt egy megbeszélésünk an1el al
ka.Iomn1al pont-0san. nieghatároztuk: hol ér· vé:et a 
szaklap és hol kezdődik a.z).Ért-esit.őf Ugy látszik azon„ 
ba.n, hog,}' lalamelJ~ik közbeeső állomáson az Éf'tesit{) 
.szer~eszrtői olyan vonatra szálltak~ melynek ,,A Gyógy_ 
s~eresz" volt. a, végáU01nása„ Mindössze annJi fbaj tör
!ent? ~1~gy auszálláskor lti.tünő tanáI"·szerkesztőink nenr 
1egyez:tek meg az állo1nás nevét. ( ) sz„ 

v„_ ~ B. l\Iakó: Ex. azonban nem jelentheti azt, 
hogy. tcl,~eseu elmaJ1.adj tő.Jünk. MegénteLetk, de .a. kai~
sony1, sza~nb.a feltétlenül vál'ok töl(__-1<1 valamit. Leveled 
~zeniel:i i l'észé1e hrumaJ:osan le,€J.ben válaszol,ok 

(sz) 

Pártról-pártra: A mul.rlko1• még azon sopánkodott, 
hog.~ ,?el~pstt az eg:i'ik n1un!káspáJ:tlba és az m"lUdjárt 
az e11so heten nem jutmatta hozzá egy aruerika;i örökslé:g
hez„ _A1:ko1 türelH~nre intettük De ön türélmetlenségé
ben ~~e~e:t a. in;ásilt inunki~spWr ba T.aÚi.n anélkül, hogy 
a: .1é11o?b.1b_o1. ~ile~ett volna Mit sz.árntt ez'l Vrugy két 
het:g it~ is -k1birJa, ru:it:án megy tovább !gy lesz egy 
{:,rya.1noltalan élniakrnró:ból :az össze.:.· koaliciós pártok: 
~~Ja. Egsete1nes párbbagsági könyvel,. Ez pedig majd

n~. allillryi, c.nintha a világ sz-in.e előtt meztelenre vet_ 
kozoitt volna. (sz.) 

F. B. : Addig is, mig alkalmam 11tE:z .sz-emélyesen 
inegmag.)- arázni ::iJ leveledben eihlitett s áJltalad kifogá
s-olt doJ~okat, meg ia.ka11ak ny-u:gtatn~ hogy ~ iJtt pon-· 
tosan latjuk: a Vidéki helyzetet is, de miig nem !tudtuk 
;~ deino!kráclát anniyi1a megerősiteni, h~gy az áltailad 
1ogo.sa,'n panaszol:t ,eiseteket megvált-oztas-suk 3 ev nag 
f„kh1e ' t' , a Y o• nges u an meg ne1n olyan nagy idő, hogy minden 
sebre gyógyulást hoz-ott volna„ Türe-le.."ll üdViözÖUek„ 

(M.) 

Átruházás·. A t k' d · h z e;r ez-1, ogy mié1 t niliá.z,z:ák át 
egyl'e„::11ásla a gyóg_} szeirtá,,1·akat, amikor a kiadandó 
ren.deJet-te-rvezet sze1 int a gyó.gJ szertirak átruhá:zha_ 
t~t-la~1ok :;sznek. Hogy miért'? Hát éppen ezért! Mei t 
su1gos V:edek€zés. ll-fe1t még az ut-011.só piHrmatban is: 
111enteni akarják a nlenthetőt I\1ert a •--a'tol- , · „ .. . ~ va,r· '- es 1.S111€ro_ 

~ok lneg111ozdulnak ilsenkor és csodálatos utak~t és mó
-0.vkaL t,Szelnek ki egy-egy pati~a megfelelő hely:tlZkedé.~ 

. " .J.•:i.egszu
11 

1k az atr1.t-h.azhatósá.got '? ... ·· .. •.· .. ·.f· .; ... · 
dektalanfll:l n1eg kell folyamodnti. 6. ,,.....,..., · : !fala-: _ f 

. .. . · "'""""" lehet, armg k'' . 
nincs a Wrven.~-' amig \' am, mig a készlet tru:t :~ -, ui:m -. :-, 
elő1·e! Rohamra a minisztérium eful ,, . _Ugyvedek - _w·:-

, en. Hogy legalá!>b ·1 
meg egy emberöltőt U:>iztosithassanak m.aiguknak „ - ~- ;-: 

Hogy nem Jeh:etne_e előzetes intétzked·éss2tl_ bizt . . - 1-
ké~őbbi rendelet érintetlenségét? Talll . ~s1taru a ,. ~.-: 

· an igen · lkgalábl> ~ 
is kellEine. De ne feledjük el ho.•Yu - „nd " - - - . - . : „,ll;· 

1 ö"' m1 en vonalon . , 
csak emberek vehetik fel a küzdelmet a a.,..,..b - . _-- . - . 

, , (T Zi "-'U.J. eri gyar~ 
losa~ok ellen Tudomásunk szerint azonban má" . 1·· 
ke,..ese.bb az :átüás„ A roham erős"d"k r, is, .. ::. 

o l . ugyan, de- .egyre :- - . 
ko, molyabb ellen:á1lásba ütkiözik. És már """aga \ _: ~u ez, a sze_ ., 
reny statisztikai adat i-s biztató jel a j-övÖiiS,. . :- : (••.) l 

Cs. z„né, Pusza,szabolcs· O:rs'Z1ágos G .• , .· '_;I 
E" ··1 t · yogyszer-esz 
~,.,:esu e '.,Budape~~· HegedüS: Sán<lor_u. 17, Budapjst:L ::. 
Gy~~sze1esz Testulet, Budia.p·est, VlIIl,' Aggteleki-u . -__-. 
G:i o~a:. Budapest, V„, Allk.ofuruám.w-u. 1!6„ . S., ~·,·1-

Tohheknek: Ismételten felkér jürk vidléki kart. ~ . ~-ti( 
kat h k 'h · arsa1n~ -· ?· 

" ' _ogy iado ivatalunJlclioz ltúldött Jeve~etlket lehet&~- , -1 
le~. geppel, vn(gy legalább olvasható .kézirással i.l:ják .]! 
Ül\ashata.tlan level{Ű{et elintézni ;,_"-' . •-: , · ; · W. 

. = a tuvarnsagokra va_ '.I.·.".· 
lllwszolm nem tndunk J 

Apróhirdetések & 

t'l bP:stkörnyéki vagy jóforgalmu vid'é-Id viá-1 oshan pil__ ... ··· .. ·-.·.·1.· 

1 r~i e11et.et ke1esünik Cimi: a kíadóbruii 

l\l[egjelenik havonta kétszer" 

Szerkesztőség !és kiadóhlva.tal~ 
VII. Akáiefa-u. 45„ I 2, 

fü!efon: 422--126 
Hivatalos 

Felelős sze:rkesztő: 

HARANGI SÁNDOR. 
'Telefon 344-311 

MÁRKUS DEZSő 
Telefon: 42·2----126 

órák: d u 4-6-ig. 

Sz:e1ke"E;zti:k: 

Felelős kiadó: 
SOMOGYI SÁNDOR 

Telefon: 135-846. 

SZll:KELY JENő 
Telofon: 16Z..-ll56, 

Laptulajdonos: 
a M. M. Sz. Szakszervezet Gyógyszerész Szaikoszt.ál.Y"a, 

Hoffmann Józspf -ryyoindiája, Vll.
1 

Kafzinczy_utca 6. 

A MAGYAR MAGÁNALKALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

G Y Ó G Y S Z E R É S Z S Z A K 0 S Z T Á.-l Y Á. M A K Hl V A T A L 0 S LAPJA 

„ 
uh,,,,~i kikrz~tO. 

Szikráznak a csillagszórók \'ÍS meglwtuttan zeng a, kmúcsonyi zsoltár Ez a ny1ighalxiUai1, 
i•.ergiídő viiág ossseterelődött, közelebb ha70/t egymú.~hoz A békesség, a sze1 etet unnepén. 

N.em csodára vá1 nak. iN<ern fehéi s.eiYIY!nP(J;pirosba cs01nagolt ajándékra Nem drága ét.e
Zekre, méztől csord1A.1.ó mákospatJcóra, Csak békéie és szeretel:re De alkotó békbe és ~erm.é· 
7-cienu szeretetre 

Bé/Desség azolcru1k, kik hisznek a munka hatalmában. Békesség a hivő építőknek A jóa/ca. 
ratu 'e>nb«relcne/c Békesség azoknak, lák a szeretet ünnepén is le tudják mérni az ufot idái,q és 

az ellcor'etkező lcarác.wnyig. 
Békesség a,z országépitőknek Kicsiknek és oogyokiw.k Békesség az országnak És /cUlön 

békesséq a mi. szakmánkna,k 
Üljük körul a karácsonyi asztalt. Szeljük meg az ünnepi kalácsot Hogy ma kalács jus

son annak ~s, akinek ncúskor kenyérre sem te[ilc„ Ma, övé a karácsonyfa ragyogása, övé a,z eliö· 
vendő muuk11.;g_n1"e1Ji igérete A könnytől és vh től tisztárn mosott, örök lcrisztusi szmetet fe
gyében ültünk össze. iJJe a szocializmus fénye mutatja az utat előre. A mindenkivel egyenlő 
muirkásembm megvóJtásáig. 

ünnepeljünk. Huzódjunlc jó szorosan egynufa mellé Az egész szakma Ne féljünk a jövőtől. 
Ne féljünk egymástól ... Ez a pálya, megszUletett, él és élni fog tovább ügyelUnk rá és szeretjük 

Gondoliunk arra, hogy va/,rthol. egy falusi patikus hailé/W..ban, ezer kilencszáznegyvenhét 
karácsony éjszakáján megsc:uletilc egy gyermek. Körülötte a természet és az ember ünnepi áhi
tata. De ebben a gyermekben, ennek a fölfelétör.ö szalcnváoo/c a, jövője is u.i életre támadt. 

Ez a, gyermek u jöv.ö Tanítsuk meg egy u.i km hívő szcwéra Álljuk köru/ a bölcsőjét Te. 
gyünk ui fogqdalrnat, hogy ICsak 11 közegészségügy.et szolgáljuk Minden tudásunkka,l és e111·· 
l2er.ségiinkkel Hogy e.zt a 1pályát eszinényi magas~ágba emeljülc. Munkánkk<Ll lcivíviuk egy uj 
ko1 szak legtisztább megbecsülését. F aga.djuk meg, hogy a közösségért készek vagyunk a. 

legáldo.zatosabb öss7JefogMra. 
A' gyóg11szeré-sz roo szerte a viwgon, mint élő, hólepte karácsonyfa áll őrhelyén A. csiUagok 

fényénél botorlcá/na,k f;eléie " ,betegek milliói. I gy olvad össze, így teljesedik lci az lünnev és 

a hivatás. 
ünnepeljunk. De ugy szeljünk a,z ünnepi kalácsból, hogy senki se tnaradjon éhesen 
Boldog Ica> ác.sonyt kivámmk ennek a szakmának. boldog karácsonyt -· az idők végez,g· 

téig 


