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I--Iailó ! lgen, eh:.ietten1i a dolgot. Azóta iudonl 
hogy nálad 18 b · E" ' . a:J van-. iu:beni pedig lnég szárnl!a-zásod 
s~m igaz?lhat Pál) áztiá:l, bizon~ te is pályáztál. Ment
;s_e.ged erose11 hasonli1t uhh;oz a mási'k "'b 'h h. 

'<;:. e ' ," , ~ uvo oz, ogy 
~~a,. 11 ta bel~1 ,1 kon, vebe a lleg-huJ..~ os~-1hb J észleteket Es 
o ugyancsak a szár1naz.ás-a miatt nem '''"'"'It t1ltak . 
· ·11 t·, . "---''"" ozm az l e ek!teJen be)1egyzések ellen H · . · - " ogy JObb iliett-e 
ezzel az a n1ásik Sztó).ai-J·-oo-os, Nem D~ ·-t., 

• • -b • .ci engem p11ili_ 
na .. tny1Jag az étdekel, hogy te sok m1'ndent . elhaHgnttáJJJ 
elotvein Megtéveszt.ettél. 

(sz) 

a K~~~DÉS ~ - ~~~ELE'r: Jogosan kifogásolja, hogy 
• GJ, l. T, Ertes1t0Jeben ÚlK~g mindig szer,epel ez a \fo.:. 
'at ~~"teljes _egészében_ nem 1engedik át ,a ,JGyógJszoerész
na1~0.~ -nak es „A„ GJ-ogyszerész"-nek. Mi nem kifogá~ 
soJ,Juk, csak csodálkozunk a :-;zerkesztőkön 11.-r - t · h „ .i.u.~r igaz 

ogy régen i~ vol1tak szaklapok,_ de .azok nem igén fog: 
l_alkozt.ak tudo1nányos kérdésekkel. Mi ellenben a -1, 
t„bb t , '! nna_., 
o. e es anna .Szivesebben, Ezt az Ertesitő szerkesztői 
1~yllván tudjáli is. Volt egy megbeszélésünk, ainely al-
1~a.Iomrnal pontosan nieghatároz:tuk· hol · ·' t . • er vege a 
szaklap és hol kezdődik a.z1É1tesitő7 Ugy lát.szik azon
ban, hogJ \ ala.mely'ik közbeeső állomáson az Ér tesitő 
sze1„~esztői ol;rau vonatra szálltak, melynek A Gyógy_ 
s~eiesz" volt a végáUon1ása„ Mindössze ann~·i Ihaj a;ör
~ent, !h~gy ikiszáJiáslior lti.tünő tanár .. szerkesztőink nem 
Jegyeztek meg az állonl'iáS nevét. ( ) SZ„ 

y, A B„ Makó: Ez azoJ11ba11 nem jelentheti azt 
hogy. tel.~e:;en elmaJradj tőlünk. Megé:nte1e:ik, de .a kat;,á~ 
sony1 szamba feltétlenül várok tőled valam1't Le ·I ·" 'l . , , _ . ve (_,"\J. 
sze1ne ~·l 1eszere hama.rosa_:n, leyélben válaszolok 

(sz) 

Pártr?I-pártra: A 1nulJt!kor a.nég az.on sopámfkodott, 
hog,~ ,?el:p,ett az e.g.) ik: munkáspártlba és az. mlndjárt 
az el1so heten nem juttatta hozz.á -egy amerika~ örökS!é:g
hez„ _Al:ko'l' tü1ele·~nre intettük. De ön_ türelmetlenségé
ben aiUepett a másik lnunkiáspáJ.i: ba Talán anélkül h 

l''bb"b·· k'l ' ogy a: (1 o. l _01 .. 1 é~ett volna Mit sz.ámit ez? V:aigy két 
het:g lt~ is ik1birJa, az1tán megy tovább„ Igy lesz egy 
gya.inoltalan élniakairóból az. összre koalició.s pártok: 
~~~,Ja. Egyete111es páTblJagsá;gi Jc;önyvel,. E·z pedig majd

n~ a111nyi, ~nintha a világ szine előtt meztelenre vet_ 
koz01tt volna. (sz.) 

F B. : Addig is, mig alkalmam ~eE:z .sz-emélyesen 
n1egmagyar:áz1ú al leveledben ~tett s álltalad kifogá
solt dolgokat, meg akai lak nyU:gtatni, hogy :mi ]tt pon-· 
tosan látjuk a vidéki helyzetet is, de még nem ltudtuk 
~ de1nokrác1át aru:i,yi1a meger-ősiteni, hÓgy az áltai1ad 
)ogos~n panaszolJt ,e_iseteket 1111eg.·áltoztassuk. 3 ev nag 
±1··1 1 , t' , a Y 

O'i{ renges u an meg nem olyan nagy idő, hogy minden 
st.bre gyógyulást hoz-ott volna. Tü1·ele..'ll tidVözÖI1ek:. 

(M) 

Átruházás.· A t k' d · h z e;r ez1, ogy miért ru.há.z~ák át 
egyl'e.-::nás;ra a gyógy sze!l'.tá.,1akat amikor a kiadandó 
re1ide,Jet-tervezet sze1int a gyóg;szertá.rak átruházha-
1~tla~1ok ::sz-n(~k. Hogy miért? Hát éppen ezérl! Meit 
surgo$: V1edekezés. 1Ie1 t még az uto~lsó pillmiatban is: 
inenteni aka1ják a D1,enthetőt Ivtert a •a•'tolr „ · „ .. · _ ~ u ,._a '- e.s i.sniero_ 
sok inegmozdulnak il3 enkor és csodálatos utak~t és mó
·dvkct L t'SZ~lnek .ki egy-egy patika megfelelő helyerzke-d.é.~ 

·1 AGY„~~I-.·· .. ·.·•··· érdekében Ne.:n lesz cuko_r,, ue1u. 1,.,.,,.,.., s~? s·· ,. -· 
, ~ • ·- ~ u •• ur~--b. 

kell „zereznI.. }fegszilirtetik az át l . ..!: 1-~. „ • e , Ill1w,Ztua.tósagot? lf , --
tlektalaUU;l n1eg kell folyamodm-. A~-~ 1 . _ . a,1~". 

. """'"" ehet, a1111g kii' . 
nincs a törvén · . · - nn ;. • anng 'i'· an, mig a készlet tart ·· - , 
előre! Rohamra a minisztérium eJ[ ' , Ugyvédélt 

i enr. Hogy· legalább 
még egy emberöltőt i>iztos1th.ass.anak maguknak_ 
Hogy nem Jehetne .. e előzetes intétzkedésseQ bizt .. , . . 
k~·-"bb· . d , . os1tam a· 

-~ l ren elet erintetlenségét? Tall, . - · 
· . · · an 1&<m .. · Legalább 
rs kellE!lle. De ne Leledjük: el ho.o·u ·- . d - -. . . 

1 o,J min en vonfiloli 
csak emberek vehetik fel a küzdelmet aZi entbe - _: -~ 
1' ·' k l rl g'yar 
osa,go e len . Tudomásunk s·zerint azonban , , ~ 

ke'i'.ese.bb az átü·ás A roham erős"'d'k mar is.: 
•. r ű 1 ugyan, de-·egjrre 

komolyabb eJ1lená11ásba ütkrözik És • • . . . mar m·aga ez, a sze.· 
reny statisztikai adait is biztató Jel a J',övőr~ 

(s•.) 
Cs, Z„né, Puszaszabolcs· o1 s:ziágos G .. - .. 

Eay ··1 t E d • yogyszerész 
J'=' esu e ' u ·apest, Hegedü~ Sándor u 17 B d - , 

Gyógyszer-ész TE>.,stület Bud!a,n~st virrf . A .„t ,_ukiar:KJst.·t -

G 
, . ' :L-'' • •• .ijJgg eU;'l -u s 

-~ 01a, Budap:est, v., Ailkotmán~-u 1!6, · .. , 

Többeknek: Isméte1tien felkérjük vitlél·i ka t' ·:
k.at hoO"lT k' d ·h· · ~ r arsa1n~ ' ' . ""'„ -1.a o ivatalunikhoz 1ttlldött Jeve~e!iket . lehető: 
le~ g.0ppel, va(gy legalább olvasható kézirással .· .;k· --
ÜI\ashatatlan leveleket elinté:r.:.ni é!s a kiyáns-ágokr HJat • ' 
lllruszolni nem tudunk. a va... 

Apróhirdetések 
I>estl\örnyéki vagy Jóf-0rgallnu vidéltl „ b. 

t·1 b' l t t k VlalOS an 1 ;:n. er e .e e1esünk Ci!l11!: a kiadr&brun' 
pn. 

,,w 1 t u R'' töltött szopó, 
óvszerek 

forgalomba· hozza: 
WILHEJM: ARTHUR , ,HelilÍI" kötszer éa 

egés7.Ségügyi cikkek vállalata 
Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő-u• 37. TeJ.: 123-867~ 

-------·-·Gyors és pontos ki.szolgállás„ -----------·----. 
40.000 forint kész1>énzzel :jiófor:gallmu gyógysi..ertláir~f.. , 

vennék "agy bérelnék mái'us hói 1-ére Sz 00• J,' ·'' , „ · . a anoisne, 
g} OK:\ szeté:sz, Vámosgyö1 k 

I\-{egjelenik: havonta kétszer 

SzerkesztőSég !és kiadóhiva.taJ; 
VII, Akácla.-u. 45 .. I 2, 

fe!efon: 422-126 
Hivatalos 

Felelős sze:i kesztö: 
HARANGI SÁNDOR 

Telefon 344--3H 

MÁRKUS DEZSö 
Telefon: 422--126 

órák: d, U. 4-6-ig 

Sz·erkeE-"z-t1k: 

Felelős kiadó: 
SOMOGYI SÁNDOR 

Telefon: 135-846. 

SZÉKELY JENő 
Telofon: 162--856. 

Laptulajdonos: 
a M M Sz. Szakszervezet Gyógyszerész Szailrosztálya, 

Hoffmann Józspf nyofndája., VII.! i<.a[zinczy_utca 0.-

II. ~vrot 'f AM 
~--·· 

A MAGYAR MAGÁNALKALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

GYÓGYSZERÉSZ SZAKOSZTÁ.LYÁNAK lilVATALOS LAPJA 

„ 
Uti~~i kö.&'Z~t~ 

Szikráznak ci csillagsiórók \is meglwtutta11 zeng a karácsonyi zsoltár E.z a ny1;.gh.cilxdla>i, 
r,.ergődő vilcíg f)s.e-zeterelődött, /cözewbb hciio/t egymáshoz A békesség, a szeretet ünnepén 

Nem csodára várncik iN•eni fehér "eiy&1npro1J1rosba c.somagolt cijcíndélcra Nern dr•lÍga éte· 
lekre, méztől csord1üó máko.spatkó'ra Csak békére és szeretetre. De alkotó' békére és ~ermé
loeny Bzeretetre 

Békesség azoknak, kik hisznek a munka hatalmiiban. Békesség a hivő épitőlr:nek A jóaka-
rntu 'emberek:nek. Békesség azoknak, ki.le aszmetet ünnepén is le tudiák mérni az utat idáig és 

az elkúvetkező karácsonyig 
Békesség az országépitőknek Kicsiknek és nagyoknak Békesség ciz országnak. ÉS kűlön 

békesség 0 rní szakmánknak 
(/liük körül a karácsonyi asztalt.. Szeljük meg az ünnepi kalácsot. Hogy ma /caiács jus

son annak ~s, akinek 11icískor kenyérre sern telik.. Mci dvé ci karácsonyfa ragyogásci, övé az elfö
vendő munka ün1Mpi. ígérete A könnytől és vértől tisztárn mosott, örölc lcrisztusi szeretet je-. ..,. 
gyében üitiink iissze. iDe a szoeialimnus fénye mutatja as utat előre .. A rninden/civd egyenlf! 

muirkásember megváltáscíig. 
Unnepeljünk Huzódiunk 7ó szorosan eyynuis mellé Az egész szakma Ne félfünk a iövőtől. 

Ne féliünk egymástól Ez a pálya megszületett, él és élni lfog tovább ügyelünk rlÍ és szeref.iülc. 
Gondoliunk arra, hogy vcilahol. egy falusi vatikus haflélcában, ezer kilencszáznegyvenhét 

karácsony éiszaMján megszületik eg1{ gyermek. [{öriilötte a természet és az ember ünnepi áhí
tata De ebben a gyermekben, ennek a fölfel.étörő szak11vá.1uik a jövője i.s u.i életre tá'madt. 

Ez a gyermek 'a jövő Tanitsuk rneg egy ui kor hívő .szavaira AUiuk /cörül a bölcsőjét Te
gyünk ui fo.qadal11ULt, hogy icsa/c ci közegészségügyet szolgáljuk Minden tudásunlc/ccil és em· 
l1erségü.nklcel Hogy ezt a UJ<Ílyát eszrnényi magassrigba emeljük Mun/clÍnklcal lcivivjuk egy uj 
koi szak legtisztább megbecsülését. Fogadjuk rneg, hogy ci közösségért készek vo,gyunk a 

legáldozatosabb összefo!Jlásra. 
A' gyógyszerész ma szerte a vűáqon, mint élő, hólepte karácsonyfa áU f!rhelyén A. csilln.golc 

fényénél botor/clÍ/ncik f;eléie a ,betege/e miJliói 1 gy olvad össze, így teljesedik ki az \ünnep és 

a hivatás 

tbig 

ünnepeljünk. De ugy szeljünk az ünnepi 'kalácsból, hogy senlci se rnciradjon éhesen 
Bolilog karácsonyt kivánunk enne/e ci smknui'nak. boldog lcarcícsonyt - a,z ·idők vége!t<I 



Karácsonyi 
Leper gettiink ismét egy évet, <L történele11C 

legviha.rnsa,bb 'iveiből Elét keztünk a,z évvégi 
szánivetéshez. .„ 

A sor s kiszámitha,ta,fla,n szeszélye bennün
ket kegyelemben r észesitett, lcieme/.t a.z elniu!t 
éve/e szörnyü lcafalclizniájából, bár 1sokunknak 
!lgyana,zo/c a szenvedése/e és megpróbáltatások 
jutotta/e osztályrészül, mint aki/e ma a 1világür 
csendes, ismeretlen temetőiben vá.rfik feltáma-
dásukM. . 

Akik niegmaradtunk, a mindennapi ember 
örök pannszát tsirjuk. s csör getjük a,z elmult vé
res hdborn okozta sivár kötöttsége/e láncát, 
hogy za.iával betöltse az élet teng•erén uszó és, 
hányódó nagy gályát 

M egma,rndtunk 'és tisztán !á:tunk.. Látjuk, 
hogy hivatásunk az emberi haladá.s, melynek 
feltörő utja az emberibb ember u.i typusá/wz 
közeledik' 17'.T eni' rrwndha,tjuk el ezután, hogy a, 
vérzivatart követő napsütés számunkra nem je
ient többet, mint a növénynek a termész·ebadta 
fejlődést, az iíllatna,/c az ösztönök kielégitését, 
ha ugy tetszik, a saját ösztöneink és vágyaink 
beteljesülését 

Átéie.zzük-e, hogy 1nilyen óriási ny01nással 
nehezedik a felelősség a megrnarndt enibene, 
azokra, p,kik eddig csak annyit· tndtak az élet
r·őt, hogy adatott és hogy az ember éiet•e egy
szer leiár és addig az életet tarta,lomrnal kell 

1 megtölf.eni Eddig az élet egy körülzá.rt t,erü!et 
volt, egy ketrec, 1tmeiy fogua tMtott, csak a 
'uaráz.sigék ismerői előtt nyilt meg .. 

Nem éreztük át ki min de n k i e g Y
é r t - e g y ni i n d e n le i é r t köteles 
éi zését, igyekeztünk nw,gunkrht individiumok
nalc kiielölni és nz ént, mint 'első személyt, ér
vényesit.eni 

A megmaradt ember fele.lőssége, kezdemé
nyezése, cé!kitüzése sok/cal több. mint nzt eddig 
e/képzeltük 

A ketrec amelyből kiszabadultunk, ·egyet 
jelent, egy h;1túrnélküli, órási méretü világ
egyetemmel, crhol senki nem tehet egy lépést sern 
előre, s·em háha anéllcül, hogy azt bárki meg 
ne érezze. 

Egy nagy ~salád részesei [ettünk, hol sze
retet köti. össze a népet, hol a nép nyel·ve egy 
szinfolt csupán az einberi közösségben hol 
nincs. n•e•rn lehet határ, a, mely át nem léphető 

E nagy közösség egyetlen !értéke a munka, 
és ez az érték határozza, nieg az uj emfrer nagy-
ságát · 

9ondolatok 
A ma emberének meg kell értenie, hogy az. 

eddigi ször nyü niegpr óbáltatások és a,z iegymást 
p1lsztitó harcok ideje Zeiárt. Nem !ehet harc 
ember és ember lcözött, a kiváltságosok fennrna
rndásáét t; és nem gondolkodha,t más távlatban 
mint a f e l s z a b a d u l t e m 'b e r ö n'. 
t u rZ a t o s '" l m é j é v e l, a megbékélés 
jegyében .. A verseny egy körül folyhat, hogy lehe.t' 
az életet könyebbé fenni, ia természet kincseit 
helyesen elosztani és a tudorrná1ny fejlődését, a 
tölcél•stes pusztit<ls helyett, az 1emb,eri i61é&e és 
élvezetéi e beállitani 

Az örök hábmut fe]váltjn az örök béke, 
azonban ez ne csak frázis, ne csa,k leirt szó 
maradjon, melyet 'lébe/e nélkül s;a,jkózva ismé
telfiin/c el, hanem azt erős hittel, nagy elha,tá
wzássnl, kemény akarattal s ha Mll áldozat
r•állalással akarni és megvalósitani mindenki
nek egyformán kötelessége. 

S ha ebben a,z uj éleföen az 1egyén bizonyo3 
sérelmet szenvedne, ne' lázongjon, s főleg ne hi~ 
vatkozzon a:;; e[mult idők évszázada.~ szoká
saira, rnert az uf világ u.i feli1datokat és rmá.• 
szokásokat a,d a jelen és tt jövő •emberének .. 

Az ui élet a közösség ébete, az uj élet a.i , 
egymásért küzdők élete, nem a /civáltfágosok 
és azt öröklők előjoga,ival, hCLnem az .e/végzett 
mu:a.ka értékéi•el. A föld icincsét és értékét fel
dolgozók egyformán élvezzék annak áldását és 
ebből nem fakadhat. vad gyülöllcödés 1't vagyon 
egészségtel,en és helytelen elosztása miatt,. 
amely eddig minden baj ikutforrása és eredője: 
1JO/t. 

A klcor nem gorulolunk időnként egy-egy 
ujabb, 'megpróbáltatásokat hozó kegyetlen Mt- . ,1, · 

borura. 
A vagyon 'Szentségéhez o[?f görcsö&en rn

gaszkodók vegyék tudomásul, hogy 11"ég so.ha 
senki sem vitte elmulásakor egyetlen piculáiát 
sem qnagáva~„ 

KépZ1eletben üljük körül a. . világ egyetl.en 
nag:y karácsonyfá7át, szőfjük körül az .eddig 
termelt a,r any és !ezüst szálaival, gyémántokból 
kirakott ésillago/c/cal és ha a, sok-s.ok gyilkoló 
szers.zám helyett az uj kor ~ékét szolgáló gépei 
sorakoznak a karácsonyfa ajándék csornagjcú 
közé és áz Jör ök világi tó fény sugározza ét ct 
még sötét elméket, fogjuk rneg egymás kezét 
szorosan és egy ének szállion ifelénk -- mely 
hircZesse: ·· · 

MEGSZULETETT AZ öRöK BÉKESSÉG! 

Márkus Dezső 

11z f u~a~trtn mif e 
j mellett már az f uoanrin r on~ „ ~a~~atól „Certa" 
__ ,._,„ ___ ~..,--·- ---------·-'------------

,,T e m p 11 s f 11 ' 1 t •'' " 
lrta : DR. NEMEDY IMRE egyetemi m. taftór 

Van nekem egy kedves nagynéném, drá.ga 
/ixliesanyámnak talán egyeUen éiö 1 ok.on0; Jtt 
/o,kik a belvárosban leányá,v<Ll, egyszeru kis ~~ 
kás1lk minden butor a gyernieklcoronwt _zilézt 
vissza,. Az egyik ;szobában egy szekrenyke 
tetején régi zenélőóra jelzi a soha VLS~ZCL ne1n 
térő perceket, s az órán eqY 1égi. él'szarn ?'!~tt 
ez a latin felú ás ol„ashfl;to: . ,,Tempus Jiigil ·· _ 

Kis gyermekkorom ota rsmm em en e"! a• 
órát .. Mikor a betiir>etést nv:i,r isr':erteni, hXi.nY·· 
szar olvastam el ez a két szót ertelrnetbenifl, s 
mikor később a latin tudonuinyori; fo!yt0;n <1' 
szai,ah értelmét is megtud'.am, ,;n,eg homalyo
sabbá vált 'előttem amwk Jelentosegel. 

Mert a gyermeki és ifju lélek bolcsen, van 
alkotva ugy hogy neni bi1 előtte fontossag.ga,'. 
az idő muldsa lMrt törődik ő a, gyorsan tuno 

id", l 1 add fusson/ Csak miikor már deres.edm 
o~e • r ·1 • ·1··nrc 

kezd a fejünk, tul u férfikor d~ e~ fszme u 
rá a „Tenipus fugit" nagy igazsa,g~r:;, „ , 

A futó, !J,e soha, vissZ<L nern ter ~ iij-ő a meg 
hátralc11ő évek józan, okos beoszto,sara tanit, 
ráeszméltet az idő értékére, és sok o!Yan llo/.og 
fontosságára hivja , fel figyelmünlcet,_ amelyet 

k l "tte ta,lán figyelemre seni nwltattunk. anna e o . , , " · 't 
A végtelen idő nam1 hornokoraJan. rsrne 

eltünt ,8 gy futó esztendői Egy 'év~s iubr!eumot 
iilnek e lap szerkesztői és munka~ar sa,i, es fel-
mérik munkásságuk elért eredmenyeit , 

Ha nem történelrni időket élnénk s ,:eank, 
magya,r olcra s közelebbről a ,magyar; gy?gysz·e~ 
részet'1e nem \vo/na .sorsdöntó e futo i~o, aklc01 
is na,gy jelentősége volna ,ennek a datuninalc. 
De hatványozotta,n ünneppe avatia_ ezt a nwi 
és a közelmult idők roppant fontossia,ga , 

Mintegy három éve annak, C/iogy a ha~oru 
okozta útózatos csapások után feles~·me.lve, 
megmaradt értékeink romjait szedegettuk osz
sze és megki.sÚeltük .a~ dpus;titott javak msz-

a ·.zl·ta's·a''t Mindenki erezte es tudta a,zt, .hogy sza.i ·· ., ··t'·· 
ez az építő munka sz;'llemi es .anyagi eren. '.s 
rnegfeszit.ett teljesitnwnye~e_t kov,et~l ~rne".e 
néztünk, nl!indenütt az épites szulcseges:iege ki
áJtott felénk s aki/cet a sor s pess~rmizm'f,lsal 
vert meg, azok sötét reniénytelen~eget Wr;tak 

, n. s csak rizok hittek és remeltek, akiket 
csiipa ' , · t 'lágszemlélettel áldott meg 1 
o,z Isten optimis a vi . , , „ ; 

A családi tüzhely és a kbzegeszseg rigyet 
szolgáló gyógyszertárnk felér>itése _után_ el~ő
rnngu fontosságuvá vált az. ok:afó,s ker'dése: 
Az egyetemi kiképzés, a szakrntezetek ~uta,tó 
rnunlcá.ssága, a tudonuinyok müvelése lmegúiduit 
a, fővárosban, ámde kevés reményünk volt ar-
rn, hogy e szellemi 'értékeket a vidéki gyógy
szerészkartár sainkhoz elJuttatlwssuk , UJabb 
könyvek, folyóiiatok kicrdására eles_ett!ségii~k
ben gondolnunk \Sem le/vetett, és rnrn~nnyran 
nagy hiányát éteztük egy - akkor meg nem 

létező _ gyógyszerészi /apn<tk, amely 1mindez,t 
a szellemi értékeket to-vábbitani lett r1olna hr-· 

·vatva 
Érthető volt tehát minden kartcfosunk örö-

me. mikor egy évvel ezelőtt: 1946 október else
·ién ez a hiány is pótoltatott.r Napvilágot látott 
~z ostron1. utá.n az első szánia, „A Gyó'gysze
rész"-nelc. amely gazdag ta,r tal01nrnal, tudomá
nyos és gyakorlati irányu dolgozatokkal, érte .. 
kes előad.á.sok közreadá,sával, lcari 'érdekeket 
érintö nagyfontoss6gu rendeletekkel stb. bő
ven ellátva iel•ent meg kartársaink fróasztabán 

E gyeterni tanárok, assistensek, vegyi gyá
rakban müködő szakemberein/e, gyakorló 
gyógyszerészek, nvilul-mind siette/e fellcarnlni 
előadásaikkal ltudoniányos megállapitáswikkal, 
vagy gyakM la ti iranyu tapasztalatai~k':l ," 
szerl!!esztőség nehéz és áldozatos rnunka1at, es 
tették lehetővé azt, hogy a kezdet nehézségein 
mielőbb tuliutva szolgálhatta a lap mindannyi
unk lcözös célját. 

A,' futó idő első évi határ kövénél ·rillju.nlc 
meg ezért egy percre' [(öszöritsük n_vn:dazokat, 
akik ömetlen munkássá.gulckal szolgaltalc _a k~
zÓs célkitiizéstl Ebben az ünneplésben, felr.ete
ve minden meg nem értést, vegyen részt lelelc
ben minden niagya,r gyógyszer ész' 

..4z rinnepeltelckel együtt optúnista szi.vr 1 ~l 
töltsön el bennünket a szeretet1wk, egynias 
meqbecsiilésének, · pályánk szeretetének nemes 
éi z'6s11, amely erőt fog Udni rnindannynmlonak a 
toi,ábbi munkához 

Ebben a hitben köszöntjük „A Gyógysze~ 
rész" s.ve1· kesztőségét és niunkatá1' sait, ki·vá~ 
nirnk további mnnká.iuk · folyfatásához sikert, 
munkaked.vet, hogy a futó idő minden peH;ében 
tovább .szolgáUiassák 1nindannyiunk közös dl-

- iát: a magyar gyógyszer észet.et/ 
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Nem anól a mrórán-ól van szó, rnely ci 
hétköznapokat· elválaszt.ia a béke és szeretet 
ünnepétől. Pedig ebben a számbcm a legszive
sebben csak ~rről irtunk voln<L Már ki is ad
ták a jelzőt: Szakszervvezet, piheni.' Piheni és 
ünnepelj. Egyetlen lapban felejtsd el és 'főkép 
ne szítsd az ellentéteket. Nyujtsunk baráti job
bat az egész szakma f•elé„ Nézzünk inkább nui
gunkba, hogy nagy feladatok elvégzésére később 
esetleg közös utat is találhassunk 

Egész hrürnaza fekszik előttünk a külön
böző feljegyzéseknek. Ma nem beszélünk se1n
miről. JVJunkaváZlalók jól rnegoFéo/t panaszaitól 
ha,ngos szakosztályunk hivatala.s Y,,,elyisége Mi 
ma hallgatunk Száz és száz. sürgető kéréssel 
és ké1 désse:l ostromolnak bennünket Mi rrw 
nem f:elqliink senkinek. Szakszervezet, pihenf, 
Váli és ünnepelj. 

De mégis meg kell szakitanunlc ezt az ün
nepi csendet, ezt az előre elhatározott türelmi 
időt. Meg kell szóla..lnunk, mert sok álcázott tá
madás után egyr"3 nyiltabban hirdetik, hogy 
jön, jön, má} utban is van - a 1 égi osztatlan 
munkaidii 

8-7-i g 1 8-7- i g , 
Ez a támadás nem ma indult rneg a gyó'gy

szertár i dolgozók és a szakszervezet ellen. Már 
néhfoy hét előtt rejtélyes módon megjelent a. 
napisaftóban . 'hogy a tisztifőorvos elrnndelte; 
hogy a gyó'gyszertára/c 8-7 óráig köteliesek 
nyitva tartani .'1kkor azonnal utána. jártunlo 
és 'm.eytudtuk, hogy en ől a rendelkezésről min
denki hallott tudott 1!alamit, csak éppen a. 
tisztifijor vosi hivatal nem. •Akkor nyomozás is 
indult ann()Jc 'kideritésére, hogyan juthatott be 
ez a megtévesztő hír a napisa.jtóba MiféleJ ér -
dek bujt meg mögötte? Milyen egyéni vagy 
közérd·elcre hivatkoztak, amikor a kőnyo·rnatos 
szerkesztője előtt visszaéltek a ~is.ztifőorvosi, 
hivata./ nevével! 

, Hog!J mi de1ü.lt ki. és maradt hom-ályban, 
nzt n~m sikerült megtudnunk Az i.s igaz, hogy 
nem is nagyon é1 deklődtünk rutána. A tisztifő
orvosi hivatal és a napisajtó ügyébe nem is 
akartunk beavatkozni. Egyszerüen lezártuk ezt 
a feleliitlenü./ felszime iutott zárórát. 

De 1na, éppen rna, amikor· n. 1iyornda 1ná.-r 
oldftlakba tördeli az ünnepi számot, lapzárta 
utan, meg1.nt jön. száguld a hir hogy mégis 
mey lesz. Jön és fenyeget viss:lavonluitatlanul 
az uj záróra-r'l3ruie/et, az osztat/;a;n munkaidő. 
fön, - a népi demokráció:tól kölcsönkért, átm.á.zolt 
tálcán - igy akaridk vwszacsempészni u mul
tat .. 1 gy készülnek a1 ni.. hogy a legsulyosabb 
csapúst mé-ljék a :szakszervezetek zárt egysé
qére. 
~ . J)'zak~z.~r-v.ezet, v1'.gy.ázzJ Ha ünnepelsz :is, 

aUrt<!d k1 or'l31det; hogy megakadályozzuk az 
ünnepi '{}yujtoga.tást. Med nekünk addig nincs 
és „ne-i;r _lehet ünnepünk. arni{! 1111faok jogaink 
elhprasara .szövetkeznek 

Swksze1vezet ;vigyázz! Légy résen. Fi-

Igen tás~telt Kartárs Ur ! 

Felhivjuk sziV"'6 figyelmét az OMA-gyomor
mész készitményiinikre, melyet napilapokban á.J.lan.. 
dóan hlrdetünk, igy a közönség keresi.. Saját j61 :&1_ 
fogott érdekében ne ·h?-gyja ki;fogyni ezt a régi be
vez.etett kéztl eladási cikloot 

Beszerezhető: az összes nagykereskedökn:Bl, vagy 
a Hl1NNIA-g,rógyszertá1ban, Budapest1 VII, Erz&é. 
bet-kötut 56, 

Kar tár:si üdvüzlettel: 1 
Kalán G.·. yula és dr·„ Balló L. aJos . 

gyógysze1észek --- - """'."-" __ _ 
gyelj az é11Jeikm. Mert nem egyéni érdekekre 
h-i'uatkozna/c Nem azt mondják engedjétek 
hogy 8~·7-ig i/;arthassuk nyitva a gyó'gyszertá~ 
rakat, mert így többet keresünk. Nem is azzal · 
hoza/colj,nak elő, hogy igy jobban kihaszi!álha,t~ 
ják a dolgozó/e munkaerejét Arról is ha/lg0ct
nak, hogp ezzel ~zakszervezetünk erejét és ütő
képességét akarják megbénítani Nem val!ják · 
be azt a szándékukat sem, hogy a '1ni meg
gyöngitésiinlc árán szeretnének anyagilag, srlt. 
erkölcsileg is rniegerősödni 

Szalcszervez•et vigyázz.' Harmadik éve áll, 
nak sziklclszi!árdan a népi demokráciának szak
szervezetei ÉS most lök a nagy ünnepi csend
ben és várakozásb111n, a szervezett munkássdgot 
akarják felvonultatni, a munkássá.got lázitják 
ellenünk. Azt hiszik, hogy igy könnyebb.en célt 
érnek. Nem sa.iát ér delceiket szegezik ellenünk. 

Szakszer vezet, vigyáz.z' Beárulnak {}ennün
ket. munkásokat, a niunkásságnak, hogy ~ni 
nem megyünk bele a hétórai zárórába. Raj
tunk rnulik, ia nii e/lenállásunkon akad meg. az 
összmun/cásság jobb és zavartalanabb gy6gy
szer ellátása 

Hallod, Szak.szerve.~et? Mert arról nem be
szélnek, hogy a rnunkás megkapja a gyógy
szert az ügyeletes gyógyszentámkban„ Nem 
emlegetik, hogy szaporitani kell az 'ügyeletes 
szolgálatot. Nem hangsulyozzitk ki aztc,s,e1ri,, 
hogy csak éppen a népi denwkrácia egyik l'eg
komolyabb vivmányót, az osztatlan munkaidőt 
akarják elvenni tőlünk. Ezzel együtt a ;pártna
pokat és a kulturá.lis élet minden lelvető;;égét: 
A családi 'életünket is. 

Szaksservezet légy résen' Nem arról van 
szó, hogy váltott' szolgálattal beállitsanak még 
egy ~,_qarnit1'1át" a gyógysze1 tárakba Szó 
sincs ilyesmirii/ Csak rneg aka.rják rnutatm. 
hogy ők az erfíseblielc .. M.01 t ha ez megtörtén
hetik, akkor rnár akár a régi. ostor is előkerül
het. 

Hzakszervezet, vigyázz! A niunlcá.sság és a. 
közegész.ségügy érdeheit .1zegezik ellened.. De 
rni jó/ tudjuk, hogy a Jogfosztást csak el kell 
kezdeni. Ma mi vagyunk so1on, utámmlc má
sok követke.znek 

Szakszervezet pihen.1 Pihenj és ünnepelj. 
De gondolj arra, hogy fmig a karácsonyfa nw
leg fényénél gy·ermeked rnegluitott .szemébe tec 
lántesz, -- rni ört állunk ügydiin/c rátok, 
rniinkástrfrsaink (székely); 

Szerves gyógyszerkészitmények egyszerü azonossági 
és tisztasági vizsgálata 

Ha gyógyszer könyveinket megjeleu1,ésük 
idősorrendjében kissé tüzetesebben áttanu!má
nyozzwk é3 bennük az öruá,lló v1együlete:kként 

, szmeplő gyógyszerik>észitméllyek neveire va· 
gyunk teki·ntettel, azonnaJl fel fog tűnni, hogy/ 
mig az első kiadásu gyógyszerkönyvben 70-es 
létszámmal az anorganikus vegyületek domi
nálnak, addig a szerves gyogycsz,erikészitmények 

· száma mindössze csak 30. A ikövetk!ező II-ik, 
valamint a III-ik kiadásu gyógyszerkönyvben 
mind több és Wbíl:J szel'V'es vegyület nevével ta
Jálikoznnk anélkül, hogy az anorganikus kész;i.t
mények száma gyarapodást rrnutaitna A IV 
Gyógyszierkönyvünk ngyancsa!k 70 anorganikus 
készitmény tartását irja elő, de a szerves ve
nálnak, ad1Eg a szerves gJ"Ógyszerkészitmények 
mények száma csaknem ·sivázra emelke<l!ik, Mf,g 

• nagyobb lesz a két vegyfüetesoport tekinteté
ben a diszpar'itás az V..-ik kiadásu gyógyszer -
köny,1ben, mert az anorganikus 'V·együl·etek szá
mát kétség'te]enül csökkentem, a szerves V'e
gyület"k számát ped:ig !·ényegesen_ emelni kel! 
Nagyon helyesen mutatott rá Ligeti V. kiar
társnnk „A Gyógyszerész" cimü szaklapunl' 
19-ik szárnáJban hogy az anorgan'!rns vegyüle· 
tek közül ílegaJább 13~at méltán el 1ehet ha.gy11l 
,.agy ezek egy i·észét a ké'.1111sze11ek kö~é_ :so•rolni, 
mert azok >a gyógyezertán gyakcrlatb~n nem 
igen szerepelnek A szerves vegji illetek közül' 
pedig legalább még; 13 készLtmb1y felvételé: 
javasO'lja,, melyeikneik gyógysze.rl.arakb'an va.1o 
tartására a kötel<>ző dőlrás nagycn is indokolt 
lesz Valószinü. hogy az ni Gyógyszerkönyv· 

~,. , ben még ennél is föbb u.i szerves V'egyület neve 
fog szerepelni 

Minde21eik!ből rtermészetszer üen következik, 
hogy a na1gyszámu .szerves készitmény tiszta
sára mind n a g y o b b fi gy eiJ m e t kell 
hogy f011ditson a gyógyszer ész, mmyiva1l is in
kább, mert a mai nap - és ]{l! tndja még med
dig - nem .tud;j a készitményeit eredeti gyári 
rsomá!golásban bes21erezni, hanem a ·!fü'Ógyáru 
nagykereskedóktől bmérve kapja. 

SzerencS'&re azi olvadáS'i fok 111eghatbá;rozá
sa alapján igen l<önnyen meggyőződést lehet 
sze11ez.ni egy készitn1ény ti-szta. "\1 ag~r szen:nye
zd.t voltáról, hac;sak nem anorganikus anyag 
1 a11 hozz'ákeverve Viszont ennek meg~Hapitása 

minden nehézség nélkül keresztülvihető, 
noert a viz·sgálandó anyag egy kii-s próbáját 
p:atina vagy po1ceUán lemezen crnk el kell 
égetni s ha hamu marad vissza. akkor az anor
ga11ikus szennyezés 11Jrilvánvaló„ A -s.zerves v-e~ 
gyületeket azonban rendsz'e1rint Szerves anya
gokkal szokták hamisi~aini, s ilyEnfajtájua'k a 
szennyezésiei is. Mindezekr·e nézve pedig biztos 
felvilágosit.ást nyujt az olvadási fdk 

!vl,in<legyik tiszta szeives vegyületnek az 
h odalo-nThan n1eg \ an .adva reá (nézve jel1emző 
c;lvadási poütj a Ha azonban a készitmény nem 

tisz,ta, az olvadási pont lényegesen alább száll 
még akkor is, ha a szennyező V'együl€it 0. p. -.iá
ban 11i11es nagy ;különbség Például ha egy 140 
fokon olvadó vegyülethez 138 fokon olvadó 
anyag van keverve - az ideg~e11 anyag meny
nyiségétői függőicn - az 0. p 120 fokra vagy 
még 'ennél jóval alacsoni"ahbra h süllyedh<it. 
Még akkor is., ha a vizsgáilati anyag csak 1-2 
százaléknyira fertőz-ött, az olvadási pou'tnál 
'á!tozás mutatkoz.'k, amennyiben az anyag nem 
olvad éleeen az olvadás'i po.rnt közelében zsugo-
1 odni kezd s nem alakul át r,gy-két föko·n belül 
át1átEzó clvadékká De lényegíes depressziót 
észlelün'k az O. JJ.-ban akkor is, ha véletleuül 
az idegen anyag O p -ja a vizsgált vegyület 
0.p.-jáva! azonos 

Kérdés· már most, hogy hogyan torténjék 
az olvadási pont meghatározása? A IV. Gyógy
sze11<önyvünk n bevezető részéb-en erre n1ézvie 
r<észJ.etes előírással swlgá.J, a használandó ké
szülék raizát is adja s <a késr,ülék besz-enoéséJt a 
gyógyszertár sr,ámára ,költelezővé teszi. Az 
utasitá;s szerint: „Az olvadáspomt 'meghatáro
Ziására 0 3 mm fa!V'astagságu_ 5 mm belső át
mérőiü és 25 cm hosszuságu ol'vasztócsövet. 
használunk Ebbe ,az olvo,sztócsőbe a m<igwizs
gálandó kristályos készitményből 0.02-0.03 
gJ.-nyit szórunk azután az- O'lvasztócső alj&t 
a Bunsen-lámpás vagy szeszlámpa i.gen kis 
lángjával nagyon óvatosan addig meleg'tiük, 
mig az anyag éppen megolvad Az olvasztócsö
Yet most vizszinteserl tartva DElngelye körül 
for gatiuk hogy a kri's:tályosan megszilárdnlú 
mwag ar, clvasztócső a11só végéUehetőJeg egyen
letesen 1-2 cm-nvi mrugwsság'ban bevonja„ Ai 
oJ\asztócsövet ,ezután néhány percre hideg viz
oe állitjnk' Az igy elk&szitett ohmsztócsövet, 
hőmérővel együtt, e,giy kb 100 lwm.-es u n 
Kjeldahl lombik ibe1.ső edényébe áll'tjuk, mely 
Jomb"k nyalkának feléig töménv kénsav\A.\ van 
meg.töltve Ezntán a lliénsav h&méT~ékléét me
l<ig'itéssel addiv fokozzuk. míg a histályos ré 
te~ az o!vasz·tócső faláról JecsttR>Na a111nak al' 
já~ fol:vad!kká o:yülem!ik Az 2. hőfok melynél 
ez 1a változás ;bekö"!e.tk,'3z:ik, adja a vizsgált 
ar~vaff o1vadás·1 pont.lát 

E·z a;z 0 lJ, mezh,at:lroz;áSi módszer t.öbl1 
szemnontból kifogásolható Leg;rngyobb háhá
nya. hog:v ~l7 elői'l·t ,eJ.iárá·ssal ~nem hRtárO'zl1a
tók meg awlrnak a 'zerves vegyülertellrnek ol
vadás' nontjai meJve.k bomlás közben, de 
azért iájuk néz'Ve idlegwtes hőfokon olva<l-
11 ak Fz' kct n i nem 1!ehet előo ]vasvtássaJl, a 
::"z~banf0'1uó célra u.~cv -előkésziibeni, mint azt az 
e1 éF1 6s adia G~·ó<;r,vszetlzönyvünk az 0 p. mieg
lrntán7áma1: ezen s def<iktusán l?gyszerüen 
llQ'\· t~szi tul n1agát hOITT-7 az 'ilye11 t.er1nészetü 
anyagoknak eg:vsz1ei üen nem ad'ia meg az olva
dás; pontját Bomlás közben olvadó szel"\'eg 
gyógyszerkészitmény p001.!<' elég sok van, s -szá·· 
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muk bizonyára még szaparodlii fog Ezek kö
zé tartoznak pl. a kóv·ellkezők: Atropin. sulf., 
Acid acetylo 1;aliicylic., Acid. citric., Chini
din. sulf, Chinin. sulf, Comin. hydrochlor, 
Morphin hydrcchlm., No:vocain 1wdrochL, Pa .. 
paverin. hydrochl., Physosltigm. isalicyl„ Pilo
car p. hydrochl., Sacchrurli:n, Saccharuín lacL 
Saccharum uvae , Theophyllin. és Terpinhyd
rat. 

\fi adjon tehát gyox s tijékoztatás!t a gyógy
szerésznek an a nézve, hogy pl a gyógtl'SZet
tári gyakorlatban nagy szerepElt. játszó Aci
dum aeetylo-salicylic tataJmaz-e idegen wnya
gokat vagy s·sm, ha az; olvadási pont figyelmen 
kívül marad? Gyógyszerkönyvünk ezt ·akészit
ményt csak szrubrud szalici~savra, fémekre. chlo
rid és sulfát szennyezésekre vi·zsgiá~tatja s mElgJ

kö, eteli, hogy kis próbája tömény kénsavban 
színtelenül oldódjlék Azonban egy olyan Aci
durn acetylo .sailicylic, mely m'indezeknek az 
eWiit vi·zsgáiatoknak megfel1e1', számos l<énsav-· 
ban sz'ntelenül oldódó szel'Vffil anya;ggar lehet 
hamisit"a vagy szennyeziv1e, (PL acetani1id. 
stb ) 

1?,f) a bomlás nélkül' o[vadó vegyülebeknelk 
az e!\ont módon való 0. p .. meghatá,rozása S'em 
swli;:ált~t 111'i';idig kifogástal1an eredményeket 
A v1WgalandD V1együlete!t u L ,az elől<észiités al
kalnü-rnl az o]vas-ztócs&'ben egy ·eléggé kimélet
len eljárá,snak szabad lángon való melegités
nek, ill hevitésnek kell kifonni Még a. nagy 

0 R V 0 S S Á G 1 9 4 3. 
lrta: SZOLNOKI ANDRÁS 

Gyernrnk jiin í1 pati.kriba. Alig lép kettőt 
a küszöbtől, megáll, nem, szól, 1A' két vékony 
száfaszéle 1nnkac.sul össz.ecs1tkva rnint a.ki 
éppen eiőt guüit, hogy \beszédre 'teszitse szét 
az <il//capcsaf;t . Faggato·rn 

- Beteg vagy? 
- Ne·rn én n-eni de az o.,nyáni 

már ha.rmadnapfa , 
·- H1vtatok 01vost? 
- Nem minek nem engeftt-e . 

sose engedi. cizt rnond.ia.: u,gyrs nieggyó-
qyul Dc bácsi kérem én félek cizért 
iöttem tessék adni valamit 

Pénzt keresgél " zs.ebébei1, felpupozza ci 
nwrkán aztán elibémönti 

- Mindért tessék adni . sol«It ésak 
lwszn<ilion 

Kese1 iiség sz01 itja a tm kom, leér dezek, de 
jobban félek a Yéleletétől, rnint " leprától A 
gyennek mezitláb 1;an nielle föwtt szemérme„ 
se'.i osszevonfa keshedt rongyait, egyszerrn 
·mindig csak az egyik lábán <ill, topog. 

-· Mikor ettél utoljára? 
-- Tegiwp délben. 
- A pén.zed homwn lke1 ült? 
-- Reggeltó7 kolduf.t-arn " Keletinél . „ de 
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stabfütá·st muttató szerves vegyületek isZámos', 
tagijában, ""'.. ol!Vadási fokon '!agy ezen Cliak 
valamivel fefül, k1sebb-nagyon:itb men:nyiségbeh 
bomlási ,termékek k~letkeznek, melyek azután 
a inegszHánl.nlt kristályos réteg 0. p-ját szál
lttják: s alacsonyabb 0. p .. fog mutatkozni, milit 
a milyet a ~iszta anyag eloolvasztáiS nélkül ad-
na Ez kiillönösen könnyieu és ;na.gyob'b mémék
ben bekövetkezhetik akko~. ha az ilyen O. p 
meghatározások keresztülvitelében !1100'! rendel: 
kezünk kellő gyakorfattal, az olvasztó csőneki 
az anyagot maig;ába foglailó részét 'tl1e!ll1 elég 
ügyesen forgatjuk a láingban s még . egy ,pár. 
másodpercig a ikellő időnél tovább ta.rtjuk ab
ban , 

Nem •egy alkalommal a'z 0. p. meghatáro- · 
zása azérit ·is meghinsul, mert mz olva:sztó cső
ben a már előolvasztoitt anyag nem alrnr kris
~Myoisan „ megdermedni,, , hanem szirup- vagy · 
uvegszeruen marad lehutes után aa; üveg fafü~ . 
hoz tapadva. A gyó.gyS2iell'könyvünk Í'S meg
jeg_Yzi hogy vaumak olyan anyagok, pl phlffilyl
sa]!.cyl,at, thyrrnYJ J1ZOphen, bm,biltursavRs . ké
szítmények, melyek soks•zor nehezen hozhatók 
rövide•en i1smét kristályos ál~apotba. U:tasitá!tt 
is ad arra nézve. hogy mi a teendő, ha az ot· 
vadék nem akar' kdstályossá meredni, de bi
zony gyakran - különösen ha egy 1kis :bullhe
vitéS :történt - ezek az ntbaigazitások nem v~
zetimk eredményre 

Azonki'1ül az olvasz:bó csőnek füsztogatáls!t, 

·ne tesBék elá1 ?;,lní .eng< ni istenbizony sose 
nem lehet más-koldulok . v;sak ha 1nár 

kép 
Fel'nia1kolo111 a, pé11,zt. visszaöntöni a zse-· 

bébe. orvoshoz küldöm. Ném, azt nem, ad.a ne111, ,;, 
megy, rögtön kell neki <lZ orvosság llzonn<ll A 
sz('1nivel ké1 i, meg Cl ICf!zeivel, meg a /uin,qiá
val még a ;nocsak fa könyö1 ög a /uitéves, kora
vén a1 cocskáfán. Minden elbenáU<ist legyü.r 
bennem a tehetetlenség. Kérdem.:· lázas-e az 
anyja? • 

- J..,áza ni·ncsen, csak .széd·ül, mi-ndJg szé-
dül · Egészen elfehéredik olyankor a 
két kisbesti,ér emet is ~lküldi az ágytól ... , A ' 
szomszédb<ln /akik a finánc az mondta az es
te, hogy ritka ba,ja ~an. ő 11~ég nern látott ilyet, 
11edig sokat látott, mivel finánc 

- Apátok? 
- Eltünt a fronton, de tán jobb, hogy eJ. •. 

tiint mert mikor itthon volt. evott. Nem. 'kapott 
munkát <lzér IAz ural«It szidta mindig, azt 
mondta, nem 'engedik-dolgozni . . Azért ivott,· 
ha néha keresett valarnit A.nyám dolgozott 
rá is 

-- A testvéreid? 
- Kicsinyek, a n<lgyobbik ~UifJorn né!IY 

tves, köhögni szokott örökké fázik. Pedig 
mostanában a szobúbmi ''"!Jyok velük, amíg 
anyá.rn odavan a rnunkába11„ A·nyá-1n 1n-0s 

óvatosan 'kérdezek toi·ább, az élet sürii,ié.· 
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szár itása nehézkés és ho.sszu időt vesz igénybe 
Ha nincs sok dvaszt-0 csövünk, több 0. p. meg
határozást egymásután nem iS végezhetünk Hát
ránya az eljárásnak hegy akénsava:s lomb;kban 
levő belső ,2dénv tartalma las-san mele.giszik fel, 
ennélfogva az O p meghatározás elég so!IDáig 
tar:t Ha ped!g erős lánggal melegitjül' akkor 
a h6mérnék1et emelked:ére olyan gyorsan kö'1et
kevik be, hogy az 0. p. -nak megd'de'ő hőmér
sékletet nem tudjuk pontosan leol'1asni A lrus
su felmelegité.s még a:z'1al a köve.bkezn1énny,el 
is já1·, hogy a tiszta ve.gyület is a Pe·á i~éz':e 
megadott hőfok közelében huzamosabb "derg. 
álilván, barnulni. esd}eg bomlani kezd s éles ol
vadási képes·ségét elveszti. 

Mindezeken felül a készülék nehezen sze
'rezhdő be A lBJboratór:liumi felszerelést áJru
sitó üzletek légtö'bb:ie - a. ke,resleb hiánya mi
att -- ezeket nem tar'tj a kész-en, ha11em meg· 
rendelésre es<lhől-esetrn készfü 

Mindezen otkok miat't 1egcélszerübb l~·sz. ha 
" gyó,gysz<.'részek az 0. p .. -ot ezután ugy fog
_iák 'meqhatározni, rnlint ahogy 'ez mindenütt a 
laborn'óriumc'kban förténik s melynek k6resz
tü'viteléhez nem szükséges semmiféle küilön1e
ges·eb)J késiü'ék Ez az eljárás pedig a követ
kező: Eo:y 200 'kcm-es Er'[enmeyer- vagy egy
sz,erü kerekal iu lon1bi1kot .fé1ig ---· va,gy valami
Hl azon fr~ül _ meg;töltünk konc kén~avval 
s nyílásába egy olyan ·egyfuTatu dugó sEigitsé
gé'1el erő~',tünk hőmérőt, mely olda1t ékalakuan 

bon iárolc, szavain1 puhán !évnelc, "inhit a rn,ac.s
ka 

- Mikor láticld anyátokat enni? 
- Bácsi kérem. ő >nmn szokott előttünk 

enni, ozt rnondia :· a munkába eszik . Kérem 
szépen, tessék orvosságot csirvá;lni, egy nagy 
üveggel tessék csinálni, olyat aniibe édes is 
'Van én attól <egyszer 1neggyógyult<lnr 

- Vegyél kenyeret, lekvárt, meg saitot ... 
Kccpsz egy kicsi üveg or1Josságot is, abból szedi 
majd anyád a esöppeket . l gy.: csöppek 
kenyér csöppek: lekvár 

-- óriási üveggel tessék adni, én nr<ljd 
1;lszrihozoni az 1-iveget . · 'Vis-'lzahozom 

- Ne 'makacskÓdiáU Szaladj kenyéré> t, 
aztán gyere vissza a csöppekért 

Nem mozdul. Megint összeha.rnpj<l a >SZá
r't dac és ré1nület eoyszer1 e iU a.z arcá.ra. 

-- A. 111.ult héten eladtuk u~ kenyérjegyet a 
T elekin Én adtam el Azóta minden nap körül
ic'/palom a hdzat és összegyüjtöm " héjat a 
r om,11zédoktól, azt beázfotom és megesszük 
_,·, finánc a belibll is szokott adni A finánc 
gazdag, zsákkal áll nóluk Cl krumpli, bort isz-
iwk szódával Én hozom nekik a krumpli {iéja
é1t Ha nagy [eszek, éni.s finánc 'v:Lka:lok lenni .„ 

Amig bescél, egy d(l1abka i.deig, elfelejti 
a baiát Képze/.ete - mint pille a gubóból -
~;:CÍ1"lFU·(iro kel és r1 szríraz kenyérhéjt.61 e[1'1t.·· 
ga/3zk~dik a fináncék bor(( i.1 ányába Sebtében 
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a furntig ugy :van bevágva, hogy a hőméró hi
ganyszálának li,llá:sát akkor is leol"ashassuk, 
ha az, az olvadási pont meghatáirozásánál, ép
pen arra a helyre esne. Ez a bevágás ari;a is 
s1zo1gá1, ho.-gy az .ezálta!l létesitetit i1yHáso11 'át a 
lombik légterében, a felmel'egedé.s következ:bé
ben beálló nyomás kiegyenlitőd:hessen Az olva. 
dási pontra megvizsgálandó vegyület egy pa
rányi részét cca. 1-11/2 mm átmérőiü és 5-6 
cm hosszu e'gyik végén Jefona"ztott u. n. '!m
pilJ ár is csőbe tesszük Ilyen csövecskéket ma" 
gm1k is készíthetünk elv módon, hogy egy ki
·s01cb darab üvegcső köz,ep·ét, a Bunsen-égő 
lángjában egyenletesen forgatva megfügyitjuk, 
s azután azt onnan kivéve, kihuzzuk Az igy 
nyert vélrnny cs3vé reszelővel megfelelő hosz. 
szuságra daraco'krn vágjuk s egyik végét, a 
láng szélébe tartva ugvancsak forgatás közben 
Lefonasztiuk. A vizsgálati anyagot, ha a:z na
gycbb kristálvcikb61 áH, előbb szárnz mo'ZSáT
ban elpcritjuk. heTőle keveset óra.üvegre vi-' 
szüi1 k s ebbe nyomkodjuk \bele a kapilliári1S' csö
' ee~kének nyitott részét Ekkor az anvagna'k 
.azt a k;s n1e1111y1iségét, mely- a: csö~ecskiébe szo
rult, ugy visszük le annak ösiizefcnasztott · ré
szébe .. l;cgv a kapilláris csövecskét leforrasz-· 
to+t réf7ével 1'8f'ele tartva többször átejtiüíl< 
egy 1<1J 50 cn1 hosszu Ü\;negcs-örvön,, n1ely.et do1-
~rnzó a.szt.alunkr a állítva függőlegesen tartu11'k 
Az ütközések következtében az anvag a csö
vecske aljára tömörül Ezt a müveletet mind· 

egy kis b11gyor élelmet teremtek elő a szánui
ra. É.sz1·e ,qem ve.szi, a csöp·pentős üvege.Re 1:s ott 
kandikál a zsebében Felébresztern 

·- Siess 1 A szél se ér jen a nyomodba 
·- Bácsi kérem. ha nem használ, ukkar 

ugye tetszik adni avval az ó?i.ási üv.eggel? 
--- Adok. de ne feleif;sd a br,,gyrot_ 1eibbcin i.s 

01'vo.'3sá.g rvarn 

* 

Későre dár, a kamrámban heverészek, mi
kor meakoppan " redőny 4 kis mezitl.áb<l' 
sutto(J befelé a résen. 

- Anyám köszöni, amit küldött Mó.r iob-
ban r•an Használtak a ·c.söppek 

Még mondani ak<lr valamit. de nyilván ke
vés az ereje A szemembe néz, a könnyeivel 
egyiitt buyg11a11 ki a hanaifl; inkább a pi1lw1-
tásé!11al, mint " fhang-1ával mondja' 

- Bácsi kérem ne tessék d<irulni en-
a·em istenbizon11 sas.e koldulok csalc 
lm nuii nem léhrt máskép. A tanitó me.a-
1ncndhntju, én 1 rndes vag11ok . szerete·m az 
anyámat, nagyon szeretem, meg a testvérkéi
niet Bác.si kérern, én a 'lriflanios alá . ha 
rí m•egtudia bácsi . én 

A réshez dugja u bugyrot .. Apróka. r<lga, 
dós kezét é;zem; a ke.ze is könnyes, Néhány 
per e mulrn 11isswnyeli a sátáni sötétség 
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muk bizonyára még sz:aparodni fog Ezek kö
z<\ tartoznak pL a köl'etfi<iezők: Atropin .. sulf, 
Acid acetylo iSailicylic„ Acid: citric., Chini
din .. sulf, Chinin. sulf., Co0ain. hydrochJm , 
Mo1phin. hydrcchlm., No:vocain hydroclrL, Pa
paverin hydrnchl., Physositigm. isalieyiL Pilo
carp. hydrnchL. Sacchairii:n, Saccharuin !act, 
Saccharnm_ uvae , Theophyllin és Ter·pir1hyd-

rat 
\fi adjon tehát gym s tájékoztaJtáslt a gyógy

szer észnfk arra nézve, hogy pl. a gyógJyszer«
tári gyakorlatban nagy szerepet játszó Aci
dum acetylo-sa!icylic tatalmaz-e idegen anya
gokat vagy &sm, ha az, olvadási pont figyelmen 
ki.vül marad? Gyógyszerkönyvünk ezt akészit
n1ényt csak sza:ba:d szaliciisavra, fémek1re, chlo
rid és sulfát :szennyez>és;olffe vizsgáltatja s meg
kö' eteli, hogy kis próbája tömény kénsavban 
szinteJenül oldódj!élk. AzoTuban ,egy olyan Aci
dum acetylo swhcylic , mely m'indezeknek az 
eiőirt vizsgálatokrnak megfe:Del, számos- J<;énsav
ban sz;ntelenü1 oldódó sze1'VeS. anya;gga;l lehet 
hamisibva vagy sz.ennyezive.. (PL acetani1id, 
stb.) 

~~ a bomlás nélkűJ: o[vadó vegyületekrnelk 
az efout módon való 0 p. megimtár·ozása sem 
szolgált~t mfr;"dig kifogásta11an eredményeket 
A v1z,sgalando viegyületet u i. a:z előkésziitiés al
bümfnal az olvas·ztócs&1ien egy eléggé kimélet
l'en eljárásnak szabad lángon vailó melegit1és
nek, ill hevitésn"k kell ki.tenni Még a; nagy 
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Gyermek ]iin ;, puti.kába... Alig lép kettőt 
a kü8zobtől, nwgáll, nem szól A /oé.t vékony 
szájaszéle makacsul összecsiikva mint aki 
éppen e1 őt gpüit, hogy ibeszédrc 'feszítse szét 
az ál/lcapcsaít Faggato·rn 

- Beteg vagy? 
-- N en1 én ·ne1n de az a,-n:yáni 

már harmadnapja 
- Hivtatok 011>ost? 
- Nem minek nem engedt>e . 

sose engedi azt rnond1a.: u.gyis nieggyo. 
f!YUl Dc bácsi kérem. én félek azé1t 
:iöttem tessék adni va7mnit 
_ Pénzt keresgél a zsebéb<m, felpupozza a 
nwrkán aztán elibémönti 

- Mindb t tessék adni sokat csak 
használ ion . 
. Kesc11iség szo1 itja cc t01 korn, kérdezek, de 
Jobban félek a Yeleletéwl, mint cc /epr ától A 
gyermek mezitláb ?Jan. melle föWtt sze111é1'1ne-· 
se'.r ·összevon,ia keshedt rongyait, egyszerre 
mindig csak az egyik lábán áll, topog, 

-- Jfiko1 ettél utoljára? 
-- Tegnap dtlben 
- A pénzed ltomwn lke1 ült? 
-- Reggeltó'l lcoldUltam a Keletinél . de 
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stabifü:á:st muctató :szerves vegyületek isZámos' 
tagílában, az:. olrv".-dási fokon vagy ezten CIÍak 
ya1a~1wel fel~!, k1sebb-nagy<füb mennyiségben 
oornlas1 .termekek keletkeznek, melyek azután 
a megszi!árdnlt kristályas réteg 0 p-ját 82Jál
!1tják s alacsonyabb 0. p. fog mutatkozni, miTut 
a milyet a !tiszta anyag eloolvasztáiS nélkül ad
na Ez kűlönösen könnyien és ;nagyobb mérték
ben bek_öve~kezhetik ai[{ko''., ~ az ilyen O. p. 
rneghatarozasok ikeresztu1v1telebeTu nem rendel
kezünk kellő gyako11lattal, az. ol:vas_ztó csőnek 
az anyagot ma1gába foglailó részét n1em. el~·· 
ügyesen forgaJtjuk a llÍJ~ban s rnég .egy ,pár. 
másodper0ig a lik-ellő időnél tovább tattjuk ab
ban , 

Nerrn 'egy alkalommal az 0. p .. meghatáro. -
zása azért .fa rneghiusul, mert az ol!vasztó cső· 
b:'.1 a má1 előolvasztott anyag nem akar kris
~aJ}yosan „ megdermedni,. , han";m szirup- vagy 
uvegsveruen marnd Iehutes utan a;z üveg fatá.
hoz :tapadva A gyéigys2lro:könyvünk i•s meg
jeg_Yzi hogy va1nnak olyan anyagok, pl phlffilyl'- "' 
sa!rcy1at, thymo'l. ,a7lophen, bm,bitursaJvas .. ké
szitmények, melyE!k sokszor nehezen hozhatók 
rö'l'idesen i:srnét kristályos á],apotba. U:tasitá!!t ' 
is ad arra 11ézrve, hogy mi a· teendő, ha az oll· 
va<lék nem akar' kristályO'Ssá mm-eidni, de bi
zony gyakran - küJ:önösen ha egy 1ds w~he
vités :történt - ezek >az utbaigazitások nem v~
zetnElk eredménvre 

Awnki'lül az o]'1asz:\J6 csőnek 1Ji:sztogatá'sa, 

ne tessék 
koldulok 
kép 

eláJ u..lni eng( ni. 
t;sak ha niár 

istenbizony sose 
nem lehet más-
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szár itása nehé~kés és ho:sszu időt vesz igénybe 
Ha n;ncs sok olvas:utó c:sövün:k, több 0. p .. meg
határozást egyrná.sután nem jS végezhetilin:k Hát
ránya az eljárásr:ak hegy a kénsavas lomb;:kbaJl 
levő belső 12dénv tartalma lassan meie.g1szik fel, 
ennélfogva az O p .. meghatárnzás elég solkiáig 
tar:t. Ha ped;g e1ős \á,nggal melegítjük, a,kkoI 
a hőmérs·2k1et emel:kedéoo olyan gyorsan követ
ke~ik be, hogy az 0 p :nak megrf.e[e'ő hőmér
sékletet nem tudjuk pontosan JeXJlvasnL A las
sn felmelegité.s még a•zz1al a köve.bkezménny:el 
is jár, hogy a ti,szta vegyület is a reá r~éz".e 
megadott hőfok közelében huz.amosaJbb 'de1g, 
álllván, barnu~nL esetleg bomlmli ke~d s éles ol
vadási képességét elv0szti 

Mindezeken felül a JreszüléJk nehezen sze
'iezhető be A l'1Jboratórirurni felszerelést áJru
sitó üz1ertek legtö'.bbie _ a kereslet hiánya mi
a.tt -- ezeket nem tar1tja :készen, hanem meg
t-e·ndelésr e esert:Töl-esetre k'ésiiti 

Mindezen okol' miatt legcélsz1erübb le'Sz._ ha 
a gyógysz•erészek a•z 0. p.-ot ·ezután ugy fog
iák n'reo:határozni, mi'nt ahogy 1ez mindenütt a 
laborn'óriumc1kban történik .s melynek keresz
tü'1viteléhez nem szükséges semmiféle különle
gescbb készü1ék Ez az eljárás pedig a követ
kező: Egy 200 'kcm-es Er'}enmeyer- vagy egy-. 
sz.erü kere1kaliu lombikot féHg -- vagy valami
,. el azon fe~ül __ rneg,töltli11k konc J,énsavval 
s nyilásába egy olyan egyfuratu dugó ség'1tsé
gével erő~'tünk hőmérőt, me1y olda1t ékaiakuan 

ben 1á1·olc, szavain1 puhán [éprwlc, inüit a m.acs

ka __ Miko1 látt((d anyátokat enni? 
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a furntig u.o:Y van bevágva, hogy a hőmérő hi. 
ganyszálának állását akkor is leo!!vashassuk, 
ha az, az olvadási pont meghatfi1o_zá~ánál, éJ!
pe11 arra a 11elyre es11e. Ez a bevagas aT·:t;a is 
szo'gá1, hogy az ezáltail Jétesitet1t nyíláson iát ,a 
Jcmbfi< légterében, a felme]egecl:és következté
ben beálló nyomás J<;iegyenli:tőcllhesse:n Az o\'Va
dási pontia megvizsgálandó vegyület egy -pa · 
rányi részét cca. 1-11/2 mm áttmérőiü és 5-6 
cm hosszu egyik végén leforrns.ztott u. n .. ka„ 
pilJ áris c;sőbe tesszük Ily;en c:sövecskéket l!W:
gun k is ké:szithetünk elv módon, hogy egy kr
s,eJbb darab üvegcső köz1ep-ét. a Bunsen-égő 
lángjában egyenletesen forgatva megfögyitjuk, 
s azutá11 azt onna11 iki:véve, ki11uzzuk Az igy 
nyert vékony csöve.t rnszelővel megfelelő hosz
szu:ságra daratoba ''ágjuk s egyik végét, a 
láng szélébe t9rtva ugyancsak forgatás közben 
reforraszt.iuk. A vizsgálati anyagot, ha az na
gyobb kris.tálycikb6J Ml, eló'lbb száraz mo'lllát
ban e1pmitjuk. héTőle keveset órnüvegre vi-' 
szünk s ebbe rwoml<odjuk \be1e a kapil]ári1s csö
ve„skének nyitott részét Ekkor az anvagnaJk 
azt a k's mennyiségét, mely a csöyec,sklébe szo
rult, ugy visszük le annak öz:Szefonasztott · ré
szébe .. tcgv a kapil1áris csövecskét leforrasz
to+t réf!ével ].~fole tartva többswr átejtiülk 
·egy kb 50 cm hosszu üvegc:;rörvön, melyeit do'1-
9ozó asztalunkra állitva fti,ggől:egese11 tartull'k 
l\z ütközések köve1Jk:eztében az anvag a csö
vecske aljára tömötül Ezt a műveletet mind-

egy kis b11gyor élelmet teremtek elő a számá
ra Észr-e $ern veszi, a csöpperitős üvegcse is ott 
kandikál a zsebében. Felébreszte1n. 

- Siess' A szél se érjen a nyomodba 

Felnia:t kolo111 a pénzt. vi.sszaöntöni a zse
bébe, orvoshoz lcülcWm. Ném, azt nem oda ne11h , , 
megy, rögtön kell neki ((Z orvosság azonnul A 
szcrnivel kb i, meg a lCf!zeivel, m.eg a han,qiá.- . 
nol még a mocsok is könyörög a hatéves, /cora-

- Bácsi loériern. ő Jn,em szokott előttünk 
enni„ azt mondja: a rnunloába eszik Kérem 
szépen, tessék orvosságot csinJá:lni, egy na.gy 
üveggel tessék csinálni, olyat amibe édes is 
'Van .. én attól regyszer rneggyógyultn.rn. 

- Vegyél kenyeret, lclcvárt, rneg sajtot .. 
[(u:psz egy kicsi ü.veg orvosságot is, abból szedi 

·- Bácsi. kérem. lw nem /uulznál, 'akk01· 
ugye tetszik ad.ni a;1val az óriási ;;.v.eggel? 

--- .4dok, de ne feleitsd a b„gyrot, '.C&bbun i,s 

orvo.s.ság warn 

1Jén a.r coc.skáián. Minden elbenállcfat legyü.r 
bennem a tehetetlenség. Ké1 dern: lázas-e az 
cmyja? $ 

- !Jáza ntncsen, csak szédiLl, mindi.g szé~ 
dül . · Egészen .elfehéredik olyankor u 
két kisbesfoér ernet is ~lküldi az á'gytól . A ' 
szomszédban /akik a finánc az mondta. az es
te, hogy 1itka baja !van, ő még nem látott ilyet, 
pecliu sokat látott, mivel finánc 

- .4pátok? 
- Eltünt a fronton, de tán .iobb hogy el-

tünt mert mikor itthon volt, <vott. N~ni /w,pott 
munkát a,,;ér . . !Az urakat szidta mindi,(f, azt 
mondta, nem 'engedik-dolgozni . . Azért ivott. 
lw néha keresett V((/arnit .4nyám dolgozot.t 

1·á is 
-- A testvéreid? 

. - Kicsinyek, a nagyobbik ~i1tgo1n nélJY 
eves. /cöhögni szokott iirökké fázik. Pedig 
mostanában a szob1ábm1 ra11yok velük, 
anyá.·rn odavan .a rnunkábcvn„ A·nyá1n 1n.os 

óvatosan 'kérdezek tovább, az élet s;;,.;;.ii§-

ma,jd anyád a 'csövveket . I gy: csöppek 
li:enyé1 . csövpek lekvár 

- ó1iás1 üveggel tessék adni, én maid 
viszáhozoni az ·üveget · vi,s~zahozont 

.- Ne 1,moloacskodiál ! Sza.ladi kienyérért, 
aztán gyere vissza r1 c_sö1)1Jekért. 

Nern mozdul. Megint összeha.rnpja a szá
r't. dac és rémület egyszen e ül uz arcárn. 

-- -1 rnult héten el"dtuk a, lcenyérjegyet a 
Teiekin Én adto.m el Azóta minden nap körül
;0lpa/01n a lvízat és összegyüjtöm a héjat a 
r. ornszédoktól, azt beciztatorn és 1negesszük 
·l finánc a belib57 is szokott ((dni A finánc 
ga~dag zsák/cal áll náluk cc lcrumpli, bort i.sz
nak s;ódával. Én hozorn nekik a lcrumpli Jié:iú
ért. Ha nagy íe.szek, én is fincinc !.a.karok 1enni .. 

Amíg beszél, C!JY darnbk(( id.eig, elfelejti 
a bniát Kévzelete - mint pUle a gubóból -
p:á1"n1,1ór(f kel é8 u szr11 a.z kenyé'rhéjt6r e/1·11-
gaszkodik " tináncék bora. ir á.nyába. Sebt.ében 

• 
Késő1e dár, a kcimrá1nba.n lieverészek1 1n·i-

k01 meako1man a redőny A kis mezitlábae 

suttog befelé a résen 
- Anyám köszöni, amit küldött ~tár iob-

bcm 11an J[aszná/tak a csöppek 
Még mondani ((kar valarnít, de nyilv<in ke

vé.s az ereie. A sze1n.embe 1iéz, a k_ö1in.yeivel 
egyi.itt buggyan ld e& hanoi((; inkább o, pillan
tdsár>al. mint 1l f}wngjáva1 mondja.: 

- Bácsi kérem ne tessék e!árulni en-
gem ;stenbizonv sose koldulok csak 
lm mh nem léhet nváskép A tanitó rneg-
rncndhaf_?a. én 1 endes ·vagyol-1: szerete·m az 
anyámcd nagyon szeretem, meg a testvérkéi
met Bácsi kérem, én a villam.os a'lá . ha 
6 megtudja McS'i én 

,1 réshez dugfa a bugyrot Apróka· raga
dós kezét é1zem; a keze is könnyes. Néhány 
per e nruh>a vissza nyeli a sátáni sötétség. 
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addig ismételj ük, mig a csövecskéhen az 
anyagoszlop magassága <'lgy félcentimétert el 
nem ért. Elkkor a kapiJllári\St a nyilása alatt 
mintegy egy cilL távolságra egy vékony, 6-7 
cm Jószőrvastagságu drót segít;,égével (ilyen
hez egy elhasznált asztali villanylámpa zsinór
jából jutunk), a hőmérőhöz kötjük ugy, hogy 
a csövecskének az anyagot magába foglaló ré
sze és a hőmérő higany-tartá!yll! kömetJenül 
egymás mellett ]egyen .. A hőmérőt igy fe];sze
relve, ugy á!litjuk a kénsav fürdőbe, hogy az 
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anyag és a hőmérő vége a kénsav fels:?line a;l1Ltt 
2-2112 cm-nyire leg-yffil. A lornlbíkot ezután ._,..· 
lehetőleg aizbeszt dróth:álóra téV!e - addig me
leg1tjük, míg el nem értük azt a hőfoikat me. 
lyen a vizsgálati anyag megolvad. Legaltá!bb 
három meghatározás középértékével adódik hl 
a helyes 0. p 

Drágiá:bb folyad<Jkok forrási pontja is 
ugyanigy ha·tározható meg kapii]]áris csőben, . 

SZÉKI TIBOR 

A budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet 
felhívása a Gyógyszerész-társadalomhoz 

Tenrporn mutantur et nos "nuta;mur in illis, 
Minden változik, minden halad előre, lcülönösen 
áll ez •elsősorban a tudományokra Ennek fejlő
désmenetét külső er1őszak, a háboru, csalc rövid 
ideig tudta késleltetni, hogy azután 'annál na
qyobb lendülettel fejlődjék tovább és szolg1álja 
az eviberiség haladását 

Nehb esztendő végére értünk és ünnepi év 
k1iszöbén állunk A megujhodott >magyar tá11sa
dalom a szabadságharc századi/e évfordulóját 
ünnepli A. centennárium éve egybeesik \a.z or
szág uJiáépítési tervének első esztend!ejével, 
ennélfogrn a társadalom minden !rétege, _ te
hilt a gyógyszerészi is - akkor illeszkedik be 

·· leginkább a jubiláris esztendő ünnepi prog
rammjába, ha hivatásában, szakmájában töb
bet, szebbet, iobbat produlcál, mint az előző 
esztendőkben 

Mielőtt a 'iiudapesti E•gyetemi Gyógyszeré
szeti Intézet •egyes ujabb célkitüzéseit isrner
tetnénlc, szer etnénlc rövid tö1 ténelrni visszapil
lantást tenni müködésünk ~egutobbi éveire 
1945 tavaszán romok közt kezdtük meg a mun
loá.t, bár a háboru ilaboratóriurni berendezése
inkb•en, tudományos felszereléseinkben szeren
csére kevés kárt okozott és a 'Vcisebb helyreálli
tó munkákat aránylag gyoisan elvégezhettük 
A szépen felBzerelt, modern Intézet niegszaki-
tás néllcúl látta el hárrnas feladatát· a szalctu
dornányo/c fej/,esztését, a korszerü •oktatást a 
gyógyszerészhallgatók swni1á>ra és az W>6-ba11 
az Intézettől különvált Egyetemi Gyógyszer tár 
utján biztosította ki klinikák gr;ógyszereliátá
sát. A, gyógyszer eszet gyakorlati és elméleti, 
tudornanyos területein e,q]faránt kezdeniény-ező 
7,épéselcet tettünk. Az v iiászületett Gyógysze
részudo71wnyi T&rsaság favaslatunkra · prog
ram;i1.1aba . ikfotta az ui gyógyszerészképzés 
lco!leg111ma.it isrnertető \és rrépszerüBitő előadás
sorozatot Szakl.apunknak „A Gyógysserész"-nek 
szakfameretter jesztő munlcá.iában intézetünk 
tagf ai ter•ékeny részt vette/e 'f,vpugu. mint a 
Gyogyszerészt11.d01nányi Társaság \előadóülései
ne/c és Értesítőjének lcözérdekii munlcá.laiaiban 
iS. t:rtek"zleteket /cezdeményeztiinlc 0 gyógusze
résú kar gazcfosági pi oblémáínak mego/4ására; 

jcwasoztuk egy bizottság miegalakitását, mely a 
gyógyszerészek hároméves tervét lett volna hi
i•atott megalkotni, megindit9ttuk a „Gyógysze- · 
résznapokat", amelyeknek népszerüsége és Uí.
togatottsága célkitüzéseink sikerének biztos zá
loga, Közben,iártunk az intézményes gyógysze-
1észtovábbképzés ujbóli megind;itása ügyében és,. 
minden olyan tevékenységbe öröniest bekapcso
lódtunk, amely pályánk és Hazánk érdekeit szol
gál1a Tervbevettiilc a vidéki központok fel
keresését is, hogy továbblcépző niunkó,,nkkal, m 
,zaktudományok terjesztésével távolabbklloó karc 
társainlcnalc is rendelkezésér,e áUhassunlc. Ezen. 
a.z uton lcivánunlc JwJadni a fövőben Ül. Intéze
tiinket - amel?Jnelc felkeresését és me,qtelcin
tését, ismét.elten J<artársaink szives figyelmébe 
airtnljuk s 'a.mely eddig is /cészségget állott 1nin
denki 1 endelkezés.ér e, - a gyógyszerészet ál
landó ,qyakor/cdi ,,s elméleti „tudományos lcöz
pont"-frfrvá kivánjulc kiépiteni, ahová minden 
gyógyszerész bármilyeu kérdésével bármikor, 
>ilőszóval 1Jagy irásban fordulhat és a kívánt, 
felrn:Zágositást, rutbaigazitást a Zegövidebb uton 
megkaphatja, va.gy .ha ugy te.tszik, ide rövi
debb,hossz(lbb időre bejöhet, hogy nwgát to
vábbképezhesse Minden !törekvésünk aim irá
nyul, hogy Intézetünk ennek az u.í feladatának 
is tökéletesen megfelelhessen és ebben 1wgy s·e
r1ítségii11kre vannak lelkes munkatársaink, alcik 
dldozatos munlcájukkal, tudásuk legjavát nyujt
iák nemcsak a tanuló ifjusáa. hanem a hozzánk 
forduló Kartársak számárn is 

Ahhoz azonban. hogy célkitüzéseinket riw
rndéktalanul mern alósithassuk, !biwnyos kor
szerü 1 áltozá,solca.t, kiegészítése/cet kell tennünlc 
Intézetünkben. A 9yógyszerészet ma ui utakon 
iár. Minthogy régi qyógyszerkészitő rnunkate
rii.Zetének ióré.szét elveszitette s effaJta veszte
ségekkel ezután is szárnolnici kell, r ekonipenzál
nia kell magát n1j tevékeuységi ága/e müvelésé
rJel A. gawnikurnok előállrtá.sán kívül egyre na~ 
,qyobb szerepet vállalhat az öntudatos, jo-Zlcép
zett gyógyRze-réi5< (' lcornprhn··tt11n1ok előállitásá
ban Ncipról-navrn tapasztaZhatfuk továMá, 
hogy a veroráUs é.s kiilsőlege.s qyógysze1·e/c 
mellett egyre 1 ohamosnbban terfed el ((.Z brvosi 

},• 
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gyakm latba 11 o, pr11 e11terul1 s; faj~kr;iós: J:észit
iné-11yek hasz11ftf.t{tfl, unielyclu ?.n1_·a11a., _ i„._oni-ba, 
·vagy vénába fecskendezve,, ha·t4B11kat gyonab~ 

.-----------·---.--.„_. __ 

1 ban, biztosabban és eredmenyese?Bn feitilc lci, 
. rnint az egyéb módon adago~~ gyogy!zei ek Meft 
kell ismertetnünk ha/lgwtoin/cat lís f!Y°.k?' lf' 
kartá.rsainkat az antibiotikurnok elö_a!lit.asa

. nak, gyógyszeres feldolgo.zásár;ak és. keniiai, il
letve biológiai .e/[enőrzési modszereinek al.ap-
elemeivel is, E z a g Y ó g Y s z, e r e s z .. e ~ 
· ö v ő j e _ és nekünk 1nunko,nkat a 1ovo 
~zolgál.atába kell ál/itani. 1948-bwn uf modern 
iaboratórimnot lciváinu.nk berendezni, anwly 
korszerü galenusí és kéniiai lliborat_óriwmainkat 
lciegészifpe niódotl nyujtana az enúitett fo";ta,s 
gyÓgysz.eralakok elkészítés.ének ~egyálcor lás~
ra. Ez a mi /Vá.ro1néves tervun~ elso etwppJa. E -
dig ezt anyagiak hiánya ;nwtt nem. tudtuk 
megvalósitani. De most :nar n~m varJ:atunk 
tovább. Jlymódon sze11etnenk a fiatal gyogys~e.-

.. részgeneráliióból, gyakorlatot, [olytf)JO. karta1: 
saink riiinél nagyobb tömege~ol kLuzni azt a" 
indokolatlan félelmet, wnely 1matt M,1;' .n;er,nel: 
a most emlitett gyógyszmalak°,k 1előaJl1fosahoz 

' hozzákezdeni, holott ez cv gyogyszer~sztech_no~ 
lógiai t·evélcenység jelentő~ anyagt es ".' kolss" 
eliínnvel .iár na számuki•a es 7obb elhely~"!~e.dest 
jelentene a gyógyszergyá1 akba gravita/o 1f1u-
8ág ·részér.e is. 

·Minthogy az állam:focíztartás szükr•eszwbott 
keretei ci;elcély beruházásolcat sern tesznek lehe
tővé a gyógyszerésztár sadalomhoz fordulunk, 
amelynek e >soi sdöntő periódusban át lcell ét ez
<nie: a gyó911szer észi hivatás azo;i áll vagy br:
kik hogy mennyire tud7a tudomanyos 7elle~et, 
lcor'.sz.erüségét, nivóját megőriZnt;. illetve ~ov<wbb 
fefleszteni. Elsősorban hall~atoink . qyog·ysze
rész-szüwihez fordulunk, akilc az Intezet 1~wst 
említett eélkitüzéseinelc támogatására fordtt?bt 
összeget bőséges kanwtoklcal növ_elve l/wpJalc 
majd vissza, azzal a nagyobb tudassa!, w:nelyet 
{/Yermekeiknek, de_ .~lsosorban "'.Z ~gesz U] 
gyógyszerész-generacwnak 1s '";yu7tani, fogunk 
De kérünk minden gyógyszeresz-ka•rtarsunkat, 
aki pá/yáfát szereti és annak .iö.vő_ sors.át a szi
r'én viseli s loéijük a nagy kozuleteket, ,a be
tegségi biztosító intéz.e_teket is, hog'!f vegyenelc 
részt ebben az akcwban, amennyt1'e anyagi 
helyzetük megeng•edi A pyógy~zerész-e~yesül~
tek és a kerületek vegye/e kezukbe az ugyet es 
járjanak elől j.ó'~Jéldi}val, In,té~etünk 11~Y 1gye~
szik viszonozni a gyogyszf31 eszi kar taniogatá
,sót, hogy ujonnan épülő labora:oriuniáyal ln!~;"': 
csak a haUgatóknak, !z.an~m. barmely erdeklő?ii 
kartársun/cnak az ecldiginel 1f if okozotfabb, mer.
tékben igyekszik r endelkezeser e áill.ani es nw-

Carbar1on 
Colloid ezüstöt tartalmazó 
adsorbeáló képességü gren 

, nulákban. 

Foghuzásnál helyi ér~stelenité&n 

Cocadrit 
(Cocainum novum hydrochloricum 
2% illetve 4% --,- adrenalinum 
hydrochloricum o 002%) injectio. 1 

Supergen 
tabletta és pulvis 

szilárd hydrogen hyperoxyd„ 

Előállitja és forgalomba hozza: 

~ervua 6Jó1ynernyár ~~ V~IJipari ~t. 
BUDAPEST; vn.; SOMOGYI BÉLA-UT 1 

Telefon: 22--.66-30. 

--
dot nyiiit cura, ho7y ott ,:bá! ki elsaiát~f/ws~a a 
modern gyógysze1 esz szamma .'~ia niar ne/Icu· 
Zözhetetlen isn"eretekef. Materwlis alapon te
kintsélc hozzáiárulásulcat befektetésnek, amely 
meg fogja hozni a !várt hasznot; eszrnei siko': 
ved1g- 1948-ban tér.iiink 1Jissza 18~~ hal.ado, 
forrarialmi szelleméhez: uj utcikon ~arva, min
den ·erőnlclcel járuljunk hozzá pályánk szinvo
nawnalc felemeZé.séhez .. 

4. magyar gyógyszerészi 7c;tr . áld_ozatkész
sége tette széJJpé, 1wggyá, et1;rovai s.zmvonalu: 
vá a budapesti Egyetemr Gyogyszereszeti lnfe· 
0 etet amelyet mindeu kartársunk 'tekintsen a 
rnagdénak s tegyen meg mindenki 1ninden ~ö'.e 
t·elhetőt annak továbbfe7lesztésére, moder~izu)a
sá.w, hog11 uj, lcorszerü feladatait maradelctaZa
niil elvég•ezhesse. 

Szives adományokat.: Egyetemi Gyógysze
részeti Intézet, Bivdapest, JX, Hőgyes Endre
u 7„ sz ci1n1· e leérünk 

Budapest 19'7 ldeceniber hó 12-én 

Dr MOZSONYI SÁNDOR 
lf!gyetemi ny. r.. tamfo 

G v 611 V• és Köt s x e r i IP a r 1 Kft. 
Budapest, v., árpád-utca &. [Akadémia utca sarokJ - Telefon: 123- 958 
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Milyen alakban legmegbizhatóbb 
a növényi gyógyszer? 

A gyÓg.)'növényeik fontos aJkctórészei izo
lált állapotban (alkaloidák, glycosLdák, növényi 
savak, illó olajok) váltüwtJanul, anélkül, hogy 
hatásuk csökkeile. scikáig e1ta1thatók. Má:s 
ll:ZOllJban a helyzet, ha magával az egész, nö
vénnyel, vagy annak valamelyik rés1zével aka
rnnk gyógyhatást clfrni, Ugyancsak lényege'li 
a felhasználhatósá@1 sz;empontjábóJ, hogy friso; 
vagy szl'\Jitott növény áli-e rendelkezésünkre 
A legtöbb növénynél szár:itással nem változik 
a hatás, de pld,, a bürök s a boglárkafélék leg
többje száritással e1lrveszti hatóanyagának je
lentős részét. Ezen tények nem i&merete nagy
ban hozzájárul á.hhoz,. hogy a növényi gyógy
szereknél megbizhat&ság tekintet<\ben eltér ők a 
vélemények; ez t L rendszerint arra veziethető 
vissza, hogy az egyik szánitott, a má,sik fr isi> 
növényt használt a loészitményben 

Sokszor áll rénde1kezésünkr'e fris,s növény, 
tehát meg keli! találni a helyes módját mmak, 
hogyan lehet a gyógynö,vény é1téke.s anyagát 
célszerüen hasznositani 

Mielőtt a cél e1érésél'e alkaLmas e!jár·áso
kat ismertetném, meg kell jegyezn0m, hogy el
engedhetetlenül szükségesnek tartom, ·.hogy 
csak olyan friss növényt használjunk fel gyógy _ 
szsr kész•itéséhez, melynelk ha,tóanya.gai eilőző
leg exact vegyi uton mennyiségileg és minős•é
gi!eg megáliapitást nye'ltek 

A száritott drágoknál szintén fontos vouna, 
hogy officinába. 0aak előzetes vegyelemzés után 
kerülhessenek, A digitálisra már vonatkozó 
rendelkezést ki :kellene terjeszteni más h'3Jzai 
(belladonna, scilla, sth,) és irmpc:rt (yohim'be, 
muira puama, uzam, stb.,) gyógynöV'ényre, sőt 
az egy kereszttel megjelölt drógok köte"lezö 
vegyelemeztetése sem volna haszonrtalan,, Siijá
·mos ártntlrmnak tartott növényt kellene ezen_ 
kivül a kutatások ta.nusága szerint a kézi el
adás köréből kivonni mint pld. az üröm fran
gn]a, somkóró, n1ákhé:i és borókabogyó_ 'A for
mulae nornules is ez,ek figye11embevételével 
alakitand6k át A minőségi oszitályozás beveze
tésével, melyet a Gyógynövény Kísérleti Inté
zet megnyugtató módon végezhetne; e)ér:het
nénk, hogy a gyógynövénykev,erékekbe nem ke
rülhet majd hánytató frangula, értéktelen 
ökörfarkkóró, tartalmatlan ezerjófü, selejt mi
nőség zsálya, gyógycélokra neni alkalmas hárs
favirág, i?lóolafmentes /ca;;nill.a, stb., stb. 
· K:i merné nyugodt lelkiismerettel vá.!lalni, 

hogy az 01vos által e1őir t inf ipeca.cuanhae, 
decoctum saponar iae, vagy a speciesek vah
melyike azt a teljes értékü gyógyszert jelenti, 
melyet az orvos gondos megállapltása a beteg
ség lelküzdésére szükségesnek tartott Az inf. 
ipecacuanhae-nak a Ph,, H .szerint ugyan 2 
százalék aJkaloidát kell tartalmazni, de hol en .. 
nek az igazolása? Nem az 01vos vagy a l!YÓgy-

szer ész lesz a lübás a gyógyszer ered:rnényte_ 
lensége esetén, hanem a közöny, mellyel ezt a· 
kérdést mindezideig kezelték, Tudományos fel
készültségünkkel könnyen mego1dhatjnk ezt a 
közegészságügyileg annyira fon~~ problémát & 
ezzel nemcsak a betegek seg1tsegere vagyunk 
de fokozzuk a biza,Jmat az orvos s a gyógysze~ 
rész iránt i.s. · 

A fent emlitettek figyelembe véteile mellett, 
egyszerü a poütott növény vagy növényréSz 
adagolása A kivonatok adásánál szem 1eilőtt 
kell taratn unk, hogy az esetleges elváltozásnak 
lehet kitéve., 

A gyógynövényből vagy annak keveréké... 
bői leggyakoribb: a főzet vagy forrázat kéi<m. 
tése, A gyógyszerkönyv szerint a fe!apritott 
drógot a szüksé,ge;s mennyiségü vizzel tesszük 
fedeles parcellán edényben, gyakran kavargat
va hevitjük éspedig a fmrázatot 10, a főzetet 
30 percig A főzetet forrón, a forrázatot kihü- · 
léS után kell megszűrni A nem orvosi vényre 
készitett főzetnél a főzés idejét egyénenként 
állapítjuk meg. Gyengealkwtu, gyógyszerre ér
zékenyen reagáló egyéneknél forrázatot vagy 
gyenge főzetet aidjuruk; gyógy!lzerekkcel élö, 
erőseob természetü embereknek j ohban kifő
zött teákaJt adagolhatunik. Legjobb, ha a beteg 
saját maga tapa"ztailia ki, hogy a különböző ideig 
főzött teára hogya.n reagál a szervezete, Hiába 
irjuk elő köptető Epeciesnek a forrázatot, pld. 
ha ennek hatásám a kiválasztl'ls nem köwtike
z1i1' be, de hilba megmmadni 3-4 perces főzéS •. 
ne1, pld. egy anyagcsere-szabályoro tea esetén„ 
ha az iHeJtőnéJ a forrázat má1r megfelelő ered-· 
ményt ér el s a főzet 'esetfog d!rnsztikus kényel
metlenséget okoz., 

A gyógynövények minőségi már káuísa nél
kül a tincturák hatásossága is változó; a külön
böző minőségü drógokkal a szüik;;égelt hat<?
anyago.t tartalmazó ti:nctura előkllitása csalk ve
Jetlel'lül s;k.erülhet Meg kell még emlékeznünk 
a növényi f'luid"extractum<ikról; könnyen. ke
zelhetők, jól eltarthatók, injiciálhatók s v1zzel 
higiltva per os is adhatók , _ . . , 

A gyógynöv-ényekkEll val1> gyogy1tás ma- . 
gasztos feladatának folytatásához szükséges a· 
gyógybénye_zőik pontos i&n;eret;, , Ezen, az -'.'.to11 
haladva sikerül a gyogyno' eny-gyogyao,zat 
eredményeit hasznosítani ,az orwostudom~ny 

VARRó ALADÁR BÉLA 

Seer;ke.set0.1ég,i 
ú.étkih"""'tt- ~ée tZ-toe ,a ?-it 
.s~Gtnkst(},,., 11-to.e Z-if. 

A kommunista gycigyszertári dolgoxdk 
társasvacsorája 

A Magyar Kommunista Pált Gyó~y~zertárí 
Dolgozóinak CscportJa decembe1 1~-an este 

R "' k··1a··n.te1mében trursasvacsorat r.en<le: a oy"" u · . . . . ,- "'J ·t 
dezett, Az össziejövetelen Olt _K:aroly :nep]o 6 '. „ .„ t . . megJ.elent A mm1sZ\tert Harang, 
mimoz er !S . , , :f1 1 I" "T 
Sándor elvtárs, „A Gyógyszer esz' e e os \SZ~ -· 

kesztője üdvözölte 
Hogy pantcsan érz~eltessüik nei;ic,sak. _a 

beszédeket, · h2:n1$íl11 az ·eges·z est lef~lyasrut, , i 1-: 
portszerüen vázoljuk fel '"'t a• gyogyszeresz1 
történelemben µéldátl1anui álló es•eményt 
A SZAK\iA MINDEN DOLGOZóJA 

Már maga a kép is m.igragadó., A, h0:ss.~u 
fehér asztalok mellett közel hruro=~i;zan u:J. 
nek, nőik és férfiak, gurógyszerészek, gy?gY"'ze;
tári seg'É!dmunkásol< és egyetemünk tudos tana· 

, rai, Igen, először ~r't!ént meg! az M ,K; P 
Gyógyszertárri Dolg0zo1 CsoportJa1na~ hv_as~ra, 
hogy a fehér as.ztal mellett ős·szekerult mrnd;en
ki akit ennEik a szakmának jövője, sz_oc1i;L1s, 
g~zda13ági helyzete .és, tudományos tovabbep1-
tése a legközelebbrol er d~k~l ,, . .. . 

Akiik o11t voltak, érezt~, ei'•ezmok kellett, 
hogy ez a szakma ez12n az es1tén olyan utrn 
tért mely forrdulópcmtot jelent e pálya dol,gp
zóim1ak sorsában. 

Mi, aikik tanui lehettünk 
1 

ennek a. sor.~
döntő órának •erősen megm~~iko.ltuk az u! id?k' 
kerekét. Azzal a tiszta szándekkal, hog_y fokrol
fokrn ,előbbre viss,zük és nem engedJulk, ,ho;gy 
báI'ki is e~ni érdekből vagy meg 11'."m ertes
ből, azt ;,,ég egyszer visszafelé p;ób~IJ_'.' for~\Sat
ni . Igen, ez volt a Lényeg, mely oröik id?k;re 
meg fog mamdni. Ez vol~ a lelk~, a. belso at
fütöttsége, messzibe harsogó ere.ie mmd•en lu
moildott szónak 
KÉT BESZÉD 

A két beszéd közüil. egy~k .!""m , pr~
bál t menekülni a szakma J\(jgleg,etöbb k8'1'.'00-
sei elől Mind a ketten tudtáik; é& ~:-ez1:ék, ho,gy 
ez a háromsz~z, ember nem az~rt J101:it 'de' h:~ 
megvacsorázzek, hanem _hogy itt a f~~er as . 
mellett végre valami b1zonyO'i\alt hrul!Jon a mi-

. .__' a magyar koru:OO.nyait ~egközelebb1 ter
rnsz...,,' . d nik' zt ka"'ta 
veiiről, Lehet, hogy nem min e ' 1; a, . ,„ ' 
amire várt De a köwgés2lségügy mertéke igaz.
.' s mér·úéik és különösen akikor az, ha a k0-
~fség számára mérünk :vele Ma, 1947-ben, :nem 
,is mérhetnük más mértékkel. , , , , . 

Ha rangi e'lvtáosunik fe,szolaila81:nalk "" 
kiállásának Jegemberi1bb :nozzai:ata eppen az 
volt amikor ugy b~~zelt mn~tha e szakn~a 
. 'gy' szertári dolgozomaik leilikmsmerete szo

gyo K' · ( · ter~ hogy falt volna meg benne e111 a n;m.nsz "' , , 
az intézményesitett .gyógyszertán dolgozok ne 
kelü!hessenek háitrányosaibb helyzetbe a ma
gán-patikák munka,válJalóináL , . 

E , t t.0··,,Hnt hogy nem Olt Karoly m1c zer "' . ' . .. , l , k t 
nisztei ünk beszédé' el kezdtuk beszamo. on a 

, · "ifatko-Mert Harángi a szakma neveben is n, . . 
1 zott. De u-gy hogy a miniszter szava,tva 

' · , . y-eges nyugtasson meg egy még nem egeszsn eg 0 

réteget ebben a loérdésben 
A MINISZTER BESZÉL 

Igen, pontosan rólunk beszél ő is, Minden 
s,zavából érezzük, hogy tud rólm1k Ismen ,ter
veinket "'ondjainkat, köföttségiü:nket. LatJa, 
hogy é' sz~loma doLgo'Zái nem micrudenben .iujA)~
tak el a folsz;abadulásig, Látja, hogy 80 sotiet 
esztendő után ez a szakma , rnshez,en mond }e 
egy emberöltőn ,:;1t táplált vagyanól, De ·t1svtan 
és világosan megmutatµ az utat is, mely csak 
előr'·e vez,ethet 

A miniszter beszéde már nagy tá"'latokba 
fut Az egész mag,,,ar köze,gészségügy távlatá: 
ba .. Onnan néz, figyel bennünket ,Ott b?1es1 
meg és meg is találja a magyar gyoflyszer es•z.et 
jaazi hivatásrut: a magyar 1kőzegéSzseglli(SY s_zol~ 
;álatában Határozott vona[akk:aI j'el.vazol1a a 
várható lehe<l:őséget Megre.ndito szava~k811 be;, 
87,é! a falusi Mrpe-gyógyszertá,rak kétseg)l"";1to 
h€lvzétéről de odaállitja őket az UJ 1!örveny 
ren.delkeziédeinek fénysu~rába Mert szamukra 
ez valóban megváJtá;at jelent 
A KOLLEKTIV-SZERZőDÉS 

Még a miniszre1 beszél Most fog válaszol„ 
ni a kollektiv-sZierr'ződés kérdésé1e, A legfeszül--

Áfonya bor 
Asthmolysin inj. 
Posterisan kúp 
Posterisan kenőcs 
Alsol c:rém 
Tinc:t. Ferri Athenstaedt 

cum et sine ars. 



tebb figyelem mindenfelől Most dől el. ez"ken 
á szavakon mulik, hogy a gyógysz01•tári dolgo
zók, elsőso1ban a dolgozó gyógyszerészek fel
ad1ák-e utolsó eHenáUásukat. Igie;n most, egy
szeu e zúgó taps jelzi és hirdeti, hogy nincs és 
nem is lesz több ellenvetés .. A mLrúzter kinyi
latkoztatJa, hogy egy smlrma kel'Lektiv-sz.erZŐ-· 
dését mindenkinek, tehát a közületeknek -az in
t-ézményeknek is el kell fogadnick FeÜelegze
nek a munkaasztalc<k mellett do{gozó gyógysze
részek 

'l'ANULSAGOK 
Még erősen a miniszte1 bes:z€dének hatá

sa alatt vagyunk, amikor szétnézünk, később 
megáHunk •egycegy tárnaság előtt Beszél-ge
tünk velük. ők ezt nem tudták, őket nemi 
i_i:;v tájékoztatták a k'e.szüfö tö1:vény1ől. Mmd
J ak, hogy az ifjuság memorandummal akart 
f<;rdulni a miniszterhez, hogy ne hozza ki a tör. 
venyt \~ost, ma, itt elhatározták, hogy lemon
danak rnla. Most már értik az egészet. Ez ellen 
nem is szabad lázadni. Egyetemünk tanárnit 
f?ként az. fogta meg, hogy ·ez az intézmenyesi
t.es a legeldui:;ottabh, falevakba is elviszi a 
gyogyszert :; raszoruloknwk. És meg is élnek 
a gyogysz.er eszeik, il')ert az Inúézmény,e1k csak a1 
közegészségügy érdekeit f\crgják sz-em előtt tar
tanL A kommunista gyógyszm1bári dolgozók 
c~opol!tjáról talán ne is beszéljünk. ;EioSS'ZU és' 
iarndlrnfo1tlan küzdelmüket ez az este végre 
megkoroiná1zta 

PIROS ELVTARS BESZÉL 
Piros Urnzió elvtárs, mint a Szakszerve.zeti 

Tanács k kü.dötte, jelent meg a1 szombat esti 
társasva.cscr án .. Felszólalását 11J!áir n1üso10.n ki
'' üli s~ámnak minősithetnők, ha e.g'3.s·z megnyi
latkoza'a nem lett volna annyira idősZierrü és 
közérdekü. Mert ugyan kit nem érd<?Jkelt az a 
tejeil1éntése. hogy a Szaksz,ervezeti rranács ai 
szombati napon aláirta a gyógyszertári dolgo
zók koHektrv szerződését? (Most már sor ke
rülhet a tulajdonosi érd,e•keH,ségekkel történő 
megt.á>I gyaM,sára is.) Pedig lényegében még 
e·nnél is nagyeb1b jelentöségü Volt az an1it ez
után mcndott. Arról bes'Zé)t, hogyha Lemérjük 
a demokr feia gazdasági és poliikai er-edmé
nye·t, rá kell jönnünk, hogy szornsabbá kell 
t•enn~n'.{ az i]'.!ari, szeJ.lemi és a föld dolgozóinak 
eFseget . Ramutatot~ arra. hogy egy ország 
ta1rsadaln;i beren;dez•esét csak ga?Cdasági harc
cal n;egva1,t_oztat111 . nem tehet.. JV!i pedi.g me~ 
~kar iuk va'.toztatm. Ezt csak ugy érhetjük el, 
n'1 a szakszervezeteken bel'i.il is eg:Y"ségib:e tömö
rnlnek az ipan és szellemi dolgozók. Ez a nü 
·szakcsztá,lyunk felé •i" szólt Mert a 8 mksze1ive
zeteknek ;11a már ,komcly su]ywk van Itt a pél
da: a gyog:yszertari dcl.gozók is beleszólhatnak 
a scrsukról döntő miniszteri rendeletbe. örülne 
ha a legközelebbi taggyü!ésünkön is fre'szólal~ 
'.iatna és hitet tehetne a.n ól, hogy csak a Legtel-

. J~secb e.gyüttmüködéssel érhetjük el a dolgo
zok é1etsz111vo110.lának e.n1elését 

SZEMÉLYES üGYBEN 

• , Mikor Olt 'elcvtárs „szinte ~zrnvéblenm ki' .. 
fele igyekezett a terembol, meme.ie szegoo"' ' , 
meg-szortottam a kezét: ""Jlll es 

- Miniszter elvtárs, köszönjük .e:zt az estét . · 

* 
, 5Jlt Károly né]Jjóléti _min!szt;er elvtárs be-. 

szedet lapunk legkozelebb• .szamaban ko··~"·1,·•·1t . ~JUI. 

(székely} 

Az Alkaloida ügye 
hosszu idő óta foglalkoztatja, nemcsa!k .a büd-. 
szentmihályi gyár dolgpzóit, hanem a gyógy. 
szer v-egyészetet fa nem utolsó so11ban bennün~ 
ket gyógyszerészeket is. · 

Mmt nem 1-0ere.ssük és nem kutatjuk az 
okát, hegy ez. a vilá.grns·zó~ó találmány, amely " 
egy kis falusi gyógys-z;e:rész. - Kabay János 
- nevéhéz füződik, mennyire Csá1k1i sz.a11máj~ 
lett,_ mennyire a nyerészkedési ,vágy hu11áma . 
dob Ja egyik helyről a mási1kra, bennünket ki-· 
zárólag egy érdekel, hogy adják vissza az Al
kaJoidát eredefo rendeltetési helyének, a ma
gyar gyógyszerészetnek. 

Megfigyeltük az utolsó 2 és fél év alatt, 
hogy ez a nagyér·tékü és világviszonylatban is 
első helyet eifogla[ó, magyar termék mennyJ1'e 
mostoha gyermeke "ett, az ujjáépitésnek Itt 
érvénye-sül igazán az a régi közmondáS, hogy 
sok 'bába között el>v;ész a gyerek A f8'scista :re- · 
zsim Alka.Joida fő-részvényese nyugatra .tJávo
zott, magával vitte, - ugysl'lólván - az Alka- :~· 
loida e·g6sz vagyonát, a fölszabadulás óta. pedig 
egyi1k kézből a másikcba l<!erüJ., egyik folügyelő · 
követi a más,ikat, mig végre ami a legtöbb gaz-
dátlan vagyon sorsa, elsorvad. -· 

E!éJkezettnek látjuk ,az időt, hogy a leg- · 
fels&bb hatóságok figyelmét felhivj uk az. Al- · 
ka1oida áldatlan állapotára. Fáj a szLvünk azért 
a rerngeteg veszendőbe menő tervért és a sok
sok el nem végzett munkáént Al]itjuk, hogy 
addig, a1111,ig a gyógyszerészek ama illetékes 
szervei. szakszercvezetüníll:ben tömörült, kiváló 
tudósaink és szakembereink, együttes erővel az 
Alkaloida mai dolgozóival át nem veszik a ve
zetést és termelés ir ányitását nem kerül uj 
nylgvópontra az Alkaloida ké;dés, 

Legközelebb rendelkezésünkre áJ]ó anyagok
ból egy csokorra valót összeszedünk és olvasó
inkat tájékoztatjuk arról a hihetetlen erőfes21i
tésről, amelyet a gyár dolgozói eddig kifejtet
tek és csodáljuk, hogy az eddigi gyártásból 
még a külföldnek is jutott.. (M) 

' 

A GYóGYSZERÉSZ 

D gyógyszerhatá~tani, ismeretek ·jelentősége a modern 
gyogyszerészi kiképzésben , 

Beszámoló DR FRifZ GUSZTAV egy e. rk tanárnak a/1\'lag,· . G - • t do_ i•a'n„1· Já1sa.ság · · "- · ~ ar yogyszeresz u J - .~ 

no"Vei1nber 28„-i ülésén tartott ,előadásáról., 

Az .,U.i tudományá,gll:k és uj szemponitok 
gyógyszerészképzésünkben" e.. so'IOJJat 5: elő· 
adása olyan koUégium ta1ütásáról ad számot, 
melynek a gyógyszerészi oktatásba való beik
tatásá1t komoly ha1coik 1elő7Jték meg.. A közép
korban az orvos és a gyógysz,er ész müködése 
rrem volt elválasztva : az orvos maga J<észitet· 
te el a medicinát, ,es,etleg famulus segitség'ével. 
E-bből a famulusból lett a gvógyszerész, ákirrek 
te'V'ékenysége az ujkorban, sőt a Iegujabb kor
ban is. szigoruan elhatárnlódik a1z or;vo.s t&ny
kedésétől : sőt ez a szigoiuság addig megy, 
l1ogy hos-s-zu ideig az. egyetemen nem :tartják 
kivánatosna,k, hogy a g1yógyszerész phmma
kológiai ismerebeket eJ.saj1áltitson. 

A magyar gyógyszerBszképzés 1940-es re
formja évszázados korlátokat tör át -éppen a 
gyógyszertan tanitásán:ak bevezetésév1el A ren
delet szerkesztői szembe helyezkednek az'zal a 
tévhittel, hogy a hatástani ismeretekkel ren
delkező gvógyszerész beJekontá.rkodiik a,z orvo
si hivatásba, éppen eJrlenkezőleg: abban a meg
győződésben tesz'lk szigorlati ~á,r ggyá a phar
makológiát hogy az a patikus,, ,aki valóban is
meri a gyógysz:e'lek batiá:sát, sőt a helyte1'en al· 
kalrnazás1sa] iáró sulyos, cves,zé~yeket is, foko
zottabb felelősségér wttől áföatcva, inkább fog 
Ó\ akodni a gy6gys1z;2rek szabfolyellene:~ h::1gdá-
sától 

Ennek a rendkivÜil fontos tárgynak az elő· 
adója a budapesti egy12-temen az uj gyógys·ze
részképzési rendiszer megindu~á,s'a óta Fritz 
professzor, aki november 28-i előadásán né
ll>ány érdekes példával dokumentálta, hogY"an 
is történik tulajdonképpen a gyógy.sz,er,é.szha:lL 
gatók pharmakológirai oktatása Maga H „ph.a.r
ma'lmlógia" szó hrilaJdonképpe;n több tudomány
ág Ö'i<Szeföglalo elrn2vezése ; ebbe a csoportba 
tartozik a pharmacognosia (gyógyszensme-

ret). pharmaco-chemia (gyógyszerés~i ve~y
tan) és a pharmaco-dynamica (a tudaJdonkep
peni gyógyszerhatástant) A pharmaco-dyrua
mica története egészen uj, alig 80 évre nyu11i~< 
vissza J\l[ig a 1{özépkorba11. 1121m isn11e'liék a 
d;ióg.ok 11atá?os 1alkotórész.ét és ezért i.g'en sok 
(gyakran azonos hatásu) anyag: alkotta a 
„mat'eria medica"-t, addig ma aránylag keve
sebb gyógyszerrel sokkal nagyobb gyógyha•táilt 
tudunk elérni minthog} !mai gyógyszereink, 
dPógjaink ha.tásrncchanizrnusával éppen phar
n1ako~;ógiai tuclcn1_,á,nyun1.::: fejlettségr~ trév'é11 
többé-kevésbbé tisztában vagyunk. 

Fritz 1nofessz01 a bevezető álta;lárws is
mer,be1.és után előadás,i anyagából a nemi here 
monok müköd'ését emeli ki és. ismerteti az, elő· 
adóillés népes hal!gatosága előtt A him-- és 
női 11o:rmo11olk 1{én1iai szerke:z-e!tükbe11 igen cseJ 
ké!y eltérést mutatnak - ha.ng-sulyozza az elő
adó A tüszőhcrmcnoll< ( oestron, oestradiol), 
a sárgJatest hormonja (prngesteron) és a hirn 
sexuális hor\mon (tes1t-01cl-e1011) 1ui1ndan11yian 
phenantren-cyc'lopentan szlá,rn1aiz.éikok; köztük 
csupán egy methyl, illetve acetylcsoport ki.i· 
lönbség van \feg]epő, hogy 'aránylag enciyire 
hascn!óan fe]épi,tett vegyületek milyen ellent6-
tcs rni.iködést képesek kife.iteni ! A tüszőhor
r.1:011 a nők 11€n1i érés~ét i111ditja n1eg Müködés1e 
az agvalapi mirigy (hypophysis) mell'iiő !ebe· 
nye által .termelt „prolan A" hormon hatására 
indul meg. A tüs:z;őhounc11 megjelenése követ
keztében a méh nyálkahártyája fielduzz.ad, aa.
kalmassá válik a petesejt hefogadásárn (prnli
feratió-s szak) ; ez a folyamait !kb 14 napot vesz 
igénybe. Ez alatt az idő alatt a pete cnegérik, 
leválik a petefészekről ,és megtapad a nvá~ka· 
hártyán. Ugyanekkor 'a hypophysis mellső le· 
ben:réne1{ másilk ho1rn1011ja, a ,,pro1an B" b·efo
lyásár a a sár grutest hormonképződése indul 

a Ma~yar ~arata~u~ai11yár 
ROBICSEK ADOLF' 
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meg és ez a hormon biztositja a mtéhnyálkahár.
t:i'a épségét az 'esetleg bekörvetkező terhesség 
alatt (Férfiaknál a „prolaÍl A" a spennium
termelésre hat, a „pro]E.111 B" pedig a herehor
mon termelését serkenti ) 

Ha a peteérést követő napolk;ban a megter
n1ékenyülés nem következik be, akkor a sárga
test hormontermel~;se megszünilk: ennek kö
vetke?Jtében a mélmyá!kathártya burjám:ásnak 
indul feHazul, elfolyósodik (secretiós szak), 
majd. a pet-esejt · !€válása után 1kb 14 napra 
megindul 1a menstrnáció, amelynek során a le
;ált sejtek eltávoznalk Az egész folyamat ideje 
mintegy 28 nap és a ciklus után a hyp(lij}hysis 
ismét termeli a prnlan A,t, amffiyruek ha1Já:sárn 
a felso•ro!t változások megismétlődnek 

Ha a petesiejt megtermékenyül, aikkor a 
sárgatest hormontermelése intenziv1eb'bé 1váJiik, 
sőt a későbbi terhesség során kifej~ődő méhle
pény is résztvesz a hormontenmelésben és a ke
Jükezett prngesteron biztosítja a méh:n<1k a:zt 
az állapotá,t, amelyre a terhesség a!latt 1S1Zükség' 
van. A fel€Skgessé V'.á[t rprolain a terhes nő vi
zeiletével távozik; minthogy pedig ennek a nős
tény egér petesejtjeire is érilielő hatása V"an. az 
u. n Aschheim-Zondek pil'ól:iáva;l 1a ter!hes, nők 
vizie!ietében máir néhány l\\'Jttel a fogamzáis után 
a terhesség kimutathaitó, amikor anna1k még 
semmi egyéb diagnosztikai jele nincs. 

A szülés korai ,stáidiumában a hypophysis 
hátsólebeny hormonja: az oxyitocin ilép mükö
déshe ; hatáisár" a méMzomzait erőteljesen ös,z
szehuzódik, megind1u~ a szülés fdlyoorata Ha a 
méhöss7}ehuzódás gyenge, l'kkor hypophysi~ 
hátsólebeny-'kivo1nat steril olda.t:ámrk mestersé
rnes bE\fecskendezésével serkentik a méhBt erő' 
s·ebb munkára A s2lfüéS befejezése után ugyan
csak az agyaki;pi mirigy melJ·sö Mbenye kezdi 
el a lactációs hormon (pro'lactin) termel:ését, 
amelynek hatására me,gindul a1z in1:íenziv tejel
választás: igy gondoskodik a tel1!Uész·et az uj
szülött tárpláJ.éfu:áróL 

A s2lervezet bonY'olu~t mechaniznmsának 
titkába enged bepillantást Fritz profosszor elő
adása; a csódálatC's gépezet szinrbe automatiku
san. rnüködik: és ha a müko!désben z.aJva:r Ml be, 
orvosi tudományunk sok es•etben segíteni tud 
Miként •s1et az orwos a gyógyulást ~er eső beiteg 
1segits·égére. hogyan hatnak az 1egyes gyógysze
rek, hogyan lehe~ a betegség ckát megszüntet
ni: ezt tanulják meg tij r endsz.erü gyógysz.e
részhallgatóink Fritz ,professzor pharimakolő
gi1ai előadáS'ain. A g,yógy8zie1észi hi;vatá·s ma az 
:írtalakulás képét muta.tja - fejezi be .előadá
sát a hallgatóság feszült érd~klödése men„tt 
Fritz professzor - és az; a g·yógJrszrerész. aki 
pharmacod:vnamicai ismeretek bil1tokába.n a 
gyógysze11ek felett megfelelő kritikát lrepea 
gyakorolni, jobban és biztosa:bban meg fogja 
állani a helyét abban a feladaitkörben, am1ely 
elé a jövő gyógyszerészgenerádóját korunik 
megnüvc'l,edett tudumá~iyos ig-ényei :\~'1itani 
fogják 

Dr. TURI PAL 

A GYóGYSZER'ESZ 

Hozzászólás 
a „törpe" gyógyszertárak 

ügyéhez 
E sorok ilója szintén kis ~ mondduk igy . .....:.... „t6rpe"

gyÓITTf'?7krtár tulajdorno:s·a volt., s a 4 'g"y1ermeke ltanitta
tá:sa városban: S-Ulyos gond:okat okozott. lgy kiénysz:e. 
i ülite1u aTt'a, hogy a sok 'S'zabad id{hnöl1.' 'tul, hasznot.:. 
,hajtó foglalkozást is üzze-k S<Z-OdaiL~ártásra :i'endez- · 
kedl1til11 ibe Lovakat -ta1~tottam. Munktást szerződtettem. 

Föld€ket béreltem Az. első földrefo:rm soi·án ilyent 
igényelt-e111 is -Gyógym!ÖVén1eket term~tem, gyüjtO-tt-em, 
szároga:t1am, :s 1111agyketresked!ő:knek eladtam a íelesle_ 
get. S.őt a kö1orvos községi látogatása fuvarozását is 
, áJ[a.lta10. (Persze 50 iévvel ezelöbt alig voQ't még köves 
ut; az autó meg 1s1neretle11) „ Ezt csintáltam CÍ'l'Ca 30 
éven át De e 1nelle1 t kiV1s~tem J-é:s·zemet a itái.-sadaam·i . 
szórakozásokbó~ is. És in\ég á szakmai téren .1sem ''olt.an1 
rest, hanem .giz,ámos kléJdé~n ~zólta1n ezekhez, s 'tet.. 
tRn1 indi1bvánryokat 

De mégis! Ez 11 nagymérvű ~~fogüaltsáigom, 1nely 
nem en~ett smi.monna t,ffb:b 1úhenést, rmdrut átlajg l1:!8.pi 
5 ( !) órát: azt a gondolatot viáilttobta _ki belőlem, hogy 
a falusi. gyógyszer·ész se lehet mindhalálig a közeigész
ségiigy rabszolgája! . (Megérdemel l!~lgalá:hb egy va
sárnarp délutáni za.lvrH talans:!fugot Ennek a goridolatmlak
a „Gyóg-ys7..-erészi K-özlöny" 113-20. éVi rm)ájus 23-'iki szá~- -
n1ában adtam hangot A Magyaro1·w.r.:áigi Gyó.gysze.rész: 
Egyesü)\et somog~- nJPgyei l{erületi iközgyüfüésén pedig -
1921 jul, 2'9-én - indltvámy formiá.jlában szorgalmaz_ 
t.an1: inaj<l azon tul is Cyenki:n.t; államdóan; iníg végre 
1:$ >év után meg1szüleket!- aiz egyn1agukban dolgoZIÓ fa. 

lusi gyógyszerészek vasárnapi munkaszünete 

Nem é1·dektelen itt n1egemJ1~tenen11 -· a {1at.al 
gyógyisze'J'é.Sz · g.p,_ner:áció I"észiére inkábh, hogy ei;y :fél;. 
S;t,:ázad<l~l ezelőtt a gyóg~·szertjár:ak be1·e11Jd:pzettsé-ge any. _ /':, 
n'.Yita k!özel egyifo11na volt, !hogy bennük az első lbeliépés 
napján· teljes tá,iélkozódottságra t1Ert-tünk 1szert E so~·ok 

irója, egyetemi hal[gató lkn1ában, hitt ház:aS1U1Jlandó 
gyó-gs.,,,,"Ze1·:é1Szt he-lyettlesitett .napoikra szólóan Ezek 
egyike aiz áll°'nuáson nyomta ke212tmbe a paltika kulcsát, 
s tovább utazott„ Én pedi:g a gyóg:v-s!z-eiril:Járlba.n1 sz.enÚéi1 
ta1 tván, kis idő multán 1nái c1olgoztan1 i1s, 1nintha n1ár 
hosszn ic;lő ót1a lette1n volina ott munkában 

Jelenben? Napok muilva ·se tudunk eligazodni. A 
ietnérdc'.k gyógyszer, főképen ai különleg~_sség árada1t 
miatt Ez ·á.11 a kis gy-ógysz.ertáralkra i!S 

(Erről a különlege:.;ség-ál"adatrÓl legiköz~lehb) 

Most tehát fa~un· is n1egvan a gyógysz.e'l.·észek mun
kas7.Ünete! D'e - sajnos - e.z a munka.'5'.zÜnet kezd.-a 

---·--------------rl 
Sedyletta tabletta 

Shl.Olli 
Ssabaiott ""'delltol>'I: 0TI - MA'SI 
MÁV - s-• - O..bloi .tb. 

PCUllMANICZKY GYÓGYIUATAR 
.llmMPlll!l'I', VI 

. A GYóGYSZERiÉSZ 

hétkövnapoikra is kiti~trjedni Szint.e örlil ~ a &egOO,y 
ITT·ógyszen§sz, ha valaki Tr'r<áma:p délután is -· zaVar
~a l\iert hát élni kell! S talán naITT' obb csa1ád.Q.t 

ís eltartani 
A .,Gyóg~sz;·1rész."-ben röblJ cikk j-eilent meg, ~mel)l; 

a „tö1pe" gyógyszertárak jelen, s jövő so11sával és 
megsegitésl~k módjával foglalkozott Sok okos -mellkk
(oglP 1kozást is ajánlortt:ak 1nely a gyóg} S?Rré:E:z tekin
:élyét is en1elte volna A liegtöbb gyógyszerész azon_ 
ban inkább cs.ak a hivatásáv:al :szo1,o.san üssziotfüggö 
mu'.n!kakiörb-en tud 1r1eg

1
é1ni. Mivel en11ek a l€'hetős·bge 

inilld nehezebbé Yáli~: közel az idő; hog~- a falusi, a 
, tö1pe" g;yógysze1~árak tuH:itidonosa:i >á18ágos !hel;y,Z\e~
be jutnak. Ez mái nem vitás! Az ajánlot-L 1nódokkail 
szemben tal,án 11n1ég a ,,községesités"-T-01 Jehetne be

szélni 
Ezek elő1ebocsájtá;sával YégllE1 eljutotta1n az ugyan·· 

csak a kis, falusi, él!etképtelen gyógyszert1árak jö;ö 
sorsávall1 fo.glfilkozb, már· eg;\- évtizeddel ezelőtt rneg,Je-
1ent ciklk!<'nn felufr!Já:sáhp-z Am1nak idején elgondolásomat 
100-zölIBni az egyik legtekintélyesebb gyógysze1·.é·sz r;zak
ir-Oval K. Karl(n szk~ Ge) zával Elgo:nd-dliásomat Ö ,,ér_ 
dekes ötletnek" i,s1nerte 1::11 aruely az,onban - kifejtette 
- AAJk olv1ál fogva ,.ez idő s·zerint megval6~úth:atatt:1ianu 

Ez az „öt Jetem" pedig iaz > o:lt, hogy vissza kell 
térit~ az egJsZeniélyb:n „orvos-gyógyszerész" hivatás
hoz, 6 ezeltkel pótolni fokozatos~n a besffinte'twdö, 
éleképtelenné vált g~ ógyszert.árakat; ezek tulajdonosai
nak pedig a n·1cgüresedendő nagyobb gyógyszertárak 

jogait adománJozni 
Tehát a niiről egJ évtizeddel ezelőtt csak mint 

megva1ós;thata~.Jan ,.ötlet"-J'Ó1 lehetett bf'szélni: ma 
ké-nysze1itő valósággá vált 

Szé'kestf1~U1él'\·áJJ: on e·g·y'ik 1negyei közgyü1-é-,;_;e-n, f,·g·y 
biz-01:,g·áJgi tag· inditván.\·ozta, ihogy n1inden községi- és 
körjegJ'ZŐségi székhelyen legYen OJ:vos. És hüg'Y előse
gil:~ék 'ennek megvaló:gul;ását: OI\ oil Jakások épitésé:_ is 
:--"Ürgettek és sürgetik, nagyon: helyesen ma i:s tobb 
,~ármegyében, persz~ ·-- kélzi rpatika ta1 thaiiási jo?gal ! 

Egykori gyógyszert.árain 1dö1tzet&hez 12 közs1ég tia1-

tozott E·gy -orvossal s egy iál[~tto;1 \'OS'.;'al. Ma ez a kör·· 
zet háI'onrA::::lé vall' osztva és. nég~· orvos nl!liköd~kl Ezek 
e!:!;ylk'étól a vár1,llt•gyei ti.szit fÖD1 vos nl kézi patikla ta:1 -

tási jogot megvonta inert nemc~flk az engedléJlyerett 
gyÓ'gysze1'eiket ta,r tdtta, hanem ('g.\ „tö1 pici" .gyiógyszer -
t-ár 1 a'ktáliá.t j"F; ·m:egsz.égyenitő gyógy1szer-ké:Szletet ta1-

tottl Te:hát ittt: n1á1 szt>mLélt-ető inódon megnyilv~
nult HZ „orvos_gyógyszt>1 ész" hivatás, ha iegylEIJ.őre ~g 
a küJön gyógyszerész diploma és tör\·:ényes engedel:y 

nélkül 
T.e-hát: vagy ai g~ óg:yis:rerész szerez ori·osi díp:lo_n1át 

is; ·yagy az orvo.s H gyógysze1-é:'..,z:ét is Tern1és·re.tesen 
bizonyos korlát-0zásokkal gyakorolható e 1det[.tö.s: hiva
tás. Igy pl. a nNg~ abh T~ÖZR'é'i:;-ek- és város:ok 100'Zel_ 
ftikvő falvakban tová!bbra is c;;ak 'il1 kézi patiká1rra 01.ű
h:. gy5-gy:sze.rek }('>hetnek az orvos rendeltk:ezésél'le, akik
lH-k küll()nben siDC$'- iUe;g a külön gyógyiszerész.i diplo

mája. 
Az ilyen orvos_gsógysz{~'I'éBzek kis lé1ek..<::zámu lakos
S'ágra kotlátozva nyugodtan, kui11-u1 .embE>:rihez ill\őe-n 
m~ele-lő ~nkás é>: fizetés. 'bizto~:'rt:áisával m>ege-lé:gie:det
t-.en 'élhetnek b, teljesithPtik :1! lehrTnf'gf-elelőb-t:~tn köz

Hg-ész~fgiigyi hi\ nriü~11nkar 

GATS LAJOS 

Az anyja várta va.esorával este 

de gyült a hideg levesen a bőr, 

s a fia ?U;m jött Ott hiilt ld a teste 

a Pártközpont, a. Szrnolnijcház előtt. 

Még a nevét se jegyezte föl senki 

és én, se tttdok se1n.mi biztosat, 
de elfeledetf.ekre emlékezni 

a költő dolga és a gondolat 

nem hagy nyugodni, hogy e katonán!lT< 

halála ne11i niindennapi eset, 

tán nem is tnei,ezhetfük a.zt halálnak, 

s halottnak, aki a.znap flesett 
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Vanna.k napok hor111 m6st jelent ILZ: l e n n i, 

e nap iöttér e évek '' endje vár, 
l e n n i ellentéte nem a s e m, m. i s a 

mert összeolvad élet és luilá.l, 

é.s rnúsnap niinden uj Vesz, minden nuis 'le.'{z 

a halott üvegszeme idelát -

az anyja nernsokár'a uf ruhát vesz 

és színházba iviszí az unolöát, 

megdöccennek u falvak s mi.nt 11 külTlík 

friss buzatábrrlk sugároznak szét, 

s a barázdákon traktorok, düböi•gők, 

zengik a városok !üzenetét 

Nem hallia. már Nem tudia, hogy a néger 

már majdnwm ember: v;gyetemre jái. 

a. jogból egyre több :iat, rne/egével 

elárad a didergő proletár 

testén és iátfut rajta mint a tör·köly, 

(ki félreáll, 'elalszik és megfagy) 

a jövő, mint egy kürt ugy bug a ködbm 

8 a köd lazul. fe/s:uíll és szétszakad 

ő 1!o/t a lcő, mely loccsant De a hullám 

rtz neeánokon '<Jthömpfüyög 

s 0 l1iztos ré'oben 1neginognak f1i/rc.sán 

(f cirh~á7ók. éfi lu.:1;1lsgőzösök, 

öRKF.:NY ISTV AN 



A 15 éves kifizlgyapot 
lrta : DR HALMAI JÁNOS 

Áz 1870 <: sz.tendőig csak a. 'tépést használták 
_k?tö.zöan;yag.ként a ~ebészetben. Régi képeken n1é.g lehet 
Jatni, hog} a csalad ~ste öreg le-ntörlökból és ruha,_ 
anyag maradékokból „tépetet" szaggat. A lt,épet,ek.et 
a~ut~n ö_~sze,gyüjtöttéI{ éS minden további feldolgozás 
nelkul kuldtek a hó1házakba, \agy a harcter·eln·e ahofi 
i,smét 1ninden további feldolgozás nélkül felhasznáÚ.ák 

Az 18'70-71 .. es német-francia háhoruban csakhama1 
nagJ hián,r Juutatkozo1t a kö.tözőanyagok t 2'lén Dr„ 
Bruns professzor, a ittibipgeni egyetem tanára jött arra 
_a gondolatra, hogJ a gyapotból 'állit elő tépeteket Th 
~aschlin schaffhauseni 'ipaios, akinek gyapotkÁ.r'toIÓ 
uzen 1e volt, 0rre a kezde1nényezésre. azonnal összekötte
té~be. lépett Bruns professzorral és hozzálátott az eISő 
rnT_ntak elkészrilt1éséhez„ A kisérlet~k ol;ran szép ered
menyt inutattak, hogy Bruns rnofesszor a B.. hl' _f'l t •· l asctne:e 
~.rn~eKrÖ igen elismerően nyilatkozott és nenicsitk kül'-

foI?1 de1 a hazai k6l'házaknak is egyaránt melegen aján
l~t,a _ennek az uj ,gyártinán._vnak az alkahnazását.. A 
feltalalóval összhangban Biischlin késztitnnényét D 

B Ch 
- ,, r 

l-on runs arp1e" névvel 1-elölte. A k''t·· " 1 o .ozogyapo eme 
clnev~zéséí. később ia legtöbb vattagyár is átve'tte„ Bruns 
professzor a ,,Chiturgischen HeilnlitteHebre" e mu 1 • 
"I k.. . nla-
1a HUJ a ·ovetkezőképen öröl<lti meg ezt a ~ · ] t" , .. _ , .• agy1e en o-
se~u ese~~~J·t: tt87Q. juliusában - midőn Franciaor
s~a~gal. lntort a háboru - a. Schniibischen Nlerkur-ban 
J'OVId" ~1k!'et je!entettt:m ineg. n1elj ben pilla.llliást vetve 
a~ .~l~a:lo n~g: ti>petfelhasználásra, kHnikán!on a sebek 
~otözese1 e 1 cg?ta, ha~ználatos zsb talaniíf:ott gyapotrót 
.~r.te.kez~~m:, 'Iovabh1 f{')használását és 'Eliárásom után
~asat. sur ~o~en_ aj~nlott:a1n. \Ezt a cikli:et Számos politikai 
s mas UJSag is atvette. Az eredmény az l'ett h 

k 
· 1 · • " , ogy en-

ne n a~3a~1 a szó.ban 1é\'Ő céha különböző g.}árakhan 
lgen tlkintely~s n1ertékben Iálttak hozzá a g" t . 
tal "t'·'h '"'h .. . •• a110 zsn-_· an1 asa oz I Baschhn, a Rajna_ inelletti Schaffhau 
senb?n gy~í1tulajdonos, annak idején azonna.1' elküldt~ 
hozzam ~:1~ghizo:tffát, aki. a gya11otnak klinikámon hasz
nál~tos zs.·r.talan1tási eljárását pontosan megtanulta 
ma1d. a g3·ar ennek az utniutaltásnak az: alapján a k' -
szitmenyt nag;\. han elő'állitotta. Ez az an~ ag 11 •1 e 
be ttt•. "aaam 
~ ve7:e e '~~sgal'a-0~ folya111án 'Olyan jónak bizonyult 
es nnnden ko\ eteh~1enynek anniii a inegfelelt h t •1 'd"t"l · , ogv at -0 
:~ ~ ~ o kezd\e csakis !ezt a készitmény,t alkal~azta111 

limkamon„. Enne~{ a megállapitásnák eredmény~Úépen 
neyezett gyar a zs1ttaianitott ioapO.füt Dr vo B 
C
h., • ,,,nruns 

. arp1e-Baun1w-0He" \a.g;r pedtg • Bruns \Vound-dr<>s
s~~g Cotton" nél·en a kereskedelembe hozta re"szben -. 
tott • k" t ' ' ' 'UJI-

, aru en' részben pedig rendszeresen fél fontos c~o-
~agokban 54 krajcárél't. E cso1nag-0k, négyszögletes. 
o~.szehenge1*€}t gya.potlen1ezkéket tartalmaztak, ugyhogJ· 
k~nn)'en ~f'hetett tetszésszetinti vastagságu lapokra széi_ 
valasztan1 A. {J'yártmány 'gen el" .. k b' • _ e- ,i_ onyosne - IZOllJUlt az 
orvosi magangvakor Jiatban is m·er·t abb '] . d' k · ' · · o nnn tg csa a 

szükséges lnennyiséget vitte 1nagával b • • · orvos es -igy 
n~~ '?It __ rautal\:a a magánlakásokban ta1álhat6; · 1 -
kuI_onb.ozo, anyagokból készített .tepéaekre„ Dr„ Br!: 
1alalman:aua~ ipa-ri értékesitésére ,,Nemzetközi 1KötÜzö. 
anyaggyar 8_ chaffhausen" ci,men !teldntelye· 8 · ·n· 1 
lkl 

vaaat 
a a ·u t, mely_nEk hosszu évellen át vállalati eln-k B - · oemaga 

r u n s professzor k-olt Köz:re1nüködött a v'll 1· 
b 

• „ . · a aat-
an szan:os elsorendü bel- és külföldi sebész .' tud' 

akik közül csak PI"of. 'Dr„ Bardeleben1 PI'of,, Dr,
8

~ i 1 °~ 
11:· .o t h 1 Prof. Dr„ Czerny. Prof. Dr E s m a r e; li
Prof, _ Dl', l{oeher, Pro_ f !Dr Krönfein Prof Dr s .' • „ • „ oc1n 
es Di R-ouge Iausanni kórházi orvos nevét- emlit 
n: . .eg Az „Int,ernationale Verbandstoff_Fabrik Schaffh em 
en" N-- • b . au-s emeorszag an, Franciaországban és Spanyol ·_ 

• b „ - or szag an 1ov1edesen fiókoliat JéJtesitett A nyers g 
t t D' h f yapoo ~~~se.n o _enben 1(Svájc_Thu~gau) saját fehéritőjük-
ben tiszt1tottak, zs;rl'alanit-Ották és fehérltette"k • .••• ,. ,a:.ci.az 
v1,zsz1vova es kemiai sz::~upontból tisztiává tették Scha.ff~ 
hausenben a fehér~tett pelyheket ká1tolták vag>i t. 
t

• "dl t ' ~sva
ava o g~z ·ák fel. Ettó1 kez:dve a ké~z köt~zőgyapót 

1.n~Hett sz~;?s„ más, részben antisepticus, kén1ikáliával 
ahtatott kotozogyapotot exporálak, az mondhatjuk Euró_' 
l>~· 'alamennJ.-i országába, sőt még Észall- és Délameri
kaba is, A külföld iparosodásának előrehaFadásával aw.' 
ex1)01tüzlet egJ re jobban veszitett jelentőségéből mint~ 

0 gy a külföldi fióktelepek megszüntették mükoo'ésli'ket 
\agy önálló társasággá ken.ett átalakulnioll ' 

Az 1914-18-as vUágháboru óta_ a lk:cizponti telep 
n:iel~ n1ég 1908-ban Neuhausenbe teleped,ett át és ott 
~g~ tágas es szaksze1iien berendezett, kotsz·e'J'Ü gyár~ 
e~uletet létesit~t. főként a svájci belföldi piac ellátá
sara rendezkedett bel. Excentriikus fel\vésére ~ekintettei 

1937-hen Netstalban (Gl'arus kanton) leányvállalatot Ié
tesitett és ott a 1Jegko1szerühb kötöző- ,és anyagszövö 
automatákat helyeztéli: üzembe. A schaffhauseni N·ent
z!0tközi Kötözöanyagg;\.'árnak saját fehéritő1"e kártolóJ"a - . ' ' celnagyara., );zövőg)'·ál'a, szövőüzeme és egy kiváló-an 
berend2zett kémiai 1technika1 la.boratóriuma va.n. A 
schaffhauseni gyapot, azaz az eredeti mruns-féle kötö
.zögyapot ~nég n1indig a llegértéJ{esebb JíülönlegességÜk·; 
111eJy:ot saJát üz:em :ükb:en \illandó gondos ellenőrzés alatt 
gyárt a-nak 
„ • A .:5 éves kötözögyapot időszerüvé teszi azt, hogy 

rov1d '1sszapillantást vessünk a gyapot történetére, fel
használását a és nemzetgazdasági Jelentiös€gére. A gya_ 
P_otot- ~z-oTgáltató Goss) piu1n fajok egyéves vagy éveiö, 
lagyszaru vagJ cserjene1nü1 esetleg fás növények, me~ 
!yek 6 m. magasra is megnőhetnek. Hazáj~k a CsendEs 
óceán niindkét lpartvidél{e Megt-alálj~k Ázsiában, 
A.usztr·áliában és A1nerikában egJaránt; 13 terumsztett . 
fajuk isn1;o·retes A világtel'melés kétharmadrészét n 
G-ossypinm hirsutum szolgáltatja; Északameiika gya
potüiteh·ényelnek 99 százaléka e fajhoz rta.rtozik A ·vi-

oili-iaN-oi-A:· :--a=-v--u---._-.--g-y-óg-y-sz_e_rta-·r;,..i e-'.,-l-ab-o-,a-tó-ri-um_i_-. 

llhtclapesl, Vll, Ni':l!illf<:ttédl Szabó--utca .3'1. felszerelési cikkeket szállit 
Compra tablettasajlo{ógép' és le-

Telefon: 221·7!13, pádókészfilékek gyártás alatt. 

láglrrmelés éYente kb 6-.8 1nillió to1ma volt az utóbbi 
é,ckben, Legnagyobb ré,szét az Egyesült Allatuok, a 
többi1 Előindia, EgJ íptom, Kö:repázsiá, Kina, Japán, -
Iiözép- és Déla.nrerika, Efőázsia és \Afrika trópusai 
szolgáltatják, A másfél ntilliárd főnyi emeberiség nég;\. .. 

ötöde öltözködik gyapotholmiba 115 millióra tehető 
azolmak a. szán1a, akik gyapottermeszit!éssel foglalkoz
nak, 10 n:tillió pedig szállitásából és feldolgozásából él„ 

Kétségtelen„ hogy az óvilágban és az Ujvilágban 
is külön fedezték fel a gyapot hasznát, tern1esztésének 
módj'át., Ázsiában India a- gyapottermelés őshazája, on
nan terjedt Előázsiába és Kinába„ Európában a21. első 
rnegbizható hirt a gyapotról H e r· o d o t o s mü
veibe-n találunk ő beszéli el, hogy Indiában egyes va
don növő fák gyümölcsként· gya.pjut hordanall, mely 
szebb és jobb, mint a juhok gyapja, az indiaiak ruháza .. 
tukat ebből az anya.gból készitik. Közli, hogy An1asis 
egyiptomi király Spártába. küldötit páncélinge arannyal 
és fákr-ól szár111azó gJ-apothimzésekkel vol,t diszitve. Ez 
bizonyitja, hogy Egyiptomban már akkor is1nerték a 
gyapotot. ~ növényt magát a göiögök valósziinüleg 
Nag.} Sándor keleti expediciója alkalnlából ismeThették 
meg. T h e o p h r a. s t o s snunká,jában olvasható: 

11
A tartány, melyben a gyapju feJ,szik oly nagy, _n1int 

egy tavaszi ahna, ezek a fák Indiában és Arábiában nő
nek, A fának, m'eil.yből az indiaiak a ruhákat készitik; 
hasonló levelei \:annak„ mint a szederfánark. A siksá· 

gokon sorokb'an ültetik." 
Az arabok nagymértékben hozz1ájárultak ahhoz1 

hogy Nyuga.tot niegismertessék it gyapottal és ezt ott 
elt·erjesszék Kinában a gJapotot előbb n1lint disznövényt 
iiltették Kr után 100-ban f6glalkoztak először a ter-
1uesztésé.vel, M a 1 c o P o l' o , aki 1290-ben 
Ázsia. nagy trészét beutazta. beszélt gyapo1tkultu1·áról 
és a gyapotfeldolgozásr.01. Án1bár a japánok inár a Kr „ 
utáni VIII században 1negismerték 3 gJ· apotot, a kultu_. 
rája csak '~ XVII„ században ter,jedt el Az angol gya
potkereskedelemró1 1430-ban töiténik először említés 
A gyapot rendszeres müvelése azonb~n csak a XVII 
század második felében kezdődött„ Mnerikában 11{.oluin
bus előtt a bennsziilötit:ek már is1ner ték és ter 1uelték, 
feldolgozták a gyapotot, mert midőn K o l u m b u s 
1492-ben San Salvadorban kikötött, a benszülöttek gya·· 
potOt adt.ak át ;neki ajándékul Az első gyapotfonóda az 
Egye13ült Államokban 1787 _ben létesült. Legrégibb ada
tunk a gyapO-tról a Kr .. előtti 800 év körül tehető, antl
dőn a b1ah:in.anok a g:rapotot nem mint szövedékét. ha
nem mint áfdozati szálat lhasználták. 

Megemlitem még, hogy a gyapot--növé;nynek magjá
ból olajat préselnek, száraz kór'óját \pedig a papirgyár
tásban ér.t,ékesitik, továbbá azt is, ho·gy nálunk is tog
lalkoztak gyapotter1nesztéSsel1 nemcSak hoszu évekkel 
ezelőtt, hanem a közelnruftba.n is és egyes esetekben, 
midőn megfelelő n1elegmennyiség volt nyáron, kielégitő 
er-edmény•t is értek el. Sajnos csak igen kis (lD.é;rtékben 
foglalk0-ztak yele, pedig érdemes r-enne .neinzet- és világ
gazdasági szempontból e rendkivül fontos kérdéssel 
ujabban is behat-Oan foglalkozni 

,,TERLA'' 

Alosztályi közlemények 
Az eddigi cikkeimben a patika ti8z.tá;ntair

tásával kapcsolakos munkálatolkat vázoltam 
Most rátérek az egyéb h<!lyiségek (laboratóri
mn, porkamra és folya<lékkamra tisztántár:tá
sának módozataira„ 

Ezek a helyiség,,!k, ha nem is olyan kénye
sek, mint a patika, de az adottságaikhoz mér
ten itt is a legnagyobb tisz>taságnak és iendnek 
kel'! érvényesülni.. A laborntóiiumban lévő fel-. 
s:z;e1gJések (tablettá,W, deszti!iáló és egyéb gé
pek tisztántartására nagy gondot fo1d1tsunlk. A 
b10n:zrészel<et, ha azok oxidálódtak, sósaV1aS 
vattával ledörzsöljük s utána trs>zta vizes rnhá.-
val lemossuk és szárazra tötöljük, s igy vissza-
kapja eredeti szinét. A i·eagens müszereket 
tartsulk tisztán és jó ha @elret tlsZlba papmal 
letaJ<a1va tartjuk, mert igy kevésbbé porosod
nak A mér [egeket is mentesfüisük a po1t&L a 
dolgozóasztal bádogfelühitét acélforgáccsal le
dörzsöljük, -amely mindei1 lerakódál't felszed 
Ha a fel'lilet paib\Jból van, akkor olaja\ vonjul< 
be Ha er ősszagu .gze1 ekkel dolgozunk, közben 
szellőztessünk, ;hogy a gőz, vagy gáz ne hnzód
jcm be a patikába. A porkamráiba:n lévő edé
nyeket állan&óan ta11tsuk tisztán. Ha 0Jyan1 
p~redényre >;rkadunk, amelynek t,első faJ~n f?l
tos lerakódás van, . a l;>enne ]ovo port krontJük 
egy tis1zta papirrai és az üveget 1d11no8suk, íkitö
rüljük és teljesen kiszáritjuk Csak azután he
lyezzük viss~a a.z anyagot Az edényeket min
dig alfabeltikus sonendben rakjuk vissm a he
l:inére A desztillált vizes üv.egieket mmden héten 
egyszer szürőpa.pir da1i>bokka1 kimos,suk, utá
na desztillált vízzel kioblit,j ük s csak azután tölL 
jük meg Ha a laboráns még. nem elég gyakor
lott, jó ha mosás után minden üveget desz
tillált vizz,el öblit ki. Ol1ajos, benzine<s, aetheres, 
chlo.rofo1mos, benzolos üvegEikct mosás után kil 
kell szár itani s csak azután lehet betölteni 
]mp] eálásnál, ha az edénybe111 ]évő szer üledé
kes betöltés előtt a maradékot megszürjük, s 
csak azután töltjük meg ujra Ha az üveg 
szennyes, az~ is kimossuk a fent jelzett előírás 
szerint Ha olyan üivegie akadunk, amelynek 3l 

dugója be van swrulva, azt fakanál végével 
óvatosan felfelé ütögetjük, ~zükség esetén me
/,eg vízbe tartjuk egy kis ideig, hogy kioldód
jon a kötőanyag belőle és nj1a megismételjük; 
a dugó óvatos kiütését Ajánlatos ilyen üve
geknél a dugót tiszta vazelinnel enyhén be-· 
vormi. (Folytatjuk) 

K6zpanti 

PÉRCSY LAJOS ISTVAN 

iroda, iizem és rendelés 
VII„ KIRAI. Y =u. 67 1. 
Telefon : 421-926 

felvétel: 
EM. 1 

Gyógyszerósrek Szóvetknete Kft. 
BUDA.PEST S.llrll kltszarllza11. Comprimaták. 'Betegápolás! cikkek. 
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Synonima Védett nevek ,.. ,, 

Összeállította : DR .. HANTOS LÁSZLÓ _ . 

A gyógyáswtban polgárjogot nyert szer·ve 
;:egy.~l~.tek mérh,etetlen nagy te1ü/etének ut~ 
wszi~ll7eb~n, szolgal7on utmutatóul ez a kisérlet· 
osszreoa, ·ztas 1

' 

. FigJehneztetés: AZ 1876, : XIV. t.-c. 7 
mmt a 3220. /1947 M E nd 1 t . .. §·a, vala· 

, „ re e e S7.ier1nt bünt t ' 
cselekményt" U{övet el az. aki nd It ': _e en_dó 

. „ , , . ., a re e . gyogyszerek t 
mnioseg es 1nennyiség teklntetében ~ . 

A' gondolatot dr.. M 0 z s 0 n y i Sándor 
profe.sszor v•etette fel ő adta Ii. l 

· , _ . nen1 az orvosi lö' 
nas sz21"1ut szplgáltatja ki va . , e. ~ 
helv<>tt · • ~ '. . , gy a rendelt gyogysze1l 

n nnkc · k d' 'h ' az mpu zust a 
' '· meg ez ese ez, illetve felvázolá.sához 

· · ,, IJ.n~s g' ogyszerkeszrfinen.rt szolgáltat Jd u 

.. , Nevezett ~együletek i•endszer ezé se a tudo
nlwnyos, haladás 11ié1fölcks léptei '1neilett má; 
e eDe ver szegény tel ·e · , , · tmtó ,, 'llall , ' .7 ssegre icorantsem igényt 
. • ."IX; .cozas kell, hogy !.egyen de kettős 
ce/i kwannek ez összeállitásí kis ér z;ttel z • · 

A · 'bb' kb e erni. 
, -, z aw ia '!" közlés11e kerülő sze1 ény 

w"at a k a r t a r s a k k „ „ k''• ozosmun 
, a .7 ri '' a l szeretném .szilárd építménn ;;, 

emelni,_ mely ~ésőbb alapiát képezné az E gyeÍe
im Gyo~yszm·eszeti Intezet keretén belül k 'lf"l 
di mrn.tara . felállitamdó „Tudmnány„szolJ~z:t,; 
kartotek„nyilvántartójának Ol J • 
felsoro.lt .. s remélhetőleg a kartb~~%e~lk~:%~z~ 
'~mulcodesevel kiegészülő összeállitás mint fő 
mm, egy-egy kartotékra kerülJ'ön Errn "Z .tá
annak i'elle· " .Lt · . · ~ · u n , ·· · mzo """" art, irodalmi tufa/· •t · 
gyeznek fel, i.lymódon miuden a tudo .asar le
érdelclődő ka v. k . ' many irant B , r ar sna . . , orvosnak vegyészroek 

uaapesten egy telefonba, vi.délciék le ·' 
fas~os leve/ezőlapba kerülne a kívá:: f ~gylá va~ 
srtas. I~rnwk lte.Zjes kiépítése anyagi b · 

8
. vi go 

benmtese esetén, esetleg ko;,,,oly munt::X8u:Z~g
i:/:1~:::1e, vagy akár díák.ióléti alapul szolgá'J' 

n. ~ok önkényeskedés, ·- vagy nevezzük egyé
.. ' modszer nelc - van természetsze "l 
ilyen Ö'8Ze~llitásb~n Ezért bizonyá1 ar~~érk1'.. 
me,lt kritikaba,n.Jog részesülni. Jószándélc n t 
(Lzonban enyhito körülménynek kell m · „ ?t uz 
főként azéi't, mert az lemberz' tud, 'f'.OSi eni, 
'rod z ·· , , as Deges az 
' n rm sza1cnzunlcalchoz való hozzá/ .. 1 t;, . 
regény h • J b m ie oseg 

AIJ~s-'n Acetylbr otndiaet-h,ylaeetylca.r bamidUm 
_4.b1don Vitamin A B1 B D 

' ' 2, 
AbraS-ül - Calcium naphtolsuffonicum 
Ahrod,i! - il\íonojodinethansulfons'a\ias Na 
Aceco_ex - AcetJ lcholin 
Acecolin - Acetylcholin hydrohloric. 
Acedi~cu1 - Acetyldihrdrocod.eiinon, Acetyldi1ueth I 

dihJdrothehain · Y .,. 

Acerdol - Calciumhype1n1anganicwn 

A
4.cetald- Diaethylaldehyd, lAcetol, Di.aethylacetal 

cetal ehyd - AldehJd 
A cet aminol - paI a ' !A t • . - ce .anlil.nobenzoyl Eugenol 
~cetam~nophenyl salicylic. - AcetJ l-p-aminosalol 
Á cetan1~nosal~~ - Acetyl-p-aminosalol, Salophen ' 

cetam1no an1sol M th · sidid - e .acet1n, Salophen, .,.\,~eto-IJ. ani-

Ac:etanili<l -· Acet:tlanlinohenzol 
h 

, Antif~br·in, Acet 1 
P enylantin, Phenylacetamin - )' -

Ace taniz'idin _ Methacetin 
Acetannin _ Acid . t lt . , n·· t 

1 
. ace Y · annic„ Acid. diacet.vitu.nniC 

race J tannin, Tannaeetin Ta . . „, 
Ac~tarsol _ Ac·d " • .nnigen , , 

arsenic 
Acetarson 

arsenic 

1 3-acety1ai111~no-A-~.Ydroxy-Phenyt-

Aci<l 3-acetylamino-4-hydr·ox.r·-phenyt-

Aceticyl - Acid. acetylo salicyJic, 
Acetoaceianilid _ Diaci:rta:nilid 

Acetohromal - Bromdiaethylacetamid Neuronal 
Acetocaust-in - Acid,. t·ri.chloracetic ' 
Acetodin - Acid acet3 Io„salicylic. 
Acet.ol --- Aceta.J 
Acetol salic} fic Acet al , · - on1es · w ·. , azan e 0'11 anyagiak hijján korlátolt 

Mert b0;1 igyekeztem felsorolni azon .szerve; 
keszrtmenyelcet, melyek a rendelkezésemre ,·u· 
irodalom szerint beva.'ltak a nyógyászatb at 

0 

dom hogr le ""d' '" . an, u-

Acetomesal - Acetyhneth1.lsalicyl1'c 
S 1 

„ ., Acetol salicylie, 

' Y •eze vu.i.o r száma lx kö,öltelc t z • 
nyeoesen meghaladia. - e e-
. Sok tépelődés után ado ·· . „ „ „ 
osszeállitást, mert a , , m ize/rto';'l kozre az 
gyakorlati értéke igens:~a~hs~e;'u ne·vf'!lso1olás 
vek feleinlitése, illető/e a

7 
a a, of'J;, vedett ne

Magyaronzágon nem [!_. s,e1.epeltetese, melyek 
{elentőségüe/c. Ezzel s

7 
toi ~slconyv.eztettek, kétes 

a külföld tudo·mányo/m ;n meqemlit~m, hogy 
replő készítményeket , s~a" t;feratumarban sze
'uédett n.evével közlik ; 'l~z~i xzalclapok eiwleti 
nuí.nvos nevére utalá' 0 nt ". t 'f ' agy annak tudo_ ·, '" or en,ne 8 ig 
'''. 6?t'Z,"~us ~l11asó azt hiszi, hogy i~mét egyy ~ n:rn 
szi nwny1 ol van s.zó. . 7 11.:e". 

Végezetül legyen szabad , 
hi1;nom a karMrsaTc figyelmél'~o11'?:t~kos(ln fe/. 
idezett rendelkezésére kozolt to11.'eny 

a acetol, Salantol, salicyl-acetol 
Aceto1nor·phin __ Diamorphin 
Aceton - DünethJllceton, Spiri't. pyroacetic. \Ether 

pyroaectic. 
Aeton brnm f' th 1 o orn1 - Br·omet.on, 1, rl 1 1tibrom-·2·· 

A t
me. Y -propanol (2), Anesin, An~on' 

ce on chloroform lChI '--T . - Or'ewn Chlor'ln1 tol ] 1 1 
richlor-2-methyl-propanol (2) ' • , 

Acetonitrj,~ - Methy1cyanid 
Acefophenon _ Methyl h lk 

ton Be 1 h P eny , eton, Phenyln1ethvlace-
' nzoy n1et id, Hypnou ' 

Acetc-1Jhenon„acetyl-p-amino-phen0Leste;' 
tin - H~ pnoace.-· 

Acüt-ophenon„ phenetidin Mal • A et . , - ar1n 
e op1peJ1n - P-Cuma1·-hydrin 

Acetopyrin A t' · 
Acetosal Acetosal~1p;rr1~~cdet~lsaiicylat, PhenazopJrin„ 
A t ' -, - cl ueetylo--sali.ylic 
- ce '9Xan ·-- _4..cetyI .. p_oxyphenylurethan N~urodilt 
Acetpaxaphenalid - Phenacetin ' 
Acetpa1 aphenetidin -- Phenacetin 

. .,/ 
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A.tet)·lanlino-aethoxy.:chiiiolin ____:_ Analgen 
.ic€l.J IaminCJaniip~ rin _...:._ :)fypti1-p~ l'in 
.ActitJ laniinobenzol - Acetanílíd, Ai•tifebrin 
p-Acetylalnino-aethoxybenzol - Pertonal 
Acetyl-p-aminophen) lsalicJ Tat -::---· A~etyl-p-aminosalol 

) 1 : 4-A~etyla,minophenylsalicy-
.Acet.)l-p-amino-salol ~ lat, Ace4J,minosalol, Cetosalol, 
AcetyJ .. p-an1!dosalol J Phenetsa.J. Salophen 

A.cet) larsan - Dhnethylarriin-·3-acetamino-4-hyd!·oxy-

pheny larsenat 
A_cetyJ-a'toxJf - p-Acctyl-a.mino1lhenyl-arsenat 
.AcetyLb2nz-oylaconin -- Aconitin 
Acetyl-bromdiaethylacet~ Jcarbarnid ----\ AbaSin 
-~cetyJ .. bromsalol - Phenyl-sedasprin 
Acetyl-chlorin-hro1nid - Pragmolin 
!\c~tyl-chol'n-hydl'ochlorid - Acecolin, Tonocholin 
A.cetyl-cholin -- Acecolex 
AcetJl-I>-aethox) phenyl-u~ethan - Thermodin, Ura-

cetin 
AcetJLjodsalol - Phenyl~Aspriodin 
„Acetyl-nteth~ Ipai' aaminophenol __, Methycetin 
Acetyl-methJ'lsalicylat - \Aceton1esal 
Acetyl-~01p!n hydrochloxid - Diamorphin hydÍ:'ochlo.„ 

ric 
Ac~tyLfJ-OX) phenylurethan _____: Acetoxan 
„A cet) 1-JJ-phenetidin -- Phenacetin 
Acetyl-phenyla1nin - Acetanilid, A1ltifeb1'in 
1\cetyl-phenylhydrazin - Hydracetin, Pyrodin, 
Acetyl-salicyloyltheob1·om!n - Theacylon 
.i\cetyl-salic;rlphenetidin - 'Ihermol 
Acetyl-salol _ Phenylacetylsalicy1at 
Acetyl-tribro:_ir:isalol - CordYJ 
AcetyJ .. dihJdrocodeinon - 'Acedicon. Aceityl-dhnethyldi

hydro-thebain, 
A.cetJ I.dimethyldihydr-othebain -· Acetyldihydrocodei~ 

non, :..4-cedicon 
Acetyl_metac·resol - Amatin 
.).cetyJ_p-phenylendia.1nin ·-· p-Aminoaeetauilid 
Ac~t.Jlendichlorid - Dichloraethylen, Dioforin 
A.cetylentetrabzomid - Muth1nann oldat 
Acetylen-tetrachlorid -· Tetrachloraethan 
Acetysal Acetylin -- lAcid„ aceitylosaJicylic. 
Acid ac.eta1nidoaethylsalicylic. - Benzacetin 
A_cid„ aceticun1 -· Acid. acetylic, ;Acid Pickling, Spiri~. 

of Verdigris 
AciQ.„ acet-osalicylic - Acid, acetylcalicyl 
Acid -3-acetani.ino-3-hydroxy-phenylarsenlc„ .- Acctat'

sol, Acetarso_n, Kha.phoren, ·Orarsan, Spir·ocid, Sto· 

varsol 
Acid .. 3·-acetalll\Í.tl0-3-hydrox)' _phenylarsenic + acid, 

boric„ - Deva-gan 
Acid acetyl-bromosalicylic. ,__. Sedasptin 
Acid, acetyl-o-cumatic„ - Tyltnaren 
Acid. acetyl-o.cresotinic. - Cresopirin 
Acid _aceif.yl!c„ - \Acid acet.jc, 
A.cid.-acetyl-jodo-sali.cylic. - Asp-riodin 
Ac!d .acetyl-1ueth1lendiasalicylic. ___:__ .Afsal UTasol 
Acid -acety}_salicylic. - A.cetodin, Acetos~l Acetosalin, 

Aee.t).sal
1 

Acid acetosalicyl., Acid„ sa-Íacetyl, tAle
todin, Anglopyrin, Aspirgan, A.spirin, Asposal, AS·· 
pro, atonin, Atylin, Coxpirin, Empitin, Genaspirin: 
Ist-0pJrin, Helicon, Nupyrin, Re-gepyrin, Rhodin, Sa
lacetin, Salapllil\ Salcetin, Saletin, Xaxa 

Acid aeetyl salic:ylic. + coffein - Cafaspin, l\1etaspi·

rin, RM.fei~ 

Acid, acetll salicylic + codeiu "'."--- Anúgren. 
}i_r.·-d. acet;\l Halicylíc --j- phenac.etin - A~iphenID 
Acid. acetJ 1 salícylic„ -t colt Caolin ---- Collopyrín, 

KaopJ-rín 
Acid. acety l. tannic, - Acetannin 
~cid acrol'eic„ - Acid. 'a,crylic 
A.cid„ acrylic. - acid. acroleic 
.4cid. aethyl-methylbutylbarbi.turic. - Pentobarbital 
Acid agar·ic„ - Agaricin, _<\cid. Laricil 
Acid all~-IamidoJJhenoxyacetic, - Sa}J.-ran 
Acid. allylisobutJlbarhituric - Sandoptal 

731 

..r\cid allylisoprop.rlbarhíturic. ·- Allurat, Nunütbi 
Acid. allylisopropylbarbituric„ + a1nidopJ rin - AH._onal 
.l\cid aminic„ - Acid„ formic 
Acid„p_aminobenzolsulfu1ic. - Acid sulfanilic 
A.cid aminoacetic ·- Glycin, Glycocoll 
.i\cid o-anünobenzoic - Acid. anthraniUc:. 
Acid,~-alfa-a,millo-beta-hydr"Ox~--Phenylpropionic, 'fyQ 

rosin 
Acid „alfa-amino-bffia.-imidazol-propionic„„ - Histidin 
Acid„-alfa-a1nido-isobutylacetic„ - Leucin 
Acid aminopropionic - Alanin 
Acid amino-succillimic, - Asparagin 
Acid .. anisic. - Acid,. p-!nwthoxybenzoic 
4..cid anthranilic. - Acid. o„aiuinobenzoic„ 
Acid arsanilic„ - Acid, p .. aminophenylarsenic 

Acid ascor bic - Yi,tamin C 
Acid aseptic„ - Acid• ~oric. 
Acid atropinsulfuric - Atrinal 
Acid. benzaminacetic. - Acid. hippuric 
Acid. bot acic. ·- Acid. bori e, 
Acid„ boric ,_ Acid. aseptic., Acid bo·racic1 Acid. OI'· 

thoboric., Sal sedativus, Sál Hon1be.1g (;"}-
Acid bo1ussic, - Acid. hydrocyanic. 
Acid butylaethylbarbituric - ButylaethJhna.lonylcarba_ 

1nid, Neonal, Soner;Yl, Secuional. Butoharbital, So· 

po1i'gen 
Acid.-aJfa-butyloxyciuchoninicdiae.th} laethylendiamid-

hydr"Ochlorid - N µper cain, Percain 
Acid. cacodylic - Acid di.:I.ne'tfu.ylarsinic 
Acid. campholeiltio. - Oxycamphoz 
Acid ~atnphor-choleinic. --., Cadechol-Ingelheiln 
Acid, carbamic, - -Acid·· ruutinofoxmic 
Acid ca1ba1nic. aethylester' - Uret.han 
Acid „Caro" - Acid„ oxypersulfuric 
Acid„ cetraric. - {Cetrarin 
Acid chloracetic„ - Acid. monochlol'acetic. 
Acid chrysophanic„ - Chrysar-obin 
Acid citrosalicyl - NovaspiJ:in, Salicitrin,. 
Acid„ cuma1ic. ,__ o-H)droxycinnanüc 
A.cid cresotinic, - Acid. Homosa.Jicylic. 
Acid, cresylic. - Creaol 
.Acid. cyclopenitenylaethylbarhituric -- Pentonal 
Acid. cyclohexenylaethylbarbituric„ - Cycloba1'bital, 

Phanodrom, rretra hydrolm-ninal 
Acid" dehydl'ocholic.: -· Decholin 
Acid dextrotartaric - Acid. tartaric 
Acid. diaethyl hai·bit'utic. - Veronai, l\Ial,,ual 
Acid. dial_lybarbituric„ - Dially n.ulon~ lcatbamhl, iDiali 

Dial-Ciba 
Acid, dibromdihydrocinnamic hornyLeste1 .....:- A_da1non 
~<\cid. dibrollliprop)·ldiaethylbarbituric. - Diogenal 
Acid„ d.ichlorylsulfamidohen7..oic. - ~antosept 
Acid diaethylbarbituric. - Ba1bltion 
Aeid. dihydronaphthoacridincarbonic - Tetrop_han 
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Aiathesin _,_ Saligenin A.cid dijod-p--phenolsulfonic. Sozo.jodol, Sowjodlic. 
Aci<l. dimethyJa1sinic. - Acid. cacodylic 
Aeid dioxysalicylic. - Acid. gallic 
Acid dipropylbarbituric. - Dipropy}malonylcarbamid, 

Homoba;rbital Propal, !Proponal, Propytal 
.Acid for1n;rl-m-an1rno-p-oxy„phenylarsinic. - Formyl

phenarsin, Tteparsol 

Acid quiUaic _ ...__ Sa:Ponin 
Acid ricinstearolic-djodid, ._.., Dijodil 
Acid, r osolic„ - Aurin 
Acid salacetic. - Acid. aetylsalicylic. 
Acid silicic-tetraglycollic„ester t- Silistr"On 
Acid. sozojodolic. -.,...., Acd. dijodo-p-phenylsulfonic. 
.4..cid sozoUc. - Acid sulfocatbolic 

Acid gallic. - ~4..cid„ diox}-sallcylic, ~4..cid„ trihydroxy· .Acid spiric - Acid .. salieylic. • „ 
benzo:c, Acid„ trioxybenzoic 

Acid gallic„ anilid. -· Gallanilid, Galla.nol, .Gallinol 
Acid gall~,c. anifid„ -i- for 1naldehyd - Ga.Uoformin 
Acid. gaultheric,. - ,1\-iethylsalicylat 
Acid. hippul'ie - Acid, benzaminoacet.ic„ IBenzoylgly_ 

cocoll 
.A_cid hornosal!cylic, - Acid cresotinic 
Acid„-o-hJ-droxybenzoic. - Acid salicylíé 
Ac''d-o-h,,_ dt OXJ'-1J:nercu1i-prOpinol-amidocar boxy -

phenoxy_acetic. - Mercuran1id, Neptal 
J\_cid„ indoLalfa-aminopropionic, - Tryptophan 
A.cid -7-j0d-8-hydroxych.inoHn_5.-sulfonic. ·+ Natr. hyd

rocarb. - Chiniofon, Griserin, Uodon1oebin, Yatren 
Acid„ isoamylaethylharbitu1ic„ - Am)~tial, Isoa.myleth)'l-

111.alon) lcar bamid 
Acid isobutylallylbal'bituric. ·+ anlidopyrin + coffein 

- Optalidon 
A.cid isopropyl--brompropenylbarbituric, -· Noctal 
~\cid. "Koch" - Acid. l_naphtylan1in-trisulfonic, 
.4cid methylaminoacati.c - Methylglycocoll, Saicosin 
Acid. n1ethJlcaibOxJtlsal'icylic„ - Spiracin 
Acid. N-111e1hy1-C-C,-cyclohezenyhnethylba'rbituric,. -

Evipan 
Acid. N_n1ethylethjlph€.11ylbarbitu1ic. - N-1nethylethyl_ 

phenylmalonJ l ca.r bamid, Phemiton, Isonal; Pt·eminal 
Acid N-1nethJlphenylcinchoninic.-aethylester - Neo

chinophan, 'fo!ysin 
Acid 6-nieth) l-2-phenyLch~nolin-4-car boxyl -- Neo-_ 

ch!nophan 
i\.cid. l-napthyla1nin_3-6-8 . .trisuifonic. - „Koch"-acid 
Acid. nucleinum. !----- Phagocytin, Dephagin, Nucleostrat, 

Phisi.osthenin 
Acid orthoboriC .. - Acid bork„ 
Ac:d. 2-oxy-acetyl-aminophenyla.rsjnic„ - Troposan 
Acid. ph_nyJcinchoninic„ - Ato:phan 
A.cid„-o-oxybenzoic. - Acid salicylic„ 
Acid„ 2-0XY-5-jodpyridi'n-N_acet.ic. (Nw-só) - .Jopax, 

Uros:::Jectan 
Ac:id ox~ phenylchinolin-dicarboxylic - Hexophan 
Acid phenolsulfoníc - Acid. sulfo~arborc .. 
Acid phenylchinolincarbon~.c. ·- Ginchophen 

- Acid phenylcinchonylanthranilic. ·-· lA.rtesin, Artosin 
Acid 5-phenyl_5-a.ethy!ba1bitu1ic. - Phenoba.rbiton, 

Phenobarb~1ta1, Sevenal, Gardenal, Luminal, Sedyl 
Acid. phenyla2th,Jlba1bituric. -j- Theobron1in ~ Theo

bar b'tal, Theogardenal, Theominal 
Acid. phenyJ_ga1nma - Acid„-2-phenylamino-8_naphto1-

6-sulfonic. 
Acid. phe-nylc.hinolin-4-cai-boxylic - Cinchophen 
Ac:d phenylchinolin-4-carboxylic -aethylester 

A„citrin 
Ac!d ph:nylchinolin-methylbarbituric Rutonal 
Acid. Pic.kfing - Acid. aeetic. 
Acid, picramic. - D:nitro-aminophenot 
Acid piCt:ic - Ttinitruphenol 

"4..cid picronitric - Trin~trophenol 

e..\cid prussic. - _..\cid, hJ-drocyanie., 

A.cid stearie. - Stearin 
Ac~d. sulfanilic. - Acid p-aminobenzolsulfonic„ Acid~ 

anilosulfonic. 
Acid sulfocaxbolic, -· Acid phenolsul"fonic., 

zolic 
Acid sulfocá-rbolic 33%. sol - Aseptol 
Acid„ P-sulfondichloraminobenzoic. --., Halazon 
.4..cid tann!c-acriflavin -· f.rannaflavin 
.4..cid tannic-glutin - Glutannin 
Acid trioxyhenzoic - Acid gallic„ 
Acid valerianic diaethylamin - Valyl 
Acid, violuric. - _t\..cid isonjli:;roso-barbituric 
Acitetramin ....:_. Hexan1~n-hydrophosphat 
Acidol - Betain ... hydrochlorid 
A.cidol1an1in - Hexamin-betain_bydrochlorid 
Acitetran1in - Hexamn-hydrophosphat 

Acirl 
\ 

Acitophosan -- Calcium-aspirin + calciu,m-cinchophen 
Acitrin - Acid„ 2-phenJlchll:tolin_4-carboxylicethyl_ester 
Aethylal -·· !Aethylalli!nalonylcarbamid 
Aeoin - Acertyl-henzoylaconin 
Acopyrin - Phenazopyrin 
Ácl'id:n-szárinazé-k s~ntetic ·- Atebrin, Erion 
Ac1·i.flavin _ Diaminomethylactídin~chloricl, 

·2 : s_amino .. 10._n1ethylacridinium-chlorid, hydro
chlnrid, FJa.vin, Tripaflavin 

Acr1fla\ in ·meutral - Euflavin 
Acriflavin solutio - .Flavodin 
Actol -- Argent„ lactic. 
Adalin - Bron1diaethylacetylcarhan1id. 
Adan1on _ Acid. dibrom-dihydrocinnamic-bornylester 
Adepsin ,___ Paraffin-molle 
Adepsin-Oil - Paxaffin-liquid 
Ade;oJin :__ Vitamin A és [) 
Adocain - Adonidin + cocain-hydrochlofid 
Adrenal -- Adrenalin 
Adrenalin ·- 1-o-Dioxyphenylethanolrnethylamin, 

1-Meth)rlaminoaethanolcatechol, Adnephrin, Ad.re„ 
nal lAdrenamin, Adrenin Adrin, Epi. 
ne~hran, Epinephrin, Epir~nan, Haemostasin, He
misin, Hemostatin, Nephridin, Renalin, Kenofoim, 
Renostypricin, iRenostyprin, Styptirena1, Supraeap
sulin, Supradin, Supranephran, Suprarenarn, Sur~ 
reJin Vasoconst.rictin, Vasotonin 

Adrenali~ ephredln-sulfat-sol~ ·- Epinalin 
Adr·cnalin h.rdrochlorid sol ·- Paranephriu, Renaglan

din 
Adrenalin syntetic, - Renal!ept.in, Scuranalin, Supra„ 

nenin 
Advita - Vitan1in A-D cone„ 
Aethylmorphinum hydrochlor„ -, Dionin 
Aethocaine - Procain-hydrochlorid 
Afenil ·- Calciumchlorid-Carbamid 
A.fridol - Mereuritol, Oxyn1ercuxi-o-.toluyls -N:a;. 
Afsal - Acid acelylmethylendisalicy!ic. 
Agomcnsin -- Ovariun1 subst„ hydro-solubilis 
.A.gotan Cinchophen 
Agurin -- TheObromin-Natr + Natr,-ac6tic 

: - Airoform - Bisn1uth oxyjodogaHHc 
-_, \ Airogen - Bisrn.uth- oxyj-odogallic 

.

'·J.···· •.. · A!rol - Bismuth ox) jodogalllc 
. _ AJítivin -- Chlora.min 

Aktopr·otin - Casein sol 6 % 
A.labastiin _ Naphthalan 

1·· A.lbarol _ Barium--sulfuric 
1-· A1ba-rgin __ A1gent. gelato~ 
:~ Aibichtol -- Albu1n•Q ichthosulfonat 1 Albocarbon _ Naphthalen 

I„,_ Albolin 1-. Paraffin liquid 
_: Albucid _ Amin_ophenylsulfoacet~lan1fd 

'a' Albroman _ Bromvalerylca1bamid. . 
',,.,- Albu1nin (anfnMll) solutioil - Cibalbumr.n 

Albumin bromph.osphat - Protylin-bromat 
i\.lbumin Íe1·rophosphat - PrOtylin ferrat I: Á.Ibunlin icht.hos,ulphonat - Ichthalbin, Ichthosulphol 

5 proteinat. 
i Alhrnnin preparat - Aolan . i Albumin posphat - Protylin 
.i Albumin phosphoarsenat. -- ArsyHn 

~. :1.:· .Albumin tannat - H9nthin 
j Albusol _ Casein solut. 

. ··~ .Albutannin -· Tann:n_a}bumin 
j Aletodin '-- Acid acetylsalicylic
j· AJeudrin -· Dichloratr.al 
" L'!golan -· Proi>ylsaPcJ'ldioxyisobutyrat 
·t ~lival ·- Jod_hJdf.oxy-propan 
··1 Allocain - Procain hydlochlo:rid 1 Aljodan _ <Jodaethyl-a!lophanat . 

1 Alloba.rbi,taltun ._„ Diallybnalon:rlcarbam1dum, D~al 
. AllO-nal _ Acid allisopropylbar"bituric. amidop~ r1n 

... I 
.. ·.·· 1 b ld 
. Alioxan _ l\{esoxaly car am 

A.1IyLisoPio)lylacet;\lcarbamid - Se.dorm;-d 
Allyl-pyrocatechol.-methJlen-ester - ~Safrol 

Al1y1-theobrornin -...,-· Theobtyl 
Alphacain -· a-Eucain 

~ J.~.' ;i\lpha.form-- Bihsm
1 1

. Ox
1
.yjod

1 
_ogall 

· J Alphol ·- a.Nap Y sa icy . 

.

•.1.'· Alsol -. AluiCmhilniun1_a.cetotarta:nc 
. Alstonin --· orogen~n 

Álucetol - Ah~niiniupt acetolactic 

I~.. Alumen plumosum - Asbest 
_ AlWt!tinium hydtox;rd-coHoidal -- Alucol, Collomin 

Alumnol _ ~4..luminium~naphtholsul'fona.t 

1 
1 

'I 
1 

f 
.. ·f 

i0~1 

i\.lurat _ Acid allyl.isopto-pylbarbituric 
Alypin Benzoi .. 1, 3-t~t1an1ethyJld.ian1ano-2-aethyliso .. 

· piopylalcohol-chlorhydt, 
Aniatin _ J\cetyl-metac1esol 

Amidofebrin --.. Amidopyrin . 
Amidol - Diantinophenol h;rdroehlor1d 
i.\inidomalonylcarba1nid - Uramil • . 
.4..mldopyrin - Amidazophen, :.\n1~_dofebr1n, 4-Dimethyl-

amino_l_phen)l-2:3-dimethyl-5_plraz.olon, . Dime-
thylaminophen:rldiinethylisopy~a~olo~,, . D1methyl
aminoanalgesin, Dimethylan11noantip;\'t1n, Dim~thyl
aniinoophenazon, Labop;rr~ Pyradon,. Pyram1do-n. 

Amidop}'rin-p-sttlfa1nino_benzote-acid„ - ~1smenol . 
• ·a . butyJchloralhydrat ·- Anndoehloral, A:;;„ 
-~ID·l opyrrn · n· th l · 

• 1• Buti·p·yt'in Butvl amidopyr1n, 1me Y allllno-cia me • ·- . 
phen;1di1_nethyl1lYtazolonbutylchloral, 1\iathuhn, 

Tri"gemin _ . . h 1 
.d . d. eth,lbarbiturat -· D1met.hylrunmop eny -4..nn opyr 111 1a . • 
dhueth~ lpirazolon-diethylbarb1~urat, Ver'amon 
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. • l"c)•li>t _ Antalgon ·Arnidopyl'in qu1nosa 1 . l' l t . „ . 1 t _ pyram1don-sa icy a 
Am1dopy.r1n-sahcy 'a,· 1. ffein natrimn cltrat 

A "d etylsalicy ic-ca , -· 
,,.\n1igren ·- - cl ac · Phenaseptin 
Aminoacet-p_pheneticlin. acetylsahc; -
.4..ininoa.rsenophenol ~· AtSphenamm 
!A.ntlnoarsenophenol_glucos-sol' ----:- \Eparseno 
p-Anünobenzoic acid .. N-diethyIJeucinol-ester 

Panthesin 
p-Arninobenzoic -ethyl-ester Benzocain 
p-A1ninüb.<:>nzoic -pl'o11J·l-ester -· Propocain . 
Arn~inobcnzolsulfa.mid-benz<Jlsulfon-dimeth;\·Iam1n 

UHron 
1. IJ-A.u inobenzo) l-2-cl.i.rne~-hyl-3_diethy laminopl' opa~ol

hJ drochlor id - Larocain, Novocain„ Heroca1n, 

Ethocain . 
p_Ain~nobenzoJ l-diisopl' opylanüno~rthanol-hydrochlond 

Isocain 
• b 1 a dhnethylainino-heta.-methyl_gain11n1-a_ p-an11no enzoy - - ' .'_ . _ 

bntanolhvdrochlotid -- Butam1n, Tut,oca1n 
P··Amino benZ~J l_gamn1a-dLn-bu t;\-I1aminopropanol-8ulfat 

Butyn . . 
4-beta-AminoPthylglyox.alln - H1stan11n 
Anlinoform - Hexamin 
Aminogen 1 _ alfa_N aphtyla1nin 
Ainioogen II„ _ p-Phenylendia1nin . 
An1ino-glaucosan l--- Histamin-hydr~chlond lOo/o .!'lol, 
3_Alnino--4-hJ-droxyphenyl-dichlo1' a.r sin hl dt ochlot id-

solu tion _ Chlorphenarsin. Halarsol 
J)-Aminophenol - Takatol 
P·· Aminopheny 1-1-oxy -2-inethJ laminopropa1Lhydrochlo-

rid __ Aphetonal . 
.Aminophenylsulfoace,tyla1nid - Albuc1d. 
4..n1~nophenol sulfonamid - Sulfanylanud 
· d. D enan Eubasinutn A~ninophenylsulfonamid-pyri lll -- ag ' 
Antip)'tinum - PhenJ-'ldimet~ylp?'razolonum 
Antip~·rinu111 ~a.Jicyfi.c. -- Sa~1pyr1n -
Autisepsin - p_B1omacetan1lid, Aseysu~ 
Aminophyllin _ Theopyllin-ethylendianmn 

.AJnrnoniumfo1'1n.aldeh)'<l - Hexamin , . on 

.Arnmoniun1 hcptinchlorarsinat - Chlo.z~rsenol, S~lars -~ 
_A:111mo-nium Ichthosulphonat - J\1nmo111um Hulfo,c~thy1 · 

olat, Ichtamn1on, Jchthyol. Ic~t~yolicnm, L1tho: 
I.Jthyol, Perichthol, Piscarol, P1sc1ol. Szul'ol, Sub1~ 

tol, Thiol, Tumeno1 . 
.ÁJJ'11nonium-o-]odoxybenzoat - Arth1·yhn 
Amphotropin _ Hexamin carn!phorat 
A.iuydricain hydI"ochlorid - A.l}pin 
Aniylase ,__ Diastase - . 

. h d hl rid - Benzoyldienlthylam111oethyl.Ain~ locan1 J roc o 
p·zopanoLlÍydrochlorid Stovain 

AmYloform - Fo1n1ia.m)'lum 
.Am;·Ithiotriinethyla~nin - Pneun1osan 
A · t· l _ <\cid lisoainylethylbarbituric 

ID) a · · be oes aethyl·estet Anaesthesin - Beuzocain, 11-am1no- nz . -
chlorhydr„ 

Analgesin -. Phenazon . . . 
Anasarcin - Scillipicridin -+- Scilhtox1n 
Androsti.n - Testicular. f.xtract 
4..nethol _ p-l\iethoxypro1)enylbenzol 
Anglopy;in ;_ Acid. aetylsalicylic 
Anisa.Ideh;\ d - _i\ubepin 
Antalgin - SalicylaldehJ d_a-'anethylphenylhydrazon 
A.nthragallol _ Trioxyanthraehinom 
.\ntifebrin .Acetanilid 
_<\ntimosan Anthnon)l-p)rocatechin-·disulfos. k. 

'! 
' 1 
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Antipyr-i.11 ,,dr, l\011" ·--· Ph-en3·zon, _(phenyldhnethYl1JY-
raz01on 

Antipyrin-ace.talsalit) lat - Phenazoprrin 
Antipyiin .. ca.ffein-cib:at - Phenazon ca.ffeín citrat 
A.nt.ipyrin_1nethy1ethylgylcol - 1Grlcopyrin 
Antipyrin-salicylat -- Phenazon salicylat 
.Antiseptin -· Zinc íbototh) moljodid 
.A_ntrJ pol ·- Sym-di.Na-m-Aminobenzoyl-nli...a1nino

p~n1ethylbenzo.) 1-1-naphthylamino-4 : 6 : 8--tii-
sulfonatcarha1nid, ' ;~ 

A1nusol - Bismuth.jodr,o-sorcinsulfonat 
Aolan - ~t\lbumin 1nep. 
Aphrodin ·- Yohitnbin 
~1\pochin _..___ Chinin-acetylsalic) lat 
.Apolysin - p-Pµenetidid-citra.t 
AponaJ .__, t.4.mylen-hydrat .. ca1bamat 
i\.pJTOn ·- 1Lithium acetJlsaUcylic. 
Arcanol - Cincophen, acid. acetylsalicylic mcthylester 
-l\.c1·olax - Psy1Iiu1n, 

1.1 gatoxyl - _Argent .. a1nino-phenylal"sinat 
_Arg2in ·- Argen:t. proteinat 
A_1gentamin ·- Argent aethylendi3JJ:nin1Jhos11hat 
_Argyrol ·- lArgent vitellinat. 
Arh!C'oJ - Santalol 
_A.I'hff\ In -- Diphenylamin-aethylthym~ lbenzoat 
J\.ricyl - Dinatrium aceioarsinat 
Aristochin - Dichinin-carbooat 
.Arislol - Dijodid-dithJmol 
:\rs:tl'.'el;n - IN atriunl-JJ_aceiatninophen) lari'ie.nat 
Ai·salyt „_. Bis1nethyla!ll1:inoltietrami.noarseuobenzol-

hyd1ochlorid 
.A1samin - Na.trium aminarsenat. 
A.1 samon - I\Iono1nethyl-arsinsa''as Na 
·\ 1 senobenzol Soluble _ Na. dV..1rsenol 
_,\rsenohíllon - Arsepheuamin 
Arsotonin - Aisamon 
J\n•phena1n:in - An1inoarsen1>henol, Arsenob'llon, Dl-

arsenol1 Kharsivan, Salvarsan 
Al'sylen - Albl-arsinsavas Na 
.Arterenol hyd1ochlorid -· Homadrenin hydr"Ochloritl 
Arthrisin ·-· Ace()rlsalicylamid 
A.l'thriti.cin -- Piperazin 
.\.saprol ·- Calcium naphtolsulfonat 
1\saiin, Asarol, Asaron - Caniphnr· asa1u1n, Propooyl 

írhnethox.\· -henzoe 
Asciatin -- IAmidopyrin-butylchlorat-hydrat 
.·\sepsin - Bro1nanilid, Antisepsin 
Aseptol - Acid sulfocarbolic 33% sol 
.i\siphyl - Mcrcuri-JJ-a~nlinophenflarsinat 
-'\spirgran - Acid., acet-ylsa.Jicylic. 
.t\.!"pirochyl - Mercuri-}Laminophenylarsinat 

;\!->pirophen - Phenase1)tin 
~-\sposal - Acid a.cet) lsalicylic 
Asp:dodin - Acid„ acetJljodsalicylic 
:\.spl'o - A_cid„ á.ceiylsalicylic, 
4.sthmolysin - SuprarenoI. post. :extract. 
.i\..tehrin - .!\.cridin deri~at s)·ntetic., E1ion 
„Ati.nosol - 'Jhallium-acetat sol 
.Atochinol -- Phe-n) feinchoninic„ allyl-ester 
.!\tocin - Cincophen 
A.tophan -- A_cid phenylchinolincarhonic, 
A.tophan:vl ·- , . .\tophan-natl'ium + 11at!'in1n salicyhlt sOl 
A.tochinol .~, „AllJ 1 vh--11) lthü1olincar boxylat 
„;.1oxycucain - Et.hucai111 Her·ocain, Neocatn, Novo~ 

cain 
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Atoxyl -- Na an1inarsenat 
Atrinal - Acid,. a'tropinsulfuric· 
Atropamin ·-· Apoatropin 
„Atropin 1net-hylbromid - l\lydria.sin 
Atropin !.nreth;vlnitrat -- EumJdrin 
Aitylin - Acid. acetylsalicylic 
Aubepin - Anisaldehyd 
Auram:in -- Iminotetramethyldia1ninodiphenyln1ethan. 

hydróchlorid, Ap) onin1 Pyoktanin flav. 
Aurin 1-- Acid„ rosolic„ 
Aurothioglucose ·- Solganal B 
Aurothioglucose o},_suspensio - Solganal !B,. ole.osunt 
_..\.utan - Paraformaldehyd + bariun1perpxyd 
AvenJl -· 2-Myristico-oxymercuri-3-o:Xyb!3nzaldéhyd 
AYertin - Tribro1n.aethyll3.lkohol 
A voleunt - VitatnÚl 1A cOnc 
Azochloramid - N-N 1-dichlor-azo_dicarbonamidin 
„Azodermin - l\{onoacetylamino-azo-toluol 
Azofinm - l\1onoacetylazox~ toluol 
Banisterin ,_ .. · Harntin 
Barbital - Barbiton 
Barbital-soluble - Barbito-n '-olubile 
Barbiton, Barbitol - Acid. diaethylbarb-ituric,, Barbi.: 

tal, Diae1thylmalonylcarba1nd, Deba, Dorn1onalJ Hyp. 
nogen, ;1\-falonal Maloncatbimid, MalocarbilÍtid, Uro· 
nal, Vetonal 

Barb1ton soluble - Barbit.a.r soluhl<>· l\Iedinal NatriU1n
Barhiton, NatriÍun_diaethylbarbitu1 , Nat'rium_ 
diaethyln111lon~ lcar bamid, N at.rium-maloca.r ban1'id, 
VeronaLNa„ 

Ba·rbiton -j- AmidopJ'rin - Veropyrin 
Ba.!'biton -1- Phenace:tin - Ve.l'ophen 
Barbiton + Quadro-nal - Quadr·o-nox 
Bar biion soluble --1- Phenacet.in preiJJ„ - So1nn.acetin 
I~arbiton soluble -1- Phpnazon JJrep. SomnacL•tin solublt!\ 
Barbiton soluble -l· ,ale1ian.-extract -· Neurinase 
Basicin - Chin;n-hJdrochlol'id + coffein 
Bayer 205 - :s)nt d=-Nat1ium-m-aminohenzoyLn1-

a1nino-p-·methylbenzoyLna11hthylamino_4 : _6 : 8-
t1·isulfonat-ca1 ba1nid 

Bdladenol - Belladonna alkaloid + PhenobaJbiton 
Belladonna összalka.I'ofd - Bellafolin 
Rella-Oonna összalkaloid -j- Phenobal'biton --- BeUade

nal 
Bellafolin - Belladonna összalkaloida 
Bellaflin-.ergotamin tartrai. -f- Pheuobarbiton - Heller-~ 

gal 
Bellergal - B·ella.folin + E1·gota1uin-tartrat + Pheno-

harbiton. 
Benzal chlor·id ·- Benzyl di.chlorid 
Benzalgen - Chinalgen 
Bcnzan~.in - Eucain, beta-Eucain 
-Benzamin-borat - Beta._boroca~n 

Benzamin_hydrochlb.rid - Benzoyl-'linJl-diaceton-alka~ 
rnin-hydrochlorid, B2tacaJn h1 drochlorid beta
Eucain-hydr ochlor id, Eucain.h) drochlor id, 
Tr imeth.rlbenzoy l_ pi per idin_h) drochlorid 

Benzedrin - 'Desoxy-nor-ephedrin-racemic. 
Benzen - Benzol 
Benzidin - P··Diantido_diphenyl 
:Benzocain - p-Aniinobenzoic_ae:hylester, p_.L\.minoaethJ-·L --· 

henzoat, _>\naf',sthesin . 

Renzocaiu sulfo1)henat -- Subtnlin 
Benzosa.ltn 1\-f et'hJ l_benzo) 1-salicJ lat 
Ben?"..QSOl - GuajacoJ .. benzoat, BenzoJ lguajacol 
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Boldog. kacáu.o.~ . é8- u,fé"i Üfineti.eket 
kivá."" kedv.e~ o.eva..só.i,,,.a;k é1- lt.ir;detO.i,,.,,ek 

a; Szecke.s.ztő.s.é9' ú /tia;d,6.f,,,i"a,~t 
________ .... „ ....... „„ ......... „ .............. „ ........ ,._ ....... __ ........ _..„ ... 
Benzosulfon-p-an1inophenylarsinat-Nal'iuni, - Hectin 
Benzoxat -...., Benzoyl--acetylperoxyd, tA~tozon~ Benzozon 
Benzo~·}_aminoaethoxych!.nolin - Chinalgen 
Benzoyl-dimethylaminoaethyl-propanol-h~drochlorid 

Amylocain-hydrochl, 
Benzoyl-ekgonin-aethylester - Cocaaethylin, AethyL. 

benzoylekgon!n, Isococain 
BenzoyJ_ekgonin meth.) 1 ester ·- Cocain 
Bcnzo)'I-.glykokol\ - Acid. hiJJpu1ic. 
Benzoyl-n1ethid -- _4.cetophenon 
B~nzoyl--d-pseudo-ekgonin-n-1uopyl.eFiter.-hydJ"ochloJid 

Psicain-nov„ 
HenzoyJ_ pseudotropin-hydrochlorid - Tropakokain

hydrochlorid 
Benzo;rl-super·oxyd - Be.nl'.Ol 1-IJeroxyd, Luc:dol 
Éenzoyl -tetramethl ldianJinodin1ethylaeth~· lcar bi11ol-

hydrochl~r id - An1ydticain1 hydrochl„, .Aly11'n 

Benzozon -- Benzoxat 
Benzyl-benzoat - P;1ruscabin, Spas1nodin 
Benzyl··P-]odaethoXJ-henzoat + 1>seudo-sulfamido-

benz0-;c-acid-azid - Desencin 
Be.nzyl-morphin_h) drochlorid - Pe1 onin 
Benzylsuccinat --- Esterol', Spasmin 
Ber gan1inol, Ber gam 1'.-01 - LinalyLac<::l at 
Beta-borocain - Benzan1in .. bor at 
Beta-eucain_h)'dí:·ochorid - Benzamin-hyd I' ochlo1 'll 
Betain - 'frin1ethylglykokoll 
Bet:ain .. hydrochlorid - Acidol, Lycin--hydrochlo1·id, 

Oxyneurin .. hydrochlo1id 
Biarsamid ,...._ B'smuth-N.phenJlglycin-amid-p-al'senat 

Bismarrn - Sulfa1sphena1nin-bisn;1uth 
Bismethylaminotetran1inoarsenobenzol-h) drohlo1·id 

'.A.rsalyt 
Bismogellol -· Bismuth-salicylat + -01 -suspens. 
Bismosalvan - iChin;11-jodbismut-h-lO% + ol. oliv„ 
Bisn1.uth-betanaJlhtholat - Bismuth-naphtholat. 

NaphthoI-hismuth, Orphol 
B!smuth-bitannat - Tannis1nut 
Bismuth-butylthioalurat sol., - Ne{1 .. cardyl 
B: sn1uth-a-car lio xy 1-cy cl o-h ex en y lace t. a t ·-So I . S ta.bisrn o l 

Bismuth-chrysophanat - De1·mol 
Bisn_ufh_jodoreso1ci11.sulfonat - Anusol 
Bismuth, -n1etall in liqu"d. suspens. - BisglucoI, Bis·· 

11·.ost'ab, Bismuthyl, Hypoloid-Bis1nuth, l.Neo-trepol 
Bismuth-ox~·jodogallat -. A!roforn11 Airogeu, _.\.irol, 

_,\Jphaform, Bismuth:...ox),iodsubgaHat 
Bis1nuth-N-phe~1ylgl) c"'n-amid'J.p_.arsonat - Biarsanüd 
Bismuth„salic)lat in ol„ susJJ. - Bisn1ogenol .. Bismosan. 

Bisupen-Heyden 
Bisn1uth-subgallate - Bisn1uth-oxygallat, Det matol 
JUsmuth„ teh abron1pyroca:techln -- iNovifonn 
Bisl-uuth-.trihromphtna(-, -Tribrou1r•ht•nol -· Sigmaforin. 

Xeroform 
Bi.smutlt.;.fri,jodphenolat. - N-eoforn1 

Bísmuth-<tripa1sa1nid -" Bismuth. .. N.phenylgylcin··amid
Íl-arsenat 

Bistol- ol - Cycloh;s_3-acetanlino-4-hydtoxyphenylarse-

uat-basic 
:Bisu11en-HeJ den - Bismuth.salícylat 
Bisuprol _„ B:sn ulh.-colloidal 
Bituminol ·- - .A1111noniu?n-sulfobitunlinola.t 
Blanc-de-hale"'n - Cetaceum 
Blanc-d'-cspagne - Bisn1uth-suhchiol'id 
Blanc.d'-fixe ·- BariunLsulfuric 
Blanc-d'-pe:J~ - Bismuth-subchlodd 
Bol'ax - Na-biborat, Na_p)rohorat 
Borneol - Borneo-catnphor, BornJ-Lalcohol, Sumatra-

ca1nphor 
Borneol-isovalel'ianat -- Bornyval 'raibornyl

1 

Borny' al - Borneol-isovaledanat 
Boroca.:n - Ethocain-horat 
Rotovertin --- Hexa.111ethylentetl'a1nin.borat 
Btillant.zö1d - re:tr aaethyldiaminotriphPJlyl-carbh1ol-

~n11fat 

Hromal - Tribromacl'lt:aldehJd 
B1 on1anH!d - p-Brom-acet.anilid, Monobro1nacctauilid, 

A.ntlsepsin, tAse1Jsin, Serosin 
JJron1diaethylacet.amid - .Acetobron1al 
Bro111diaethyl'acetylca1 bawid Carbtoma.l 
Rron121ia - Qefa-NaphthyJ.aethyl-aether 
Brometon - AlkchoI-tribron1-tert, bntJI 
Bro-1n-tannin - R1·on1ocol 
Bro1nisovalerianylcarbamid - Brontcarbamid 
B1 onüsovale1 ianylcar bamid --~ A.Jnidopyrin §omuosa.J 

Bro1nocol - Bron1-tannin comp„ 
Bromoforn· - fl'ribromethan 
Bron1ofo1m-~so\alerobo1enol - Valisan 
Bron1ural - UvaleJal, alfa-Brom-isova,Je.1ylcarhanüd 
Bro1nvaletin - ra-Brom_isovale!'·J 1-p_phenetidin, Fenoval, 

Phenoval 
Br unol - 11-Butyl-salicJ lart 
Rut.obarbltal - Butyl-aethyLn1alonyl-carbamid 
Butobarhital ---!--- Amidop) rill - Butopyrin„ Sonalgin 
ButobarbitaLnatrium -~ Natr;u1n-huty l.aethyLbarbitur rtt 
Butolan - p-Oxydiphenylmethan_ca1ba1nin-acid-ester 
Butopyrin - Butoba1·bital + A.m!dopJ- l'in 
n-But)l-p-a1ninobenzoat - But:ensin. \But-0forn1, Scuro- -

fonn 
Butylchlo-1 al-antipy1 in -Butyl_hypnal 
But) chloral-cr'C'SJ l.jodid - Dijodbutyl-o-kresol~jodíd, 

Europhen 
But~ lchloral_aethylamlonylcarbanlid - _.\.cid-butylaethyL 

harbitudic, Butobarbital, N-eonal1 Soneryl 
alfa-Buty!oxycinchoninic-acid - Percainal 
n-Butyl-salicylat -- Brunol 
Buty11 ::- - p-Antinobf'>J!ZOJ l-gan1ma.dLn-butylanlino

propanol--snlfat 
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Gyógyszerész-kiképzés a Szovjetunióban 
A Szovjet Egészségügyi Minisztérium 

ügyvezetőségfmek válasza a MSZMT orvooi 
szakosztályának hozzáinmézett kérdéseire: 

J, Gyógysz,erészkévzés és tanulmányidő: 
A Szovjetunióban kiképzésük szerint föl

sőbb és középképesitésü gyógyszei'észek van
nak 

Ahhoz, hogy valaki a legmagasaJb'.b gyógy
szerésú címet (provizor) elnyerje, tízévi kö
zépiskolai és négyévi gyógyszeres7Ji intézeti ta
nulá:.s szükséges. 

A köűépső gyógyszerészeti képesítéshez (w 
provizor segédje cimhez) hétéves középiskcilai 
és hároméves gyógyszerésziskolai képzé> szük
séges. 

. A provizorok ddktonmunkájuk után meg
ezerezhetik „a gyógyszerészeti 'tudományok je
löltje", illetve . ,a gyógyszerészeti tudo!OO;nyok 
doktora" címeket* 

8 Az Ilyen dokt.orn1uinka nem kötelező és igen nagy 
felaUat(ll 1ó a páI~ázó1a A gyógysiz.erészeknBk is1 csalk 
igen kis háJ1yada végzi el. 2---131 év komoly munkáj-a, 
dis::;ze1 táció k!észitése, · benyujtása, előadása és a l~o:zziá
~zólások után ,R'1ikier,:;l,s 111eg,~€dése szriik1séges a': „jellölt
séghez" niig a ,dokto1i" cim. eJnye1ését néha 10-15 
év r:nunkája előzi mp,gi inert a dönrtő fi2Utétele vaiLam.ely 
felí~dezés,, it'!lenrt-frs Jdsér 1~2tti munika, vagy lénfieges uji-

2 A szovjet gyágyszer,észeti kérdések. 
A szovjet gyógyszertá1'a>k!ban a legfootoC 

sa:bb gyógyszerészeti munkát, oTVosságak elké
szítését, ellenőrzését és ikliadásá:t, 1B1boratóriu
mok és gyógysze1tárak veooté'aét felsiJbb és kö
zépképzettségü gyógysw1észek viégzik 

A feilelősségtlel j,€Bebb 1munkát, minrt pl, a 
városi gyógyszertárak ügyvezetése (Verwal
ttung) a gyógy\;jzer ellenörziésvezetése a labo· 
ratóriumo_kban az. analitikai ellenőrzés't, ahol a 
galénikumokat készítik elő és a gyógyszertár
vezetés rudminisztrativ irányitását r,entlszerilnt 
provizarnkra bizzák. A gyógysze1táralk másod
mngu munkáit a gyógysze1tárak Beg;édsze.. 
mé!yzete végzi és ez intézi a g~a..,~gi ügye.. 
ket 
3 Milyen rendszer szerint történik a gyógyszer

tárak orvossággal ellátása? 
A gyógy,szertá,rak orvosiság ellátása köz

ponti irányitásu A gyógyszéT€iket az össz. 
Szovjetunió El!wtás1 Szervezetek tervszerü ki
dolgozás alapján, a kész[etnek és keresletnek 
megfelelően adják át a Köz:tár;;a:sági EJilátást. 

i.ás a tudlo1nányos kiéi~ctié's in_egoldá:sa terén A m.W1lka
bonyoluU és nehéz voltát jellemizi, hogy a Sz<JvjetulJlÍÓ~ 
brnn nem ritka alz ol~an mag.ántainá.1·, ah."inek nincs dok· 

I 
to.1i cime 

DEPOT- alkotó, HUZAMOS hatciisu 

tüszöhormonszárm11zék: 

FOLL N • CHINOIN 
1 amp: 15 mg oestracliol··17-stearat 

Adagja : ha vonta 1-2 ampulla 

1 ampulla á 1 kcm 

Szétosztási Szerveknek, ezek aztán e!o·sztj ák az 
egyes lHületi rnHárnkba, ahonnét a gyógy1S'lie
rek közvetlenül a gyógys;ocrtári hálóza1tha ke
~·ülnek A gyógyszm·tárak és rWktárak, vala„ 
mint a perif'ériák és a központi raktárak egy
máShoz való vis,,;onyának a szokásos kereske
delmi ügyletek és gazdasági elszámolások ad
ják alapját A központi 1erlátáson kivül a terü
leti gyÓgyszertári ügyvezetőségelk kaphatnak 
pénzügyi helywtüknek és az elfogrudott gazda
sági ter,vnek megfelelőeil1 a helybeli gyáraktól 
fa együttműködő szervezetektől i's gyógys'zere
ket Az összes egyszerühbga.ténikumokatésmirs 
preparátumokart a, gyógyszertári ügyveretőség 
saját módszerű lahoratóriumaiOOill. és gyára>
ban készíti,, 
,1,,, /l gyógyszertárak mülcödése és el!áMsi terü-

lete · . 
A gyógyszer1tárak a lakó.s&ág gyógyszenel 

való 'ellátását szolgálják, orvosi receptre ki;id
ható és recept nélküli cikkekk€! egyaránt. A 
kórházakat, szülöatthcnokat, klinikákat s:bb. 
zárttipusu gyógyszertarak látják el mvo:>sá
gokkal, · A gyógyszertámk ellátási területe a 
népesség nagyságá:tól függ, A gyógyszertári 
hálózat rendszere főleg ,azon alapszik, hogy az 
egész lakosságot ellátha1sa gyógy1szer segél\yeL 
Awk011 a helyeken, ahol gyér a lBlkósság, cs&k 
gyógyszertári fiókokat rendeznek· be, megf'eie
lően összeváJ!ogatott orvosságoldml. Az ilyen 
gyógyszertári fiókok ar ányl'3Jg csekély fenntar
tási költségüek, viszont a távola!bbi helyeket is 
ellátják gyógyszerrel 
5 Kaphatók-e a gyógyszertá,ralcban különleges

ségek és galeni!Pumok? 
Az összes galenilkumok &s küliörulegessé

g.ek, melyek a Fa1rmakopeába varma1k össze
foglalva, és amelyeknek árusitá;sát e1z<!ken ki
vül a Tudományos Orvosi Tanács megengedte, 
kaphatók a gyó,gyszertáraikhan. 
a, Milyen nformok voltak a Szovjetunióban a 

gyógyszerészkévzés terén? 
Az Októberi Fonadalomi,g Ornszország

ban a következő gyógY'szerés?Jképcz;és működött: 
Négy el•emi osztály végzettséggel Viettek fel a 
gyógyszertárnkha gyógyszerésiztanoncokat gya
korl,ati tanulásra, Hwromévi gyakor~at uti>n 
vizsgának vetették alá őíloet, s. hit elméleti és 
gyaikorbti tudáisuk megfelelt, gyógyszerésZ!&e
gédi dmet kaptak A gyógyszerészsegéd: három
évi gyakorlati munka utáll' egyetemre j8;rha
tott, az orvostudományi fakultás gyógyszeré
szeti oszt:l:lyáraJ, ahol két évig tanult, an;utá:n le
vizsgázott es prov:izor lett. Ez a T'endszer nem 
adta a szükséges áltaJá110S1 képzettségi fokot 
és megferelő tudást a teoretHms tantárgyalroól. 
A mostani szovjét-rendsze1 magBls képzettségü 
álta:lánO's és szaktudással rendelkező gyógy
szerészeti káderekre épült 

A szovjet gyógyszcré;;zképzés rendszerét 
a le!Vél L pontjában ismertettük, 

KO:RENBLATT 
a főgyógyszerügyi vezetőség 

helyettes vezetője, 

Te ringasd kélc bölcsődben, nyá'li éit 

S Cseveltől óbudáig minden 'lánipa 

Egy cs-illagodnak legyen földi várja, 

Hadd ,iá1ia által büvös tiramod 

Hisz csuva seb volt, tedd, hogy legyen ép,r 

A falak rését könnyü, lcóbor párálc 

Takariák be s a hídak tö1t bokáját 

A Duna nyalogassa hüvösen 

Te púos- vítyrrwUat, te költsed oU 

U gy áradi szét az utcarengetegbén 

Mint forró tyukleves la betegekben. 

A szinehagyott arcon légy a pir. 

S te szur·ószemü, myá,ri, nyári dél, 

Te silbakolj az é)Jitöállványok 

Fölött s ügyeli, hogy tégl<lit me almok 

S ne vágyak kössék, hanem vakolat, 

H oqy arni lévü/,, legyen mint a lcő, 

Oly rontha.tat/fln s még a lucskos ősz se 

Lnzitsa rneg s a itömör tél vésőie 

Csorbán s görbén pattanjon róla le , 

8 most jövel, döngicsélő délután l 

Engedd, hogy zugó kaptáradból .sárga 

Rajokban sroll.ion széi.iel az or smgba, 

Egy szorgalnuis, szerelmes nemzedék 

S ügyeli te est, te bodzaillatu, 

Hagy lcét fiu szüle;;sék minden lányra, 

A'lcinek Mz iutott, hadd ~egyen várja, 

Kit tov,í/Jbríng_at majd Cl ny,ári éil 

öRKÉNY ISTVÁN 

Tichler Jáno• 
Gyögyszerészeti 

paplirá r u k 
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738 A GYOOYSZERtsz -
A jövő gyóg'yszerészi mikrobiológiaja 

(Közlemény a 1\1agyar PázmánY Péter Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézetéből„ 
Igazgató.: Dr„ Mozsonyi SándoI· egyet. ny. r·„ itanár·) 

lrta: DR„ TURI PÁL ekl. gyógyuerész, egyetemi tanársegéd 

A tudományos gyógyszeréSz~t az ut<>lsó év
tizedekben erős diffeienciá;lódás jeleit mutatja 
éppugy, mint a természettudományok á1taJ:ában 
Einnek 'tőbb oka van: em!itsük meg köztük a 
két háborn r€1Udkivüli szellemi és anyagi erő
feszítéseit; melyek a, iengeteg véráldozat mec· 
lett, végső fokon hata;lriws tudományos evolu
cióhoz vezettek, tová!bbá1 a lmtat6eszközök 
nagyfoim tökéletesedését, végül még, egy fon
tcs politikai motiNumot: azt a példás együtt
mülködJfat, amely a békésebb időszakofüban a 
különböző nemveteik tudom&nyos szakkörei kö
zött fem1áJ1ott és amely nemcsak hatalmas se
gi tő eszköz ;volt minden nemzet ·minden kutató 
tudósa számára, dJe "gyb~n összekötő kapocs a 
hábornba kényszerített de békére vágyó népek 
közt ' 

Ebben az általános fejlödé>ben a gyógysze:
részet sem maradt ei. Pharmakológ;ai ismere
teink bővli'lésével pár hwzamosan, gyógyszm -
kincsünk komoly értékkel gazdWgodott. l\!Iegis
merkedkünk a hormonok és vitaminok ujabb 
é[ettani szerepével, sikerült azokat a 1megfelelő 
állati, i1l[etve növényi size.rVíekből1 kivonni, sőit 
szárnmat szintetikusa:n előáJillibani A chemo
therápia rnhamlépésekkel haladt előre: Elhril\ch 
salvarsanját ikövette Domagk prontozilja és a 
többi sulfamidisz4rmazék Végül 1941-ben, fel
füdezés1e ufü,n 12 esztendővel, megjelent a 
gyógyszerek birodalrnábain a penicillin 

Orvosi és gyógyszerészi irodahnunkba11 
már soik szó esett az antibio'tikumolaól ; 1ebben 
a köz~eményben arról szeretnék beszámolni, 
hogy miként nyomta r!á bélyegét a peiticiHin 
f'fllfedezése a !eguja:bb évek tudtlmá:nyos gyógy
szeTészeltére és hogyam vetette meg ez a felfe_ 
dezés egy ujabb tudományág, a gyógysizerészi 
mikrobiológia alapjait 
f M ödlinger professzm, 1a Jl'Iagyar Gyógy
szerészudományi Társaság egyik előadóiiliésén 

r ámutafott arra, hogy az ősembffi és arz. ókor 
01 VO'oa a gyógyszerkincs tulnyomó részét az ál
latok, illetve növények világából merítette, .. Az 
alkimisták kora hoz'l:á „diNatba" az ásványokat 
és az ásványi eredetü gyógyszerek száma az 
Ujkor elején kezd szavorodni, majd a kémia 
hatarmas fejlődéséivel egyre több vegyileg egy
séges gyógyszert prodlukál A mu1t században 
jelent meg éS óriási Lépésekkel haladt előre az 
irnrnun-biológia tudomá.nyt,. (Igaz, hogy a ki~ 
naiak a himJőnyirok átvitelévRi! már évezredej<:
kel ezelőtt végeztek aktiv immunizálást: dle az 
immunizálás tanának kif"'jleSZJtése, tud<>mányos 
és gyakorlati elterjesdése kétsiégkivül Pasteur
nak és a Pasteur-is:koláJnak az érdeme ) Umvan
cswk Pasteur hívja fel a figyelunet egyes pe
né'szgombák és azi anthrax.bacillusok biológiai. 
a:ntagonizmusám - és így a gyógyszel100z1 
mikroihiol:ógia kezde!De Pas1teu;Iiig nyulik vissza. 

Mi a mikrnbiológia tágabb értelemben 
vett fe[adata? Ha a sz6 etimológiai -SiteLmét 
nézzük, akkor a mikr obiológuS1 a mikros2kópi
kus vi,lág életének kutatója. Ez a vi1Wg óriási, 
élőlényeinek srzáma soikS1ZOrosan felülmulja a 
mak·Í cs'zkopikus vil<ág egyedeinek számát. Az 
óriási terület különböző szaiktudósoik között van 
felparcellázva. A baktflriológus elsősmJban a 
pathogen baktériumokkal foglalkozik, a sap·ro
fitákkal igen kevés a db1lga Az é;lclrniszetve
gyé:sz, munkaterülete bi~onyns fermentnm-ter
melő rni'kroorganizmusok megfigyeléséue kO!l'
látuzódik, Ezekkd a biokataliizátorokkal a ~eg
különbözőbb vegyi folyamatokat tudjuk gyor
sítani és. igy a·z ipari termeléslben a milkrobioló
gia jelentős szerepet játszik. Ismét más a ·ta;_ 
lajkémikus érdeklődési területe, má;s a myco
lógus·é és a botanikus<i .. Parányi áll'ati szmwere
teket is tallMnnk a miikroszlkóp világá:ban: erek 
bizonyos vonatkozásban a zoológus hatásköré-. 
be ta1tozmak Még leginkább a higiénia az a tu-

TÖR6K-LABOR 
gyógyárunagykereskedés és vegyészeti gyár rt. 
----· ·····-----..... ---
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domán,-, anwly ezen a rendkívül kiterjedt t,e-
1 ületB11 nén1í áttekin.tJéi,s•t 11yujt. 

Sajátos .szemszögből nézve a nükrnorga
nizmusok két csoportja érdekli a gyógysze
r észt: a kórokozók és ezelk antagonistái A kór
okozók kutatása terén igen sok még a tenni
való: de talán még ennél is több az antagoois
ták felkutatása, izolálása, hasZ!llositása terüle·· 
tén. A kórokozók antagonistáit a következő 
csoportokba sorolhatjuk : 

1) BaJderiális term>ékek 
Példaként emlitem a már szaiksa;jtónkban 

több·ször ismertetett tyrothricint, (Badllus bre„ 
vis) ; hatásos strepitpeooous, staphylococcus, 
meningo- és i1menmocuccus"tör?Osek, v·alammt a 
diphté11ia kórok01ZÓja eHen. . . 

Ebbé a csoportba tartozik a bacitraein 
(Bac., subti11s) egy vizben oldódó, vi,szonylag 
hőálló anyag:, ~mely Gram.po;oitiv baktériumok 
ellen hatáso.snak bizonyult. 

2) Sugárgornba-tei rnékek. 
Leg:.smertebb a strep.t01nycin (s1tr•eptonry- · 

ces griseus) ; aktiv hatásu s1zámos Gram-nega
tiv baktérium ellen. 

A t>ugárgombák közül emfüsük meg aJ 
Streptomyces lavendnJae-t, melynek pr1oduktu: 
ma a str eptoth?ycin a si\reptomycinhez hasonlo 
hatást mutat 

3) Alacsonyabbrendü gonibák teTrnékei .. 
A penicillin mellett ebbe a csopo~1föa tarto

zik a penicilliumokkal rokon Asperg1l111s fum,1-
g1atus által termelt fumigacin ( Gram-pozrtrv 
baktériumokra hat) 

4) MaJJasubbrendü gonrbá,k terrnékei _ 
Nálunk ismeretaen, de igen hatásos antr 

biotiknni a polyporin, melcvet a .,basidiomyoo
tes" csoportba tartozó PO!lystictus swngmneus 
termel · Rdbbins és kutafütársai ,. adatai :szer11nt 
a poly;porin hőálló, nem toxicns anyag, ameilw 
pH 2,0 és 8,0 között ,stabilis és =ímns Gram
poziitiv kórokozó ellem. Jmtásas. 

5) Állati er edetü ant.:biofikunwk. 
Példaként említsük meg a lysozyrnet, me

lyet Fleming tojásfehérjéből és emberi test
llie<lvekből (pi könnyből) izolált., A [ysozymi 
egy ,szénhyda átbontó enzynr, mely bizonyo~ 
micrococcusok eillen hatásos Végül: 

6) M uga,sab brendü növényi szervezetek 
termékei. 

A magasabbrendü növényekből igen sok 
antibiotikumot sikerill~ izoláilni, Ezek közül 
emeljük ki a közönséges fokhagyma antibioti
kus produktumát, az allirint, amely Cavalhlto 
és munkarnrsai * * néhány év:vel ezelőtt izoláli
tak., Az al!icin kénvegyület, mely számos Gram
pozitiv és Gram-nBgativ mikroorganizmus el
len még 1 :125 OOO hLgi't:ásban is hatásos 

*Robbins Ka•vierogh Hervey: Basidiomyooták an
tlbiotJkum_,f:e;melése (A~n New Yo1k Acad .. Se. 1946..) 

**Cavallito; Bailey: Az. ,,AJlium sativuen.11 antl~ 
biotikus terméke ( J. Amer ChBrn S.oe 1944 ) 
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A felsoNMiS csak mutatóba közól néhány 
péliuít a 1nikrab101logia i an,18gon1zn11~& tud?n1.á
!ll os tf'.1 ületéről STcámtalan olyan Jelenseggel 
taM.Tkozunk ezen a téren, melynek oka nmcs 
feldedlve A kutaras lehetőségei szinte korlát
lanok. A~ egysejtü sziervezetek igen aJkalrnaz
kodóképesek: mostoha körülmény0k koz:t alap .. 
vető, tulajdonságiaikat megváltoztathatják Sr
került például nem haemolyticus 'otreptococcu
sokat véragaron haemolYticussá tenni: ennek 
analógiájaként elképzelhető, hogy egyes nem 
kórnkozó mikroorga:nizmusokat pathogen ba;k
tkriumokkal közös tenyémetben ama kénysze
ríthetünk, valósággal ,.,idomithat1111k", hogy a 
kórokozók életmüködését gátolják, vagy meg
szüntessék 

Mindehhez a mikrobiologusnak kétségtele
nül széles természettudományi rátókörr e varn 
szüksége. Fizikai jelenségek: hő, fény •. elektl?
mágneses energia;, radiQMivitá!s a mikroszko
pikus lény dr e éppugy üefoilyást gyakorn!nak, 
mint a magas,abb~€1Udü növényre, vagy aUat
ra, (Pé:dául: a P.enicillium iJlotatum gomba 
szaporodását és pen.icillin-termeilését ultr~rbo
[ya ·sugárzással befolyásolm lehet;) Trsztaban 
kell )enni a kutatássa~ foglalkozonak az antr
biotikumók kémiai tulajdonságai,va<l is. , Szüfüsé· 
"e van bakteriológiai ismerete!ore: rsmenne 
kell az ellenség tufajdonságait, hogy harcol'.11 
tudjon ellene Pharmako[ógiai tudá;~ butoka
ban alkalmazni 'tudja azokat a m6dszereht, 
amelyekl<el 'a therápiiiaan alkalmazott antr:br?
tikum hatásmechanizmusát rn egfrgyelheb es 
kiértékelheti 

Az elmondC>ttalkból köw1faezik, hogy a 
gyógyszerészi mikrobiológia aJkaJmazntt tudo
mány, amelynek müvelése C>lyan &oko,dalu ter
mészettudományi :ismeretkört igényel, amr!yen
re a gyógysze11ész egyetemi tanurmányai so1á11 
„hivatalból" könnyen szert tesz A növénytan, 
álJ~lian, ásványtan haMgatói nem ismerik a 
phar'makológiát; a;z orvos nem tanul botanikát, 
zoológiát; a kémikus áltaJában nem fog,lalkoz'k 
biológiávaJl; egyedül a gyógyszer'ész az, akiben 
a megkívánt feitételek összpontosulnak Éppen 
ezért ürömmel kell üdvözölnünk ezt az uj tu
domáinyágat, amely prdblémáfükal küzdő hiva
tásunk müvelőinek sziéles munkaiterületet nyu,Jt, 
az egyetemes emberiségnek pedig a gyógyítás 
eszközei>nek tökéletesedését és a gyógyszevészi 
tudomány ujrubb és minden eddiginél nagyobb
mérvü fejlődését igéi i 

Előfizetési dij: 
1 hóra 15.- forint 
Negyedévre 45-· fori111l 

Fn1us1 törpe gyógysze::rtá1 aknak: 
1 h.óra 10.- foxint 
2 hóra 25„- fo1int. 

Szakszervezeti tagok uruk: 
1 hóra 7.- fo1int 
8 hóra 20 .. -~forint 

Postat.akarék.pénztá1 i csekksz.ánlla szám: 1402. 
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Hozzászólás galeriusi készítményekhez 
Llg0ti F0renc előadása a dee. 5-én tar·tott gJ óg;) sze1észi napon .. A tinct aur antii cpnferta készítéséhez„ 

Az október hó eiső felében tartoitt „Gyógy_ 
Sze1ész-11apon" f.?;gi}r beé1kezet1t kérdésre, t„ L 
a1Ta:, hogy e]!készil1€tő-e. a g}rógyszierk-önyv elő:
irása sz,erint 16 % szá1 azkv0Tiatta1 talmU 
Tin0t. :Am31llti\ ccnforta; v:ál,a!~Z:ollt a Gyóg:, · 
sieJ'észeti Intézet adjunktusa, Dr. Némedy 
Imre tanár ur .. A V'álaszt, illet'e mindaz:t, am't 
a Tinct .. Aurantii conferta; készítéséről tud:m 
k€ll, leközölte „A Gyógyszmész" okt 16.-i szá
mában.. Ehhez a témáho"ú van saját tapaszta-
11ataim alapján néhány megjegyezni va:lóm. 

Nem a:zéit alkarok ho•z:zászólni ezen témá
hoz, mintha a Tinct. Aurantii confei:tát o1yan 
fonto·s gyógysrernek tartanám, hogy annak 
készitésé1t és vizsgiáJatfüt érdemes "olna hossza
san tárgyalni, hiszen 1'z hatóanytagn:élküli iz·• 
javitó csupán. Irckább példának veszem ahhoz, 
hogy má.s gal1enilkumok készitésére 'onatkozó
an is, egy-két dolog:r'a rámutassak 

Nyilvános gyógysze1tá1,blan, táránál doil
gozó gyóg3'S'218rész ,agyok, így a gya1ko1ló
gyógysze1ész szemszögéből cvil:ágitok rá a fel
vetődött lérdésre, sizem el6tt tariNa a gyógy. 
sze1tára!k meglehet6scn s2!lik Iehert:őség,eit 

Válaszában ia tanár UI r:ész'~e~é\Sen megr 
mondja, mik a kritériumai a jó drognak, 
amelyből ki kell indulnunk; rés~letesen ],eirja, 
milyen hibafcrr ásdk [·ehetnek e rbéren, amelyek 
végül is '1Czt ereld!mény<?zik, hogy a készítmény 
nem lesz megfelelő Végeredményben '1CZt ta
nácsolja, hogy: 

1. A leg7obb nunőségü drogot használ)ulc, 
amelyik az a1l1bedo-tól. t1eljeS1en lie van tisztítva. 

2 .. Az ilyen pericarpiumot házilag frissen 
poritsulc V szita finoinságura 

3. A perco/álá.s előtt határozzuk meg a 
dr ogpor 70 %-os szeszes szá razkívonattarta1-· 
mát és ha az 83% alatt volma, ugy a közölt 
táblázat sze1 int növ'8ljülc a drog mennyiségét 

Hogy jó drogból lehet megf.e]e]ő J~ész.itc 
ményt nyerni az kétségtelen Ene \ onatkozó
an több vizsgálati eredményt és közleményt, 
találunk a Gyó.gysze1~sztudcmányi Társaság 

, Értesítőjében ('Dr Bari Zs, Dr Némedy stb.) 
Magam üs· ház!lag .szok!tai11 ké;sziteni és ·a111ikor 
olyan p2r ica1piumot lehettett beszerezni., an1i
lyent a tanár ur leír, akkor a 'l'inct. Aurnntií 
conferta készítése semmi prnblémát nem adott 

Most azO'nban rnás a helyzet Jó peicaipin
mot 'egyáltalán; nem lehet besz;erezni, teh·á:t 
olyan anyagot kell· felhasználnun]{, amiiyen 
éppen van, va:gy amilyenl kaphatunk, Valoszi
nüleg ez indította a kél dező kollégát is ari a, 
hogy kérdfaét feltegye Ez esetben huJ.ba tani
cso/1uk neki azt, hogy csak a legjobb drog/Jó/ 
i"ndul}on ki, 1n•e1 t ilYen 1110.st nincs 

Hogy a drng01t házilag frissen po1itsa; 
erre a gyakorló gyógyszerész őszintén és ny:l
tan c·3ak azt nrc~ldh2tia. 11cgy n1a n1á1 a pa~.i 
kál(b8.n l11E:n1 po-i it0nak d1ogot, azt a d1oguis,iá--

tól poritva szerzik be és ugy használják feL 
A cvá]asz tocvá:bbi r 1ésre, t L az,, hog(\' i;ei;

colálás elő:tt ha.tá1rozzuk meg a d'rng szárazki
\ Onattar idmát. a legjobb ok arra, hogy niég. 
az a gyógyszerész js, aki esetleg r>á.s:zánná :mil.. 
gát m·r a, hogy otthon laboráljon, elcsügged: és 
inkább a kgegyszerübb gallellikumut is kész:en 
rendeli mEg. (Bizonyit&k erre a gomba.módra 
els·zaporndott „Ga1enilkus labo<1tóriumok" szá
n11a) 

A gyógy:szertár nem tudományos intézet, 
hanem munkthely ahol a mindennapi munka 
közben a gyógysz~erész esetleg /niborál isl A 
gyógyszE>rrtában n~ncs thrmorngulátorns sz:iri
óts21ekr ény A gyógys·zerész, ha :szárazma
radéktar ta!mat akar meg•határnzni, órák hosz
srnt ülhet a primitív fémdoboz meliett, hogy 
!kellő hőfokon tartsa azt, lesve a hőmérő iti
ganyszálát mint sétál le és fel KöZlben azo11-
ban, a legprózaibb d!olg1ot, 1a mj,11denap1_meg
élhetését i:s meg kell szertezn;1e, tehlát kénytelen 
a nagy 'ritkán betévedő receptet is elkés,ziteni. 
Sőt n1ég va11 nénti ,admi11isztrúci6s munka is, 
hogy csak egy példát emMsek, a ti_zféle, köte: 
l1ezőei1 \ezetett könyv: a Hlte~ny1lvántattá:s1 
naplótól, .a Saccharin nyi!cvántartáson át egé
szen a 1Jenioillin fel~ egyzésig 

NyilvánvaJ!ó tehát, hogy halmi drognak 
feldolgozás előtti sz;árnzkivonattartalmának 
n1•cghatá1oz.ására a g}rÓ:g~szertá.r:ban se idő. se 
alkalom nincs. Hasz;talanul adunk tehát táblá
z'" tot a gyógyszerész. keZiébe, hogy a!sZie< int Ve" 
gye a feldolgo·zandó drog~ennyfaéget 

Én a következőképen szoktam a Tinct .. 
Amantiit kés•zitenl: · l'C. 

A percolálá.st igen lassan, kevés percen
kénti cs1eppszámmal végzeni. Ennek a szük
ségességé1'e D1, Némedy tanár ur mútatott rá. 
·A lecser;~gő 1tinc1m1;it ita:bib 1 észletben fogom 
feL Első réjszietnek a id'iog sulyáva!I egyenlő 
sulyu tömény kivona:tot Ez a frakció biztosan 
töményebb a kefüeténél Jó drógjbóJ a következő 
BÜl üséget kaptam ezen füakciónáli: 

1 s = 0 .. 973 szárazmaradék = 24.07:% 
2 .. s = 0 985 ,, 2328% 
3 .s = 0 .. 993 
4 .. .s = 1 0027 

" = 26020% 

. EJ.ső frakciónak mindaddig fülfoghatom a, 
tmdur át, amig a sürüség 0 960-at rnjegha[ad-. 
ja, azután a kivonást tovább fol.Y1tarl:om más 
edénybe felfog;va a lecsepegő folyadékot mind· 
addig, amíg a sürüség 0 900 alattJi lesz .. Majd llJ 
d1ógot a percolát01,ból kivéve kisajtolom, igy 
semmi sz.e·sz nem megy veszendőbe. A hig kiC 
,onat sürüsége 0 893, O 895, 0.906 volt, száraz
maradéktmtalma 2 .. 10 szá,zalék körül mozgott. 

Az )gy nyert kétféie sürüségü tinctmát; , 
mcst olyan arányban keli keverni, hogy a sü-
1 üség 0. 960 legyen Ezt egyszerü számitiássa1 
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„a fekete taksában" lévő higitási képlet alapjan 
számitom ki. 

s. (f~f1) 

x = -f~fi ~f,J 

f, = a híg kivonat sürüsége 
X = a higitó fo!ydék keDeset1t mennyisége .. 

-S = a tömény oldat (tinct) sulya. 
f = a tömény oldat sürüség1e 

fi = az elérendő sürüség. 
A O. 960 sürü.ségü tinctma föltétlenül rüegfole~ 
a gyógJrs:z.eI könyv köv:et121111~11yeinek 1, 111'e1 t 
ezen készitJ11énynél nen1 anny1ira ·a sza1azn1a
radékot adó gyarnta, minit inkább. a sürü~ég<>;t 
csökkentő illlóolaj tartalom brztosltJa a 10 ke· 
szitménvt ~ számit1ásnál a contraoliójáva~ 
:nem keiI . s,;ámo]j ak, mert egyenlő tömény~égü 
S)'eszes folyadélkot lrnverek . . 

Nern tudom ugyan elő1 e, .hogy m.enn111 le8s 
a tinctuiám, de szükségből a gyen,qébb inil,iő
séqü pericarpiuniból is 111.egka.porn a 11Ulxini.ailis 
Jn'ennyi:ségü fó készltniényt Sürüs.éget n1€111I 
sokkal egyszerü:bb és gyo1sabb", m11n~ a drn('
ból előzetes szárnzrna1rndékc1t. rneghatarnzm e1s 
utóbb ismét sz<árnzmar<J;d\Slk meghatározást vé
gezni Rövi.den mondva tehát Cl készítményt 
sürüségre á.llitom ibe. A beá,]jjtás után marnd 
még I{ig kivonatcrn. ezt arra használo>F lel. 
hogy az ,e/iibb beá.fütot.t 0 .. 960 süriiséuü tinctu.~ 
rá.val feljavitom 0.910 sürüségü Ttnct. Aurnnu 
siinplee:é Itt kell rámutaltnam a PH_ IV egy 
furcsaságá 1r:a: kétfi6le Tinct. Aurant11 van. fp~
véve ·Az egyik peTcolációcval, tehá,t a legJobn 
ki·vonás·i rnódszeriel kés~ül, a másik egy sokkal 
msszabb eljárással: ázta;tásswl Véleu;é;1yem 
sze.rint .ez felesleges, mert a .ió e]Jarnssal, 
a percolaticw<J;l '.készült tincturát kell fel
higi.tani Tinct Aurnnltii simplex mrnosegre 
Az é11 eljá1ásomn1al a hi1g knvcnatcit Ja,,1t01111 fel1 
erre a n1inőségrc. szi1rbéI1 e:g:'\r ~képlet alapjá11. 
a;melyet az előbb~ közi•smert higit<ás.i képl'etből: 
kapunik, megf.elelő egyenlet rendezéssel . ";m;
kor az S-et. a tömény tiinctura menny1s·eget 
száunit.juk ki, a.mellyel megadott mennyi!ségü 
hig ki:vonat0;t j.a,>itunk fel 0. 910 sürüségü 
tincimrá>'á 

x f(f1~f2) s ---·~·--:-· (f-f1) 

]gy tetszés sz.erinti hig kivonatot használok 
fel amennyire éppen szükségem van, a többit 
elt~szem a legközel<ebbi percolatióig, amikor 
higitott szesz helyett használom A fentiek sZiá · 
mitásárn egy-egy példával szolgálok: . , 

I. 1000 g,r 0.973 sü1üségü első fraikc1ot 
kell beállitancrn 0. 960 sürüségü c011fortára 
O 893 sürüséf(ü hig ki,,onattal: 

1000 (0.973 - 0.960) -
x = 097~(0 960 - 0 893) -

1000 (1 013 
Q.<)73-0-(j(\7 -

10 ., 
= 199. '!() 

() 0652 

Tehát 1000 gr sü1 ü kivanathoz 200 g1 
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C 1 B A 
'KÉSZiTMÉMYEK: 

Agonrcnsll1 ;:11agée .. injekció 
Andrnstin dragée, injekció 
Atoch'nol dragée, 'kenőcs 
Carbantren gra11ula 
Cibalgin tabletta, oldat, kúp 
Cibazol tabletta 
Coagulen por, injekció 
Goramin oldat, injekció 

'Corarnin-R tabletta 
Digifolin tabletta, old>tt 
Diocain por 
Elbon tabletta 
Enle10-Viofo1m tabletta 
E·s'.dron ü1jekció 
Lntocvclin tabletta, injekció: 2, 5 &s 10 mg 
N eur Ö- 'rr asentin dr ag-ée 
Ovocyclin tabletta: 0.1 és 1 mg; 

injekció: 1 és 5 mg; kenőcs 
P,eiand1e11 in.i ckcio: 25 mg; kenőcs, oldat 
Percain tabletta, inje~<ció 
Percainal kenőcs 
Pe1corten injekció: 5 és 10 mg 
Pe1istaltin dragée, injekció 
Phytin tabletta . ,. 
Priscol tabletta, injekc10, kenocs, oldat 
Privin oldat 
Prnkliman di agée 
Resvl injekció oldat 
Sist~.n1ensin d1~ag·ée, inj.ekció 
Spasmo-Cihalgi!1 dra~éc,_kúp, 
r1'rasentin dragee. Í11J 1ekc10, ikup 

CIBA AKTlKt\GESELLSCHAFT, BASEL 
(S,ájc) 

M agyaro1 sz ági képviselő: 

JAKITSCH JANOS 
BUDAPEST, V. ~!ÉRLEG-UTCA 2 .. 

I-l <:l valan1~1y·ik készítmé11~yü11ket, a ,~enti~k 
közül a nagykereskedők def~ktáh1'.'k, sz1-

' csked jék yelünk él mtkezesbe lepm 

:! 
1 

1 
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hig ki vonatot adva. megakopm a kivánt 0 960 
sürüs·égü 'l'inct AuranJtii confe1tat. 

II 1000 g1 0.803 sürüségü hig kivana,tot 
kell feljavitanom 0 .. 910 sfüüségü Tinct :Aura;n_ 
tii simplexé (A P H. IV Ti11ct Aurantii sü„ 
rüsége Mika sze1 int tul nmgas, a helyes sfüü„ 
ség O 910.) A második képlet szerint számitom 
ld 

s= 1000 . 0.960 (0 910 - 0.893) 
0.960 - 0910 

960 ·. 0.017 - ~_:32 = 32640 
0 .. 05 0.05 

= 

Tehát l OOO gr. hig kiivonathoz 326 gr. 
confertat adva., O 910 sÜ!rüségü tindur át ka
pnnk 

,1 tubietta Carbo m~fcinalis értékmeghatáro, 
zasahoz„ 

Az aktiv szén gyógyszel'kincsünk egyik Jeg
ér:tékes,cbb tagja.. Mint adsorbens, egyetlen 
gyó:g:y szerünk, amely a gyom<YI-'béltraktusba 
jutott a.kár vegyi,„ akár toxinos vagy erjedé
ees erede,tü .mérgez& anyagok&t egya11ánt ké
pes megkötni és igy habástalaná tenni. Az ak, 
fo. szén rudso1rbciójának magyaráz,aJl:íáit a Ruff 
vizsgála:tai nyomán iis~rj ük Eszerint di
rnorphismus esete áll fenn; a sz€nmolelmlák 
egy része µgyanis lHLstályrní1csokban van r en
deződvie, ezeilmek kJifelé ;;:e111111i affinitásuk; 
nincs, igy nen1 is adsor beá11t~k, EZ!elken a re11-· 
<lezett szénmolekulálkon kiivül van a:zonbaJn 
nagyszámn rende'.Z!etlem „amorph" sz'énmal'e
kul't is, ez.ek azok a molekulák;, amelyek képe. 
sek idegen a;nyagolkat megikötni, „, azaz adsor~ 
beálni 

Az adiso'11bcióképe.sség <lgyriészt attól függ, 
hogy mennyi 1acz „amorph" mdlekulák 'Száma; 
ez viszont a szén nagyobb feJületéőJ. tehát fi
nom .eJosztódásától függ. Másrészről befolvá
sol i a az. hogy ezek az amorph molekulák, ame
lyek helső üregekben rmikrmvacuo1'í.kban vagy 
cn,, e1 nákban '"amnak efüelyeződve, mennyire 
hozzáférhető. Ez a• szén n~trapor'C!Zltásátó], szi
vacsosságától füge:. E1lekm a .tényezőlket a leg
kedyezőbb á!lapo' a hozzáik, amikor a finoman 
)lO'Yitott faszenet 1000 e foku v.i<?Jgőz, vagy 
:\50-100 e foku fonó levegő ha,tá,sának ve
tik alá, ez a s·z·én ,;akt1válláis:a", 

A jól aktivált sz:énben az amorph és ren-
0ezet molekulák száma 1 : 12 körüJ van. 

:\ carbo med gy6gyszeI1kénrt való has2lnáJ.· 
hatás:í.gát nagyon kellemetlenné teszi az, hogy 
igen finom elosztá.sn fekete por. amit nem kelc 
lemes bevenni, pedig kétségen ki0i! igy volna 

leghatásosabb E,1terjedt tehát a szén fablet 
ta alakban, ami könnyenHrezelhető és vehető 
be 

A .tablettáz§s, illehe a velejáró granu:Já
lás és p1 éselfa nagymér:liékben leront.ja a szén 
adsor hciós kfpességét,mert éppen azokat a fi
zikai tuljadonságokat ll'O'l1tja Je, amit az akt,i· 
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'á lással létrn haz!ta,ik : a finom elosztó<lrá>st é'i! 
ulit!1aparnzitásit: iA granulá!láshoz 1hasmált ge
latina megszünteti a hozzáférhetőséget a mic' 
10vauolákhoz, elÖ!l11ve a;zak bejá!ratait. A nyo·
má;sasl p!edig annak nagyságától függően a 
szivacsosságot rnntjuk 'Le ibíwnJDS m:érté>kl1en. 
Ezek a körülmények eJkerüillhetethm szükséges 
!rosszak, a;melyeket alkalmaznunk kell a gyógy
szer hasmá.lhaitóságán>JJk érdekéb®, de vegyük 
is számitá:Sba azit a beteg érdeke miat-t Gyógy_ 
sze1könyvünlk ezJhányban !1Je!tll rendelkezik, 
mert csak a caribo med. pulv. adsorbciókéµes_ 
ségét vizsgáltatjia. 

Nyil1Jáinvaló azonban ha egy W,blettáról 
azt állitjuk, hogy O 25 g~. cwrbo jnedwinálist 
t"ralrnaz, akkor amnak adsorbciós képességé, 
nek is meg kell felelni O 25 [fi'. carbo rnedici
nálisnak 

Dr. Némedy vizsgálta. a, carbo med. ,tab-, 
letta aidlsorpciós ér1békének csök!kenését &. kü-
1 önböző granuláló anyagok és küfö:nil:löző nyac 
mások kövletkíeztében (Gy .. T. É .. 1942. I. srz.) 
és azt taliiJLta, hogy az értékcsökilmres 1-9.4% 
közötit van Dr Némedy a Gyógyszerészeti. In
téretben, házihg előálli:tott comprimttákait 
vizsgált, t,ehát a legjdblban előálfüott tablettá
kat, így érthető az ia:facsony érbékcsökiken~i 
veszte;Ség., 

A gyógyszertárak azonban ne111 késziitik 
há;z;lag a szénta1blettát, hanem nagykereskedők
től va!gy laboratóriumokitiól szerzik be, még 
hozzá. azon kivánság,gial> hogy azoik megfclelő 
szilárdsággal bh jranak, hogy raktáJrnzás és 
s~áHitás közbEln tö1'€rl1ezés · köv~eztében vesz
teség ne legyen. 

Én ilyen besz,erzett itabletkát vizsgáltam 
arrll vonakozóan, hogy a ,küJö:ruböro helyről 
vásárnlt különböző .szi!'árdlság1u tabletta meny
nyit vesztett adsorpciós képeségéböl Solkkal 
magasabb veszteségeiket és2lleltem, mint az .. 
előbb 'közöltek A kön11yeibb áttekírutlretöség 
kedvéért %-ban fejezem ki a ltalált érmékeket, 
áiílag tablettasulyira átsmim1tva. A P. H IV. 
szerint 0 .. 10 gr carbo med, 0 .. 05 gr. &wphent 
kell, hogy adsorbeá!jon, tehát egy O 25. gr. 
carbo-t tartalmwó tahlettá11ak O, 125 gr.-ot; 
E:ot a 0.125 gr a<l!sorpció~ ves:oem 100%-nak. 
A vizs•gált tab!ettáik, amelyek a legkülörtbö
zőbb gyártmányok voltaik, a követkero ér<téke
ket adták: 

1. átlag tabl tid:sorbeált 90 72 % hiány 
928% 

2. áltlaig tabl. ads011b€Jált 72 06% hil&ny 
2794% 

3 áitlJag bbl adsorbffillt 78 39% lliámy 
2L61% 

4, átn/tir Wibfü adsorbeált 80 20:% hiány 
1980% 

5, 'á~lag rabi adisorl:leált 6'540% hiány 
3460% 

6 átlag t>lJbl abwnbeáit 78 60 % ~ifi!ány 
21.40% 

7 átlag tabJ R<lsorheá;l!t: 40 6(\% hiá;JJ;li 
59 40% 
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Ezekből arz adatokból az tünik k~, hogy a tab
lettázó üzeiJ'Illek [gyekeznek eleget tenni 'a 
gyógyszer észeik ki vánságainak, lehetőleg szi
láa:l tablettát adnak osak éppen a hatóképeS
séget jelentő adsorpció kéµess·éget hagyj~k fi
gyelmen ki0il Valószinüleg fömény gelatm o!
datot és nagy nyomást ailka!]maz' a a compn
má:liásnáL 

A y Gyóg,.sz;e>rköny valószinüleg rendel
kezik majd ezen a téren A<l<lig is il'el akarta~1 
hivni ka.rlársaim figyelmét erre a :fontCls ko-
rülményre.. . , , , 

Befejezésül a sz€n adsorbc1ó, ikepessegen<jk 
meghatározásával fog;laJlko2l01:' meg. •a;zo~ak a 
kartársaknak a kooJveért, aki~ a ta11nlma'!1Y.a1-
kat abban az időben végeztek WJlem egyutt, 
amfkor a car bó mediicimiáliis még . nem volt h;
va,tajps és ,~·zsgálatált annaik ideJén :nem tam-

tották ·k 
A vizsgálat természetesen az?~ ~lapszr ' 

hogy ismert töménységü ~s m~miyrsegu "'~S.or · 
bendummal hozwk össze 1es utobb megha,tairoz
zuk a feleslegbe1n maradt ooso11bendu111 menY
nyiségét Vizsgálják kis molelrulájn ad~.or:ben:
dummal ez 'a vízgőz a P H.. IV. meg,kov·eteh, 
hagy v\zpárávail t.eli_iJet:it. té;,ibei_r 24 ora .al~~ 
sulyának 75 száza\ekat. lntevo vitet adsorb~l 
jon Ez azért ke1'1 tud\11,, mert ez a m'.'!'ya;~~ 
za.ta annak, hogy a Gyogysz;erkonyv JOl zato 
edényben tartatja 

A m á s o d i k v i zs g á l a, t. nagy 
mol>Bknl'asulyu adsofbendmmmal tör!k111k :i<}z 
]ehet isme-rt töménységiü és m>;'11i;y1se~u fes~e-k
o[dat -elszintelenitése, :vagy ytra,lha:tó , an:l'.ag
nak a folerslegét vi:sszatitralassal megalla]!Ü;fl
ni és aJbból !-Oiszámitani a szén álta) megk~töt~ 
mertnyiséget. A P H. IV erre a celra ad!sor
bendumnak azophent alkalmaz, . mert a r;>ak
ci<;k simán és rövid időn !be1ül me:mek ve~be 
és a feleslegben u11aradt azophen 1odorneitriall, 
san jól tit1álható (Dr. Schulel<) 

A. viziiw;álandó anyaigot elröbb 100 C fokoll\ 
kell száritani viztele1ütés végett 0 .. 10 gr-ot 5 
pe1dg I'árzogatunk 20 kcm 1 százalékos azopher~ 
oldattal Ez a]a,tt az. idő ala,tt a. szén anny~ 
azophenit Joö!t meg a,mennyit adsorheá,Jni luépes. 
]\fost megszürj üli< a'Z oldlatot, 01:Yben van a .f<;
Jeslegben maradt azophen, ennek a 1111enmyTSe
gét a kiivetkezőloben jadometr iásan határnz
z-uk meg 

E célra " szüredékből 1 O kcm.-t veszünk. 
tehát az eredeti mennyiség felét. Ehhez a,dju1! 
a K ;) -ból n/10 K!O' és HC!~ből előáll1\1ott 20 
kcm n/10 jódoldatot. ariiiihez még 3 gr natr. 
acetátot is adnnk 

Az antipyrin jódozásáról tudnunk kell a 
következőket: 

HsC-C = 
1 

HsC-N 
N 

1 

C-H 
1 
C=O 

CBH• 

lliÖ'l'SZER ÁRI.A~ 
Érvényes 1947 oki-Ob" hótól 
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Sterilvatta cexatba csomagolva: .n.'!!:'.{\ !'*'· 
5 10 25 50 100 ~~ o• 

1.25 1.48 ' 217 iff 42 4/;82 8 .. 96 

Nem ste'rilvatta la„ ntinőségü hófehér: 
!j 10 25 50 100 250 500 - 1000 gr. 

_:::55 - 78 l 34 1 !rO Í! 14--;6172l2 32 2i2 40 

Pa:pirvatta (cs~k há~um; na1g".rságbau kaph.ató):' 
,50 .· 100 250 gr. ---

Steril gaze: 
1/4 lf.2 1 mt.. 
-1~9~6----288' ___ 46() 

Steril pólya: 
5/5 5/6 

207 ::·s·o 
Nem- s;teril JlÓly a: 

1.25 1 3j 

5,8 
2.76 

182 

5/10 
3.22 

223 

Gyors kötözőpólya: 
5/6 5/8 5/10 
2.39 ----2-85 3.I)() 

G:\ psz1JólJ·a: 
niS _, __ 5/ w ____ 10 /1()__ 
3 42 :3• 99 7.64 

Szülészet'í vatta 250 gr-o~ doboí'íban 18·50 
Vaschlorid vatta.: 

5 10 ~. 
2150 4.8-0 

MENTöSZEKRÉNYEK 
erős faládában, ellői11t szab'\'ányos tartalommal: 
I Ipnri, kicsi, co:mpl f:els·z-c1r-elvP 

1-20 szem\é1yig ... 
11 Ipari, közép1 con1pl felszerelve 

25-__!5'0 s·:.1e111iély;i1gi 
TII Ipari„ nagy, compJ. fel!szerelve 

Ft 116--

Ft 1'!12.-

1))0-100 Sí'..Cmélytg 
Szt-tnélyautóhoz kicsi, fadoboz,brn 
Sz.e1nélyarutóhoz kicsL :flémdobozban 
lVIotoribicH;Jihez, z.s,1bben hordható drb 

Ft 296·-
412-
621.-

7 92 

TÁLLYAI FADOBOZ kenócshöz, 
10 20 30 50 100 gr 

-14 2s -19 88 2210 24- --35 - -mf 
FogcReppfe1sze1eJ-é's' compl 
Tyukszen{ittó felsz:ere1é.."> con1pl 
TJükszemgytiirü . :ö1·dög-'' 
Tyukszemtapasz (Salicyl) 

1 d1h 2,40 
2!60 

1 tzt 6.„-
1 lev 2-

250 
6-
2.60 

-57 

J ~d tinlk:tu1 a f<"l<Sz.cwelé:s üv l?á1cás 
Jód tinikbn a felszerel-És h'.1ce:ht .. CS'.li\ arus 
Körömlakk fel.sz , P.csettf'i dot -,_~:zbnJ"!-
Szo-pó tro. ü\eg1'E:' . · 1 

Lu11izó trp. cf>ont ka1ikával , 
Presserv.:·ative saját cs0:.."ll1a?-olasu 
Pr'f~erwiativ2 PT in1e1 os 01la &s Donna 
Irig tö1nlő, piros. nehéz Ia 
Tr-iz t·ö!nlö. pir-o·.::; nocSs Ja 
Iiig ga1nitura 3 rész0s k .~ 
Láz:1nérő Hü1 gyar . 
Lázmérő 1nagyrr1 01 ái·is 
Gono.1 vhf'a fecslk egyleti 

1 20 
1 drl:i -.75 

1 drb 

Gonorrhea fe\c-s:k 2 old k. g . 
GonDirhea f:e('sk. co1np1 dobozban pohárrftl1 

1'-
5 70 
4 60 
9 60 

10.70 
1120 
2.70 
450 
6.30 

-- 42 
__;56 
122 

Szemcs0pf)entő egyleti 
SZ-f'~c:;eppP·ntő görn:b-' égü 
S7-cmC<;fPP ntő 7ön1tn:égi_i. phiolábn11 

KÖVESDI SÁNDOR 
Budapest, V, Bajcsy-Zsilinszlcy-ut 22 sz6m 

Teh>fon' 125 „ 94' 

r 
i,, 
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WÓ.9'~.sizecé&.~O.t" f"'C(J.~t:a.Fni~ 19 f/.8. 
( t"énte.k) d. u.. 6 Ó-f;O.Ú(J.t: 
ae t9-11e~i (}~9-11~.s.lff.eeeti ),.,,tézet tan-termié&e,.,, 

VIII., a.ee6i-ut 26. III. emetet) 

1. Dr;. '!"fl.t~i )$,,,<>.s. : 7.-eakeuer;ék.ek vie.s.g.&.eatai. 
Z Jt.aea.n, J~.s. : P.ers&.eé,,,,.&.k a t&.r;a ~eett. 
!,· ~i:: ~~lt. A,.,,tae : A g.~g.v-.s.eeckit~v,i a,.,,atisi.s I. 
'f', {)i;:, ffW'Z.S.611.ffi s&.,.,,dt>r;; Az tl·11.t.itó.f'tlia etetnei, 

Az azophen szerkezetéJben van 1e,gy = CH 

csoport, ez •ennek a molekulának mz Achi][es
1
-

sa;,k'.1; „Ez a csopor1t :JJZ antipyrin sy11thezi1si 
dod3etol hoi1ta magával azt a tulajdoru&á"át 
ho~y a H-je könnyen substitrnálható. 

0

A~ 
amrdazophernben is ez a H. van„ - N (CH s),
vel helyettesttve i A fenti reakciónál is ez a 
~H .csoport vmltozilk meg, mikor ,J hatására 

substitutió következtében = CJ lesz belőle. Ezt 

a .i.ódoz~~t nem 1sötétblen keLI
1 

Vlége;mi, mint a 
bromoza:st swkás, mert a fény !kizárásával a 
brómozásnál éppen a substituálódás1t almrjuk 

H2C-C =C-H 
1 1 

IhC-N C=O 
N 

1 

CoHs 

milVel a moJ. azophen .J2"v,e.il" reagál 

+ J2 = 

Az egyenért&ksuly mz; awphen molielkula 
sulyának fele 188 :2 = 94 lesz 

K~vetkez1lk még a kiszámitá:sa mnnak, hogy 
a ~'Zen mennyr az0phent adJsor1beált Titt •a 
Gyogysze11könw igen szükszavuan csak annyit 
mond, hogy a vi1sszatitrálásrn .;)1e,g•alább 12 
kcm n/;o thi.osurnát oldalt fogyjon, ami O. 05 
ad.sor:beaát azophennek fl'~el me,g" De hogyam 
s~am11tsuk ki az adsm beált awphen mennyisé· 
ge~, ha nem 12 kcm fogyott, mi!<:or az nem 
~~anutható ki k~zvetl~nül az elfogyott thiosul
fat kcm -nek smmábol? Ehhez visszafe'é kell 
forga~ni ":z előbbi filmet! Vegyük ra Gyógy
s7'e•rkonyv1 .12„kcm.-et pélldának: a n/10 jód ol
datba! ,b<;mertunk 20 kcm-t - 12 kcm. a visz_ 
sza;titralaslwr fogyott n/rn t:hiosulfát oldat =• 
8 kcm. ·c~t 2~vel kell szorozni, meTt ·nú a .Bzértről 

eJke1 ü;l;~ü. viszont ennél w reakciónál épp,en azt 
k:'ll <;1osegi;tem, rgy ibehát rvillágosan kell vé z_ 
m ~ .J odoz<Vst A reakció folyamán Hj is k~t
kezrk, er.rnck a megikötéséró1 gondoskodunk ak
~-m' _ .:vmrkor natr aoetál.tot viszünk az a;mugy 
l> erosen savanyu reakcró-s téribe 

A fölö-s mennyiségü jód oldat hatá,sára az 
azophen o1'da~ban ba,rna szinti csapadék kielet
kez1k, ez anlbpyr,in-perjodiid Enne], a y;együ
letnek_ az a tn.lajda:nsága, hogy a fe!esllegies jó
dot, nagyon konnyen lewd.i a \thiosu.Jfá;t hatfusá
ra es szmtelen mo11'ojodantipyri11 Je.z belföe. 
Ez '": folyamat megy végbe akk1or, amikor thio
s~]fatta.l v1sszatitrálunk Végeredményben te. 
hat a remkcró egyen[etet igy szemléltethetjük: 

H'C-C = C-J 
1 1 

HsC-N C=O 
N 
1 

Colfo 

-1-HJ 

lcszürt awphen oldatnak csak a felét iódoztii.k 
=, 16 kcm. x 0 0094 <VZ azophen ·egye111ér1t'éksuc 
lyanak 1/10.000 rés:zéve>I, mert n/rn oldattal 
dolgoz,tunk = 0.1504 gr .. A szémől Jeszürtöldat~ 
ba;1 teJ1át 0. 15 g-r azophen mamdt az adsorb
cro utan. Ezt a mennyisé,geit foeill levonni abból 
a. 0 20 gr azopheniből, 1amit a 20 kcm. 1 száz.ac 
h'kos azophen oldattal a meghatá1rozás kezde. 
t~n adtunk a szénhez, 0 20-,-0. 15 = O. 05. Igy 
JOn. kr '.'- Gyógyszmikönyv álta!l megadott a7)()
phen trter, hogy 0.10 gr. carbo o 05 gr.: 
azophent adsorbeá,rj on 

Ha pl. nem 12 kcm, haa1em csak 11.5 kcm 
fogyott, a:kkoT: 
20-11.5~8.5; 8.5x2= 17 · 17x0.0094-01608 
0.20-0 1608=0 0392 ' 
ennek a szénnek tehát 0. 0392 lesz az azophen 
titere 0. 10 gr..-ra 'onatkoztatva 

BERN A 
S Y R. R U B l_D. 1947. P. H .. IV. Festetlen 

hegyi málnaszörp 650/o cukortartalommal 

IU V Á L_é) ~ÚcH=é'.fSEG B E H S ·z Á L l 1 TJ ,A : 

gyiimölcslepároló és likőrgyár 
Budapest, XIV„ Erzsébet királyné-utja 1!. 
Telefon; 296~-251 és 296-417. 
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Gy „ ogyszerész-napQk 
- Vitaesték az Egyetemen _ 

Rovatvezető: d1. Turi Pál 

MÉRLEGET CSINÁLNI 
<'.sak hoszabib idő után rehet ; m0g;is tanul

ságos áttekirr1tenünk a Gyógyszerész-lia.pok né
hányhónapo•s történetét .. Az ornzág szellemi uj
,jáépitésében döntő fontos,ságu a szakmai to
vábbképzés; éppen ezél't az elmult ével<be111 több 
kezdeméliyezés történt ilyen irányUm. Emléke
zete-s a.z a fülhivás, wmelyet ez év áprilisában 
intézett Mozsonyi prof.es,szo.r a gyógyszerész
társadwlwnhoz. Idézünk belőle: 

„A háboru uto]s-ó éV'eiben a bombázások, 
azntáin az ostrom, majd a felszabadulást kö
,. ető 11el1éz utazási vi:szoll)Tük és az infláció 
több éven át nem tették lehetővé a tová'bb
képző tanfoly2'molk miegbartá:sát Néhány év 
óta a Magyar Gyógyszepész>tndományi Tár
sáság ÉÜe~itö.i•e, - m~y azt pótolja -
-szin'tién elmaradt, most indul meg njból; MO'>t 
azonban, amikor a '.kfüiJ,ekedés ismét, mond
hatni csalmem békebeli 1szinvonalo11 van s 
pénzünk staibiilizálásáocak csodá.i a konszoHdá.!t 
vi·szonyokat ter')mtett. - nincs komoly aka
dálya a:nn.ak, hogy e tiéren is njból munkához 
fogjunk. Nagyon solk pótolni val:ónk van.. A 
há!boru alatt el vo'l!bunk z1á•rva a külföldtől1, a 
hazai tudományos munka siem volt zaivarta,
l an és. eléggé intenúv s most kezdenek las
sacskán kibontakozni i1smét a gyógyszerészet
tel kapcso~atos tudományok is, amel:y'eket 
minél előbb közlkinccsé kell: tennünk s ellen a 
tér1en is sürgő-sen meg, kell inditanunk az 
épi•tö munkát 

E.ziJit szei,etettel hivjuk Ka,társai1J11kat 
ákilmek a gyógyszerészi tudományolk!kal é~ 
oktatással foglalozó professzorok és· ass'Zisz
tensek öröme] áUanak tudásuk legjavával' 
rende1k1e:Zlésiére„'' 

EREDMÉNYTELEN 
volt a f-e!hi vás, amint már arról lapunk

ban annakidején töbször s beszámoltunk Nem 
térünk mmt itt ki m.ra, hogy miéi t nem tudta, 
vagy nem akarta a gyógyszerész-társadalom a 
tová!bbképzés ügyének felkarclásával legsa.iá
tmbb érdekeit szolgálni, hanem időben tovább
megyünk Juniu.iban Mozsonyi prnfesszor a 
szakma vezetőit értek1ezletre hivja egybe és 
többek között ismét felveti a tovább!kiépz:és o·on
dolatát Ismeretes, hogy gyakorlati eredmé
nyekre ez. a megbeszélés sem y,ezetett Szakla
purnk juniusi számában részletesen beszámol
tunk ennek az é1tekezletnek tanulságairól, el
sősorban ép]lien a továbbképzés területén mu· 
tatkozó sürg'Ős tennivalókról. , Egy 1nob1'émát 
.részlege·~en n1egoldani is jobl1, n1int ,._ad actn" 
tenni. A Budapest, Debrecen, Pécs és Szeged 

vft-1osokb.a11, va1an1int -ezek }(Özvetlen k_örnyé
ké11 n1üködő gy6gyszerész-ek'szá.n1á1a a 11égY egye~ 
te;11e_i1 kül?nöse~b ·előkészület és anyagi ·Mdozat 
nelikul, akar nyar fo1ya111á11, avagy ősszel n1eg 
lehetne tartani a továbbllépző tanfolyamot." 

Nmcsenek p<Jntos érfosü\.éseink arról hogy 
mi törté11t vidéki egyet1emeinken. Bu<la)iésten 
azonban 1947. szeptemlber 16.-án a Budapesti 
Gyógys~erész T:estüle~,:a. Gyógy„zlerészek Szab~d 
SzakszerVlezete. a 'Magywr Gyógyszerésztudo· 
n1ányi Táxsasági és az. Országos Gyóg.ys.zierész 
E.gyesület szaklapunkban közös fe1hivást tes-z 
közzé „Az egyeten1 gyógysz<erésztanárai 1-észé-
1öl ez az u;tolsú kezde111ényezés. 11ogy Kartár.sa
ink tudományo·s torvábbképzéséről közvetlen és 
gyakorlati módszene! gondoskodjanak Ra.i
lunk muJik, a mi érdekünk, hogy ez a kezderné
ny;ezés a leg:tel1jes·~bb sikerrel járjon. Celia: 0; 

gyógyszerészi öntuda1t fe1ébresztése a o;yógy
szerés:zi 11iiVatás védle1n1e E:z azonban 1;:öte1ez 
is Nem hisszük, hogy lesz olyan gyógysz•eré3z, 
a~<i ne111 \;esz: részt ez,el\:·en az előa.d.ásokD'll. 
.• Oyőzziik meg [(artársainlcat, hogy •minden/d 
ott Tegyen." 

CSODÁLATOS DOLOG: 
a gyógyszerész-társadalon1 ·1;alnn1enn111· ól'

dekképviseilietét sillrnrült •egy cél fade!oében tö-
1nö1 iteni. Szepten1b·er 19„-én elő:ször .- és a~ó
ba minden hónap első és hamad'k ~iéntekén -
felkeresi Budapest és környélkének gyógysze
r-ész.-társada1lma vitaestjenk,et.. Az egyes gyógv
sze·rész-napokon elhangzott megheszélések1ő 1 , 
vi.tákról. előadáso!król rovatunkban részleteser\ 
beszámoltui1k Itt most két tényt szö.g,ezünk le: 

L Az előadásokban a hozzászólásokban 
tára meHett 1:Jolgozó, g~··akorló gyógyszerészek 
aktiv és egyre akti'-"ab'b részt vesmek 

2 Kar-társaink nemcsak első és harmadik, 
hanem második és rvegyedik pénteki napokon 
is felkeresik a Gyógysz.erisme1t,eti Intézet Blő
adJótermét: vagyis résztvesznek a \[agya 1 

GJ' ógyszer észtud'ományi 'Dár saság 'előadóülé'sein, 
nagyobb szán1ban, n1il1t aze]ő.tt bárn1iko1 

öRöMl\íEL ÉS BüSZKESÉGGEL 
álla.pitjuk n1eg ezi2ket a ténye!l{ei, a111el;y el: 

gyógysze1 ész-tár3ada1-n1unk 11i'\atásszeretete és 
öntudata megerősödésének jelei Az eddigi si
k,e1ek ar1 a ösztönöznelk. hogy a gyógv..s:zerész
napck prograrnmj>it a multhoz hasonlóan állit
suk üssze: f,eltett ké1 dések1 e 8..7. esete-n!krént fel
kél t eláadó ka1 tR1 s J:'"i--.'20 pe1 cef: 'ün-id besz:rÍ· 
1110/ó kPJ etében nd választ. l\Tindpn ké1·dés is . 
n1Prtet~sét iövid vlL_q kö\:·etL A vitaesteknrk 
ilye11 szer1"oz·eti felépitése biztosit.ia azt a \~\„ 

,t~ 
' , -< 

1 
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tozatosságot, amelyre gyakorlati iirányu elő
adóülése<loen szük.,<kg van, Tndom~;nyOS kterdé· 
sek hc-aszadalmas tángya]áJsa még ruépszerü "11.Ő-· 
adási modorban is fár.aszbó a hallgatóság szá
mára: ezt akartuk elkerülni eddig és erre tö
neikszünlk a jövőben is: A gyógy1szerész-napoli 
jó uton haladnak ; módbt fognrrk taiálni arra fa, 
hogy vidéki városok:ba~t rnndezzünk hasonló 
szakmai összejövet1eleket és így mozgalmunk 
országos visronylatban is a gyógyszereszi to
v-ábbépzés döntő tényezőjévé fog váillni. 

:~ 

SZÉKI PROFESSZOR 

olyan kérdésről tartott előadást ki decenvl;er 5-
én megartott gyógyszerész-napon, a.meiyet a 
patikók munkaasztalai me1lett dolgozó fka,rtár„ 
saink nagy része mindig „tabu"-nak tartott: 
szerves gyógyszer készitményelc egyszerü azo
nossági és tiBztasági vizsgáJaMról, Enniek a 
kérdésnek a fontossága egyre növekszik -
mondfa az. előadó professzor - mivel a \Szer' 
ves vegyiilete/c egyre na.gyobb területet loépvi< 
selnek gyógyszer kincsünk birodalmában .. 

Az előadá.sban - ame1yet lapunk !más he
lyén te~ies egészében ködünk - egyszerü, 
könnyen kivi,hető gyakor1"'ti módszerielcet is
mertet S zé k i professzor, milcözben rá:rnu
tat azokra a híányosságokm, amelyek ebben a 
11onatkozásban ix IV~ik Magyar Gyógyszer
lwnyvben fellelhetők .. ,Az uj gyógyszerkönyv-

--· Sziéh:ely Jenő készülő szinnl!üvének elÖ:játélla 

Szin.: szemben festett színfal: r•észlet egy igen 
régi patika belsejéből, _ állványedényelk, 
tára, mérileg, A gyógyszerész a tára mel
i<ltit dolgo2lik A gy'ógyswrész a tára mel
vár az OTV'osságra Magánalk a szinpadnak 
az egész berendezése <igy hosszu, zöld posz:
tóval bevont asztal, körülötte karosszékelk. 
A szinről jobbra és OOlra ajtó n~niJik, most 
nyitva áillanruk 

Csángó Jenő (ötven év körüli ősz;ülő férfi. pá
paszemmel, lefelé konyuló őszülő bajusszal 
Már a függöny fel'gördültekor szemben az 
egyik karOSSzilkib€fl1 üI és egyre idegeseb
ben nézegeti forgatja az előtte lévő kéz
irathalmazt. 'Kis szün<Jt után hirtelen ösz
szeszedi a loéziratcsomót és szinte kiáltja 
jobbfelé): Nem, e:z igy nem megy! 

Rendező.: (jobbról bejön, kezében a darab ren
dezői pé1dám.ya. Harminc éNen aluli férfi, 
csupa sziJllem és biztQlnság ) Mi nem megy 
már megint? A darab? Azt majd a közön
ség d<:>nti eL 

Csci11uó, },Icst nem anól van szó De egyre ha-

A GYóGYSZER'.ESZ 

1:8 számos, _uia~b,, ~zerv~.s vegyület _azonossági 
es t1sztasagi probad lfog3ulc felvenni;· addig ;,,, 
a,ján7orn a kartársak figyelrnébe az is·mertetett 
e1járásokat" ~ fejezi be S z é le i pi ofesszor 
rendkivül lta>1u/ságos előad!isát, · 

U! UTAKON 

halad a gyógyszerismeret tudománya ·- rnond 
ja hozzászó1ásában L i p t á le professzor 
és ina ~náslcépen tanítjuk, mint azelőtt, mert 
tudiulc, hogy a drógók hatása a bennük lévii 
hatóanyagokon alapszik. \A gyógyszerismei·eti 
oktatás egyik fontos fewdata rna a dróg~ható
anyagok kémiai tula,jd,onságainak, összetét·e/..é
nelc ',ismertetése A régi. gyógyszerészképzéSnél 
a hallgatók szerves kéiniai előtanu1rnánya hiá
nyos Po/t, mikor' a gyógyszerismeT'eti tanszék· 
re lceriUtek, hogy ima ez a visszás. helyzet meg
szűnt, azt először S z é k i professzornµk 
köszönlietjük, · aki a hallgatókat megtanitja fl 
szerves kémiára, másodszor M o z s o n y r 
professzor·nak, aki lxz uj gyÓgyszerészképzési 
rende1et megalkotásában irányító szerepet já t
szott 

KÉ'l' GYAKORLÓ GYóGYSZERÉSZ 

kartár:sunlk el,&adá1sa gazdagitotta a decem
ber 5.-i gyógyszerész-nap progrnmmját, Liget> 
!Ferenc értékies felszólalását ebben a hwsmm-

tárnzottabhan érzem, hogy meg kell kér
deznem a sz1aikmát, 

Rendező: Mit gondolsz: Hauptrnann megfkér
dezte a takáesollmt, Shaw az orvosokat? 

Csángó.: Shaw niem orvos éa FUaupil;mann nem 
volt rtaloács is egyuttal, De én gyógys:z:epé:sz 
is vagyok 

Rerul,ező.: Az írónak nincs szakmája Természe
tes, hogy azt írja meg, ami a 11egközelebb 
áfil hozzá . 

Csán1gó .: Ez igaz De igy is egy szrukmán ke
Tesztül millden ·aza,kmához beszél. 

Rendező. Mondjuk: minden emberhez A kö
zösséghez 

Csángó.: Ez igy talán tuls'ágosan is egysoorü .. A. 
rendező éS az iró megállapítják, hogy . 

Rendez.ö : . . ,. az iró:t =rI' kötelezi, hogy egy 
egész életen át egyetlen szalmnát tanulmá
nyozzon Néha kevés ehhez egy esztendő és 
elég egy ón! Az írónak nincs séU!kmája 

Csángó: Amikor ir 
Rendező.: Nem véletlen, hogy a szin~t az 

írónak éppen az a megnyilatkozása érdek
li, amikor ir .. Még hozzá szindaraibot Sőt 
merem állitani : épkézláb darabot 

Csángó· Eszerint az iró magánélete .. 
Rendez6: Csak ak!ko< érdleke!, ha jó dal'abot ir 

belőle A honyod:almaik. rendszerint rub'ból · 
támadnak . , hogy a darab hibás. Vagy 
az Íló többet mond a kelldénf!L 
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ban réSzletesen ismertetjük ,Kartársunk, -..,. 
miillt M ozsoJÍ.yi professzor az érdekes gyakorla· 
ti' :szempQIIltdkat ismertető ,előadás után meg
jegy:ezte, - a „fehér hÓlllók" közé rtartozik, azak 
közé a gyógyswrészek közé, akiik a patika min
denna.pos gondjai közt arra is találnak sz1abad 
időt, hogy la:borntóriumi munkát folytassanak 
Ligeti kartáa-sunk feili<>zólalására NémedY Imre 
egyetemi m. taná:r adott válasz (A fel\Szóli;Jás 
egy korábbi e1őadásához kapesolódott) Vala
szában hangsulyozza, ho,gw Ligeti kartá.r suruk 
javasolt módszeréviel egy€1tért és a kétféle na
mncsfestvény-elföratot ő ]s szükségte!lenneik 
tartja. Az V. Magyar Gyógyszerkönyv nem az 
értéktelen száraz anyág íl'Lan€illl az éttékes illó
olaj meghatáJrozását foiJaJ megkívánni, A car: 
bo med. twblettázásrn vonatko'ZÓan gyakorlat~ 
tapasztalatok alapján azt ajánll:ja, hogy ~ sren
port 5 %-os gelatiná-dl&ttal . granulá1l]ulk és 
nedvesen twb!ettázzruk: gyártáJsi szempontból 
is ez a legmegfel1EJ1őt1b lés .aránylag így jutunk 
a legjobb azophen-titerhez 

Ligeti Viktor kartársunkat szaklapunk ol-
vasói jól i%merik: s71á\mos érték:es közlemény i e
lent meg tdllából laipunk hasábjOJJin Deoember 
5 -i előadása kimerítő beszámolót nyujtott a 
sulfamid-szármarekdkróL A 11iöség\es runyagból 
korlátowtt lapterjedelmüruk miatt csak ·részle
teket fogunk közillni. A nagy felkészültséget és 
hozzáértést ig1énylő tannl1má~lY feldoJgozá:&áiért 

Csángó.: Vagy esetleg kevesebbet 
Rendező: ÉS most, miutá1n ilyen nag:fszerüen 

megértettük egymást, áruld e! vegre, m1 
a célod ezzel a roldl asztaUrul 

Csángó.: Én, kérlek szépBn 
Rendező; Félelmetesen hivatalos.. Amerilkai 

bizn\ssz-dr ámábllJ vwló Éppen wért nem 
értem, hogy te jJl;t . 

Csángó: Egy szakmai ankétot akaTok összehív
ni. 

Rerulez.ö: Te ~tt .. , most . a darab elő-
adása e1ött? 

C&ángó: Sajnos, raga:szkodnom kell! hozzá. 
Rendező: De htls.zem te i1smered őket. Nyiliván 

van egy szrukszervezet és vannak különbö
ző tnlajdonooi érdekeltségek Te ebben a 
darabban n€1111 azt Lrtad meg, ahogyan ök 
látják, vagy szeretnék látni 1magukat 

Csángó'.: .. . hanem ahogyan én látom együtt 
valamennyiüket De azt is tudOO, hogy é;r 
vagyo'k az a biZO'IlYOS enfant terrible, az a1 
fenegyerek , 

Rend.ező: : Jó, hát akkor legyen szakmai ankét 
(Kifelé kdált): Halló, aki itt van, sugö, 
ügyelő, világosito, festő, munkások, sta
tiszták, a színpadra! (Megnyom egy gom
bot, amire hoszu, éles cseng'etés követke
zik) A ·színpadra! 

Jobbr'ól és balról betódul a színház szenlélyzeie. 

747 

Neruda Nándor kft. 
Budapest, lV.„ Kossuth Lajos-u. 10 

k i>urzU 6et,ittdi 
ffÓ~'l"Ö.VénlJek r:~ktáea. 

/.lá.r;()'"' kir:áe11 tea 

és ellőadásáért a gyógysoorész-mrp hall:gatösága 
nevében Mozsonyi professzor mondott köszö
netet Ligeti Viktor kartál'sunknaik 

UJÉV UTAN 
közvetlenül, fanuár rn.áMdílcán .. lenne a lcövct
lcező gyógyszerésznap. iMível azonban sokon nz 
ünnepe/cet vidéken töltik, a leg/cö8elebbi gyógy
szeréiiznapot /civétebesen január 16-án, pénte
ken tartfu,k az Egyetemi Gyógyszerisniereti In

tézet előadóteiniében 

Még a tüzoltó ~s megjelenik - Mi tör
tént? Hivjuk a mentőket? Mi a baj? 

A tüzoltó'; Azt máw 11.átom, hogy rám nincs 
szükség (El akar menni ) 

Rendező.: (ha!'sány hangon) Senki sem t&voz
hat a színpadról 
A sugó: (kiemelkedik a sugóluk:hóll : Én i'~ 
felj1öjjek? 

Rendező: Mindenki a színpadra! 
A sugó.: (a sugólukon keresztül felmászik a 

színpadra) : ÉS addig ki lesz a sugó? 
Rendező: Nincs szükség sugóra Ez a jeienet 

nem tartozik a darabhoz 
ügyelő: Hált a:k!kor ? 
Színpadi munká.s: Akkor itt trna jól élünk 
Díszlettervező: (Csángóhoz): Jo, hogy itt ta-

lállak. Azt a yidéki patikát hogyan képze
led? 

Csángó: Csak érzékeltetni Van egy fényké
pem 

Díszlettervező ( Csángóhoz) : A harmadik fel
vonás n1aJgy Jelenetében. amikor a telepe
sek 1elindulnalk ? Vagy · amikor Vén 
Gergely gyógyszer'ész meghal é·s Csángó 
szerk1esztő beszél a sir j ánál 

Rendező.: Üljétek körül a•z asztalt! Hol ·1a
gyunlk még az öreg patikus halálától? 

A "11(/Ó.: (kfü>Jépre került szemben és a sugópéJ„ 
dányt maga elé teszi A többiek is elhelHz
kednek az asztal körül ) 



748 

s „ • 
v a J • e 1 

~ilki ina külföldi utazásra vállalkozik, alaJJosan fon~ 
tolja ntcg t>.Jhatározását, 1nivel a remélt_ ,,nagyszerü" 
~I~né~Jek. eg~ ál'talán ne1n, \'a.gy csak gyéren fogjátc 
J.-arpot?hn a bőven .~1őforduló kén,\·e1met1enségekert, tsöt 
g~akor1 kt>Ilen1etie.n megJepetésekért A neh' • I • .. _ ezsege { mar 
,Jcn·al az elindulás előtt tornyosulnak e t h' . . , n1 r . 1szen ia \e-
! e3tekesrn megszerzett utlevél ,~Po-Idog« tulajdonosa .. 
nak, ha pl Svájcba óhajt utazni, következőket kel! 
megsz-eieznie: 1 ~ájc beufazási ~ngedélye, 1nelyet 
Bern politikai rendőrségz kb 5-6 heti várakozás után 
ad I~ ~g az e1edcti Slájci ~negh'ivókvelek bemutatása
ah1_pJan. 2 Slá,ici vízum 1melynek mega,a·s·t •· · 

k
.. • • -· et.1 a a S\a]CJJ 

·o,·ftReg a fenti beutazási engedélyen kivül a fclt'-
t·Jl k„t„ 1 -. zon e 

f 1-<:7. o ''· lOJ!Y a,.; utasnak a f.n-ájci tartózkodás tar-
ta:n::1·a e.1egcnd(í svájci frank igazolhatóan rendelkPzés
:·~ ~tli lT~:i,vnekko1 fel kell mutatni a visszautazásra 
r1 v ny-e-, '1 suti jegJ ·t is Ha már111ost ·11 t'I • . , nz i e e ces int-
nJs_zteiiuni ja,·aslata alapján a jl'<eglehetősen szüln:esza-
hott de\izaki\iteli engedéht és ezzel ·· · · · t • ~ · . , a svaJCl v1zumo 
is megszfrJC>zti.ik, köve\ke!zik egy ujabb nagy akadál : 3 
az _osztrák ,átutazás'i vizum tnegszerT.-ése, melynek :~'g
a~las~ a .. iRec~he-n székelő Szö,:etséges Ellenőrző Bi:Lott.
sagtoJ f~igg. Az eHntezéS távirati uton szert:ncsés t'<;t.:t .• 

ben 3 hct alatt Yárható kiilönhen 4 6 h·tet · · - l , • ' . - v IS igein· lC 

vesz es igen gy~k?i i a kérele1n elutas'itása.. Ez az ~~; :• 
annak, hogy a. zúr1chj repülöjáratok:tt, a. bC\r~o..:: hl•~ j~

g,1 ck (kb Ft 1 OOO-) dacára he!ekk J 1 ··b1 I '" • • · , . (' 0 J e OJf'g'J -

z1k és a ~egyel<et zugban árusítják. Ezekután már cs~k 

Diszletternezii: Na ne .J·a·•ssmui-'- · j • t ., ,,, IB. szmnaza , 
gye-rekek. 

11 suoó.: Ké1·en1, 1ende:ző ur, neil\e1111 tudno1111 
kell, hogy mi lesz itt 

Rendező J!a 1~fö11játok tudni: szakmaJii ankélt. 
Sz.a:kmai anket ! 

Sz: 11 pad! 11iir11!cás Há! aJZ megint mi a csuda? 
Rcndezo: Maid •az iro ur megmondja 
Csángó· (a rendezőhöz.): Csak ne Jázits elle

nem, csak ne csufolódj•atok, _ mert 
Rende7ő Ohó. ugye rnenekillné] ! De most már 

. m1 r agaszkoclunk a szakmaJi mlkélthoz .. 
Mmd · Ragaszkod1111k ! 
Szinpadi munkás.·. Cdak tnA ' ] ~ "'l"'nam, 1ogy mi fán 

terem. 
Túzo.ltó: Én a magam resvéről 1·n•'·6'--'b . · '} . , lh.<,<1U egy ZO-

• na 1.oz es egy pohár sö.l'hij,z rnga.szkodom 
Mmd.: ~Iien a tűzoltó! Le a szakmai ankéttal 1 

Rendezo: Csendet kérek' 'J1eh't t• 1 · 
gvan itt ültök egy "_:,: · k. .a 1 •• -" a 

10
-t k N : .. „; .-,:>LA:til\_n~a epvnse 01 v~a:gy-

00. · , e menJu~IK messzne Mondjuk: a 
~z~~1haz1 s_zakmaé Az asztal jobb felén 
u;_oknek mar van szinhámk. (EHe ezek 

. go.gosen ~1huzzák magukat.) 
Csanqo;. Mrndig is azok ültek a jobb oldalon 
Renrle:o :· Nek~ek, akik a bai oldalo11 ültÖk, 

nincs sz:nhazakok„ Na n1&r n1-o.st azt n1cin
dc;m ,a Jobb. oldalna];: uem igaz'3ág hogv 
111n1d1g _:;t t1eLi:n.;: Jegyen a szinh{1?., -it b·a1oi~ 
,i-,1 r-d-„ cool- n t l k ,_,,/ ,_..__. "--' -·=>~1.~ ne~\ er ere:~-~t;L 

A GYÓGYSZERÉSZ • 

u t 
„ 

az as 
~ Szl~B kiutazási cn~r,déiyéuek n egi;;zerzése (4__.:_8 na~) 
es a 3tagJar NeJnzcti Bank -élelmiszerkiviteli t •t • 
ny· 1 • 1 . , '~ anus1 va-
• ana < ,e TIJ· er·ese va-n háf.r a -és ha . d . . k . .- . . . min ezen ertekes 

o manyok butokaban megelégedetten iná:r e .. · 
az · id 1 · 1 "'tt - . _ gy or avat 

, .u u as e o a Keletire é.rkezi'I{, hogy ülöhel t -b· . 
tosttson Jn_ r' k ·· ·· •t - ye IZ-agana ' oron1e nem tulságosan ront· .. 
gafon 1ec e • I · Ja a ne. . _s gese, me y szerint az Arlherg express b k-. 
restl.. szereh-én~e , cselié~;)" 150 perces késéssel érk;:;,i~~ 
Teh.at az utazas kedvezotlen auspiciummal kezdőd·1 A 
h~.t~1on a rendőri- é~ ván1vizsgálat gyors és udv~t~ . 
hulonb-n is k 'h' as, ' ' csa .ne arn utas fnlytatj'a uti•át k""lf''Jd 
B.éc · k' • • " - · u o rtr 

sig a eses n1eg !hl'l<áhb növekszik ltg> hog 'k · 
"f'lt'"b . ' · ~ m1 or e1 e aJ an az alaposan Jeho:nbázott Westbah~hof 
vonat befut a g •. .1• • ra a •. , ... , . J e1 en inegvl ag1tott pályaudvar előtti 
:~rsegfn .. k~\·ul l(a~o! ~gyetlen taxi se1n \olt felfedezhe~ 
o), a tokelet-:s soteti'iegbe burkolt városból e . 

látsz tt A -· _,. 
1 

. s mmt sem 
• : o zur1c11 l{ÖZ\etlen kocsi.ha \aló felslált'ái"iná\ 
er1 az ta t l " k ~ .. u s az e so ellen1et1en 1neglepi3tés, a1nikor ki. 
derul hog.: 3 ·· r··1k ' ./ ures u e ki\ételével metlyek áilit'l 
Cook t ~ · • . ' 

0 
ag a .. u azas1 uoda szán1iára vannak f-enntartva zab d 

uló'hely egJ·általában nem ialálható A 1 ed -1 ' 
8

, 

8 

10:ol • k 1 .• · · { e yesen UJQ. 
,_ ygo a auz minden em·Óció nélkül figyeli dilemmá-
n~.at, n!~I~. ~z állomásfőnök beava.tkozása h ch ett az ő 
hozre-1nul<odese Javára dől el N·é1ni . tt ~ ~ . ·h·n· h , • . c1gare a es nehan,·· 
s': 1 I~~ at-~sa1·a magam is Cook-utassá IéPtem elő; ~ 
zart, fu.lke a,Jt• .. ja megnyilt, kénJ~lmes ülőhelye ut f sőt az 

vegen ekvohelJet -fs kapta111, a.mi· Iendkh iil ritka 
eset. Az osztrák \·onatok zaufoltsága közis1nert; nent· 

811.~ó _Én a sugó, a középen ülök 
Csanqo:. Te jobbrn i1s sugsz, balra is sugsz 
Re~ide~o: (Csángóhoz): 'fetszik már a iáték? 
Csango: Megvallom: nem tetszik Nem is n~-

gyon ér•dekel. 
Rei_idez_ő · P~dig mo&t noke:d játszunk 
Csan_qo.: .Ma.id meglátjuk, ldefo!!ok a sugó háta 

mo!"e„ Ezzel is jelzem . . . 
Rendezo .: (Jobbra és ba].ra mutat) : Tehát nek

tek van, . nekrteik nincs Ene én azt mon
dom: tJ J~~boldaliak már eleget kereste
tek, eng~dJeteik át a a helyeteket a b"lol-
dalon uloknek. . 

Csángó: Akár egy eg}'swrü helyeoor:ével el is 
lehet intézni mindent 

Színpadi munkás (jobbfe!Ől). No ol k .. , . . , yan ony-
n:yen azer.t nem adjuk a jussunkat őseink 
vereztek Jogainkért! 

Rei;dez_ö :· ~z rossz volt. Ezt ki kell huzni 
Csanqo.: .En megmondtam előre. Ez 1·a·t·1 . 

nen1 elet„ · e.\: e~ 
Felkiáltások (joJ;bfelöl): Mienk a tőke! Ná~ 

Iunk a s~a:J::erte.le~ ! Mi tartjuk a kezünk
ben a muvesz1 mrnyitást ! 

Tüz~ltó . (baltól a. s~inpadi munkáshoz): Vár
~a~sz, mtg meg egyszer kimegyek- hozzád 
Urnmhegyie, hogy a kéménvedet . J- _ 
v1tsam · · meg a 

Szin.padi m1m/iá9 · 1-la't tehetek 
engem jobbfelől ültettek! 

én 1 óla, hogy 

\ 

CIRt a folytisoK éS átjár·ók. hanenr. a. "'\\T. C-k i-~ -tömYe 
\annak uta-sokkal, ugy -hog;r a7r CtkeZ:ö. kocsiba- ci:;ak -_az 
állomáS-Okon :való tartózkodás alatt ·1e .. és felugr.:ilással 
lthet bejutni. Körülbel'ül 3 óra mulva az Enus folyóhoz · 
t>riink, az orosz-a1E12rikai zóna határához. Alig l-----2 
órái várakozás után a yonat lassan átgUrul az Enns 
hidján, Alvásról szó setn lehet -és bizo.ny 1negkönnyeb~ 
bült'en lélegzik fel az a 8-10 utas, akik a zónákkal 
egJüttjáró zaklatásoktól megszabadulva, Buchs :áll-0n1á
sát pillantják meg· A \:izs~álat csupán a sváj_ 
ci vizu1n ellenő:r-zésé-böl Já.11 Innen az ut már sima, a 
s\·ájci elektl'ifikált vasutak h'iresek pont.osságukr-ól, Zii-· 
richbe már percnyi pontossággal érkezünk;. A hatalntas 
pályaudvart elhag;}va, rögtön \megrag'adja az embert a 
város szédiiletes forgahna. A vá.Iosba vezető Bahnhof
i;tl·asse1 a. vár·os ütőere, szebbnél-szebb üzleteivel, áru· 
'1ázaiYal, éttern1ei,.-e1 lés banképületevel m'indennél éMe

, sebben Uizonyi.tják, húgy mill·en áldást és jólétet jelent 
az államnak és a népnek, ha. sikerül a háboruban való 
részvételt elkerülniöb.:. A kirakatokban- és iizletekben a 
\'ilág ntJntlenféle árui fellelhetők, pl. szőnyegek 'Ta-gy 
dohányne1nüek oly hatalmas tömegben és választékban, 
rnel)' képz~letünket is felüln1ulja. Követk,ező 3llomá
sunk Basel, a g:rógJszergyártás és uagykereskedelen1 
i;:özpontja, szintén élénk for gÍtl.JrLU város, kijlönösen épen 
n1ost, a baseli őszi vásár hetében Szállodáiban évu.gy 
mint Züt:chben, csak igen titkán kaphat.ó szoba előzetes 
foglalás nélkül A vi·ágh1irü gJÚgyszergyárak (Ciha, 
Sandoz, Hofhnan'ri.-La Roche, Geigy stb) telep~inek 
ismertetésé1·e itt ·hely nincsen, csupán azt entlitem fel, 
hogy az általános tisztaságon kiviil bá1nulatosak a be-

Csángó, üssetek agyon, 1Je én nem igy képzel
tem el a szakmai ankétot Ebből J.egfelljebb 

kéménytüz lehet. 
Szinpadi munkáJs: (jobbfelöl feláll): Ha1Jja„e, 

rendező ur, velünk ne kisérletez·zen és ne 
uszítson bennünket ·egymás ellen. Kell a 
csudlí.nak a s>'lirlház, nem nekünk! Mi csak 
azt akarj uik, hogy minden dolgozó €1lllbN 
tiszte&sége.sen megédjen a rn:unkáj1ából L „ 

.Javasolom, hogy s11üntessük meg a jobbol
dalt. (Ene valamennyien átmennek a bal
oldalra és megállnak a székek mögött, még 
a sugó is balra talja a székét Csak egy 
ember ül tová!bb a jobboldalon, háttal a 
nézőtérnek..) 

·rendezések, u1e\~·ekkel a g);ára.k ní~nnkásllik t{i,St.á1>olá§i 
és- hygienikus kÖl etelm~!l~ e,jt elömozdit.ják l\ielegyiz
Zuhanink, ölt-özől;;, étkező heb ís-é gek, külön fülké·k ahol 
a déli 2 órás szünidóöen a \J.111Rgukkal hozott ételeket 
felmelegithetik olvasó-· és társalgó helyhségek állanak 
r·ende1kezésre. 

1

Ucai ruháikat a gyárba való meg.éi.kezes 
után elzárható kis szekrélt.Jekben helyezik el és helyet
tük a gyár tulajdonát képező erős )nunkásöltönyöket 
veSzik fel, miálial a saját öltöny,eiket n1egkitnél'•k · ~t\. 
svájci. demokrácia. és szociális gondoskodás azonban 
nemcsak jóléti berendezésekben, hanem a 1a:1unkások fi
zetés€hen is m-egnJ il\: ánul. A munkások nllnden szak-:
ntában ol~ an 1Jisztességes fizetésben részesülnek, hogy 

a viswn;rlag 1nagas árak dacára szépen és gondtalanul 
élnek, sőt jövedelmük egy részét meg ~s takarithatják 
A n

1
unkások és gyárigazgat·ók, iHetve gyártulajdonosok 

közötti hang szívélyes és közvetlen, a-miről alkalma~n 
volt számos esetben meggyöződ.I~L Ne1n csoda tehát, 
hog~ a 1nunkanélküliség S\ájcban ismeretlen foga.101n 

'l'alán ne1n is véletlen, hogy éppen Baselb-en, a 
gyógJsz2ripa.r központjában állitot.t.ák fel a gyóg;rsze
rész.ek szen1pontjából legérdekesebb inté'.lmén)'t, a gyógy
szerészeti muzeumat, melynek megtekintését Svájcba 
utazó gyógyszerésznek semnú_eseitre se1n szabad ehnu
lasztania.. A 'endégkön~" \aláirásai között az tit \.ilág-
rész gyógyszerész-társadalmának számos prominens 
személyiségeit láthatjuk, sőt az is1nel'Ősök között a-z 
augusztus hóban Baselben járt gyógyszerészi I;:üldött

ség 'tagjainak beje-gJ zését is felfedezten1. A n1uzeun~ 
e-.gy igen régi, keskeny uccácskában ~ 'fo-teng3.sslein 3 
- van elhelyezve, két e1neletet teljesen igénYbe vevő, 

Vi!á_qositó .: melyet 3:7Jétt tereltek össze .. , 
Csángó.: hogy a smkma legsürgetőbb kér-. 

déseiről eltereljék a figyelmet 
Di,szlettervezö: Különös U1'ki111tett:el a fejesek 

érdekeire 
Rendező, (hahotázik, közben megnyom egy; 

gombot, ujra az előbbi éles csengetés). 
Csángó és " rendező: (a függöny előt:t mai ad-

nak) 
Rendező: Tudom, hogy rosszul siket ült .. 
Csángó: A lehető legrosszaibbu\.. Egy.ulüi a tüz

oltó •állt a helyzet maga;slatán 
Jlendező: És mit gondoJ,sz: egy tényleg• s sz ;k

mai ankéttel többre mentél volna 
Csángó: (elgondolkozva): Nem tudom 1'a,lán. 

Mind, Aruló ! Le az árulóval ! 
Csán_qó .: ön !kicsoda„ ha szabad kérdeznem? 
E_qy idegen: Kérem. én künn vártam a rendező 

urra és a tömeg magá,val sodo1t a szin" 
padra. Éll ugyanis a várn]jai svinigazgató
vagyok Csak afféle törpe-szinházam va111. 
Volt idő, hogy magam játszottam Hamlet 
királlyfit és az agg királyt egy .e!őad!áson 

Nem hiszem Nem his~em 
Az iigyelő: (kfüajol a függönyön) : Rendező 

urat, keresik 
Rendező: Igen, tudom mát, a szrnigazga1.o 

Megyek (Csángóhoz): Pe1sze, must te, 
igen, sajnállak) (bemegy n függöny 

Vi/!á.gositó, ...... és Oféliát 
Színpadi rnunká.s: Erz az a bizonyos szakmai 

ankét? 
Díszlettervező: Szakmai duma. 
Rendező· ÉS mi a szakmai ankét? 
Tüzaltó: A szakmai ankét olyan csődület . 
_.sz·inpadi munkás.: Finomabban: olyan csopor-

tOSUlás .. „ 

mögé .. ) 
Csrin_qó: (egyedül, a közönséghez): De éitse 

meg mindenki, hogy c•sak ugy jutunk köze. 
Jeibb a szakma lelkéhez, ha mezitelenül ki
tárjuk egy szakma életét Látjátok, ilye
nek vagyunk Ez az utunk elő1e Halló 
sz1akmák, fönn és le1111, sz01te a vilá.gon: 
fogjunk össze és segitsük egymást! \eltti-· 
nik a fü!'göny mölfÖtt.l 

1 ..... 

;, h 



óriási term.ekhen és kíse!J.b gi-0bákhan, nb gazdag tar~ 
talommal és a..11yag-gal, hogy azoknak _!"ész:letes: . ismer .. 
t.etése csak hosszabb értekezés keretében volna lehetsé
ges. Annyit azonban megemlitek, hogy a .róntai korból 
szárn1azó gyógys~ tartálytól, az a_fchin1Lsta n1ühetyek 
eredeti berendezésén keresztül a legmodernebb ut.i-- va.gy 
kat-0nai patikáig majdnen1 minden gyógyszerészi felsze
relési cikk képviselve van.: Tennésze.tesen megtalálhat
juk a Iegexoti'lrusab.b állafi, növényi l'agy ásványi ere
detu gyógyszereket, 1valamint gJógJitó hatilsunak kép
zelt prhuit.iv és mi.$ztikus tár g'l'ikatj n1Ü1t pid„ a pestis
jáI'ványok idején .használt amuletteket és különféle 
kegy.tár·gyakat js„ 

Kulturális l'onatkozásb8n különösen gazdag a mu
zeum: megtalálhatjuk a legrégibb gyógyszer könyveket 
is, kézírással és gyönyö1·ü iniciálékkal díszítve, ugJ'· 
szin!C_n festmén}eket1 rajzokat. és tzobrokat, melyek 
között legérdekesebb egy középkorbeli olasz festmény: 
,,Kr'isztus mint gyógyszerész", A muzeu1n legpompá
sabb látványossága azonban e-gy XVI„ századbeli gyógy _ 
szertár 1najdnem tel1jes, élethü bemutatása. Bámula1tos, 
hogJ a müvészies, ké:k feli.l'atu ·állványedényzet, fió"lro~ 
mér'legek stb. mHy ép állapotban n1aradtak fenn és így 
tiszta képet nyerhetünk évszázadok előtti gyógysooré
szet 111agasan fejlett miiveszl ér·zé,kéról. Ugyanott lát
hatjuk egy XVJJ„ századbeli gyógyszertár nagyon szép 
és érdekts ber·endezését is„ Mindkettő értéke szinte fel
becsülhetetlen 

l\lagyar szárhtazásu tár·gyat, sajnos, nem. sike1ült 
felfedeznem, csupán egJik üvegszekrényben pillantot
tam meg a Ma.gJ-ar Gyógyszerésztudományi Társaság 
díszokle~,·elét1 melyet Tschirch professzornak· küldött, 
disztaggá válaszása alkalmából 1928. évben, s rnelynek 
aláirói köziil n1a már csak Lipták professzorunk van 
életben. 

. Nehéz; szívvel ve1tten1 bucsut a sok r·emek és- értékes 
látnivalót.ól és gondolatailJn:ban ismét .felmerült a kér_ 
dés: míéJt nincs nelcünk is egy gyógyszerészeti muzeu
munk? El'ősen íeltetten1 magamban, hogy visszaité1·ve; 
rn,egfelelő akciót inditok a nemes cél érdekben Annál 

'"kellemesebben ~epett meg hazaérke~ésem után a hi1, 
hogy dr·„ l\1ozsonyi Sándor J?l'Of., k~ves barátoni, az 
akció megindításában már m.egelőzött és &_,gy magam 
részéről most már· csak arra. kérem kartársaimat, hogy 
a gyógyszer-é-szeti !nmzeum rri.egteremté.se érdekében kö
vessenek el minden tőlük telhetőt, ntlndenek előtt pedig 
ajánlják fel muzeális érté~kel vagJ jelentőséggel bíró 
gyÓg.\ szerészi vona:tkozásu tár g,yaikat. 

De térjünk Yi8sza a ttelenbe éB tekintsük meg ·sváj~ 
lsgmodernebb gyógJ'szertáTát GenfhE-rt: a .,Plta!"ill.adé 
Prínc'ipale'<.·t, melyet mélt.án tieveznek Európa )legii3;_ 
gyobb gyógyszertárának, bár véleménJ-elU szerint in
kább az egészségügyi cikk e-k áruháza elnel'. eziés illenC 
reá .. .\z egyik nagy uccai kirakatában pl. egy hatalmas 
kandis-cukor tömb látható kövekező fel'hással: .;,Kan
dis-cukor is~t szabadon kapható 500 gr-os csomagolás. 
ban 1.20 franc \árban"„ A gyógyszertár belül hosszu~áS 
ala-ku és hnpozáns nagJ·ságu, két oldalán a· feli.ratokkal 
megkülönböztetett osztályok vannak elhelyezl'e. !Mirid
járt a be,jáza.ttól jobbra van a specialitások oszálya, ezt 
követi a ,cukorka osztál)', majd a győgynövény- és drog 
osztálJ-, ennek folytatása a szemüvegek, végül a fény
képészef.i cikkek osztálya„ A bejárattól haha az illat
szer os~tályon a vilgáhirü gyárak (Car'on, Worth, Cha:
nel, Coty stb.) készítményei hatahnas üvegszekrén,yek 
ben külön-külön vannak elhelyezve, majd ez.eket követi. 
az orvoSi "n1üszerek, betegápolási cíkJ:rek (pl tolókocsik, 
mülábak stb osz,tálya, Az oszhil'yo·k között a gyógy _ 
szer tár közepén nagy el ár usitó \asztalokon a legkülön
f éléhb koznÍ.etikai cikkek (szappan, fogkefe, rouge, 
Szájl'ÍZ, bo1·otvapenge) vannak elhelyezve, melyekból íaZ 
állandóan ki és beiizönlő közönség szabadon válogathat. 
Nem hall·gathaton1 el azonban, hogy ezen 
gyógyszert-árban orvosi vén}·eket is el'liészitenek a he .. 
lJ iség Jeghátuisó réSzében levő „Orvosi rendelvények 
elkészitése" osztályon. A 'receptet egy rangidős kar·társ 
vesz'i át és kellő tanulmányozás után a -háttérben látha
tat·lanul működő r·eceptáriusoknak továbbítja [A gyógy:. 
szertárnak kb. 70 alkalmazottja. van, között.ük 15 okl. 
gyógyszerész Munkaidejü}\ 8-12-i'g es 14-lS.30-ig. 
A gyógyszer·tár l{Ülönösen büszke hi!nevér:e, hogy el
lentétben a többi Svájci gyógyszertárral, a. legtöbb kül·· 
földi különlegeséget r aktár·án tartja, 1nég InsuUnt és 
Penicillint is, 1nerlyek Svájcban nem készülnek és igy 
csak korlátolt mennyiséglien kaphatók. A 400 egységes 
Zinc_'.""Prot-Insulin „Novo" P-za 6„80 franc, a 200„000 egr
séges kTistályoljj Penicilliné 7 50 franc, inig egy 
300. OOO egységes Penicillht-Retard 3.l.50 francba ke·rüf 
a közönség számára. Az árak tehát a mieinkhez; viszO
nyi't.va meglehetős·en 11uagasak, azonban a .svájciak azok 
ellen nem panasz1kodnak, hiszen a k'itünő kereseti visZo~ 
U.yaik ~nellett a gyógyszerek árai nem játszanak sze-· 
repet. Mint láthatjuk, a.z eldorádó hazája, Svájc és a 
1ni ki.fosztott, háborut vesztett 01szágunk között, 
nincs oly nagy különbség, mint ahogy azt egyes, r·ossz· 
máju kritikusok szere'.nék beállitani.. 

Dr. BLANC BÉLA 

1 Gábor Andor és Társa 1 
9yógyárunagykereskedés 
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1 t.a~á.ftfa, ig.en ti&~tett g~gv-.sze,é.srz ur:aú. r:enddke<zé.séce. 

A tetanus (m • r e " ' i „ e s) 
lita: DR. RÉV KÁROLY 

„ f füíteJeket te;emten:ek A 
A tetanusról már az ó)<ori i;ó~< is , m.e~em

lékeznek; Hippokrates felJegF:''. :"':tiil~sek-
!k '--•~Béggel való összefuggeset is folem-

n€ e =~is -·'· 1 . , .,._ 1-. hat-
) Tk. A nap<ileoni hiáhoh'" e1T~"~n o„as 
·
1 1

k ' h y sebesü1teknél gyakrnn lepett feQ .te
JU • og -<+ t t be-
t .· 1884-ben Carle és R"'oc<me e anus ' 
t:::~~ sebváladékáv;<l kiséileti ~latokat oltv~ 
mutatták ki ennek fe11tőző vol1'.á~ Nic~:aie 
kerti föl'ddel oltott állatokat és idezett e1o t.e
tanust. A kórokozókat Rooenbachnak '?'~.~rult 
először kimutatnia temnus beteg":'k sebeből 

A tetanus baciilus ;l--10 milla?n , hosszu, 
!egömbölyitett végü csiílJ!ólkikal U:?z15o p~lca. Ha 
kedvezőtlen életkörülmenyek ikow. ker~ .. u_g~ 

, 't k'""'z mely a bllJCi!lU>" egy11k vegen ui,! 
spora e,.. ' , ' b „ rn ombostu 
innen ered a korokozo dJo ;rern, , · g, , 
alakja .. A spóra rendkivül elle;iál!o, r;e;JiVes me
legben ] 00 C !fokot 60 rpeICl!\: IS, k!bn ,egyes 

'"k ~zerint Lovak marhálk es íl:nrkak b;~; 
szerzo , ' . k ü1 legeloK 
leiben saprophytaként. él'. ir;nen er „ a , t 
illet\"€ a trágyáwtt szanto es kerti földbe, M_m 
a legtöbb !baktérium, ug;i: ez iis ,? nÁ táG_~~:~:~ 
mesterségesen is wnyesztheto.. ' ' ' p J 
ugy kell összeál[itani, hogy ez a kerdeses bak
térium é!etfelilételei<t ?i'z.tositsa Tmtalmazn~~ 
kell tehát bizonyos kem11&1 anyagO'kat, m<;lY:. 

baktérum tápanyagáui szolgálnak, (feherJe
ket, aminosavakat szénhydr•átokat, sokat stb;)' 

e hatásuknak megfelelőknek ikell len:i1, ezert 
v gy k pH-J. át i·s pontosan és meg;feleloen kell anna ,,... . an~i:e 
beállitanL A rtetanuS b-ce:;1um az u .. ,11 . · -
. b baktkriumok csopmtj,aha ta~bo~ik, azaz 

'
0 

g·iunentes környezetben tenyesz1k a leg
J~Gb:n ; ebben az esetben a csöv.eket,, amely'b:"n 
a táptalaj van, hydrogén ;ragy rntrog.en tolt?-

! agy pedig légszivattyuval le_h~t. oxygen
se vt s e' tenni Az előzőleg stenh,zalt, maJd 
men e s ·· · . · '-· Jt tt t'pta-d' a kérdéses baktériummal veo o a . fa\1

gkór<Jkozó baktériumok esetébm testhőmer,
sékleten (37 e fok) therm<;<>tatban k~ll taüal111 

A táptalaj lehet termeszetes, mmt ,'PI, ~J, 
epB burgonya. stb., de mehet mesterseges !S~ 
Ily~n pl a •bouillon (husleves), melyhez pep 
tont éS tejcukrot i·s adnak 1884-ben K1rt:ias.~to 
tetanusbakt.-olk bouiUon te;Iyészetét . po~celian-

"r"'n áts·zürve (a porceNan porusa1 a lbaJote .. 
~~m~knál kisebbek lévén, ezek visszam::trad
nak) a szürletet á;]l:atba oltva, a .~tanus, tune
teit idézte elő.. A 'Szürletbe keru;lt tehat ~.gy 

melynek a betegség tüneteivel osszefug
anyag, · · k h" · k Er géSe volt: ezt az anyagot tox1i;na ,1VJU , . -
re az anyagra jellemző, hogy igen. kis mell'.llyi": 
ségben hat (1/0 000001-od ccm is . mego!het 

· eret) és a szervwetbe oltva ellenanyag, egy eg , , .
1 

. ,_, 

kedvezo anaerob ;". ellett más u .. n. 
föld a tetanus bakténum~ m 'riumokat tar
aerob azaz oxygénJt igény\o h~„ i, melyek az 
talmazva, a 'Sebet ezekkel IS e oz a:k anae
itt levő oxygent fclh:aszm\lliva, ug:v_ancs fa
rob feltételeket teremtenek vesw)yese1k a 
szilánkokkal történő sérülések ffi, al IJ-

Fentebb m e gisme;rike dunk egy a 
anyaggal, melyet toxinnak neveztünk el; ez . az 
anyag a baktériumok anyagcserete1mékekent 
fogható fel. A sebben fehs"'.'i;<>'..odalt .tetanus 
baktériumok is nagy menny1segu to";mt te1-
melnek, mely nagy részben a moz~ató 1?egek 

tján kis részben pedig a nynok es a vet ut
u_. a ge!ÍnCJVe]Őbe é;i az agyba ]Utva, . az rbt 
J1an„ , zgato' idegsei'tekre fejtik ki ká.1os J;a
evo mo · ·k · mm revseg 
tásukat Ez egyré.Sa-t: nag~fo ~ izálo ke) . , -~ 

( . . ok deszkakemennye v n& ' ma> 
JJ;n t azed11,zgm rohamokban jelentkező izomgöi
resz p 
csökben nyilvánul meg, , , , . Az 

A betegség lappangas1 ideJe 1-14 n:&P; ,
2 , t uso·s e·>ötekben a iago 1 -· romer'evseg a ' YP ' ~ l 

;:,~balll jelenkezik elős~r _(sz~j'.dtr.~d m~ 
oo)-'--m1ar az arc i'zomzatara !S rateIJ , co<>ruw· . -,~ · gos torz neve-

ne·k ko"vetkeztében az arc 00-J"'"sa, t' 'wm 
1 • · es gara 1 · -tk látszatát kelti. A nye.v, sz;a1 . kk' 1 „ r 

' • boo éd éS nyeles zavar o · '11 Ja 
zat merevsege , z k' '"l:Jb ' tarkó-, m€ll!- fa 
Az izommerevseg eso · „ a . , , , öi
hátizmokra ráterjedve, a törzs &aJ,atsagosh g , 

„ . , ·a:. . l" Az izommer evseghez omiar 
b. ui. etet 1 ez1 e o · '"b f ]lépő kinzó görcsök, me-, , ulnak a rohamOll: an e , . " . 
1ar .. , "bb "n"'erek ( érintk'" zoreJ' lyeket a legegys:reiu 1' ? • . • k A "r-· 

•1 hl' f:nv stb) is kwalthatna , , . go_ 
ra e e es, ? ~ ' ·, , , 1ffiegz.ö i'zmokra r:a1-. 
esők és a'z izommercrvse~ a, halálát is oko~hat-
terjedve, a beteg fulladasos . , , . ·, 

1890~ben Kitasato és Behr_;irg k~sedet:1k~ 
kel kimutatták, hogy emel~edo , :1;is1su. toxmr 
nal imunissá tett á:llatok versavoiat tobb~zo~ 
rös haMlos dasisu toxinnal e;~tt, egy ma\ 
állatba oltva, azt nem pu1szt1tJa eL Ez vet~t. e 

tetanus szérum kezelésének az ala•p,Jat 
~z':fru~te1melés céljából, l<!lretőleg riag~m;<~''{': 

, „ értadó és sok ant;itoxint termelo al a OL 

:~~t:k felhasználni Erre a célr:i; a, legalki;l
masabb a ló de felhasználnak bukat is. A~ al
laitot hosszu, hónapokon keresztüi i>!llelked? do
sisu toxinnal oltjáik. Mivel ::;zoruba.n a toxin ~~ 
állatra nagy<m káJos hatást fe1t ki" k ~b 
aTánylag hamar tönk;e,teszi, ezer; ma. '.n ~en 
antitoxinnaJl immumsalnak, Mar. . ;egeb 

gf. elték hogy a toxinok .tox1c1tása. azaz 
m~ 'ID.'. hatása ho'ssza'bb állás u!Ján erősen mergezo , . . „ hatá ma 
csökken, mig anti,toxin kepzo . , , ,sa meg .. 
·ad. Ehrl1'ch ezt az anyagot toxoidnak ne. ve.zte 
1, el to't deahs el: Ramon formalinnal kezi ve a xm • '. , . 

antitoxin képzéset va tJ~ "' , 
A baktérium emben vagy álla1tl szervezet

be fertőzést csak hámsérilléselk utJán okozhat, 
Különösen a roncsolt és sok földd~l szennyezett 
sérülések veszélyesek A roncsolások szovetel
hruásokkal járnak, ;nelyeknek ~~r és ig;: o~y
génell:átása Illem !éven, a bakténum szamai'll 

t ' . "básától teljesen megfosztott, de ant1toxm 
ox1c1 · áll' tcJtt "ő ely az képzésre alkailmas anyagot . ' e1 .', ~ 
eJ:őbb említett toxoidt,ól, . th~1mostab1!'.tása ~ 
hőállósága - által kiNonbozik, s an:HJlyet R -

eze'rt anatoxinnak nevezett el. Ha az im
mon ' · · ' ' " kép m~nisalt állat vérében kelló menny1segu • 

,, .... ~ 
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ziic!ött, akkor bizonyos időköz,brn nagyoói:J 
ir1e11ny iségü v_ért bocsájtanitk le, rnlE-lyne-k- i11.eg·· 

a:hadása után c:sa,k a véiswvot (sérumot) hasz
nálják fül a továbbiakrn A savóban háromféle 
főf.ehérjefrnkció 'Van: 1. euglobulm," meJy ha a 
savót 30 százalékos ammonsulfattal telitjük 
csapódik ki; 2, a, pseudoglobiüin, amely 30 és 
50 százalék ammcnsulfattelités közben c3apó
dik ki 3,. '.4.z 50 százalékos a,rnmonsulfát teli
béSr e 'vissz~~n1a1adó feh61Jeí1akció, végül iz 
a,'bumin. A három fehérjeírnktió közül csak .a 
pseudoglobulin tm talmaz antitcxint. Az anti
toxin koncentráliá;sa tehát i16n1 má3, n1int a 
serµm pseudoiglobu.li11 frakciójának elkü,tön1:té
se„/ Ennek ótiási e-lönyei val1nak: első so1ba-i1 
bsebb memiyiségü folyadék nagyobb mennyi·-· 
ségü . antitoxint ta.ral1n1az E:nné1 niég 11agyo'1:;_b 
elöny az:, hogy az antitoxint am·ugysem taTtal
rrJazó fel1érje ali'S11nyis·é·g.e c:sökkenvén, a se~~i11-
betegséa fellépésének lehető,sége is kiseln A 

b k , 
~er11n1 t:~p tó~s'ág;:i."L konser,váló sz.ere 11oz ~aaua-
s&val (pL 0 .. 5 swzalékos pher;ol) bi:zfosi,cják A 
serumok antitoxm mennyiseget egysegekben 
(1. E internationáJrs egység) adJák meg, mely
nElk leirására ezen rövid értek·ezésemben nem 
llocsájtkozhafok Erről csak annyit, hogy ez 
egységet meghatározott sulyu fehér. egét teta
uus.toxin legkisebb ölö (dosis 11etalis mimmaY, 
ada·ajával hasonlitják ö1ssze. 0

A tetanus kez.eliése a fentiekből önként 
adódik, mely akkor a legbizks1abb, ha még a .. 
Wnetek nem fejlődtek ki. A kez:elő orvos fel
adata a toxintermelés csökkentése, esetl>e'g an
nak n1egszüntet1é·se, n1ásré·szt p;e~i~ a szerve~~t
be lwrült tetanustcxin semlegesitese Az, elob
binek a céljá1t swlg•álja a seb feltáiása, az. el
rnncsolt elha[t szövetré1szek eltávolitása J-Ia ez 
nem voina lehetséges. ugy a sebnek hyd!rogen
peroxidda1 vagy jódtincturával történő letisz~ 
titása. A képződött és képződő toxint_ megfe'.leló 
a11titoxin sérnm oltásával seml 1egesit1k 

Jóval nehezebb azoniba11 wz crrvoiS helyiete · 
akkor ha a rtünetek már :felléptek Ilyenkor. 
mái ; toxin az idiegsejtckhez kötődött és az 
~ntitoxin szá1niára .k1evéss'é 11ozz,áfér lT~lővé vá-· 
Iiik Állitólag narcotikumok (aeJ:hei, ch.ornform, 
stb .. ) ezt mégis lehet6vé teszik Ezei t ilyen ese
tekben nagy mennyiségü antitcxrnt _ adlllak _a 
geiinccsatoinába, ugyanakkor .naikotikumot, !'5 
alkalmaznak A központi idegrendszm mgei te
kenységének csökkentéroe cé!jáJbl}J magnesmm 
sulfm icumot is adnak, 

A fent 'leírt teitanussernm a passi v immu
n i sálás célját szolgálja; vagyis állati szerve2let 
által képzett kész antitoxint adunk a szervez~t
nek Ennek előnye az, hogy a szervezet egy
szeri jut nagymennyis·égü antitoxin birtoká!ba, 
hátiánya azonban az, hogy hamai. 2-3 hét 
al~tt kiválasztva annak immunitását, csak iö-
vid ideig tartja fenn „ 

Az első világháboruban a fianc1ak ered
ménnyel alkalmazták a tetanus anatoxint, 
a1ne:Nvel aktive ü11111unisálva. aza-z a szeri\Teze ... .> 
fet eÜena11yatképz.f.s i e késztétve, l10ssizu ideig 
tartó in1111uniLást értek: el. 

A G:yóQYSZERESZ -
1 községesitési terv 

Eiőterjfszt~s pr. n i.: k a J P a i bizottsági tag-, 
nak a főváios területén l~\Ö elhagyott gyógysz~·rüifak 
községi kezelésbe \ételéről előterjesztett inditvány:.i 
tárgyában .. '(Előadó: dt. Hahn Sándor tanácsnok) · 

TISZfELT KöZGYüLÉS! 
A. költségvetés tárgyalása sol'án dr Réka)' Pál bi-

zottsági ta.g indiványt terjesztett elő: · 
,ilndit\án.)ozom, hog;\' a főváros 1r.inden ke1ü:e:e.,. 

ben 1-2 o'i;\-an gyóg}szertáiat vegye<!l községi kezeléshe, · 
a1neiynek tUla,fdonosa !meghitli, örököse nincs, vagy pe
dig a tulajdonos a gJ ógy.szerészi gyakorlattól jog-eriís . 
büósági l'agy igazclási itéleitel elfülta:tott." 

Ezt az inditványt eN'ízetesen a közegészségüg;\i szak
b'izo;tság letárgJalta. és magáévá tftte A közgJülés 
ja\ asia.tonn a az indHl ányt elö·készités Yégett részemre 
kiadta. 

AZ elmult évben több nagy gy;,ógyszer-kés:~~lE(1et fog1'altak 
Ie1 am~1yeli a fekete11iae utján kerültek volTia érték _si
tésre ugyanakkor, an1iko1· a székesfővárosi gyógyszere 
tára~ban fontos g.)Ógyszerek beszerzése, li:ülönösképen 
pedig a dolgozók gJógyszersziükségl:tét ellátó intézeti 
és betcg~egélJZŐ \énjel\ beváltása 1a legnagyobb nehéz-: 
s:égekbe iitliözött l{étstégtelen tehát, hogy ne;n kizár~
lag gjógyszerhiány ol{ozta a nehé.zségeket, haném. a 
gyógyszerel~átás hatósági megsze1vezésére volt szükse~. 

A_ gyÓgjszeielJátásra szoruló betegek létfenntarta~ 

suk bizrtositására. kénytk)leneli a rendes kereskedelmi 
forgaloniból elvont gJ,Ógyszerekért a lelkiis1neretlen és 
kin1éleHen iiz,érekriek n:,·1nden árat megfizetni.. Az élel
nüSzer után a gJ·ógJSZ€'1' az, ru11i az arra 1·ászoruló be
(egek legfontosabb életszükségl'ete, éJ)j}en ez~_:i:t, annal\ 
feltétlen biztosítása a. rászorulók rész1ére ugyanolyan 
fontos feladata a ~\öznek, mint az él-elmiszer-eHátás biz_ 
tosilása 

Az eFmult évekb.0 n egyes gJógyszertár-jogos'üvá
nyosok elhalálozása, tá\olléte vagy jogositván,yától _való 
inegfosztása kö\ etkeztében a főváros területen szan1os 
gyógyszertá1 került hatósági kezelésbe Bc:í:r, .eze!i _a. 
gJÓg.}szeftárak a hatósági kezelés íd~1glenes _Je~\eg.e.1~~1 
fog' a csupán a hatóság elég la,z-a ellenőrzt'se ala l{erul~ 

hettek, 1uégis lezek a. gJÓgyszert,árak \oltak azok, a.me
lyekben niinden renclclkezésrt>. áHó gyógJszeri bárn;:lkor_ 
és bánnilyen vényl'e ~ a-z üzleti szc1npont-0kra :\alo te
ldntet nélkül - kis:rolgáltattak Müködésükln>.I ezek a 
gj ógyszertárak a itöbhi gyógyszertál'ak m~ködésére i.s 
iránli.tólag hatottak _A tapasztalatok tehát azt n111tat
ták,. hogJ a gyóg,\szeielosztáSnál1 igen kedvező er~.d
m€nnJel 1nüködnek közre a hatósági kezelésbe vett 
gyóg;szertárak, amelyek minden időben biztosit~ák .~.z 
olyan gyógyszet·ek kiszolgálta.tását', an1elyek csekely .JO~ 

vetlehnezöségÜk folJ tán a mag4ng,\ ógyszertárakban ne· 
hezen szer·ezhetök he 

A jelenleg hatóság·i kezel~shen lévő gjÓg,\szertátak 
között jelentéis szri.1nban vannak olyan gyógyszert.á1·ak, 
amelyeknél a jogosit\ án.)-' tulajdollosa vagy ne1n él, vagy 
annak gy a kor lását ól el van tiltva és a jogos1it\ ány tu
lajdono~ának ne1n ma1·adt oii,van hozzátartozója sem, 
aki a g,y<lg~ szertár ,iogositván) haszonéllezeté~e igén;vt 
tal'thatna .A g-yÓg)szerUí.rak hatósági Jiezeltetese soran 
s:.i::erzett ked \ ező tapasztalatok alapj_án f :Jtoé.tlenül he
lyese:h::'fö és közérdeket jelent dr. Rékay Pál bi~o~t:ági 
tag ur inditványának ol,} nlódon vató tnegvalosttasa, 
i1ogy ezek közül a gyÓfjszeitái·ak küZül - an1elyek~ek 
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\-égleges hatósági kez~léshe vétele egyé_ni jogsér-eJem 
nélkül l'égrehajtható - minden közigazgatási ker~et.. _ 
ben legalább egy-egy gyógyszertár községi keezlesbe 
vétessék. , 

A közsegi kezelésben lévő gyógysrertarak ~~~cs~k 
a dolgoZók g~·ógyszerszükségletének minden k?r~I~e
nyek között töl't.éllő kielégité.sé-t, valamint a ha.tósagnak 
a 1nagángyógysiertárak n1üködésére való befolyá~~ _é~ 
ir·ányitási lehetö~égét blztosi.taná1 hane~ a ko,zs;gi 
gyópszertiárak jövedehne ~ed-ezetül szolgai a _hatosag
nak a g}'ÓgJ.'Szertárak ellenő1zésével é$ a. sz~~ny tJete--. 
gek gyógyszerellátásával kapcsolatos lnadasa1nak eg) 
részéré is„ Ne1ncsak 'a n1al rendkivül magas gyógyszer
árak mellett de ~ hábo-rut megelőző idö·kben is, mindig 
aulyos nehé~séget okozott a Szegénybetegek gyógyszer
ellátásához szükséges fedezet biztositása. Az e célra kL 
vetett adók bevétefeibo'l sohasem lehetett a szükségle
tet fedezni„ A különbözetet a községi háztartás egyéb 
bevételeibó1 kellett fedezni, e céha azonban a községÍI 
háztartás defic1ittnentes legjobb házta.rtási ~v-eiben sem 
lehetett. olyan összegü fedezetet biztositani, hogJ abból 
millden szegénybeteg 'gJógyszezszükséglete a szükséges 
m&tikhen kielég'ithetö lett volna, A fővár·os inai n~g:'" 
arányu ujjáépitési terhei n1ellett a községi házt.artas 
bevételeiből még kevésbhé lehefi a szükséges összeget 
megszeieznli.. A.z adóterhek növelése b,tján s.~m, lehet .a 
háborus sérülé,sek folytán 1negnövekedet.t szukseg}e1: es 
r·endkivül magas gyógyszerárak fedezésére szükséges 
összeget biztositani Az e téren feltnetül~ siükségl;tet 
csak alikor tudjuk klelégitő módon fedezn1i, ha egJreszt 
j,gyekszünk a hatósági gyógysze.Iellátásra. szoruló gyógY
jizetszükségletnek költségeit nagybani beszerzés és sa
ját gyógyszertárakban való szétosztás utján cs~kkente. 
n'i, másrészt pedig ~ hatósági kezelésbe ve~t gyogys~e:
tárakból származó jöv_edehnet a közgyogysz.,erellatas 
terheinek részbeni fedezésére felhasználjuk 

Kerületenként egy gyó·gysrertárnak községi ke1e
Iésbe vételével a székesfőváros terület.én müködő i:isszes 
grógyszertár·aknal{ mintegy ~10 százalélca. ketii.lne csal\ 
kÖzségi keJzelésbe. Ez a szám sei.nmi esetre se1n olyat' 
nagy, hogy alkalmat adna a község'i kezf':Iesbr. vett 
gyógyszet·táraknak arra, hogy 1nonopoH~ztikus helyzetet 
élvezve bU.rokr atizálódjanak. Elegendo 1:ronba11 ez a 
szátn ~hhoz, hogy ezek a gyógyszer tán11k ~·gészség·~s 
versenyben állva a magántulajdonban 1évt'i gyog~szerta 
rakkal, azok miiködésére be.folyást é..'l. ir·ányit{!si leheí-0 
sfget. gyakoroljanak, , , 

Az ljjy módon lf:-Orténő község~sHés a gyógyszerJar
tulajdono~ok érdekeit _sen1miképen :-..~tn sértené, a. má1 
isinertetett 'köz-érdeken felill azonban kétségteOOnül elő
nyére szolgálna ez a gyógyszt»rész alkahnazottak szem_ 
pontjából. 

_<\. jelenleg h3.t.ósági kezelésben :ílló és hatósági ke
zelésben lévő gyógyszeitárall adataiiiak ~sszevetésébői 

is megálla.pitható, hogy a Jtat~sági kezelésh<·n lf:'r(í 
gyógyszert.árak a kellő számu :1l!l~ln.1f\r:3t1dn felül a 
gyógyszerészutánpótlás nevelésére i~ gon~ot for~itanali 
azáltaL hogy lehetőséget nyujtanak gy') ~/';"'.:ereszg~ra
kornokok elhelyezésére jA hatósági kezeliisbe ,.ett 

yógyszertárak a rrideg- üzleti. szempontokon felül 11r;n
~ig fokozottan figyelembe veszik a szociális szemponto
kat s és ezáltal ezekben a. g;rógyszertárakban alkalma
Zottiik érdekei jobban 'bizt-ositva \annak 

A.lkahnazotti sze1npontból a községi kezelésb?vútel 
ellen egyetlen eUenvet€s 'olna felhozható, hog;r a k?z 
alkalmazotti \fizetések lénJ egesen alacsonyabbak, mmt 
a kollektiv szerződés sze1int lfket jelenleg megillető fi-
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zeté~k és igy a község'i kez~lésbe vétellel az al~ial~rna
zottak a jelenleginéP hátrányosabb hel-:zetbe ke:ülnéne~ 
Ezt a kétsfgtelenül indokolt ellenvetest· a szekcsfOva
t'OS olymódon kivánja elháriani, hogy n1lnda~di_g, _ami_g 
a közalkalmazotti és kollekt.iv szerződ~ szer1nfü fi.z_et-e
sek arányositása meg nem történik, a hatósági kez~lesbe 
\ett gyógyszertárak alkalmazottai· to\'ább:ra 'is a lelic.n

.. Ieg élvezett javadalmazást kapnák„ 

A ,jelenleg érvényben lé;vö törvénJes rendelli:ezések 
nem teszik \lehetö\:é a gyógyszertári jogositványoknak 
közületek részére való engedél;rezését, ezért a gyógy
szertár jogositványnak a székesfőváros részkte történő 
engedélyeizése helyett Iker ületenkén egy-egy gJ-Og) szer· 
tárnak állandó jellegü hatósági kezelésbevételét. kell a 
kon:nJányhatóságoknáf kér·elmezrű azzal, hogy, a gyógY
zerészetre vonatkozó jogszabályok tez,;ezetének 1ueg-

s . be "! 1 "t változtatása- során a. ·községi kezeles "e .e re nJ u1 son 
lehetőséget 

A községi kezelésbevenni szándékolt gyÓg) sze1tá
J ak egy \részét a székesfőváros jóformán gyógyszerk.ész
let néJlkül. erősen sérült, vagy teljesen leron1bolt alla
potban vette át és helyezte üzemképes á1Japo1ba, ~ig,-.„ 

hogy a. gyógyszertárak legnagyobb résZ-énél a ~:e.~e-~
fövárost a gyógyszertár irégi jogtulajdonosának oroko
seivel szemben aránylag csekély megváltási összeg ter
heJli. Számitásunk szerint 17 gyógyszert.ár állandó jeI
legü hatósági kezelésbe vételével l;:apcAAlatban kifize
tendő megváltási össZeg kb. l!.200.000 forint„ Ez az 
arán~vlag csekély összegü befe:ktet€s a szegénybetegek 
gyÓ~Jszerellátására fordithat.ó kb 350 OOO for1int évi 
tiszt~ 'övedelmE;t fog erednr:ényezni a sz,ékesföváros 
szán1ára. Vagyis'""a .Hivedelembó1 kb. 4 év alatt a telje>; 
befektet.és amortizálható„ A gyógJ szertárak átvételéhez 
szÜlíséges fedezetet az 1947---48. évi költsé.gvetésben 
kell hlztosi.tani, inert az átvétehe 1947 évi augusztus 
hó ] előtt nem keriil sor. Ezek '.alapján az alábbi hatá-
1·ozti javaslatot. terjesztern elő: 

A közgyülés sziikségesne!k tartja a székesföváro~ 
gyógJ'szerellátásának zavartalan biztosítása érdekében 
a székesfőváros területén müködő gyógyszertá1ak k}). 

10 százafékának állandó jelleggel való :hatósági k.ezeiés
bevételét A hatósági. kezelésbe kerülő gyÓgJ-szertára
kat ugy kell l{Íjelölni, hogy iíltalában minden ·ke1ület
ben legalább egy gyóg;vszertár hatósági kezelésbe ke
l'iitiön lTtasitsa a köigyiilés 3 polgárn1.este1xt, hogy e 
tekintetben felterjesztéssel forduljon a népjóléti mi~ 

iliszter urhoz é-.s kérje 17 ol~-a'n .gyógyszertárnak állán
dó jellegü hatóság'i kezelésbe ad3.sát, am~ly gyógysze1-
táraknak tulajdonosa 1neghaJt és haszonélVezetre .iogo
sif"Ott hoziáta.rto:r,ó.ja sem 1naradt, vagy pedig amelynek 
jogtulajdonosát a jogosit.ványától 111egfosztották \agy 
rumak gyako·rlatától jog-er"Ös birósági. vagy igazolási 
ltélettel eltiltották 

Felterjeszésében kérje fet a polgánnester a népjó
léti miniszter urat arra, hog.r a gyógyszerészetre vo· 
natkozó tör,énjes rendelkezések olyan érteln1ü rneg
változtatásá1a tegJen javaslatot„ affiely lehető\·é teszi 
a gJ'Ógysze1-tári jogositványoknali: a l-;zékesföváros ré· 
szér't" 'aló engedél;yezés~.t. 

i\ közgyülés hz ilyrnódon állandó jellegü hatósági 
kezelésbr kerülö gyógyszertál'ak berendezéséllek és fel
szere]éséneh n1egvált.ásá1a az 1947~48 évi költség\etés 
fiotán x. ft-je-zet l(I\özt-gészségüg~) 'rr din (\iflgye~f'k) 

r·entlkivüli kiadást fog elöi.rányozn'i 
.A köz.gyiilés ezt a határozatot ,jóváha?;~ :Í< ,_·ég:e:tt 

a kormányhatósághoz felterjeszti 

! 

'l 
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„ 
Tudomány es gyakorlat 

Morphinum hydrochloricum előállitása 
Az állandó érdeklődés, ami az ópium, illet

ve annak alkaloidái iránt megnyilvánul, adta 
;ÍZ impu1'zu3t, hogy annak ipari feldolgozását 
kaitiá:rsaimmal megis1nertessem, 

Közöltekben van néhány kü1földi és hazai 
üzemekben szerz.ett sad át tarpasz:talat is, de a 
leirások tömör fogalmazását nálunk kevésbé 
i•innert d1 ], Schwyzer Zürich .. ,Fabrikation 
de1 A lka/oide" e könyvéből vettem át 

ijze111i' eliá1'ás: A kivo·nás 6 cxtrak_toT~bs:n 
tü1 ténik.1 hogv a kivonási v:egztrs·ég 1a_ ·drága ki
inCh1l1ási ;;111v~.gnál n1a.ximá1'isa11 2 ez.relék '.legyen„ 
i'c k'v@ó készülék 400 literes, any~w:a a!umini
um Az oldalak magass1á1o;a 50 cm, hogy kézze1i 
kénye]Jnesen elérihe·ssük a feneket. Az alumini
umbó1 készült szürőfetilék, fifiom szövésü sár
gar•éz drúthiílóval van fedve. Az e0<tr:a:ktiós 
holttér, a szüiőfenék ,,;J:att minél kisebb térfo-, 
gatu lleg:vien Egy a:lumi11ium ·csiö„ mielv h1on7:
csappal van ellátva, köti ös:az;e a kivonókésrzülé
kt't a1 vacuun1 és nyomóed!é11nveL Ennék iürtar
l:alma 320 L és erős fa;Tu aluminiumlemezből 
készült A fedőn. a viz:s,gáJólvuko12 ldvüfl 1man0'-
1n1éter, bi,ztcsitósZoelep, továbbá egy vacuumcsap 
és egy levegő befovafü:shoz valló csau van A r,;_ 
:::zivócső az edP.ny f'pnekBig1 nvulik be; 1az ol1d:Rlán 
srelep van felszeTelve (A vacuumedény olda-
lán) ' 

Egy ki vonó ma0<irnáli.s ada,Qja 80 kg 
A rnennviben szilárd á>uról van szó. a hu.sV'á,gó-· 
késziHéken való feldarabalás után helyezzük 
b' a k;vonókészü1<5klbe. maid ott vizzel elpépe
sitiük Egy 1rnui állás· után az összekötőc~anot 
k;nvitjuk (természetsze1üle:g a szeknet is), 
hogv az oldat lefölvion Arra töl'eked!iünk, 
hogv a kivonókés"Zülékool. akár vacuurn segit-· 
séitével minden aa1Yag vacuumedénybe kerül-
jön 

Az extrnctiosbatteria lehetőlieg kiilön heivi
séo·bEn le:o:ven füláfütva, melyben a hőmérsék[et 
még a hideo: idősz:a.kban se Jegven 25 foknál 
keve•sebb, (L l,,;borntóriumi kisér>Jetek, a kivo
nás h;del!'ben nagyon nehéz ) 

Az oldatok préselt leveo:ő utián való sz3:1-
Jit:J1s1a ·gun1n1ícsö segitség--ével !f:örté11ik, n1érrne.,. 
dio: U2'.V hogy a sorra kerülő e0<trakto1 be~zi
vató-csövére srereliük azt A készülékcfl< ''oij' 
v<i.c:uun1ot igé11yeiJ.nek de n1.Pq i,s ez az eliár§s 
eéliránvos hogy a drága kiinduló a1wao: f<'ldol
vozá«ának üzemi vesttes~g:eit lecsiikkent~ük A 
befeiezett extraiktio ntán, 2 z egész 21wag a 
szüiőurésre kerül (differentiál emelőp1és) 

_A._ v·ázo11t n1e11et szerint. n1apo11ta .fQ"V ~dao· 
késziilhet el A fovábbi foldogzO'L:áshoz a kivont 
Jno·ot egi; magasan fekvő 300 l ürta1'talmu 
crnr• !dén' be nyon1atjuk, ahol éjjelen át üle-

pedni hagyjuk Má1S'nap re:ggel a feltisztu11t sö
tét lugot, egy email 300 L üitartalmu dup]iká
torba szivattyuk le, a netáni üledéket · vissza
öntjük az éxtralotor ba 

A'z igy nyert oldat elegendő töménységü, 
hogy a mo1fin és kodein vegyű1etei1t clüorcal, 
cirnrnrna1 direkt Gregory-sóvá' alakithasouk átt .. 
(Morphin- és codein-chlorhydrrátok kebtős so.ia.) 

A kivonási mód mellett is kell hőt alka1I
mazni, de csak lényegesen keves,eibb ideig, mi
vel a chlorcakiummal tfü1ténő kiiválaS'ztásrtál 
az oldatot melegiteni kell A duplikátor tartal
rná,t 60-65 fokra me[egitj ük, azután 8 kg, ol
vasztott (vízmentes) chlo•rcaJJciumnak 8-10 l, 
fonó vizben készült oldatával e!egyitiük, fake
verővel á't'keverjük és ,azutám a duplikátor tar
talmát hirtefon 20 fokra hütjük le. A fatetőve:I 
!letakart anyagot két napig ülepedni hagyjuk. 
után:a a tiszta oldatot lei!zirvatjuk, a leülepedett 
csapadékc:t 1kőagyagiszürőn [eszürjük és vi:z,vel 
addig mossulk, mig al'.ka~O'idanyomok Sem mu
tatha1ók ki. utána elvetjük 

Az 12g1,es;tett lugokat és mosóvizeket 40 L
re pároljuk be, lehetőleg magas vacuumnál 
(3011){11 ) és maximális 50 fokos hőmérl'ékletnél. 
emailedénybe, A Gregory-só ugy viselkedilk, 
i11int eg~r 8 nor ga111:íkus S·aiVnarr\: sója A'l, a:norga ~ 
nikus s·avak .sói nagyon érzékenyek m;nden 
fémmel. kivéve a nemesfémeket, s igy a rno·r
fin és kode;n egés•z feldol~ozása alatt. csak 
email, agyag va;gy üvegedényekkel <lolgozha~ 
tunk , 

Az email vacuumfőz,ő.~készül:ék vizfürdővel 
melegithető, tehát a vizfürdőben a gőzkigyó 
egyszer:Ü, hogy a Vízfürdőt ne ]ieheESen tulhe
vifteni. Hőmérséklet soha 60 foküh t u 1 n e 
e m e 1 k e d j é k. az oldat hőfoka 50 
fok A ibepárlást ]egfö11iebb 100 lit:er ol
dattal kezdjük, erős1rn1 habzik, mig egy biz0-
nyo1s koncentrációt el nem ér (a sz;e!leppel tör
ténő oneráM.:>t itt elhagyjuk) Ekkor az elpárolt 
viz arányában uj oldatot s:zivatunk be, A szele
pet már nem müiködtetjük, hogy egy folyama
tos rnüveldtel a teljes vacuumot kilrasznál-has
suk A vakuumdesztiHatiónál 80 kg alapanvag 
oldatait 3-4 óra alatt 40 Jiteme sürith~tjük be 

Az email vacuumbesül'itő sisakján lévő sár
garéz csapon gummicső s·egitségével szivatjuk 
be a bepárlandó oldaiot. ToV"áibbá vacuummé
rővel vannak felszerelve a nézőüveg mellett és 
sárga> ézszelepp.ei, melyen át levegőt fuvatunk be 
az esetben, ha erős habképződés folytán a folya
dék tulfutásánal' _veszélye kisélt. - Vacuu
mot kis 10taciósszivattymal állitjuk elő. Ugy a 
Risak 111i11t az ös>zeköt&sövek emailirnzott ön
töttvasból ké.sz!nek. 

. A Gregory-só kristályositá~a a; 40 liter szL 
1 upsüriiségü oLdatból, két nap alatt· niegfor•té- · 
nik A kr istá!lyok szétvál,asztása az .artyalugtóÍ 
centrifugával is eszközöHiető, Ez esetben ma. 
gas fordu]atszáJm szükséges, a -centrifuga ko
Úaia 1 m átmérőjü ebonitiból }egy,en, a köp.eny 
hon1cgén ólniozva, a leere:sztőcs'ő agyagból ''agy 
Ezüstből, Feltétleniil kerülni kell a va.sat vagy 
rezet, sőt a-z óloni c?s aiumi:iiu,1ri ~s ká1- as., . A 
centrifugálás után nyert knstalyhsztet, keb~
ben jéghideg vizzel kimossuk, a má,scdü' moso
viz legfeljebb. .. sárga, de ne barna legyen, ez 
utóbbi ésefüen ujból mosni keH 

Az egvesi\!ett lugot és mosóvizet, egy ujabb 
kristályosiláshoz besürrtjük A morfium és ko
dein szétválasz.tá:s91, tehát az első amoniákkal 
tönténő levá!a>ztása egy nyitott emaildupUká
t1011b211 forténik, melybe11 egy emailkeveröszer
kezet van fe1szerelve, mely percenként 45 for
dulatot végez Ajánlat<Ys egys,we1.r:e 25-30 kg 
fe!Ldolg.oziása. . 

A morfium bázisok ~eszürése és dcstillált 
,,izzel való kimosása lkőa'gy<J;gszürőn töiténilk, a 
nedves morfiumbázisnak oldáJsa tiszta, fémmen.
tes sósavban, továbbá fémmentes aktiv szénnel 
történő széntelE"nitfae, a forró oldat szürfae és 
a hydrochlorid kilkri:stályositása a. kiistályo1si
lh készüléloben tötbénik A készilllek 100~150 
1 fütartalmu Aluminiumbó! !készül. vis»zafolyó 
hütővel ö•;;szeköfött gőzzel' ( dup!ilkator vagy 
gőzcső) várt készmék. A nyersanyag oldása 
egyszerü feladat, annál több nehézséget okoz a 
forró oldat szürése, A fenti készfüéket leeresz,_ 
tőcsappal 13zerelj ük fel:,, mely gő:>Jzel füibh'ető 
szür ővell van ösz·aköttetéshen . 

Az emailedényekben kikri:stály<YEntott anya
cot, ha poritjuk. porcellru~1 _goly~sm'.11,omban esz
közöljük, vagy egy sp1"c1a[11s kes·zuM,et alkaL 
mazunk a kockák előállitá;sához 

Diacetilmorfin előál!itása 300 ]. ürtartal
nm e~1aiJiretortában történik. aJ hütő agyagból 
készül. a retorta kifolyúj á'l'al össze van cemen
tezve 'E1zen készülék lehet tiszta a!uminium
ból is, 

A természetes codein izolálá!sá:hoz, a fen
tebb leirt vacuumbesüritő késztil'ék alkalmaz
ható, a gőzfürdőn melegitett agyagedényekben 
a tiszita nátronlugga! történő te!itéskor a kelet
kező arnoniákgőzök ven'tfü]átióval való eltávoli
tása szükséges Az :myag feldolgozásánál al
kalma"Zo'tt extrnctióskészülék ikőagyagból készül 
és taifunkeverővel van felszer1e[rve A keverő 
250 fordulatszámu legyen percenként P.. kivo
nóolda.t chloroform 

A munkálatok további fcldolgozásilfle, iJ1 
elvégzéséhez az email reakciós készülék szük
séges, melynek üitart.a1ma 30 l és inkább két
három ilyen készülékkel dolgozzunk mert a 
nagy készül@ke]rjben nagyon nehéz •az nlacsony 
hőmérsékletekre való Jehütés. A keverőszerke
mt 150 fordulatszárnu Melegithető és hüthetö 
!:ell, hogy legyell, il!el w kettős csőkigyóval k
gyen felsz-e1 elve, 

Dio11in, he1oin, stiptici1i telőállitása, !ab01'a-
tóriumi munka, 

Vaselin. flav. Hung , kg 8 Ss Ft 
btto 20 kg, netto 17 kg hordoban 15&20 11 

__netto 50 kg falemezhordóban 460 - „ 
netto 100 kg fro·fro 890 

ADELAN kitünó lcnolinpót'Íó kg 35 40 •• 
netto 10 kg hordóbdn 363 -
br 20 kg (net 17) hordóban fro-fro 617„ - " 

Fotmaldéhyd. solut, 4001 0 kg 7 50 ,, 
5 kg demizsonban 49 - " 

10 kg ' ' 96 - " 
Oleum foeniculi 1 a inCl:i-,üveg 100 gr 72 ·-· n 

Oleum anisi , 
Oleum Lavandulae verum 

250 gr 179. - JI 

100 9' 72 -
„100 9' 79 -

Decemberi szállitásra előjegyezhető-; 
Aether.depur Ph H IV kg 98.- , 

2 3 5 7 kg 
személyesen demizsonnal ~204 358 - 710„ - ·Ft 
kannával vo:suton fro .. fro 420„- 770 - Ft 

Szóllitás az összegnek a 32 691 szómu csekkszámlára 
való beküldése- után, vagy utánvéttel 

D R. L 1 G E T 1 G É Z A 
gyógyáru- és vegyszernagykereskedő 

Suclapest, IX., Tompa-u 12„ l.: 135-041 

Az ó1Ji111nalkaloidá)c 11'/ szcdvála~zl~si'. el 1ú -
1Yísa..: 1 kg. ópiu'n1ot a korábbi gyartia1s~ elJ~
rással vizzel exhahálunk. A befojezelt lnvonas 
után 1 kg .. ópiumból, 2.5- --3 liter oldatot ka
punk Ezt 48 órán át 0-2 fok hőméséklden 
hütjük. miáltal az . edény feneké;e. Jelent_os 
mennyiségü ibO'lyás iekete gyanta \ichk, le, c,e!-
tal<\n a hütést O foknáil alacsonyabb home1 sek
letnél eszközölni. 111ert azáltal 11en1csupá11 
gyanta„ ill.. több gya,nta, 11an~'.n1 jég is ~\.i;·álik. 
A tiszta oldatot sz-ürés nélkul a gyantarol l.e
öntjük. Ezután kéiti'zbe"1 á 2 ccrn Jegh1deg v1z
z1el a félsÜ1 ü gyantát kimossuk, miáltal alka
licdanyomok még kioldódnak, de gyanta nem 

A gyantá!kréil leörntött oldatot a n1osóüzck
kd összeöntjük és utána vizzel add•g h1g1t3uk. 
n1ig egy to\ráJbbi \-iz hozz:á1aidáisa után a kFvonat 
szür letében csapadékot, ill. zavarodást nern 
o1{oz. Ha a szürt próbawiz. hozz.áadása után is 
egy, éjjelen át tiszta maradt, 5 gr,, sz:~nport 
ad:unk hnzzá, s fél órai k·e\ierés ntá11 l~n1et e~y 
éjjelen át állni hagyjuk A zava.rosodas ~ ma
sodik éjjden a szénnel együtt leulepszrk es 1gy 
n1)ásnap reggel deka:.1tá18Js és :?'zürés után egy 
meglehetősen 'tiszta kivonatot kapunk Az _ol
dat már két napig keli hogy álljon, mert 1gy 
teljesen tiszta és · jól szürlrntő kivonatot ka-
punk _ . 

A tiszta 'ki\·o·nat több ó1a1 energikus keze
léssel n1elv 12 Er zinknc1 és ]0 gr jégecettel 
törté1;ik t~vább. der ithétő 48 órai ál}as után 
az ezidő alatt összeállitati: zavarcsodas szüt
hc töve -válik s i g y e l t á v o l i t h a to 
~ zh11qJOl és jégecettel '<tló tiszLit[1st :;-_ég e;;:ry 
.izLen el\;égezzlik de csal: '0 .gr an\'::t}tgal lTial)h 
két napi úllá3~ után n1egs.zü.t jüi1\ _:\z igy n;ye1 t 

szü1let, n1ég hosz,u állás t1Lán sen1 felhősödll: 

1 

,.'1 l 1 



„„„„„ ...... ----------~~~-

még viz torvábbi hozzá,adása után sem, továbbá 
az oldatból kivett prób:5"1ak r'ázásakor keletke
zett habja awnnal eltünik, ami bizonyíték, 
hogy a folyad€1k gyakorlatilag gyantament"s 
A ,szétválasztáshoz a fent vázolt előtisztitás 
elegendő. 

Hidegen 2 szám~élws ··· a:;:nn;:oni"&koMatot 
adunk hozzá mindaddig mig az első gyanta-
csapadék nem mutatkozik. Az oldat Jalkmusra 
neutrá1is vag1Y inkább egész gyengén sa:vanyu 
Ha az amoniákoldaitot elég lassan csepegj::etjük 
hozzá. az. esetben eni11él az •e1ső kicsaprásn1á[:, 
melyhez 'cca .. 150 ccm. 2 szávalekoS arnoniák
ddat szülkséges, csupán ·!ll tisztátl1a1nságok vál
nak ki, s c'"k nyomomban alkaloidák Ha egy 
éijplen át állni hagyjuk, másnap tisztán svür
)1€,tő 

Az igy nve1't tiszta ok!atbfrl hidlegen 6 s1zál
'"léko'3 arnon1ao1dattal: választjuk le arz a;Jlkaloi
dák'1!t. Indikátorral való viz.sgálat i1tt teljesen 
kizá1t; mindaddig kell amoniákoh1atot hoz7-!Í.
adni mig egy kirveJtt S'zürt próbával., tovtii1bbi 
alkaloida me1myisé'g nem válilk kL Ezen müve
:ethez 200-250 ccm. amoniák szük&ég-e1s 'Á le
válas,ztás befejezése után 3 napi1g nviiva 'Mini 
hagyjuk. majd a c.sapadiékot leszürjük éS h1deg 
vb•;zel utána mossuk mindaddig, mig ,a 11erfo~yó 
viz nem lesz szintelen,: A csap&cliék tisztá11lan
ságok mellett főmennyis1ég-ébe11 morfiumot tar .. 
taITmaz, t01váJbbá narikotint és paip:werint (<A}, 

A mosóvbekkel egyiesitett anvrulugot •(A} 
föbbizben Uscta bEmzollal eXJtrahá~juk Ez eset
ben mechanikus ke1Verövel is keveriük, de csak 
!a~san, rr"ert ~ benzollal! történő iá7.-0gatással 
o'y emuITsiók keletkeznek melyek szét nem vá
krszthatók Még a keverővel tö1ténő keveréssel 
is a rétegek'et éjjelen át a teljes elkülönödéSig 
állni hagyjuk Az első :JYe:ruzol~al történő lkirvonás
kor a vizes réteg<ben •zavarodiást V€szünk ész
re, mely annál er ős<Jhb mlll'é! ke'éeSebb ideig 
liavvtuk á)ln1i, ar, an1moniiákos csau'tdékot (A), 
mielőtt leszivattuk E vi'zeJS oldatbó1 ,a zavaro
sodást leülen,OO.és után szürjük ki és vizzel 
ubí,na mossuk Eq, fömennyi&éJl:ben morfiumi:>ól 
á!ll meJl.ette még narlrntint és papaverint i1s 
tartalmaz, Ez't az A-:vaJ egyesi,tjük A bemol
oldatban suspendált szennyező anyagokat, nie
\y„k awnban a1!rn!l<Yidát nem fantalmaznll!k a 
b 0 nzol o[dat szürése után elvetjük A ílYenzol
oldat csak akkor szür'hető, ha a•z utolsó vi~es
r éteg is haoszabb á!lás után e1 lett távoliitva 

A benzollal történő kivonást folytatjuk, 
mindadd;g, mig az valamit is kiold., Az egyesi
tett henzolkivonatokról az oldósre1't ledesztil
láilijuk A desz'tillátiós marodék ta rüdmazza a 
codeint és a füebaint (B) Ha a benwl ],evá
lasztott vizes oldatokból már nem old ki sem
mit. akkor em gyengén l'akmuszra savanyu reallc 
tióig hig ecetsavval elegyitjük és aetherrel 
falytakjuk a kivoná.st. ezáltal megkapjuk a nar
ceint (Lehetséges azonban az is, hogy ac op1-
nmkivonatnak úrukpor és. eeets;w:val történt 
derít-ésénél. a nmxein kiválik) 

'\z óp:n111 viz-es ki·vonása ut~~1 \·~ssr.an1ara-

dó részt 3 1. ecetsa,vval vonjuk ki, Az így nyert, 
meg<lE!hc<tösen koncentrált ecetsavas olcla:tból · a 
benne!évő alkaloidá;kat 6 sz;ii:zalékos amoniák
o1dattal vála'Szt.iuk 1e Szfüés és kimosá1s után, 
a világosbarna S'zinü csapadék tartahn'1:ZzaJ a 
1rarkotin és papaverin második, még je[entős 
részl<>tét ( C). - A szüredélkből esetleg ecet
savval ,egz;]{özölt \ólavanyitág és kiéterezés után 
még narneint nyerhetünk ( H1bás lenne, ha1 ar, 
óp'um viszamaradó részének savanyu extrallá
lásakor a papaNerin-n1ennyiség kiterme!lésére 
az ecetsavat •3ósavval helyettesitenők, mivel az. 
utóbbi az alkaloidák m<Jl}ett még jelentős meny
nyiségü szines gyantát is kioföa1ra„ ami az all
kaloidá;k tisztitását i1<en me:gnllhezitené 

Az A- és C-vel jelö1t kivonato;k további fel
dolgoro1s•a: A.t tiszta benzollal 60 fokon kivon
juk, mindaddig, mig bánnit is kiolld.. (Azután · 
l'eJhet mé.<t !hideg acetornml i:s kis<lbb mennyisé
o:ü tis,ztátlansáJl:ot kioldani ) A C-t tiszta forró 
benzo11ban oldjulk, az oldaitot szür.iük, s HZ "Jgye
sitett benzolkivonatokat [edesztíJ[á!juk és kris
tá!yositjuk .A és C lbenrzolkivonat ill. oldat 
együtt kristály01sitható. 'lrtt krisiá1yosodik ki a 
narkotin és pap1a1Verin A leszürt és benzollal 
uána mos.ott krifitályok ll!nyalugját számzta 
benároljnk, s az i.gy nyert szárnz marad1ékot 5 
S'Záz:JJfökos ec<Jtsarvval kivonjuk é!S az olidatot 
megszüriük, A szürön viss7.amarndó rés-z elvet
hető Az ece,t,favas viZles oldatot 1 fö án keresz
tül O 5 rr. fémm~nteis szénporral melegen ke-. 
zeljük uiból szür iük és belőle 6 százalékdS 
emoni:ikol•c1atta! hidegen leválawtjulk atz alka
loidahézisokat melveket szári'tás után még 
egyszer ti "ztai benzolból átkiistályosibunk 

A 1 aikotin és P'8nJa>verin meg1t'ntitotJI: és 
egyesített mennyiség<éből <Jlőször a narkotinsa
vat választiuk Jie Egy 4 literes vá1asmótölcsét
lc·en 1 Jite:r benzolban oldliuk. Az ol.diatot 200 
ccm alkoho.Jos lkálifüg.gwl (1 ccm - 0. 15 gr 
KOH) e1'egvitiük Félórai á[[ás után háromil'Jben 
1.7 1 3 száza~éllrns nátronlugg2!1 kiráczzuk és ~ 
vizes kivonatokat másik választótöks,fr1Ye fo!l'.
iuk fel Az egyesitett viz,es kivona.tokat kétirir 
ben á 1 OOO ccm kloroformmal extrnM/ljuk, s 
a két kloroformos kiv011ato:t fffiT'etessziik A vi
zes kivonatot meutmlizál'.iuk egy 25--30 liter 
ü1taJ1i:almu email dunlikátorban. tiszta ~ósav
val. 15 liter desztiHált viz,el féilúgitjuk és 600 
ccm. 30 százalékos Eósavat 'ai<l.unk hozzá. 80-
90 fokon 20 nercig melegitiüik, :s ufüna az0nnal 
Jehütiiik szóclávaJ a narlrntint leválasztiuk éil 
alkoholból vagy acetanból átkris1tá!yositjuk 

llllllllllllllll!lllllilllllllllllllllll!llllllllllllllll!llllllll!llllllll!llllllllllllllll!llllllll!llll 

HIRDETőINK S.Z!VES FIGYELMÉBE! Hirdetési 
d1jai11k 1947 ianuár hó 1-től' a köv.Ettkez·őik: 

A bo1 itclt t•lső és utolsó oldalán, hasábszéle~;oégben 
1 1nn1 Z.50 fo1 int 

_A._ bo1 iték belső részén has.á.hsz-él~ségben 
1 rrnnl 2 - forint 

A lapban lé\·Ő hirdt,Uések ha.~ábszéii~égben 
l n1m 1 50 fo1int 

i\_p1óhirdetés ](•gfelje]Jb ~ sorig 25- fo1int 

A gombaszakéttői tanfolyam 
a gyakorló gyógyszerész szemszögéből 

No\'emberben fejezOdött be az Országos Kémiai 

fntézetben az ~la,rrnil gombaszakértői- és go1nbaÍs1nerői 
tanfolyam. Nag,y meglepetéssel vettem é:;zre1 hogy a 

tanfolyam hallgatói között még egy 1gyógyszerész volt. 

Valószinünek tartom, hogy a gyÓgyszerész~társad3;lOn1 

nen1 tudott a tanfolyamról, wagy ha tudott is, néini lát
ta meg azt az előn;rlt, melyet a tanfolyam elvégT.ése je

lent. 

Készül ugyanis egy gombarendelet, mely szerint 

~ r'Ö\-iden ugy mondhatnám - csak ~ gomba fogyasz:. 

tóinak nem. kell tanfolya1not végezniök. Másrészt meg 

kell ismernünk ~oka~::, a lehetőségeket, n1elyeket a teI

n1észet ingy~ tár elénk,: fel kell szednünk a sok gon1..

bát, 'Illlel t eZ pemcsak népélehnezési szempontból sz.ük

ges és fontos, hane1n nemzetgazdaságilag is„ A háboru 

vlötti években jeleUl~rŐs valutame~yiséget tett ki gom-· 
baexpo~tunk . ' 

Gondoljunk arra is, nem !elent-e ujabb kereseti 
forrást~ ha a növénytani ismefetekkel rendelkező gyógy
szerészt bekapcsolják a \hwt1~ági gomba.-ellenőr:r.ésbe. 
A gon1baszaké-rtői vizsgával' rendelkező gyógys:r...erész 
gombaisnwrői tanfol~ramot tar.that s ezért 1óradijat kap 
A tisziliorvosoknak (ujabhan gon1baismeretet is }{ell ta
nulniok) 'viszont van Bok iuás dolguk is,. át-engednék ezt 
a ténykedést szivesen nekünk 

Nem szeretnék boszabb ismertetésbe kezdeni, csu

pán a ,tanfolyam tár·gyait sor 010111 fel az előadók nevé

vel, hogy fogalmat lehessen alkotni a tanfolyant széles 

körü tanahyagáról 

Benedek: tlelmiSzerr·endészet 
\\7 anka: Élelmiszerismeret. 
Gálfy: Sejttan, szövettlln, alaktan. 
Bohus: Rendszertan 
Bohus: Gyüjt.é;s, prepar·álás, szakirodafun1„ 
Kajdacsi: \A gombák kémiája 
Kajdacsi: A gon1bák mé1eganyagai. 
Rácz: Gombamér gezésel<, 
Kárpáti: Élettan 
Ká1·páti: Éritlékesités és kereS:kedel-em„ 
Kajdacsi: Fillikai isn1eretek: (mikroszkóp). 
Kajdacsi: Go1nbás ételek íkészitése 
VaS: Konzerválás, ipari feh_lolgozás, 
Makó: 1\1.est.erséges t.enyésztés 
Kahn'ár: Gombais1neret. 
Kalmár·: l\leghatározási 'ttmódszerek. 
Gyakorlwti tá1gya.k: Ha.tározás. gyüjtés, spóra

iiz-emi és muzeunú vizsgálat, piacellenörzés~ 
lárogatás. 

A legfontosab tárgy a go.mbaismeret és gomba

ha.tároi,ás„ A gombákat részben veti!'~ve részben prepa

tálva n1utatják be„ K_ülönösen érdeke~ volt a gon1iba

mérgezésékró1 szóló előadás, mert it~ tudtam meg pi 

azt, hog} sokszor nen1 go.,nban1érge'Lésről van szó, ha
nem gyo1norrontásról.. lJ.gyanis a gombák közül; van

nak nehezebben em~zthető fajok s ebbiíi, ha sokat fo

gyaszt val~ki1 megterheli a gyonuárt es szabályos gyo

moirontása lesz, visz~nt a gombára Sl·anakszik, s azt 
mondja 1nérgezőnek. Az is okozhat gastrointest:inalh:; 

l~üneteket, hogy a gomba niint fehérje anyag a szári

táskor bomlást szenved A mérges gon1bát az ehető 

gombától csakis felis1nerés, illetve hel)'f.S meghÍl.tározás 

alapján tudjuk n1egkülönbözitetni1 mert az ezüstkam1.Ias 

és elszineződéses reakciót elsőrendü ehető fajok is ad

ják 'Vagy például a világi tó töl'csér gon1ba hányást 

okoz, ha azonban főzié#' elöil-11 leforrázzuk és a levet el

öntjük, már ehetővé l'álik A háztartásokban 5-·6 g.orr1-

bás ételt készLteneik el, a tanfolya!Ilon 30 különfé.le el

készit.ési módot ismertettek 
A tanfol)an1 négy hétig tart délután 4-8-ig, va

sárnap délelőtt pedig kirándulásokat vezetnek ~ budai 

hegyekbe órasz'ámban a gombais1neret vezet, a többi 

tár gy 1--2 órás, 
A tanfolyam hosszusága, nagy terjedeln1e, s ax a 

tény, hogy egyedül a :gombaismeret nem sajátitható el 

"magánuton", sokakat visszret:art a tanfolyrun elvégzé

sétől. Ezért a tanfolyam vezetőjével beszélgettein a1-

ról, hogy gyógyszerésmk részére, akik a ,tárgyak egy 
ré~zét már ~smetik, egy rövidebb összefoglaló tanfo 

lyam tartására volna-e lehetőség akár· vidéken is Azt a 

választ kaptam, minden lehetséges • .az egész l'aj unk 

mulik, 
A tanfolJan1 elvégzése után látogatási-bizonyit .. 

ván~rt ad az 0 1rszágos Kémiai Intézet. \Egy év rnulva 
pedig, ho~") legyen idő az isn1eretek elsajátitására .és 

gyakodására
1 

vizsgát kell tennünk, ennek alapján ?.lla-

1nl gombaszakértői oklevelet adnak„ 
Áté1ezve i;lz)t a nagy felelösséget, an;dt hh. 100 

ehető gombafaj 1Jarlagon (hagyása jelent., re1uéle1111 lehe

tőséget és módot fogu~k találni arra, hog~ a gyógysze

r·észek r·észére megindulhasson ilyen szaktanfolyam 
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Gyógyszertermelés, ellenőrzés, ldsérletezés 
az USl·ban és Kanadában 

(Seszáraoló egy csehszlovák llizoltság tapasztalatairól) 
E cikket, melyet M He1old mérnök irt, Sache1, 
,Pál gyógyszei,ész kartársunk bocsá1totta „A 
Gyógyszerész" iendelik,eziésé1e 1---- a ,,Csop1s 
OesJ<ého Lerkrnictva", · csehs'zloválk gyógyszs-
1 ész-f o'l.yó11 at főszierikeSzJt!őjén-ek_ eng·ed·~ty~v,2L 
Sacher kartársunk külö1niben 111ostai.~aba11 jö~L-i: 
viss;ia prágai utjá1:ol, ahol i11egl.;;_ez·dte a 1::.:1gl;,:o-· 
n1ü·lyabb kapcsolat k1ép1tés~'t. a rpagyar és c.:>el1-
s·z,lová.k gyógyszerészet között ~nneK első, ben
nünket tegkozelebbrő] éiintő eredménye, hogy'. 
a. fent ,e'I11l'itett cse11sz1ovák szaklap és „A 
Gyógy.szerész" átvel1etik eigy1nás tudon1aa1yos, 
gaZdas.ági és sz.uciális \;onatkozásu :;ik1k:eit. Köz-
1e.1rnényün.k a cikknek S'Ztecn1e1vé'nse1t tar•t,aJn1az_. 
rn, folytatásM követl<ező lapszámunkban kö
zöljük 

E jelentés magá,bau fogl1a,l1ja a Kaníldá· 
ban és az Egyersült Alla;mokoan tö1tént tanul
mányuton felvett kimutatásokat. A j,elentés a 
következő pontokat taita]maz1za: 

L A penicillin &s további antibiotikumnak 
előállitás1a, elh311őrliése és kis·é1letezése az:o1n 
gondolat tekintetbevételével, hogy penic1hmt 
cs,ehsz.ovákiában á~litanak majd elŐ 

2, Az Egyesült Allamou{ gyáraiban ké<züh1 
gyógyszer és vegyi teimékek termelésének ta
nul111ánynz.á.sa. 

3„ Kisé1l1etezés és clJ1enőrző ipari intéz111é
n:y ek, ugy a·z á!larnia:k, mint a ffüsrkoü1i:ak ta-, 
nulmányozás•a, 

4, Jelerttés az aktuális tudományi és tech
nikai ké1déserkről, a 110 ame1ikai V1egyi táisa: 
ságról és 4 Chli•cfüg'Ói Nen1z.eitlközi Vegy észet1 
kiAl~1tá~ról. 

5. Jelentés a szakiwdalonn óJ, 
Az utazás célja volt: 
a) A gyártás lmmlmányozása és a. Con

naught Laboiatories to1onto1 egyekm pemcillm 
állcmásainark megtekintése, ahol a háboru ta,rb
ma alatt az Egye.sült Allamok és Kanada vegye
szdi és mirkrobiologiai tapasztal1a:tai rközponto_ 
sultak 

b) Tanulmán~ ozni az Egyesillt A!Jamork ve
gyi··gyógy:sz.er észeti ágail1 a tiern1elés· sze1ve;zé
stt és kísérletezését összeköttetést szerezni aJ 
Ludományos ipari ·és főiskolai dolgozókrkaL, a 
technikai appa1·átusokon müködő szállit,111ányo
zási cég·ekkel, a tudományos !aboiatóriumi appa_ 
t átnsü'krkal és a könyvi, valamint időszaki irn
dalom besz,erzése 

Mint ismeretes, farmaceutirkus iparnnk ke
l etében és némely főiskolai intézétekben az an
tibiotirkmn, dc különösen a penicillin p10blémáJin 
már a háboru ta1 tama olartt is dolgoztak Ezen 

iaboratoriunli kisér~etezési mun~IB, n11ely ·hagy 
költséoael járt különösen a gyógyszePészet.t 

b~ ' ' ' f '] t ipai áltaí, mint tisztán tudomanyos .'e ada , a 
gyo1 s és célszerü kihasználás ig:énye r:élkü'.,,lüt 
lefolytatva,, Kiemelkedett azzal, hogy az 1:00"a~10 
1_TJÓdo.zakai és a kérdés,::.:s mik100'1 gan1i11mus ter- · 
111elése rki lett do]goz1va Kidcfögozi'urk továbbá kü
lönböző módozatokat ana nézve is, hegy a lkui· . 
tbv aciós inediu1n.c!kbé1l hasz11cis anyagokat n,yer
jenek, Továbbá arwa;gork megtiszt}tá~a, dy fok:, 
tian, hogy azolkat az a~Jatokon ,~10 rkls~r)1deves1 
célckra 1elhasználhas·s·alk ,A haboru nefeJezte 
előtt az ilyen penicillin t:ypusu anyagokat meg~ 
fel1elő n1e11nyíségben gyáPtctták, U'gy, 11ngy a 
vegyi és biol.ogikus kis,ér!ebezése1n kivül rkl~nikai 
Kisér ]eterket is lehetett vegeznr,, A tudomanyos 
'Oé1e11 való fi,gyelemremélitó sikerellien kívill el
él ték, hogy owosainknark egy lbi,zonyos létszálma 
még a háborn bef<ü~z~e előtt. megi,;me:te azt az 
anyagot, amely a kesobb1 ido:k fOll;vwman a,z, an
golszászok által gyá1tott l<ész1tményekfoel i:r~k
t rkusan is azonosnak tmutatkoz:ott Ez:t kesc>bb 
az Umrn-szervezet segi1t~ég'éyel megkaptuk Az 
irodalon1 is, an1eiy·et núndanhyi,an csarK ~ h!áibQ," 
1 u befejez.téve! rkaptunlk rkézhe71, cilyan c1l<kerke1c 
tartalmazott am~lyek nagy mért<'!kib<;n ±e:dték 
az ezen munfoánkban nye1t tapasztailrutainkat 

Kezd'E~ltől fogva: vi!ágl)S volt előttümik, hogy " 
háboru befej1ezé1se után a tulságosan korlatolt 
technikai l,fl~ető»égerk meiill€'tt saját 1eszrközeirlilk
bfö. nem leszünk képesek az otthom piac reueze: 
sére szolgáló elegendő mennyiségü pemc1Jhnt 
gyártani. , 

Ezen helyzé:t megter>emtésére az UNRRA
sze1 vezet segiitség ffi uji'áépités kevetében feil
a j ánlo.tta nekünk ajándékként a1 termelési appa
rátust. amely Csehszlo;vcárkia rés~ére lrihe~~é 
tenné elegendő ;m.ennyiségü pe1111cillin gywfas>lit 
és három expoi tői nek rkikThldését Ka•n2Jdába és az 
Egyesült ÁlhJn:nokföa e ké1éléssk tianulmámyozás~
ta. A penicilihn termelfa'B az AJlliam1 Gyógymté
z,etnek az Allamosi<to,tt Iparral való együttmu
köd&se rkeietében történne Az UNRRA-ösz 
tiöndij részéne a tudósokat 2! miJmibológiáJból, a 
vagyészetből és a gépgyáiakból jelöl1térk ki' 
(docens Dr. I Málcrk, Ing, M. Herol.d, ln~. 
Z, Kabátek), rkik a penióllfa1 előállítási módJa
nak pwblémmját mirklcibic1logíai, vegyi és gyá.r- · 
)Uáisí O'ldalá1ól tanulmányozták Az EgyesüJ.t 
AHamokban és Kanadmban az iiáetérkes helyek
kel az egész apparátus megrnndelésére, 1a nyerS
an~ agok eiső gyártásának bizto'<Ítására vonat
kozó feltételeket dolgoztak ki, 

A CsehSz!ovákiába behozandó fo1szereJés 
cswk ohan nagy lenne, hogy ·kizá1o]ag a Cseh
sz1n\1~kla i észér·e szükséges n1e11nyiséget f'ede.z-. 
ze Gyá1tása *m kiviteli, sem pedig korilmr-
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r enáí.h,; célokat nem ~ro]g:á,füalt, Azon appar á., 
tus mintája S7"2rint. készfü111éli e], ~mellyd a 
Connaught Labor ato1ies To.rontoban dolgozik 

* 
A penicillin synthem.se 

. A penicHLlin ~ syrnthezisén már né.hány év 
o ta dolgoznak A há;boru után Angh2! és Ame-, 
lika közösen tettek kisérletelmt a Medícal Re-
5ear'ch Council, London és Committee on Medi· 
cal Research W !l!sh:ington veretése a;latt. Ezen 
munka ismét a példás csop01rtJos együttmunlkállko
dást bizonyítja Az eredményt már az 1945, év 
végén Naturen 156 766 alatt közzétetiték Er-
11e-:on,atrko7;6!ag már ez éV1ben J, Rosicky, a Ve
g',Yr-tarsasagban referált Amint ismeretes 
megá!lapitást noce:t az a tény, hogy a: .Penicil~ 
ll? nem egy egy;seges anyag, hanem legaláil:Jb 
megy anyagnak fö;szetétele, amreily,,iket Amer i
kárban blltükrkel, Ang'liáiban pedig római s21á,.. 
morkkaJ, jeileznek. 

Ez~ m~nkálkról megáilliap·itha:~járk, hogy 
egy telJes knsúályos formáju anyago,t nyer
tünk„ amely a penicillin :s:oódás G sö,j ával rngy 
vegyi, mmt therapeutikus in vi'brn és ín vivo 
hatásával teljesen ,az,anos .AJzollll!an a tagatJ.c 
hat;itlan rkitünő tudományos e11edmény ellenére 
is, a pemc1'11m synthetikus előáJ!itásia mind'8n 
praktirkns eredmény nélkül mm2!dt ' 

A peniciJlirn synthesioonek kisérle~ezésiével 
Angliában és Ame1ikában majdnem az összes 
ismert ipari vá,llafa.tok és egyetemeik rkirsér Jeti 
állomásai foglaJkont!tk Többek között Angliá
ban Sn Robert Robi1,nson teamjia, Anterirká:ban 
Du V1gneaud prnfieisszor teamja, Cornelban a<1 
egyetemek és Dr. Hans C[ank Ccuiege of Phy
s;cians, Columbia egyetem New-York 

. E ~isér!et;ek' eredmény;ét megál~apodá:s sze
nnt mmdaéld1g nem s'"abad s1emmiféle tudklmá
nyos munkában közaétenn!L; ami1g rki n1em bo
csájtják a monográfiát, melynek megjelenését 
az 194 7 év első felére terwmék s amit az egész 
tudományos vi1ág már ti1!1ehnetlenüJ vár 

A többi anti!biotikumot i!Jetől1e1g be rkell is
mernünk, hogy a penicillin esetet az egész, tu
dú'iná11yos vil:ág nagyon gondosan tanulmányoz-· 
1a. mert a penicifünben valóban egy olyam. 

anyagot talál.Íalk, mrne])· !'Ögitön és víJ:ii1gQsaJ,1 az 
igen erős chemcthe1 aprnti!rns hatását és szokat
lan alacsony toxicítá:sát ig<\Zclta. Az anübioti~' 
kumok csopo1tjából (Patuiliin, Javánín, Sllb!til··· 
lin, Gramicidin, Thyroe.idin stb,), egyetlen egy 
sem a további anyagoNból, kivéve a streptomy-' 
cint, nem mutatkozott a további kiséJ:letezések; 
folyamán elég h2Jthatósnak„ hogy a ther ápvfö
ban tartós sirk1errel ]ehetett volna alkalmazni. 

A streptomycin, amely jelenleg a penicillin 
meUett Angliában és AmerirkáJJan rközfigiye1em
nek örvendő airtihiotikum, várakozásonf'elüli 
csalódást okozott, So:krkal 118Jgyobb adagolási a 
van szil!rnég és keZJe[ése ,;okkal hosszabb időt 
vesz igénybe, mint a penicillin s a legfontosabb 
indikácíónál, a TBC-né!, ahol a streptomycin
től sre1111beötlő eredményieket vártak, csa1ódást 
okozott. Nagy011 jól ha:t in vitro é< jól a puly
kárknál való' kisér:1'etezéSuél, ahol sokszorosan 
meghosszabbítja az ill1fioiiá.lt láillat életét. Jelen
t-O·s csalódást okozott a rklinirkai kísérletezések
nru, A gümől~órnál a strieptomycinre csak fia
tal'Orkná! és csark akut fertőzéseknél lehet szárni
tanL A streptomycin többi indikációinál, 2Jmely 
n1int ismerete..i;; a g.ramnegativ n1ikroorganjz 
musra van hatással a vízeletszervek bacíllá1is 
ll*'gbetegec!é<ei1nerk ~red1111énye volt fe]tlintet"e 
Ez szükségessé teszi a toV1áJbbi klillikai kísér le
tezést. Továbbá tularemiánál és, tífusz baci!lus 
á:ltal történt bélmegibetegedéserknéL A str'epto
mycin toxicitása, mely rel~ive magasabb, 1111int 
a pe:rniciiliné, még mindig igen nagy hatással 
van a nemrkielégitő tiszta.sá,gu pueparátumokkal 
szemb<:n, Még a teljesen tökéllJte.s prepa<rátu
mok js orko•;ohatnak néha mcolléik~rearkcliót, mint 
hőemeledést, eosinophyl, helyi fájdalmakat, stb. 

A streptomyci:n gyá1rtását Amerlkában r en
de.sen a penicillin gyártásához viswnyitották, 
habár egyes gyáraik a streptomycin rki:sér]ete
zésénél olyan anyagi áldozatokat hoztak, ame.
lyerk megköz:E1lítettérk a penicillin kisér:etezésé· 
vel járó kiadá,sokat 

A str'Bptomycin vegyi strurkturája szintiln 
telj•esen világos (rief. J,, Kostir, Chern'a.i leve

lek, 1946,), Streptamin-diamonicyklohexantet-
161, streptídin-dí,guandincyrklohexant2ti ól és N 
me:thyl glukO'samin. E rkés·zitményt már kristá
lyos formában i:s előállitjálk, 

.-~~~~~~~~~~~~~ 
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Vidéki tudományas élet 
A Tiszántuli Gyógyszerész Egyesület, agi

lis elnökének és titk(u ának kezdeniényezésére 
körülbelül egy év óta e/.őadássorozatot rendez„ 
Ezen tudományos előadásokat a Debreceni 
Tudományegyetem kiváló előadói tartják és lá
togatottságuk szokatlanul nagy. Nemcsak a 
gyógyszerészek, hanern orvosok és a tudorná
nyok iránt érdeklődő T;aikusok is igen nagy fi
gyelemben részesítik azokat. Ez előadások leg
lelkesebb •támogatófci dr. M i k ó Gyula, a 
Debr.eceni Tudományegyetem gyógysz,ertárá
lnak vezetője. aki fáradságot nern ismerő igye
loezettel szolgá.lja a gyógyszerészi és orvosi tu
dományok ha/adásának tanitlÚlát és aki már 
évtizedek óta oktatója, .segítőtársa a Tiszántul 
gyógysz~részeinek Érdekes előadásáról, ame
lyet folyó hó 6 .. -án tartott, ~aprmk a következő 
referatumot kapta.: 

Az előarnás cinve: „Ut az Opiumtól a szá
raz mákfejig, a tinctura Opii simp!extől a tinc
tura P.apaveri„s confertáig". Bevezetőben az 
előadó visszatekintett az Opium niultjára és 
ennek kapcsán nwgem/iti, hogy a kinaiak már 
3000 évvel ezelőtt ismerték a Papaver Somni
ferum beszáradt tejnedvé:t, az '()piumot.. Biz
tos adatok yvanak arról, hogy ezt már gyógy
szerül is használták. A görögök és rámaiak 
egyik igen használatos gyógyszere volt az Opi" 
iim. Csodálatosképpen csak pár ezer év mulva 
sikerült Sertürner'Y/JBk és két nvás francia.. 
gyógyszerésznek egyfnástól függetlenül izolál
ni az opium főalkaloidáiá..t. a M orphiwniot 25 
évvel később, 1931 ·-ben, Winkler felhívta a tu,... 
dó'so/c figyelmét arra, hog?J: a mák számz '[JU
bóit kár elégetni, eltürelni,' rmert ezáltal igen 
nagymennyiségü M orphin ·meg?fi veszendőbe„ 
Winkle1' kérte a gyógyszerészeket, hogy fog
lalkozzanak behatóan ezzei a nagy7elentőségü
nek látszó kérdéssel. Azóta igen sokan dolgoz
tak e téren, de csaknem száz esztendiőnek kel
lett 'eltelni és hozzá rnég egy nw..gyar gyógy. 
szerésznek kellett jönni, aki e kérdést komoly 
üzleti alapon kitűnően oldotta rneg.! Ez a 
gyógyszerész karunk egyik büszkesége: néhai 
K a b a y János„ ő !volt az első, aki a sz,Maz 
mákgubóból gyá.ri/ag állította elő a Morphint, 
még pedig olyan nagy tételekben, hogy napi 
6-8 kg M orphinra volt tehető az 'űltala elő
állított rnennyiség.. Később emwk egy részét 
Codeinre, Aety/morphinra és Diaecetyhnor
phinra dolgozta fe/.. 

Foglalkozott Kabay gyára egy, a Tinctura.. 
Opiihez hasonló készitrnény előállitásával is, 
sőt tervbe volt véve 'a m.e[lékalkaloidák izolá.M
sa. Eddig azonban -- tudtunkkal - ez a cél 
nem ;valósult meg A tudományos irodalom e 
vonatkozásban eléggé élénk volt. Bauer, lipcsei 
profeszor, később• Küssner foglalkozott beha
tóan a kérdéssel 'és különösen az utóbbi német-
01·szági mákkal folytatott loisérletelcet. 1940-
ben megjelent dolgozatával rendkívül fontos 
adatok birtokába juttcrtta az e kérdéssel fog
lalkozókat 'Kísérletei nuomá-n tpontosan meg· 
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állapdotta, hogy mely rnákfaitlt az, anwly l..eg~ 
Jobb /wzamu. a Morp/úuni és rnellékalkol-Oiddk 
szmnpontj<á;ból.. Egyb,en meg/w.tározta a niel
lékalkaloidák kö1ülbelü/i arányszámát 'i:s a.. 
Morphinhoz viszonyítva. 

Tudva/evő/.eg \hazánkba 1945. óta' igen ke
vés Opium kerül és a Tinctura Opii és E;ttrac
twm Opii teljes mértékben hiányzik. Ugyan
csak nagy hiány van Opium Concentratumban 
is. A debreceni !Rex gyár volt az első, .amwly e 
kérdés nagy fontosságát beW..tva, megoldotta 
azt a feladatot. hogy a.. .száritott rnákfejből az 
Opium tinctur ához cheniiai és hatástani szern
pontból is hasonló készitrnényt já/lit elő .. 1946. 
év elejéri hosszabb kisér.letsorozat zárult be, 
amelynek nyomán a kérdés megoldlÚla befeje
zést nyert. 

Előadónak módjában volt m.egá/lapitani, 
hogy a Rex gyár Tinctura Papaveris Confer
táJa 1 % Morphin mellett i/J.79% mellékalkal<>i
dát tartalmaz; egy kontro!lképpen megvizsgált 
Opium tinctura pedig hasonló IM orphin-tarta
lom mellett 0.73% me/.lékalkaloula-mennyise
get mutatott .. Ez az arány m..agyjábó'l megfelel 
az Opiumban lévő Morphin és me/wkalkaloidák 
ará.nyának 

Az előadó hivatkozik az 01 vasi körök egy
öntetü véleményére, aJnely azt bizonyitja, hogy 
a készítmény nemcsak e-hemiailag, hanem .ha
tástanilag is bevált .. Mint érdekes dolgot &mliU 
rneg az előadó, hogy rnufu konkurrens készít
mény is kerül a piacra Tinct. Ccr.pita Papaveris 
Concentrata néven, amely azonban 1.16 száza
lék M orphin mellett csak 0 . .11 százalék nwllék
kaloidát fartalniaz a vizsgálat szer·int. A két 
készítmény közül a Tinctura Papaveris Con
fertának szára~anyag tarta,lma cca 1.S-19 szá
za/ék, mig 'a finct Capita Papaveris Conc.ent
rata szárazanyagtartalma cca 5 százalék. 

A. Tinct.. Opii helyettesítésén kivUl a :R•ex 
gyár megoldotta az Opium Concentratumnak 
mákfejből való előállitlÚlát iis A' Vl Német 
Gyógyszer'lcönyv \classicus galenikus lcészit- -
ményét az Opium Concentrotwmot 'y:J,melyet a 
Svájci 'Gyógyszer könyv a Morphin és niellék
alkaloidák egyszerü összekeverésével dllitat elő, 
a Rex gyár mák fejből kiindulva, szintén képes 
előállítani„ Az előadó vizsgálatai szerint u mák" 
fejből előállitott Opium Concentratum 50 ~zá
za/ék morphinMzis-tartalom mellett 26-28 
százalék mellékalkaloidát is itartalrnaz és így 
teljesen egyenér tékü a Német Gyógyszer könyv 
Opium Concentraturnával és a svájci gyó'gy
szerkönyv „Opial"-nak nevezett készitrnényév.el„ 

Előadó hivatkozik arra, hogy az Opium 
készitményeinek niákfeiből való előállit.ása je
lentős nemzetgazdasági értéket képvisel. A mák
fejben beszáradt tejnedv 5-600 OOO Ft. '(Jrté. 
/cü devizarnegtakaritlÚlt tesz lehetővé. Arneny
nyiben elég m.ákfe.i 1van, igen tekintélyes expart 
is élhető el, éppen ugy, mint ez a M01·
phin es•etében lehetséges.. Előadó figyelmébe 
ajánlja a hallgatóságnak az elrnondott0kat és 
kéri a gyógyszerészeket, fog/a.lkozzanak eZen 
kérdéssel és támogassák az arra érdenws prob
lém0 rnegoldását Dr. K. K. · 
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Kisérletek a radix Primulae botanikai 
kémiai vizsgálatához 

és 

(K~zlemény a Pázmány P.éter Tudomán)· egyetei:n Gyógysze-ris1nereti Int.ézetébo"1 
Igazgató dr Lipták Pál egy. ny„ r. t<Rnár . .) 

lrta: SCHWIMMER ENDRE 

.A. háboru okozta behozatali nehézségek fellii'' ták a 
pha11nakognosták figyeln1ét a külföldi sapon~n tat tal-· 
mu an~ agoknal\: ht~zai növém·sekkel való helyette'$i!tésé1 e 
A I·~d Saponariae inellett a rad. Prilnulaet is igen sü-· 
rün i'endEIIték az orvÜs-ok iköptető szerként. 

A rad„ Pri.!'nulae a P.rimul1a veris (Pii1mill'la Offi_ 
cinalis) 'és Primua elaitior ;s1zolgáltatja: ~ mindkettő 
a P1imulaceae csialádhoz tartozik Magyiair neve orVosi 
kunrkahn. de ezt

1 
a nép kÖJ1·,é'b'en iS igen kedvelt növény;t 

vidékenként más„m.ás név alatt iS.mE(!il{, pl„ égi kincs·, 
kácinka, ká1savirág, sárga/ (ló.ke'1ics, Szt. Péter kulcsa, 
Szt. Györg;Vike virág, ludll1álb, tay aszika, sitb. 

/ A xv;II--XVIII sz:ázradlbm tűnt fel e~ős:zör a pri„ 
inula, ·mint gyógyszer Részben helyes lndicatio s7,e-1int 
exp·ecto1ánsként haisz,J11álták, :riés.zben teljesen téva'.s mó-
don ·sedativumként, - innen ,sz-ár:m:a(zott a .,herba pa-

Ialy5Bos·" elnevezi.és - k'.-öszvény ellen si:lb. A tévesnek: 
tart.ott diJU11··.e,t:iikus hatásá't a tud:Umány lg:a7iolta. 

Az anyanOvéiny előfo.rdUil' Eur:ópá'ban, Kis ,és Közép. 
ázs'iá.ban Levele toj0:sdad a!laiku, nyé1}J'e kes'klenyedlő, 

ránic-os, mindkét oldtdán .göngyölt; az '~gész ni(h~én:y 

szürke, p~lyhes', A virág ötö:s tagolt,ságu csés,...k:ie fel!Eu
vódobt, i övidebb, mint a páirta; 0Söive A párta. to,~á-.;sár

gia s·zinü, a torka na1alncssá1ga Termés84 tok Kétféle 
vl,1 ágja ismeretes: hoss:zu és· :Vövid bibeszálu (hetero
st:i lia),, Illata keJU0mes. Aptlli's, májusba.n virágzik, in. 
nen, szármatzik egy~ 1s-zerziők sze1int -a neve. (P11Jrna = 
ülső, kicsin~ Hve primula\.) 

A drog gyöktörzisihől 1é-s melléJ~gyökeir-ekből' áll A 
gyöktörzs_ 2--8 cm hosszu, 2-5 mm vastag, feketés 
szinü, felüilete a 1evél1111araidviányoktál! szem!öiesös, gö
csö" A melll:ékgyökerlclk. hoSE.'7JUS:ága 8-12 c:ni. \tas.t'8.g_ 
ság'a 1-2 mm-, szÜrkiés-1ba'1 na sz'inü. HR1muszá~ 8-10. 

A mel1ékgyöke1·ek rillikI-0szkópifl1.i ker~ztinetszeté

nek kÜl~ö rész-én gyökér.szőrökkel fedett keskeu:i. epi
de1"1nis tészt (idif-*'lJU gyöke1·elqi-él 1JJ>etatleEnát) pontos 
end-0det·inist, 5--7 sugaIU ediénynyalábot, ezeken belilil 

belet talá~unk Egyes szerzJk sze11nt ~ Prfonula elatior 
bél részében kősejtek találhatók, mi.g- a Primula veris 
1netsz-etében kősejtek ne1n láthatók Ez- ;t n1egk:ülönbÖ·Z-: 
tEltés azonban csak ·eill\ i jelentőségü, mert a iegtö:bb áru 
kevert és· ez, mivel hatówrQ'a:gnk mege.gyeziö-, ne1n kifo
gás'Olható. A ha.misIJbásként eílőforduló i-ad. Vincetoxici 
(Vincetoxicum officina.le·. v Cyna:nühum Virr.cetOxicum. 
A.sclepiadaceae) és rhiz. et rad. V,eratti (Ve1a,t11m11 
albun1, LiUace-ae) körrun~en fel11s~erhető a metszetüik:beri 
előtforduJ:ó cri.c. oxalart buv.ogányoki-61. ill. raphidokró~ 

inelyf'k'='t a rad. Pr:iim!Ulaie\ l\leresztm·etszet:ében · nem t.a 
lálu.nk 1ne-,g 

Tartalma'Z p1ünverlnt (prüneve1·int), pri:nula,:e-· 
1 int, prünu1asavart, methylsw1icylaltot, cukrot, keiményi„ 
tőt 

A pii·miverin k'épletéhez eJiji.ithatunk, ha az o-oxy .. 
bt>nzoes:wv (salicylsav\ 

cn1 boxylcsoportját rne.th,yl!alkoholla~ .c.E:zt.rr il'ikiál juk, a 
V'file pltra ál'lásba;n lev'Ő hyd11.·-0;glé:nit methoxy gyökkl~l he. 
l;yettesitjük 

"H1a rr10-st a szabadon ma1radt hydlü?Cylgyököt vizk,ilépé-s 
n1elletit egy glwcos€' · + xylo,~b:Óll áJlil,ó disaccharri<ldal he
Jyettesitjük, akko1 n1e.gkap,ju1k a pri1nvf'rin képletét 

A p:rhnulave.,rin, ii!!Yban különblözik a pr'1mv.ririntől, 
ho.gy a llll?lt'hoxy csopo1-i nEm az. iészterifikált carboxyl 
C!:lo-porttal, hane.:n a gl)co.sid kötésben 1é\:ő hydlroxyl' 
c.wpo1ttal áll parra helJ zetben Egyeso- szerzők a kép
Jetbein szereplő dlsa;ccharidott piim"l"eros,enak n:f\Tezik A 
piin1uJasav szerkezeti képl1Pte _nf:1m isn1er~tes 

. 0 03 gi d10.gpo1 t 4--'5 rsr-1JP 1 SZ!ázalékos \ anillin
sós-av oldattal lt"C.S.E;ppeutve, a por 5 percen belül IÓ-· 

zsas:zinüvé ,álik. l\1ikrochemiai 1eakciót ielvégezv( n1ik-
1o:;zkóµ alatt Játhatjuk, hogy .a d1 ognak csa!k a pavája 
és en(lodern1Íse adja ezt ·a ~·zinezödá.-;t 

010 gi,-n:yi porhO'z 5 kcm 5n. ikénsa, at adva és 
egy pe1cig fo11alva, :.lz uldn't TÓZS-Rs:r,inüvé \álik mely 
szin 2 órá11 belül al'i-g v-áltozik Az oldat erős n~-e.thyil
sa~icylRt szagot á·raszrt:. Nag~obb konc~mtr:ációbM1' az 
egész drog f'lro11csolódik, ba1na szinrüvé válik. Ugyanez 
a hel~ 'lE>t, ha l pe1cTiél tovább fo1 l'aljuk az Oldatot 
i\.'Iethylsallc.~ latot a d1J.-og va~ós:::I-nüleg g1ycoi1dikus kö
tésben is Jta1alnutz, n1P1t néh:án,:. évi raktározás utá~ ez 
a köté~ J'€11hasad és a methy1~a_lic~:lnt szaga, ~l';őse:hbe~~ 

érezhető, mint a f1iss drognál, 

~· 
1 

!j 



A fenti ieakcióniál kénsa:vvM· hydrolys.átm.1k é~ igy 
'.:izabadirjnk fel a tnetl1~„lsailicylaitót 

QUANrITATIV MEJGHATÁRÜZÁS 

.A saponinok meg:határozásával igen s·okat foglal
kozott a sz·akirqdalOim Az eddig ismert módszerek kö
zül fel€...."'TI1'ite1u a kö\ et'keZÖkeit: ha'bszámin:::ghat:Jáxo-z.ás, 
haé1nolyt:1kus-index, ba1·ytos_.n1agnesias-eljárás, ha:1--
indt~x, :stb Ezen 1EUj.ár'ásoknak a ha:bszám-
meghatározás kivételével - az- a hibájuk, hogy gyógy
szertárakban ncihezen kivlteI<ez.hetők A habszám'llleg
h.a,tiá1 oz1ás viszont. pontatlan. 

SapÓnin a1b puriss. Me1ck-E'l' :vége'zte1n kis:é1lete-ket 
éB 1ájötten1 hog~ a .saponiil1'.Ila:k reduli:áiló hatá:sa van. 
Kaliumh:-.·pernanga:nraittal kezdtem- ú1trálni kénsavas -k(i. 

z.egben és megál~apitotta:n.1. hogy a reakcióhoz kb 80-
100 C fok hÖ1nérsékl;Etl; ·szÜJksége.s, azonban ilyen feltk
tel~k n1e1Jeitt senl lehetett a titrálás befejezését ponto
san inegitélni Valószlnrü, hogy itt oxidiáit sapondn mo-' 
Iekulának további r·edu1ká1ó hatása van és a:z. igy 1efo-
lyó cascadi::.-sze1 ü 11fjakcióhoz idŐ' szük.ségp..s. Ennek n,z 
eln11életnek e:npi1 iku'& 1 észe ldés6hh iJJeigaZo:lőd'ott 

A 1bitl·ál'ás bizon3;talap„ végrlontja a11a kényszeritett~ 
hogy perm·ainga:nát felesJ.eg1éi: adjam az oldathoz és ~ 
feiesleghez K.T-ot adva, a kiváló jódot thiosu~fá:ttal tit
ráJjam vlssza. IviegálJ\api100ttam azt is hogy rnz; oxidació 
lezajlásáho·z a7í oldatot 10-15 percig ikeU forralni A 
fentemlitett ca'Scade .. reakció .nii.att - és rész'ben a sa-

- ·az. eredm<én~r.szá

a 1nol1ar is egyené1 ·
k0t11t1o1lk1sé1r1etE"kből 

poninok ismel'etlen képl!ete1 n:lu~rtt 

mitásTl'ál nem vehetjt'l~ figyelembe 
tékSu~yt. hanern graviu11etrilkus 
kell'E!tt aN ieredmény.el\Jet kisz,ámitai::ri 
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Különböző koncentrációju vizes Oldatta..1. végeztem 
klsérleteket és 1áj-öttem, hogy a fogyás csak ni-egliatá.. 
rozot•t koncentráció határ között egyenes aránJu. A tit
rálási görbe a közepén mutatja] az: egyEITT.es arányt, az 
e.1ejé1! és végén sokkal n1e1·edekebben zuhan, ill„ emei

l<edik 
A tit1álást a fenti 1niJódon eh égezve, magasabb $"a·· 

pon'1n é1 tékElt kapwnk, mint amennyit a. drog valójában 
tartal:maz, Gstirner vé'gzett il~':en irán~u kisérleteket és 
rnegál[·a..pitotta, hogy minden: d'r :>g biz-0nyos fok1g oxi~ 
dálható. Módszerén>ek lényege röviden a k!örvetkező: A 
dro.g;ból irnfUsuru1ot készittet, szu1'€JS után feltJslegben 
0 Oln. chl-0:i_•,amint ad hozll!á és 20 peicig állni hagyj-a 
az oldato1t, KJ ... ot ad\·a hozzá, a ki,·iá;lú szin jódot ni.eg
tih.álja O.Oln„ rtfuiosti[['áttal A drog -oxidációjához. elfa
gyott chloranlin ko,m-einek száma -001 gir. d1ogra vo
natkoztatva -adja a.z u. n.- ,,chloramim.'Z!áiruot"- Ez a 
Rzám minden drogra vonatik:oztatvai sp_eeifikus -és állan
dó. A fenti kisérlete!t elivége:ive, inegáHapitottam, hogy 
chlo·ran1in helyE~.t kal pe1mangarnat is hasznáilható. 
Ennek a kisérletnek és a isa.poninnail végzett :kJisé:rle

teirn ere<l1nényét összegeZive nnegállapithatjul(, hogy ha 
egy saponirn turtailmu d1og az „oxidációs-.-s:ZJámát" m-eg--„ 
viá1toz-tatja, ugy €rzt csaa( a drog !hatóanyagának Száza-· 
lékos 1negviáltozásával nmgyariázhatjuik:-

Rad: P1 imulae v-izsgi.latal e...:;,·etében a -titrálás ré3z_ 

Jetes ke1esztüh·itele a kiövetlre:r..ő: 0 20 gr„ pulli.,, ra.d 
P1 i.tnulaeből (IV) kb 90 ga dl:lszL. vh:!zel lege artiis infu~ 
sun1ot készitünk Hidegen, vatt.a1leintemn s:z.ü1jük egg 
100 ikc-:n. ~ kahJbrált lombikba A vattát deszt. vimel 
átmosva a lo1nbikot jelig egés?;i.tjüik ki A törzsoldat
tal végzett munkánál (:szü1'.éls, bemérés, stb.) óvatosan 

WANDERYIT 
(Viosterin) 

a legrégibb D2 vitamin 

Csomagolások : olaj, 
25-50 drogée, 
inj. 10 mg„ 
forte inj„ 15 mg. 
D2 forte + A tnj 

Dr. Wander r. t. Budapest. 
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11.Wzr;dfu,hk iú.s.eé&.& 
fff.Uhk(,Uf;élkati 

a. ttiea mellett, 1.6~ ee~efehek 
k°'ctd.uaihk.. Hf°'ú.ufiÚ.6fi a tét! 

járju11k el, hog.r .€[kerüljük a ha;b ké:pződésével Jár6 
hlbá:kat A törzsoldatból lü kom .. -et kip'.1pet,tázvi'l egy 
Zű(} k-mn _eg lo.m:túkiba~ hozzáadunk 20 00 kcm. O ln kal 
pe:rmanganatot és egy k!b. 1() kcm l&n. kén.Sa'\' at. A fo-
13· adékot üssz.e1 áz.va a forrás1tió!U s:z&nUtott 1,5 percig 1án~ 
gon óvatosan fon aljuk A folyiadiékot deszt , yi:r,·z.el kb 
100 kcm ... re kiegé.szitve, Jehül:és utárni 0 .. 5 gr. KJ-ot adva 
ho-zz<á_, -a kiv.ál'Ó jódot 0 1 n thlasulfátta[ f1trá.ljuk visz 
sza a sárga ~in eltütl!é-sléiig A t.itráláshzyz nem fogyihat 
több

1 
mint 10. 00 kcm Többflélei primul,ával elvégez:ve 

]{.ofler szer1nt a saponin :mieg<határozá51át, ait tapasz
talta·1n,, hogy ei a 10. 00 kct.'11.:. -es fogyiás mieo<Yfelel 8. 2 

Vizsgállt n/10 Na2S203 

filllY:t!! fogyás kc1n-ben 
f.;' l 93 
?'i: 2. 92 

8. 96 
4 8.!« 
5 9„7 

Amennyiben a be1nérés nem 0.20 g·r lerune, vaigy 
ha valakit nen1csa:k a drog has1'tlálha·bósága, hanem· an
nak pontos sapon!n tail:ta"lru.liU érdeikli, annttik az alábbi 
képlet nyudt seg\t>éget: 

a!hol 

13 
(x) = 187(20f, - af2) 

5 

2 ()3 
-b-

x = a. <lr-og saponin tartalma % „ban kifeje:r,ve 
í 1 = O. 1 n KM:l1!Ü4 ifruktora 
a = a fogyott 0„1 n Nn 2S203 kcink·ben 
1'2 = ú. 1 n. N a2S203 f;aktor a 
b = a be..--né1t rad· Br'1mul:a.e gr ··hen kifejez\ e 

Ilatása kö:Ptető A rad. Senegaenél ötszö1' erősebb 
1ni.g az ára lényegesen olcsóbb, tehát N)kéleJt.t>...sen pótol
ja a külföldi drogot -é'S i1gy valós·ziinüleg lhi\ata~Os drog
ként fog sze1'epelni az V M>agy,air GyógyrS·ze1könyvbe:i1'. 

Hálával tart07.-0ID dr. Llpták Pál egy ny. r ta\Olá.1· 
urn-ak, dr Halmai Jáino.s és ~diI. Kedxessy György egy 

1n. taniár uraknak és az· Eg;yietemi Gyógy.szerismeir·eti 

MOLNÁR 

százallék sapo-ni_ntartalomna.k EZi a szá1..a1ék a diogra 
vonatkozik é-s nem· az_ tnfusumi-a ].U.nt érdekességet 
rnegemlitem, hogy a hely,e,sen elké.stitett infusunl. a 
d'rog .saponfil tartalmának legfeljebb 65 87_,áz;a1éJ(át ta1-

ta1 talinaz. A tit1álás pontQss;á,ga 3' százalék.* 

_!\. fenti ::n-ódsz·e1· szex'1nt. végzett qua;ntitativ 1u~gh1t
tározás eredményedt az al<álbbi táblázat tünteti fel .A. 
felhasználtt P1imula-fajok besze1z:ési fo1 yfu,;a: 

1 Egyetenü Gyógyiszer"isme1 eti T •1 "f.„wt 

2 Botanikus !ke1 t 

3-5 Különböző •bud ipc.~ti gyé~ysz<-· táral" 

Parallel Sa:ponin tartalo111 

eltérés %'ba:n* %-ban. 

0:5 9:5 

03 9.7 

0 (j 90 
0.7 105 

02 8.8 

Intézet a!Sszi&t:enseinek, kik inunká:mban segé:dkcz ük 

* 
Iroda[on1: 

Fische1 : Praktiku1n der Pharmak'Jgnosie, 1942 
ViTasicky: Leitfaden der Phiamakognosie, 1936 
Mor'itz: Elnführung in die aUgen1eine Pharmakogino,.,;ie 

l\llosig: Phamakoguosie, 1942. 
Gil1g-B1Iandt-Sc:hü1hoff: Pha1 n1akogno15i.eL 1927 

J oachi11uo-witz: Rad. Piimulae. 
Ko:fJ.ea:: Die Saponine, 19"3'7 
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764 A GYóGYSZERESZ 

Az angol gyógyszerészképzés 
(Az előző közlem:ém'Y folytatása ) 

}. SZ· melléklet e 

A GYóGY!lZERE:SZET! TANULMANYOK MENETE ÉS A GYóGYSZERE:SZ! FOKOZATOK RENDJB, 

EgyetenJen v füZ egyetem által elismert 
intézetbeTI.: 

Minlmálisi ko1'ha
tá:r mindkét 
r<úldszernél: 

----·-·-------:----

:t) Fe!Yételi vizsga és beilatkozá:s 

N agyb:ri~ta:nnia Gy6gyszl21t é~z!2."j\i T'ársa~ág:t 

·által rendezett vagy az áltmla elis·:nert 
tanfolyarnokon: 

a) Feh 'é'teli vizsga ~s heiratkozás 
- _____ ._ ___ --------

b) Előké.~;zitiö tamfolyam. b) Előké'5z1tiö tanfol.~am„ 

Tananyaga: 
]{énüa, 
fizika, 
1nat:hematikn, é8 egy l álasz.tott 

bi0logiai tantárgy 

18 év 

Tananyaga: 
kémia, 
fiz,ik:i., 
n1athe...'·nat~ka és tfgy vál<i·szLOtJt 

biol:Ogiai tantárgy 

Nh Jlu a hallgató a feI!véW.li vizsgán az; eg~ ere1ni kö vetJ!c.nényelknek 1negfelelö maitlhe1natikai tud•ás1&.! teitt 
bizonyságait, az előkészitfr tanfolyamon nuith~·ma tika heI,\ ett még eg~. 1ná~odik biologiai tárgyat ve
hc~ fel 

Kié éli (eh:péleti és gyal{Orl:atl) tanulmányok után vizsgát ke11 tenni 

!1 Chernist und Druggist fokozathoz 
1 Baehelor of Pharrnacy .fokozathoz. két

évi tan111lmány aJ köv szigor11ait:i tár
gyakból: 

gyógyszel1észet, 
gyógy;szervegyészét, 
g,\ ógy:szerismeret, 
gyógyszertan ·-· 
hatásta:n 

Ezen tanulmány előtt vaigy utÚ!ll eltöl
iptt 4000 óra = Ml 2 év ,gya1ko1·noki 
idő alapj"áin ,,DLspenser"-kén.t való btl

,jegyziésiét kérheti a Gyúgyszerés:'z Tiá.I
sa(ság nyilvánrtall'lt6j1á!ba Ehhe7', a:zon
J?.an még le ikeli1 tennie a Gy T„ eli&tt 
fl tör'V'énysz1éki gyógySzeJ"észeti vi'zs.· 
gát, mely táI'gyat eddig1 az 1e1gyetemen 
nem ;t1anitottak 

/TuJ.j'tsjogu .df spen
sel1llek '~aló be

jegy~éáhez: 

21 év 

(gyÓ:g~ 1szer1ész dro,guh-.ta- (kétéves) = 
4000 ÓJ'a 111-unkaidö) g,\akorlat után .1 

éyes tanulmány a következő s-zigo11\ati 
tárg,.. akbó1: 

gyó gy:sze,I'é.szet, 
gy6,gyszei.·vegyészet, 

; gyóg;yszeri&meret, 
gyógy..szertaln:.hat:ástan, 
törv€:iny1Sz.i1kl gyógy\c;zerés·zet 

Pharmaceutical Chemist fokozathoz 
(1gyógy&'ZJóil vegyész): 

Még e:gy 1további évi tanuhuány 
és szigorlat az előz'Ö fokozat t1a!nr 
tárgyaiból Ha a halligat-0 kezdet
töl erre a fokozati: a kié.szül, a gya~ 
kornoki időt nem. szükséges e1őre 

eltöifü:enle, :Dehet a f0<kozat- !<:ftnye-
rése ut1án is:. 

Hallgatni ktb-"'t:elező, kolJJlokviumi, de nem -szi.gorl::iti. tár:gyak: crystanog1·aphia.ás,á:nytan, élettan, ba;kterologia; 
továbbá csak az ede~en: 

áiltalános gyógyiszel'észeit, 
gyógys~E;részi mié-1'11:öksé'g. 

MEDICINA· 
GYÓGYSZERÁRUMAGYKERESKEDÉS K F T. 

TELEfoM: 110-261 

llllllll\1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

BUD A PEST, VI., 
HAJÓS UCCA 32 

Ismét a leggyoraabban és 
a l<'gpontosahban és csak 
qyórn1szertárak részére 

szállit 

m.EFOM : 127-401 

;...,._:,• 

További fokozat.ok.: 

Az Eg,\~etenen, vatgy az egyete1n által P.liErile1·t 
intézie:tben: 

~agybritiannia ·GYógysr.erészet1 Társasága :ittá..l 
de..-iett fs .az ''általa elismert tanfolyamokon: 

2 Honours fokoxa.t: 

1 évi specia~lizálód:ási tanuhnány 
Pha1·n1·acy fokozat elnyerése utáilT. 
szigürlat 1két választott tárg)1ból. 
laszt,hatók a k!öv.etikezőkből: 

a Bachelor· of 
A ,tanulmány és 
E tárgyak v~-

gyógyszr-1részet, gyiógyszervegyész·et, gyógy
szerismeret, g,-y ógyszettan .. hatástatn, általáno.;
gyógys7,et észet, gyógyszerészi mérn.öks!ég, 
azonban ez utóbbi keittő együtt nem választ

, ható. 

3-. Doctor· of pharn1ac:y fokozat: 
( GyógyszerésZ<loktori fokoza~) 

A Honours fokozat utáin1 két lév-es tanulmány iIJ. 
buvárkodJás al Honoun [<}koza:tban választható tár
gyak \alamelyiiké1bő-l (e.gyből) Ezen tárgy!b&l1 ér
reke-tés készitendő, ugys'zlntén szigorlatot is keU 

tenni 

4„ Doctor of scie.nce fokozá.t: 
(Tudományok doktora fokoxait): 

A. gyógysz·erészdoktcl'li fokozat elnyer·ése után 5 
évi önálló buvárkdás e.gy vála:sztotti tárgyban, stb, 
mint a iYógyszer-&,~:zdol~to.ri f.okozatnáil 

11 me!Jéklet 

A GYóGYSZERE:SZI SZIGORLATI TARGYAK TANITASI RENDJE 

ren-. 

A szi·.gorlati tár gya'k:ból mi.nimurrn heti 315 úrát kelJ teljesiteni A t1anév 
t,anuim·ányi ideje alatt .minden évben tá1 gyat a fokozat elniyerésének egiész, 

tart.lák a laboraiti&riumi gy1akorlatok.1at 

30 hétből áll, Mind1:1Il szigo1lati 
azonos óraslllámbaif!- adják elO, ill. 

Bachelor of Pharmac.y fol\oz:a.itr: 

GyógysZeréS~e~ 
Gyógys;zerészi vegyiés.1..et 
Gyógyszeri!Smeret 
Gyógy1szertan:-hatástian 

Honours fokozat: 
bármely ~ álasztott tárgyból 

előadáis' 

4 
4 

2 
2 

4---4 

heti órasz1ám 
labor aitór liun1 

10 
10 

5 
22 

14--14 

A GYóGYSZERE:SZETI SZIGORLATOK VAZLATA 

Tantárgy 

Bachelor of Pharmac.y fokozat. I. rész 

. 1 Gyógysze1észet 
1 2. Gyógyszerészi lOOmia 

&. Gyó-gyszerisme1'12t 
4_ Gyógy szerhatástaill!-gyágyszertan 

Bachelor of 'Phar·macy fokozat II rész 

5. Gyógys:r.erkiszi kénúa 
6 Gyógyszerismeret 
7 GyógJsze1hatás.tan.g'Yógys2ertal'tl 
8 Altnl'ános gyógyszerészet 

-9 Gyógys;~.sz rrlérnökség 

Szigo'J.lati időtartam 
irásheli gyiako1 lat.i 

3 x 2 ól'a 
2 x 3 óra 
1 x 3 óta 
1 x 3' ó1a 

z x 3 óra 

" 

" 
" 

lx6{)!t<t 

1 x G óta 
2 x 2 óta 
1 x 4 ó1a 

2 x 6 óra 

" 
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III: mel1éliJsi„ 

A RACHELUR Of' PHARMACY VIZSGAANYAGA 

1. G)ógyszer'éS'let 

a) IRÁSBELI SZIGORLAT ANYAGA. 
Altalinos tudtás a kö\'etkező~ből: á. gyógySze1é,,s.zet 

fejlődése és története K1, utáin: ,1600-tól; a gyógyszeré
szi müveletek -elivei és aJ hasz.nálatos eszközök; a vacci
nák, szérumok és bakte1iolóiJai sz.árlll.aWkok készité
sének,. standardizá1á.siániak és raktározásának elve-1; fe1-
tőtlc.illtők, antibioti!k.u111o:k és k-0nze-rválós:zerek fél:soro
lása, beleértve a bakt.eriostat:1kai, fungistatikai és .oxi 
dációt gátló an~agokat, ezeknek készítése rés a Jdérté
kelesi eljái·ások, valamint hatásosságukat befolviá.Soló 
fakto1ok és harsználatuk- iSpeciá:lis esetEikben; a ~úkro
or gan:1z~1usok 'é-lettana 

Részletes tudás a kÖ\'etkezőkből: a keresztes g.yógy
sze1ek 1néregtania, bE.ieér_tve ezeknek vé_nyszerü rende
lési módozataikat és a faktorokat, fil-ely a dózisoka,t be
fÓly-ásolJa; gyógysziereik elké!szitése ;é!s: k'1szolgái1lása:; 
gyógyszer·ek összetétele; igy6gysZelrgyiMtiási eljárások 
eivei, külörnös tekintettel a k:Övetkez1éilkre: a bérfogat re
dukciÓ'ja, foev,ell.'és, komprimáliá;s, hydraulikus és 11égnyo
más,os elválwsztás, szürés, centr:lfugá1ás, kilugoz-ás és 
kivonás elpár·ologtait·ás, destillálás és condellJSálllás, _sziá
:rítás. Jrristályositás, abs<>iriptio éSJ ad:s'Oirptio; keresztes 
S'Zle1rek, különböző gyógyá!;;-zaltiban haszinálatos nyersanya
~~k és galeniku1molr - belleértv.EI ~ pru:'enterái1'1s inj_ec
tiokat - eilöforduláisi alakjai, kié:szitiésük, konzierválá
suk és raktáro·ziásuk a g3~á1ipar ,szempontjából· a ste
:iilizálás elvei, ezeknek fellias1Z111!áilása, ste1il g;ógys·z-e
rE!k:, steril anya.gok e1iké-s:zHiésé're és, a steril környezet 
megteremtése; készitménrrek és anyaigpk ste1ilitás·1 pió
bái; se'bé'sizeti lrötözősze1·ek, V'éiredén-yie:lik:ö:tő- és sebé
szeti va.rrófonalak, ez.Elk tern:l!észete, min>őséiJ. p.róbájuk 
és slerillzá1ásuk; általános elvek a gyógyszerészi gya
korlat folyiamárn- :fielmer:ülő !IJlt·ohlémáJk megdlldiá-sániál 

A gyógyszertári és kó1-:hJá;zi gyógysze:rész'i g;yakor
latot é1 inOO rendeletek alapn1s irsrrru8rete. E rendeletelt 
a k-Ö\ etkezök: gyógyisz1eré's1zi- és métegtö-i vények 1852--
1941-ig, .a ·f 'f'-eio és lffibitó:sZl~trekre vonatko'z'Ó rendell'etek 
1'920-1932.ig, az iP'artörviénye-k vonatkozó l"éS7...ei áJlltatvé~ 
delrni rendeletei{, az éleLrrn-iszer- és drog-ile.ndeletek. nie:.. 
mibetegségekr.ei és r·álr.gyógyitásra vonatkozó 1·end:ele .. 
tek, i.ihe.r·a:peutikus anyagok.ra vonatkozó·· rendelet€lk réS 
azon rendeletek, .melyek az, ailikoholta1 tn1nn1 an~agok 

(beltlé1 tve a ·metilalkoholt), gy-ógyborok é.'5 abor1tust 
~lőidéző S'zer-ek ela<l.láisát sz111blályoz.z;á:k 

b) GYAKORLATI SZIGORLAT ANYAGA 

GaJ:enikumoik ké-szitése, gyógyszer€1k: összetétele és 
e1'k~zitése, az orvos által elöirt dózisoik. ellEtnőr·zlé\se. 

K-észitmények iés nye1sanyagok 1Sterilitásáinak próbál, 
i 11 1uegvizsgálásai Bakterioslatikai és fungist1atikai 
anyagok hatásfokának vizsgálata, tlQie.t;ve ellenőrzése. 

Élettelen és é1etképEs hakteriuriiok .szán1ának megha!tá·· 
l'ozásn 

2 GYóGYSZERÉSZI VEGYTAN. 

A) JRÁSBELI SZIGORLAT ANYAGA 

Általános kémia. 

Az. ato1n strukturáj~ elekb:'Omos töltése _és ennek 
következtében való vegyületkép:oési hajlama ( efoktro
és covalel!lcirr). Veg.} érték és a periodikus rendszer 

~; ~1e1nt'k i?_s az<Jk vegyüJeteinek áltaf[-á.noo ~n€,g~ 
z-eteseege1, amelye'.k..et a Pf'.riodiku-S I-EiI1ds:zer·be.ru valló- eJ.
h~lye.ukedésük és elektronstrukturá;juk indokol, ·-példla 
kep-enl felhozva -0xidjail1::at, hydiroxidjaikat é:s chlorid_ 
,}aikat 

Gyógy.szet-észi fontosságu, vagy az organikus svn 
úhesisben és lEibontás<Ykban használatos ·el-em>ek ' ··~ 

.„ tek k' es ve-
gyui1e . eszitése és tul~jdonSágai 

A -~ógyszerész.e:tben hasz.nállatos, orvosi vegysz.e-
1·ekhen es anyagokiban1 eJ_őforduló s-zenn:vezödé--'dek· a 
quaJitativ és quantitati'~ analysis Ellvei · ; tis~~ági 
viz.sgálatok elvei. ' 

A ne~e..s gázok kf-r;ietikai teótitája„ A potenciális és 
kinetikai energia elosztása (11Il'atematik3.i levezetés nél
kül)„ Eltérések a gái~t-0-1·vény.E[ktől, 

. --!t kritikus állandók, _felületi _fe:;-zültség, viscositás. 
A .Jarulékos turr1ajdonis,á.Jgok 1bemutatása ai molek~atér. 
fogatom. mo-1.ekuláris visszaver:ődésen, a: parachoron és 
a blpolá1is jelenségen 

Idic.ális oldat Raoult tö1:vénye Moleku!lasuly hig 
Oiklatokbain. Osmotik'lls nyom~ jelelnSége (mechani'Zilrnus 
Ilfilkül). 

Adsorptio és abso1ptJo. A colloldQlk főbb tulajdon
s-ágai, bele-ér-.tye a colloid electrolitoikat Se~iperrri€lábi· 
lás ~á!Ityák .Erowl'siák 

Oázok oldása folyadé!kokban, kettős folyadék.ok 
rendszere, folJyékony keverékek de1Sztiltációja1 oldatuk: 
asszociáctója ,és diss:zoci·ációja a fázistaill alapvető 
elemei.. . ' 

Homogén vegyi folyamatOiknál a tö1meghatás tö;I.: 
vén~e, állandója, és az á-11.andón-aik. a; hőm<él:.sélklelt/től 
való függése Homogén katally'si~ -és a katalysatorok 
müköd'ésének il:l1U1strációja, H-E(tei·ogén kata~yrsis elve 
(cs:ak aZ elv) 

E,lektrol~ tilrus ve.zető1képess€ig; a vezetőképesség ál~ 

Jandója; elektród potenicááliok; normál elektródok, fo
lyékony vezetők; oxydációs ired.iukiclós patenci:áíli0k; ln
dii~átorok 

Elekt1ol3 tikus egyensuly; oJdhatós:ág:i produktw.'U 
(Lösnngispx-odu-kt); savak és ház.isok -e:Wss-ége; disszo·· 
ci;áclós .állandó; sernlegesség és h;rd1'olysi:s; a111tfuoter 
elektr~ly:e~, P1:1fferoQdatok. "Elektrolysis és. polairiziáció„ 

K€1m1~·n Egyero.ulyok, reverzibilis folyamatok Ho-· 
mogén gáz eg_~·ensuly;ok, ibelieér.Uve azoknak: ionikrus 
!?"gyemsulyát oldatban Heterogé11! egyen:SU:lyok. 

b) Or-ganikus l'émia 

Egyszerű organ~kus kémiai reakciók álttl\lános át 
tekintése„ Olyan anyagok ké;pz:ési mód:jai, gyiártásal é.;
vegyi tulajdonságiai, m:eJyek a fontosabb hatékony cso·· 
portokat twtal1~a7;zák, p-éldaiklént felhoz;va a gy-ógysze
részetiben !ha:swnál1atos 'egyű].eteket 

Cyklikus vegyületek kén1iája, 
dók a benzol,. naitol, antlhracen, 
-Uhiophen, pyrt ol. pyrid1n, ehin-0lin, 
redukciós te1méÍei 

pélldaként felhozan
phenanth1 (Ul·, fu1 an, 
isochinolin iés ezek 

A természetben előfo;rduiló vegyületek csoportjainak 
k~,iája, példaként f~lhozandó:k a gyógy$'Zerés7.etben 
fontossággal bir ók, mint a szénhydirátok, .eg~rszerübb 

~l~ kosidák, am:1nosa\ ak, zsiros olajolr, zs.il ok és vi
aszok; hug-ysav, theohromin, theophyllin, coffe.in és 
adenin; tf'1pe;nek (C10 H1e) és a fontosabb illóolilljo:k-at 
n1lkritó vegyületek, varlamint l'Okon produktumfilk Az. 
alkaloidák kivon:isi elj-árásai, gyártásuk ~ tisztaságuk 

A chemoifue'rapi'a. -anyagai~ Ml>Ei&-tve 8: f&bb_ Yegyü_. 
lctr-.eoportok áttekintését eg,yistie:rübb --p:éldB,kon illl'\IBztl".á.1-
és 2) miként hatnak H siervez.etbe bet-örő organizmu

sokra, 
Ste1ooisomeria, tautome:tia 

B) GYAKORLATI SZIGORLAT ANYAGA 

Sze1 vetten és sze1 ves vegyüJ_eteik 
vert és nem kevert anyag-ok: analyzise 
öi:szetett ~nalyzis) és szennye1ksek 

el&á1li tása Ke
( = .EJgyszeLÜ és 

kimutatása és 

azonosítása "'"'' 
Olyan f'1zikai á1hmdók meghatározása, melyek az 

anyagok ti'siitasági fokára jeliie.mzöeik, heleér.twe ·a re.
fi actios indpxet, specifikus f-orgatóképeségef és a} visco
sitást, Hyd1ogen-'1on n1e.gha:tárrozása, a ko1orirmeter és 
polarim-et-e1 hiaiszmálata. S-zerves é:s- srervet1E\n ari.yaigok 
quanUtativ analyzise; a drógok alktlv alikotóel~ei, 
p;yógyszerfü·zeti készit11n:ények ( = külö-nlegess<égeik is), 
rletherikqs olajok és m·á.~ anyrug-0k quantitativ meghiat:á_ 

J ozása, melyek kémiai ut<?n vf!gezhetök, 

3., GYóGYSZERISMERET 

IRASBELI SZIGORLATI RÉSZ. ANYAGA 

a) Általános rész 
A nyer:s drógoikat szoJ,giáltmtó növények és tá.IJJlatok 

felépitési j(.I-legz,etességei a. felisn1e:ifuietős'é:g szem1pont
jiából üsztályjellegzetességeik sZe1in:t„ beleért\'e a.Zon 
órganiz1nusok tiprusainaik á1ltaláinos ieUegzetess•égelt is, 
n1eilyek a nyers drógok elviáltoziáisait okoziZiák. 

Nlö\11ények nHgy 11101 phologiája és histol'°giája a 
felismerhetöségi jellegze~es-ségek megemhtiésével 

Linreiári'S mikrasko1)iai mérések. 
Nyer.:.· dr6gok vizsg:álat;a1kor aJlikalrnazott 1nódsz,21-

rek, beJeéir·tve a szövetek és sejtek i:z0ilá1Iását 1.s 
Nyers dr·ógok ki-értékelése az -egész és ·ap°ritO:tt. 

d1 ógo'Mlan található idegen sz1e1rves anyagok meg<hat;á-
1-ozá.;;.a által, ha:n1utwrtalorn meghattár·oziálss-al és a ható. 
:inyag 'lcio-hihatósága által\ 

A drógok cs:opo1 tjal és gyó:g~ s:zerés·zeti 57,empont-
ból ez"ek jellegzetességei A SIZ!Övet- és 'sejttarta101n 

inikroszkópiai Vizsgálata'! 

b) Speciális r·ész.. 
A l{Övetkietiőikben !felsorolt drógok 1I11akrosikópiai és 

é1zékelhető jelliejgzete.ssiégei, biológiai és földrrajzi szár
mazásai és hatbanyagal, Hl ailkotóanya:gai. 

ICér:gek: Qascara, chin.a'~ cinmamornum, quiillla, vad

cseresznye 
Virágok: ChamomHlla, pyreth1um 
Gyü1n1Öl~'Ö'k: Card:a101omuin:i'1 capsicum, carvu1n, 

kap-OI, colocynfü.is, cor~1ander, -cynosbaltun1" foeniculum, 

senna gyümölcs 
Herbák és· egé!'i'Z or:garnizmusok: Be11adonna, cant.ha\. 

tis, coecionella
1 

,s-ecale cornutum. hyo·sciamus, cannabi'{ 
indica, lic:heni islandicus, ldbelia, strannoniu111 

Levelek és hagyrnáik: Coca. digitaUis pu-rpID~E1a, ~-en'-

n~, scilla 
Gyöké1 törzsek és 

podophyllU-1'11, liquiritia, 
riana, erdei páfrány. 

gyanták:_ Colchicum, zinii,ber', 
indiai podophyllrum, rheum1 :vale_ 

GYiÖ'kerek: aconitum, 11elilladonna, calumba, gentiana, 

ipecacuanh:a, jal'appa, sen!C\g\a, ipomea n 
:rt-Iagvak: Colchicu'.!11., Unum nux vomlca, psyl1'iurm, 

stwphantus 
K-eményttők és s'Zál'[Oa.zékaik: krilko.rica. burgonya~ 

tizs, buza, o1dha\tó keniényitő, dextrin 

Fák: Qriassia 
A k.övetkez:ökbHn felMI fllt drógoknál .a fe11t:et>bieiktt.h 

ki•Ul ~ készrté-~i módszereket is' "kf'il iudini: 
Gumn1i acaci:.ije, agar ag-at, alginat--ok, aloe„ as.l 

foetida, cera alba és flava bellzoe1 ol l icini, oL jecoris, 
colophonium, gelatin, méz,

1 
dlsr,nózsir, 1nyrÍha, ol cihi. 

()1 .• (lllivar., ópiu:n, :paner,E!atin, gland. pituitar, theobt<)· 
mm, thyreoid, tragacwn:tm.a. terebenthlna:, adeps lanaE 

A fentebbi listában k~resz.ttel megjelölt dY-ógokná\ 
t~dni kell a termesztésüket, gyüj'tiésüket és kikészité
s-ui~et, ke.r&kedelmi változataikat hanú.sitv.ányaikat é-s 
helyettesitőjrüket, qua!i'tativ kérrii-~i vizsgálataiJ_kat, ro1n
I.ékonyságukat, Ületőleg elváltoz-ásaik3t és r·aktároz·á
íi.Uk feltéte1eit, >alamint mikr0Sz1kópiai jellegzet~sé
geiik.et 

A következő rostok és szürő anyagok eiedet(>, ki
készitése, jellegzete).§'ége (beleé1:tye a miki oszkóplaii 
jellegzetiességeket is), qualitatiY kémiai vizs,g4h=it.a, al
kotó elemei: - aszbeszt, cE[ih:uloze-vatta, g,ya})Ot, diato
matfö1id, len, üveg_gyapot, jUta, kaolin, Sf',lyem. 'ral'kum; 

gyapju, fa'I·eszelé-k 
Az élesztő bio1űgiá_ja, te1mesztést.'i és kiés·z-itÉ~l~. 

A gyakorlati szigorlati részben végzendő 1nunkák 

elvei. 

Gyakorlati rész„ 

A gyógysz-erés-zetben áILaJánosru1 használatos nye1 ~ 
drógol{ és n1ás anyagok fe1i~n1ei_ ése, sz1övetü11ii vizse.-á· 
lia/ta, malaoszk6piai j.E9H€gzetesS'égÜk: leirása, a n1-01fo

lógiai csQport n1egjelölése 
Qualitativ kémiai viz-&gál.atok, hnmisitványok és H 

rakt:ározá:s k-ö\ etkeztében be:á1lott ható-an:\-agv!:".SJZ.teség 
gJakorlatl ikii11utatá:sa a fentebbi listában inegje1ölt 

dT&.golmiál 
.~pritott ,és nem ap1itott dr·ógkeV1E1l:ékek qunlitatÍ\' 

és qu<antitativ kémiai analyslse 
l\'Iikro·~zkópiai ,1ue'tszetek készitése beleéa tve a s:r,ö

vetek és sejtek Izolálását, a lillÍk,r-0sz~Ópiaij_ je1lElgzeteS·· 
ségek ]Jeh-ása, lineári1s :nik-rosz.i..._ópi-ai n1érések -eszklöz· 
lése minO.az·on drógoknál, melyek a fente1bbi listában 
kereszttel vannak megje~ölve, be1·eié1 tve a fEtny.fríát is 

A fentE!bbi listában keres2),'Í,te1 ~'tlegjelölt szPrf kbö1l 

l{észült 'keverék,e:k_ azO'IlOSitása, qualitativ anaJ~ i:ns é~ 
azok porke'ierékeiböl a hamIBitványok ikin1utat1á'sa Köt
szerek és 1s-z·Hirőanyagok kész-itéJs:éihe1z fti-lhasznált anya

gok v'1zsgálaita 
Nyers drógok hwmutartalommeg:határozáo;a, kiold

ható a1ikotórészei-ne'k és idegen sze1....;~s any:.tgok :11Pg'

hatáir·oz:ása 

4 PHARMAKOLöGIA 

A) JRÁSBELI SZGORLAT ANYAGA 

Vér. Vlör-Os- és fehér vérs·ejtek CsontV1eílÖ \Törös 
véi:\Se.itekre ható v.rus ~s egyéb di·ógok felsorolás-a. ?11áj
és gyomQrkivonatok K-vit>!!\min. Plas1na proteinek. 
Szövetnedv CoaguJ:an.sok és anticoagulánsok Vé.r-c~u· 
po1tok és té1•átömlesztés 

Izom. A r:;·zivizom, valamint az akaratlHgos és \ '~
-getativ funkciót végző iz'lli.Dk tulajdonságai 

Vérkeringés. A sziv- és' véredények physiológi_ai 
anatómiája A sztvmüködés -és az ezt Oefolyásoló ide
gek A vérnyomás fenntartása és a vérketingés a iutj
szálerekben. A vé1,E'dényeket összehuzó &E> tág.ti-Ó dró. 
~ok, beleéT'tve ~.z adrenalint, acet;.1-eholint, belsö :::lvá-



las:d'ásu nü1igyek kh onat~ili histarr,nin .i\. szHveuS-s 
:ren(:hJle-nességei es a digitális és chjnidin hatása 

Légzőszervek„ Nor1náli.s nioz;.gás. A llégzőszexvEik 

szerkezete és .funkciója A vagus n1ü_ködése Lé.giuta};:, 
Az oxygén, sz:éndioxyd, szén1nonoxid é-S e~ an hatása 
}{öptetők és nyugtatók, 

Emésztőszel'Vek Az .cj!nésztős·zervek fe-lépitése Sec
ret10 és az emésztőnedvek tu1ajdonsárga és ~lfz- epe. A 
gyomor és OOI'ek moz~ása és1 beidegződés-Ük. A táplálék 
felszivódása,. S-aVmqgkötő sze1·ek és hénytatók KeSerü-
és hashajt-5anyag-ok , 

Anyagcsere K 1özönséges táplálékok 
he'1eértve az: adrenalin é5 imulin: hatását 
\.'ÍZ egye:nsuly. A tR---St hőmér:s!ék~((tének 

tartása .. Izzadás„ Antl.Pyreükumok, 

any-ageseréje, 
Nitr -ogén és 
eg~ e-nletesen 

Vitaminok és táplálék A,_ B1 iéi? B2 komplex, C, D, 
E vitam1,nok, A g1er\JJ11e:k és a beteg éleI1miszereinek 
tápértéke„ 

A m~]lé-kvese, pajzsmiligy, parathy,reoid és hypo
phy;::is miligyek feliépitése rés: miiködlése 

Ne1n~ .szervek A testis, ovairium; 1méh és a hyipopih-y
sis pa1s anteri-ox· szie1kezete iés · mülOO'd:ése A petefészek 
és a mens:t1uáció~ perioduisok A megtern1ékenyitett 
pete beágyazód<isa ét:,; a [placenta müköd€ste~ Az oestrQ·_ 
giEine'k, a prog<estin és az .runp'O:genek müiködé!se A ter_ 
hesség megállapitásá'nak mó'do:zatai 

Vese. A vese- és a hugyutak, v.aikimint ezeknek ana
tómiája és müiklöd'éö'e. iörvid0n v·ázolva. A hugy nor1ná1is 
és beteges dlk-ot&e1Etnei Hugyihajt;ók és a hugyutak 

;fertőtlenitői 
idegrendszer„ Az- idegek sejtjeinek és 1.ostjainak 

strukturája,. ReflEpc_pál'yáik. Autonoin 1d1e.grendsze.r. Az 
agy'vel,ő funk:ció'1 NiarkotiAAronok és anaeSJt:hetikumok, 
i:Jieleért\e az: alkoholt i'S, Stimul'áló és nyugtató drógok 

Szem. A szem· stxukturája és funkciói, beleélve az 
atropin és physos~ig\1nin !hatását is 

Biológiai egységn1eghatározáso-k Az inzulin. hy
po:physis pais posterior, d!igita1lis éi;,: az a:rsphenan1.in0k 
eg;i.:sé-gru.eghatlároz·ása;i, bio1ió,gia m1ódiszereklkel 

GYAKORLATI SZIGORLAT ANYAGA. 

Az elő:ző részlben meije~ö.lt sziövetek és sZervelr. 
n1lkroszJtópiai !feIIB-merr·és'e· és le'uása diagrammQk'kal. 

Kisérletek kivitelezié.se a béka ideglz<Ymz.atán f-...s 
sZÍ\ p1eparáturnon, valrum1int e;nl:ősük izo-141t he!lsőségein. 
és méíhén Vé.rsejts·zámlálás és vércsoport meghat,i„ 

l ozás. 
Szénhyd1á,tok, proteiill!ek és 2Siroík bEtvált viz,sgila

ta.inak kiivi't-elieziése, v,aJ-am1nt az angol .g)-ógwszerkönyv
ben emlitett biokémiai vJ.z,gg,á,lliatok kivitelezése„ 

A rvizelle't normtálliis: iés beteges alkotó elemeinek khnru
tiatása és meunyiség1 megbecsülése, valamin~t a vé1cu

ko1 meghatá:rozá:s·a 
Gyomorta1talom 1uegha.tározáisok: a\ t;e.";t folyadf .. 

kniban lévő -enzymek kimu't(altá:sa; a téj tejcukor ta1 tal_ 
lllánnk megheicsülése 

A BACHELO'R OF PHARMACY FOKOZAT SZIGOR
LATAINAK IL CSOPORTJA. 

5 GYóGYSZERÉSZI KÉMIA 

AZ IRÁSBELI VIZSGÁLAT ANYAGA 

Általános kémia. 
Az emisslo, abso1ptio és r'-0-ntgen spektr-1.lln1' hasz.ná-

lata az atomsrt1 uktu1 a megha.táro-zi.ásában A tömeg 

A tiYÓÖYSZERESZ 

spckt1 ogi aph Isotopok ér6· az isot-op indlkátoi:ok h.asz,„ 
nálata 'fer111ószcte.s és in<lr11kált radioakJivitás, 

Kris'iályáE anyagok ~noleku1ári·S: é~ 1oniku.s tul.ajdou .. 
~ágai Thern10-dyna1nikrii íogn,J;n1ak H ( = h-őf a1-tal0;m) 
és U = teljes belső Einergia), n1int az áiJ:lapot fullk" 
c101 A thermodynamika l(Jlső törv:fn;ye, tiher:mokémia 

- A the1mo<l~namika. második törvénye. Reve-1 sibiltás 
h1evers1biltás és egyensul,~ Ca1not ciklusa A 
( = HE<lmholtz_féle szabidd -e-nergta), S ( = 1ent.ropia) 
és G ( = Gibbs_féle sza.bad energia) ~neg'hatáJ:-ozása.; 

dS, dA és dG a r<:'versibHis és irrev:e1sibi,lis változá-
~;okban Az eg3 e,nsuly kt itér iuma. 

Azon the-oriá.k kifejtése, melye~En a quanrtitat1v 
kémiai ani:1Jyzisben ha;s-z.n:áJatos fiZj_ka1 e-sz;közök ha.5z~ 

nálata, valamint Ye.gytfolyamatok automatikus ellenő1-

zése és feljegyz·ése ll;\·Ugszik, belElért>e a spektr:ophoto
met.r'1át, fluorescencia ~€réseket, polarogral.:.át, vala
mint az ult1afiltrálás, sedimentáció &s· ultr::i.cent1ifuga 

ele1nEit. 
A'li akth álás fogalma, ak~i-V1tá-si koefficiens„ A•tom 

k1özi tá,,o1ságok Az ion-vonzás elmélete, komplex iono~ 
Fémek e'l1ek!1 ol,y tikus sz>étvála:sztása és---- fesz,ültség 

(Volt). 

Szerves b:émia 

A '.S:Zigorltat első iészében ne-m ~jm.Utett honniocyklikus 
és heter-ocykilikus vegyületek (aromások és ailicykll~ku
sok) gy1Óg);szerész<et:ben has-zniálatos ·származékai 

A gyógyszerészetben fontoS', a rte1m~szet á.lta~! pro~ 

duk1áJt anyagok kén1iá:ja, bele-é1 t' e a következőket 18-: 
proteinek, alkaloidák, ~ter-oldk, 1epesavak, :SirV"r-e ha1ó 
glykosidák sexuá.lis ho1:monok ka1otinoik és A-1itamin. 
e~y:éb viitai~·1nok, anti:bi-oticum~k A cihlorophyll, haema· 
tin és nuc~eins·ov eleani kémiája 

A -chemothe1.ápia anyagftii, 'b::ieéi:t,Ye a f'ő-bb vegyü
letek csoiportjainak áttekin:té;sé.t - 1.fszleteseb<l>en :k!l
fejt,0e, m:int az első szigo.rl:iton - m~zerint, hogy 1) mj 
l,yen therapeutlkus hatást fe,it1etnek ki és 2) miként 
ha:tnak a sz,E!Ivezetbe betörő organiz;1nus-ok1a. 

Az einzy1mek, f·er 1nentál:ás 'és az in vitro ibiosyntlhesis 

ele.'Tli át1teki1\tése 
A konjugált rendszerek, po·hy1ne1i.s-ati-o, polykonden~ 

satio, siklballl fek'V'Ő gyürüs reinds-zerek és szabad gyö:köl~ 

áttekintiése, 

GYAKORLATI SZIGORLAT ANYAGA 

Magasabb gsógyszerészeti analysis, beil€iéttVlcl a 
spektrophoto1rnetie1 hu1sz;nláI.atát~ fluorescencia mériéseket, 
és más fizikai eszfoözök használnlt:át a quantitativ ana
b si:;:;ben Egyszer üb.b vegyfol~·amiatok 1 eakcióoobességé·· 
nek meghat.át oz·áisa, titiációs görbék, oxidáciÓ:„reduk· 
ciós potenciálok meghatározása!. Az irá:Sbeli szigorlati 
részben Ieirt fizikai kémiai ikisé1Iet~1k bemuttat-ása 

K.ompükáltabb organikus anyagok syntfhesise 

6. GYöGYSZERJSMERET 

IRÁSBELI SZIGORLAT ANYAGA 

Szárn1azás, Népi, gorog, róm.a{ 1és aiah e1edetü 
gyógys·zerek. Utazás és felk:uta:tá:s A gyógyszerkincs 
növénytani köny'iei és kézikÖll'f\'ei A nyet'S drógok jö~ 
vőj,e a gyÓg;\- szeré:szetben, ):)eJ:eértve a hasz,nálatot gátló 

okokat is 
Kereskedele1n, termelés, gyüjtés, beleé:rtve általáno~ 

tudást a trágyázás h~tásá1.-ó:l, növény~ir keres:1Jtezésérői 
és üvegházi. tEírme-o'ZtésérőI Növénybetegségek, gyolD-ok 

A GYóGYSZERÉSZ 

é:s állati te1·n1észetü (;tetvek s{b.) meghetegedések el
lenőxzése, különös tegintettEU a Naigyib1it!3.nniábain 'tfT 

n1ő .nUvén}nekre. S.zá1·itás, szálliit:ás és raktát'<>~ás Ro:n
J-ás, ennek okai, feltételei és 1negelÖ7kse. Ha"'.l'liSitások 
f'nnek mődsZ'erei f?.s fe-lfurl-ezése No11n1iák, a szét(V'á_ 
Jasztás ti:p:usai €s elvei 

_.o\lko-t-Oele1nek és kiértékelések. Fontos alkrntóelemek 
izolálása. A mintáZJás elvei Kiért1ékel:éSf (a biológiai 
rnórlsz-er :ik kivételével) C11Ódszerek, m·e1y~J;:: a1ikf1Joida, 
nyer.s io~t .és aethe1ikus olaj, vala1nint nni'k1oskopiai 
(1uantital'iv nJeghatároziá:sDkon alapulnak é-..s az ultr:üho
lsa s-Úgá1 haszná1afián P:hotomikrografia A fcn~tos~thb 

hnlzni gyógy- é.s1 rnérgező niö°"ények Bs a „Flora;' ha:,:r,
na 

t\' gyako1lati s·zdgo1lat an~agámak ehei 

GYAKORLATI SZIGORLAT ANYAf~~ 

E1tartható metszetE'lk készi,ése ny~1_·-; dró,;ukhól 
Rajzolás (kí'csinyitetlt és na\g~itott) és f2in:,,ké1-e:.-é<:: 

~..,ontos d'róg alkotóanyagok izo,rálásrr é;; ti·37Jifii: a 
Quantitativ mikroskopiai állandók meghatáro-zása 

por'rtott drógok s·zi~m(ára 
Kevert pw-itotit drógok oualiíativ éis ahol lehet, 

quantitativ megihat.Wroz!<Í$ft-. Poritotit d1ógok azono;:.ir.á:,-a 
kész'it,ményekben 

.A.lkotóanyagoik 1neghatáro7k.sa százal·ékhan é's fon
t-as d 1 ógok ininő:.<égén'f'!k felhficsül·é:Sf', beleé1 tve alz aika~ 

J.oidák meghat1áTnziá1sát és egyébb p:r&bákat, kivé, e a 
biolo.e:iaikat, 

A fontosab haz.ni :r>~Ó'g.~-- és mérgező növén~·ek 

,Jzsgála1n és· felis1nerése egy „flora" h1aszná1f1'tának se
gitiségéve-1 

Közűnsé~ges- dró:gok i'l o<lal1nrán1ak i.sme1 ttltiése és bi~ 

J.áijlntn és az· e1 edl1nié1.1iyeik al!átámasztása gyakorlati 
inun'ka által cg~' kiválasztott; drógra vonatkozólag; 
: !hol csak lehetséges 1-aJz "agy fénykép vngy mindkettő 
iniellékelend6 

7 PHARMAl{OI,OGIA 

!RASBEL! SZIGORLAT ANYAGA 

Drógok luitá-sfokának mérései -ál!}:atokon ]vlé1gc::t~-si 

próbák, haJ:álos dosisol;;: gör'héi. Az iE:ttedn1ényl:k p0ntos· 
sága. 

Biol:ogiai p.gység beállit1áis-ok hele1é1 tvP a digita!lis-
nál inzuliuná1 és az oostrogf"neiknél' !hn!s%11álata8 1nód
sze:11eket. vala~nint az A, B, C és D v'1t.nminnál ha~·z

uálat.os mód\'1Zerekelt is 
Egy chf!n1(ither apini rnnyag noi maja összP.fiigp;é·s 

az in vitro és in tivo kii;;:érletek között, Dsszefü~.gés a 
gyógyitó és lTI'érgt>zŐ dosisok közt l1 sz~rvezf'tből 1:aló 
kiÜl'Ülé~t> 1és f'rnnf"k ös~zf'függése' a hatásá:val 

Baktf'licíd és antilna11áriás drógak Béifé1gek, 
amo'2ib-ás dy-sente1ia, trypan10son1a és syphili.;;, kezelés;. 
l'í' használt drógO'k, beleért'e a sze1ves n1T.sentartal111u 

veg:-. ületeket- is. 

GYAKORLATT SZIGORLAT ANY tGA 

Fonto~abb gyógyszerek hatáWlak felisme\J:·é:se álla· 
tokon é:;· 1zolá1t sz·(h l'.'t{'}i:en, be.le6-rt-·1:e az anaesthetit,'l.l·· 
moka( analgesikumokalt, vér:nyomá-st foko?,.ó ás csök
kentő . sz:1Teket, valamint azon:. gyógys7,erPket m('l:I- ek a 
bf'lf>-krf' n1é]uf', bő111 e és a szen1rf' hatnaik 

Eg~szt=·1ü n1érgf'.zési ptóbák é~ a digit:.1lis 11ypoph~~ 
s':ts é's inzulin biolűgiaU bi?'állitása 

Che111otheu1pi·ás anya·gok é1 tékn1eghatáro'bása a 

769 

vérben 1és viz~letbe-n vl a sulfalnidok és mepacrin e.sc

t.ében Ti 

8 ÁLTALANOS GYóGYSZERÉSZET 

!RÁSBELI SZIGORLAT ANYAGA 

Ujalbb fe.jlő<lések -a gyó.gys7.etész<f1tiben 
Statika\i mód-szerek alkalmazása gyógyszf'ré: . .,,z 

pr Gblém,ákná.1 
Egy ik:órháiz g~ óg:1-· sze1-éiszet:i osztá]~·.ánnk ite1",n:ajr,a 

felszerelése. és: fieninrf:.a1tá . .;;.a a problé1nák alapo„,,. meog-
fontollásával és biiá1artával ' 

Részletes ismeretek a kÖ\'et:liezoKből: Fei tőtlenitő 
sze:rek, antibiotikumok, konzervá1ó sz1tlI'ek é:rt.ékn1egba
tárr·o7,á.s:a A steriliZ'álás módJszeieinek értékelése Steri· 
lizálási eljárások nagybani eljá1.áJso1a11álli, ibeleél't,.e a 
kJö-tsze1ek -steriliz-álá:-:;:át i.s. Vérp1-as1na és .serill11 ik&<:;zit.ése 
p-n::rente1ális injekció részére Co11primata recept ÖSZi

~'zeá1Iitása és· a cou1pr~nnaták ~lkészitése 

GYAIWRLAT! SZIGORLAT ANYAGA 

G,\·ógy_s7,.e1 ffi'Ö·i1atok k-omponiálás:ii 'és előállitása. 
Ft•rtőflenitő és konzerváló sze:1 ek, antibiotikumo-k t'e

ceptjei, elkészit.ése és :értékmeghatározása., A bak1-eTi ~ 
cid iéi:; hakbeoriostatikni é~ té.k n1eg-határozása Sebészeti 
kötszfrf'k. varrófonalnk felühiz's;!:'álása. Tablf7tta késr,·1-
tés Sho1iiizálási e'l'j-á.rások és a i'.o>WIHitás próbái 

9. GYóGYSZERÉSZI ~!ÉRNöKSÉG 

IRÁSBEL! SZIGORLAT ANYAGA 

A) Gyógy-i;;zerészmé1nöln e1iá1-ások 
I Anryag·ok szállüiása iés ~ aktfu:ozása 

Folyaaékű!k és gázol;;: áran1;lásának törv<énye'i é)': 
a ~érrések módsve1ei. Tervrajz é·;,; felszerelés 
fé~·~foh:Adékok, fo]) adiélk-0k és gázo-k s,z.á_.l1itás:á-

1.a és 1nktárqz.ására.. 
TI Hőte,1 n1elés és hőtárolá . .., 

Altia.Iános Jsmeretf'k a kö"\·ebkl?Z-Ökről: 

TiizelöanJagok. Kalorin -érték és in:tBnsltás, -tu
lajdonságOlk ér,:,· anail~ sis 

Gőzkaz·ánok A fontos' ti-pusdk 1és azok ttü:tozié

kainaU;;: tervezié\si elvei 
Kazánok elfe:nőrzése A.z eltáVOY,JÓ gáz'Ok eluyE1-

lése (absorpciós) analySise és a liőrnérséklet 

mét-fR. 
111 Hfüt.,1tel 

A„ hőá1:vitPl rnódoz11t<1~rna1k ala.p-os ismer~(~: 

IV Hüté„~· 

.A.. hü'bé~ elvf'inek ala-pos l.smmetie beleé:rt,c a 

fagyals·zitá::;os szár tl ást 
V Anyagis1n1f.'rf't (AlaJ)o~ isme1ete-k) 

11) .A.. gy5gyszer~1parban a~kalmazott eljárások r-é
s:r.ére terw-ajz-ok készitése„ a telepek fEdálli
tása és n1üködés(, a fizikai, fi'Zrikokémiai é~ 
1nérnöki el1 fk fi;...'}'('len1bevételév-eJ és kiiJiöuös 

uta11ással a következőkre: 

1 TéTfogatcsöke11téf.: 
2 Ke-...·e-rés 
3 P1éseJ:és 
4 Szétvála,.,-ztá:s fázis.válltozás ill -fizfk-<1 l 

ál1:--!pot\"áltozás nélkül 
a) Hyd1 aulikus sz:ét-\" álasztá;; 
b) S?;étvá:l:iszrtá:-:.: lej\" eg;ő segit~g'é-·v\j1 

e) Szü1•és 
d) Cent1if11g·álk 
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5. Szétválasitás. fázisvállf:ozá.S ill fiµikai 
·állapotv-áltozá:s áli::al, 

a) K1lúgo.ziáis és ki,·oná::> 
b) E"lpáro1ogtatás: 
e) Destilláliás és kondenz4lás. 
d) SzáTiitás 
e) Kristályositás 
f) Absprpció és adsorpció 

b) A 4 é~ 5 pont ullapján -elv:álaszitott anyagok 
to'' ábbi kezelése fiz.1kai és ké1niai uton -egyes 
tipiku.;:; esetek Í''-"iemliltrésiével iés a hozzá szük
séges bel'iendezések 

e) U;gyáitott anyagok cson1agolásai és .szálliti.ffe.sa 

B) Müszaki berendf'z;és te!'Viflzése gyógyszergyárr
iás rész;ére 

Általános isme1t>tek a 'következŐikből: 
l Eg;y üze1n mÜ'.ö'z1aki be1·endel!r...é:siének 

t.P1' ez.:ésénél és kivitelezésénél fellhasz .. 
nált fontos 1tnyagok te1mészete és tu
latjdonsága 

II Fenti ponitban e111litcrtt anyagok elílenál
lása maró anyagokkal, kiénüai és fiz'1-
kai beha;fásokkaJl' .sze1nben, ,,. 

C) Gyát tervezés és 1kivitelez,é:s. 
.Altul'ánoS' ism1eretek a követ1c:JZúkbőJ: 
I Tervezés és lóVitel('Ws. 

Jif Er:ő'ID'Ü, fény 
a) Termelés 

1 G<í" 
gŐZf'J: 

és hő, 

B0Llc1· bere~dfJzések és 
m.üködteteitt berendezések 

1 

kon-s.trulkcilóls elvei, e11dn,1&1zélsf1 
és hakáisrfok!ának 11n.eghatáro·zlá:sa 

2 Eilektromos:'.:>ág, Genf'5r'át.or, 
transf'onnáto1· és motor :tipusok; 
világitási rendsz1erekj k•41belek, 
kapcs·olórb2trendez-ések és táblák 
blztositók 

3 Levegő. Komprf'.sszorok ·'és kel
lékeinek tip-q.sai 

4 Vacuum tecl1úika. Szivatlt) u'k 
é1s k1e1lllékeiriek tipusal. 

h) Áhitel 
1 Gőz. C'2>:ő1hálóz1at-0k, csnp<Jlk é:s 

ezf{k tar tozéik:aina!k tervezése és 
ki-:itelez·é:o:P., fe/Iiálliitrásn. 

2.; ElekúomosiSág_ .E11őmü,ekh~z. 

Világitásiho·z szükséges káJbelek 
éR eZ'->ik t~ttozékainak lefekteté
s~ iés karbanttart.Rsa 

e) Részletes ismeretek a g;\ ógyszerészi 
üzem tervezésénél fÍg}'ele11n1beveen
dö óvatossági rendszabályokból 

D) fiz-emga·z<laság 

Gjrá-rszerviezéS é.s \'f>zetés álta'nano:s elvei. 
a) Mindre!rúiéle gyártással kapc!'«Jl •t0;:; 

kÍmutat.ás·ok készité:se. 
b) Sz21badah11ak és !tervei 
e) Eredm-én.\ kimutatások, 
d) Technikai tapasztaJatok Ö~$.Zt>gyüj

tésf> és kimutatt:ása 

GYAKORLATI SZIGORLAT ANYAGA 

_A._z ilásbeli szígorlat nnyagának gyako1 lati brn1U·· 
~atá~a 

Milyen~k 
a szesztermelési kilátások 
az· 1947-48. termelési évre 
Az '1947--48. szeszgyártási évad kezdetén 

vagyunk. Időszerü tehát ·azzal a kérdéssel fog_ 
Jalkozntl, hogy mÍlyenek a kilátások nyersanyag-· 
eHátás szemrpontjáJból és a szeszfold!olgozó ipar 
mennyi szesz kiutalására számíthat. 

A r endellkezésre áilló adatok szerint kb. 
1600 vagon melasz, 

300 vagon tengeri, 
400 vagon étkezésre és takarmányozásra 

teljesen a!kailmatfan burgonya, 
50 vagon egyéb (csicsóka, keményitő

i.szap, stb. )szes„ipari nyersanyag feldolgozásá
ra 'an kilátás. 

Az itt f€lsorolt anyagokból kb. 620-650 
vagon szesz előállitására lehet számítani. 

Ebből a mennyiségből : 
180 vagon szesz jut az ecettermeW Ipar 

részére, melynek feldolgozásávaJ az ország évi 
ecetszükséglete fennakadás nélkül biztos>tható 
lesz, 

230 vagon szeszt kwpnak a mm- és likör
gyárak, amelyeiknek cukorszükség]ete is fedez
V'e ks>z és igy az 1947-48. termelési évben, 
ezek a gyárak is fogl'alkoztatNCa le:<znek, 

110 vagon szesz ki utalásban részesül a de
natmáttszeszt gyá:rtó ipar és így ezen a vO'lla
lon i1s biztosítva lesz a tényleges szükséglet ki
elégítése, 

50 va1gon szesz a nagykereskedelem céljai
ria és 

60 vagon szesz egyéb ipari és gyári célo
kat. gyógyszeré:szeti szükségliet kielégítését stb 
fogja s'zolgáln; Ez ö·sszesen 630 vagon 

A fenti mennyiségeken kívül számítani le
het adóboTok címén beszolgáltatott és beszol
gáltahi.ndö borokbóJ kifözhető kb 20 vagon 
borpárlat ter me[ésére is 

Ebben a termelési évben a. bor- és gyü
mölcsszeszfÖzdék pá]1inkatermelése is, .ielentős 
!esz, mert a szeszfözdék kb 40. OOO absz. hlfo~< 
pálinkát fognak .eJőállitani néilliny hónap aiatt 

'Külön hangsulyozni kell még, ho 1gy az 1947-' 
48. évadban 200 millió fo1 int körüli összeg fog 
befolyni a Szeszegyedárnsug utján az állam 
pénztárába. 

Ezekből a számokból optimisztikusan itél
he:tjük n1e2· te·h;át a szes·zgvártóip~r nyers
a11vaq;eJ15,tott8 ~gát m'2ly - ha ta1~n n-~rn l·s 
felel meg egÉ'szen a háromé\1es rtervben !Pfek
tet,eí t rlkénz~l~snek az o r s z á g a s z á l _y
s u j t o l t r o s s z mezőgazdasá.g1i ter
méseredményét figye]embevéve, feltétlen k
elégitő Ha a szakértők á!tal felállitoút tüv 
szn int l"•indarnkból a mezőgazdasági termé
nyekből amelyek szeszgyártás céljaira fe!hasz. 
nit~hatók, ne n1 leellett volna elsősorban az or
szág lakcsság"1rak &lelme.zését biztosítani, - ~ 
szeszgyá rtó és szeszfeldolgozó ipar elegendő 
nyersanyag birtokában n1áJ ebben az évadban 

,'i -' 

''\ . .' 

' "' . ~ 
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Jne.g.a.tkuv.á& néekae ! 
HA AZT AKAROD, hopy ez a lap. érted harcoljon, fizess elő 'iSzaksze;rezeted fopiárn. 

HA AZT AKAROD, hogy Jog_okat vi'!Junk ki szárnodra, tánwgasd szaksajtóif,at. HA AZT 
AKAROD, hogy 'lapunk mindig és mindenben megalkuvás nelkÜl melletted álljQn, clsőso; ban 
t( gondoskodj életben maradásáról. lEZ A LAP A TIÉTEIO! De őrizzétek meg. Mert cs((/c a 
•munkássó,g lapja védheti a dolgozók énlekeit 

nemcsak az mszág szi.lkségletének biztositásá
r a. hrorem nagyobb aráinyu exportra 1is gondol
hatctt volna 

Minde7!ek dacára les1z elegendő szesz, A 
helyzet a muitévihez képest javuló irányzatot 
mutat.. (Magya1· Szeszipar) 

Adalékok a 
Winkler-emlékkönyvhöz 

18 évvel ezelőtti történetek. Akkol' még Winkler 
egyetem!i \magántanár volt, s még nem „rata" vagy 
„Papa" „Tanár ur volt." ÉS n1ilyen nagy tisz
telet és szie:r·etet hangján ejtettük ki: „Tanár ur!" 
Régen 'Volt. Az európai hirü Than professzor adjunk_ 
tusa .. 

Egyik chemJaij kisérleti órán a munkaasztalok !kö
zött járván, nlegáU egy holléga :n1k:llett, s asztalár·ól fel
kap egy pa.pirlapot 

·- Hát maga ehhez is ért? - kérdi~ 

Erre a ravasz lcollégám j;elentőségteljesen hátra 
fordul és rám néz, s hüvelYk ujjával felén1 mutat 
i\Iegdöbbente1n Szent K.Ioofás! l\ii lesz itt'~! Winkler 
tanár ur asztalomhoz 9ön: 

- Igazán Maga rajzolt? 

- 1 i gen, Tanár ur· kél'e1n ! 1- hebegtem 

Rá1n mosolyog.: 
·- Na, ne ij1edjen meg:. Gratulálok l\iege-ngedi, 

hogy eltehessem e1nlékül, kedves G.-cs? 
Ugyanis eg) erég jól sikerült profH karrikaturám 

volt. Winkler \t.anár urrót Még 1nagamhoz sei.nl tértem 
a zavar'ból, mikor fol~tatja, hogy tetszik neki az irá·· 
son1 és a „F~ladatok könyvea .. mben látott sén1at'ikus 
rajzaim Hogy neki szüksége volna egy éppen ilyen 
szép irásu emberr·e !és jó sematikus rajzolóra; nlert 
megbi,zatása van egy cheniia'i könyv eikészitésé:re 

·-- Szíves volna Wedves G---cs váHalni? 

Persze, hogy készséggel vállaltam. 

- Nem kivánom ám ingyen. Hol ebédezik? Mit 
fizet? 

Válaszom'l''a folytatta: 

- Igen szivesen 1negfizetem helyet.te, sőt. chémia:i 
hu1 zusahnat ingyen hallgathatja: 

Boldog voJta·m J\legállapodtunk a napokban és 
órákban, amikor rendelkezésére állhattan1 I r ó d e_ 
á k j a lr>ttem„ Fel és alá járt szobájában, .a szivarját 
e.gy··eg;v szippantásra ,ette szájába, s elég gyorsan dik .. 
tált. Csak ugy íejhó1 Ritkán vef.t rNi zsebé,ből egy kis 
jegyzetet. Egyik nap a.zz&l fogad: 

·- .Jaj. ked'\es G-CS-1 ne haragudjoit, b.ogy_ elf~lcj
tettem ni.egnwndani, hogy ne fáradjon ide n1ert. ma eg~ 
tanártársam ~lé\napjára gyülünk ö.ssze h;ráti ''acso~·ára 

3-Iegn) ugta.ttam Elköszöntem. Majd hhelen az aj
tónál megragadja karomat és vis'szatart 

-~ Tudja 'n1it? .Jö]jön Víeie1n:! 

Szerényen~szabadkoztam„ Nem t.ágitott Lá{ta ra.j.,. 
ta1n, hogy feszélyeZ'\'e érzem magamat., 

- Ne ijedjen ~neg„ Ott nem tudós társaság lesz. 
Csak egyszerü em.berek Mulatni fog rajtunk l\:1ajd 
1n1eglátja, Ha. van ünneplős l'uháta1 öltözzön át \s '-'át on1 

Közel laktam Egy negyedóra mulva vnár f'.gyü.1.t 
mentünk„ Prima vacsora 'fogadott, s jó borok í~s tény
leg igaza volt Winkler tanár urnak :1 eg) szO nem sok, 
de annyi sern esett \udósokhoz 'illő t€:n1:á1ól. .4.nekdot:iz
t.ak Élvelődtek :Itlcelődtek. Sőt pil{áns történ'.'tekct is 
meséltek. Rengeteget nevettünk. El is feledli:eztun, hogy 

tudósok között vagyok Éjfél felé bucsulkodtunk .'\ 

Muzeum kávi2.háznál \e1Ősf'n in'\:ltált egy feketé1·e· l\-Iikor 

megmondta.ni, bog~_- 1násnapl'a me~ !H;araflt tanulniva

ló1n, sajnálkozását fejezte ki, ~ 1ncgáHa.podtunk a I~g

lcözelebbi ,nap '.és ótál'a, amikor· fol;}tatjuk az ehna1ii..clt 

1nunkát 

J{ésőbb az a megtiszteltetés (•rt, ~log~ 'kisérlrtcibrn 

segédkeztem is„ PJ. az olajok €s zsi1ok fagyás és olva. 

dáspontjának rneghatáiozására ibeá!litotta a késziHékrt 

a talált er-edrnényt fellirta, zsebre"Vií_gta €s élmt'tlt a 1\oiu

zenm kál1éházha J\iHkoI vlissZ'ajött kérdE.zi: 

···- Ka, 1nutassa a. maga- eredményeJ.t? 

Elgondolható, ihogy ~l:~lyen !ónos gonddal igyPkf,7,

t.em a teljes pontosságra A_ ,·áUveregetés !dilö11(j:-;f"n hi

,iárt akkor, ha az el'edmén~ .100 száza.I'ékos pontoRság·gal 

egyezett fliZ övével De a kiilön kitüntetés seui n1aradt 

el: az önképző egyesületünkben a. '!Desztillált vil/'-IŐl 

sorozatosan tartott előadása végén - 1899 V JS-án -

(idézet a Gyógyszerész'i Közlönyből): nem nn1-

lasztft.a.ton1 el, hogy G.-L, JJ„ gyógyszfl'ész: haHgtttó 

urnak szives s' gitségei~rt és t h.allgatóimnak fi g) cl, 

mükért őszinte höszönett't ne mondjak" 

Jc~z 'olt Winkler tanár ur, a k~sőhhi , P~tpa" 

1'fikor fiain eg;\-etemre és Winkler ,Papa" 1elé került -

beszélte fian1 - nevé;nek ·hallatára erősen a &ze1nébP 

nézett, kérdezte: 

-· Maga a G L fia·? 

Pedig sok százan jötttk utánaa-. :a kövrfV.ezö é.- .. 

tizedekben s 1nég~e fl.'lejtrtt el'. Hát akkor (11 

h{)g) ff'lejfhetnt>tn tl <it '? ! Re,yuit:scat in pacr 
GÁCS L.·\..JOS, Kapo::-" :.íi 
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Hazai füszeres nlvényeink 
lrta : VARRÓ A.. BÉLA 

KAPOR 
Anethum grnveof.ens 

Eredeti hazája Kelet-Ázsia. Nálunk ker
hikJ;en termesztik, de néha eJ.vadu'i:va as talál· 
h;>tó. A régi nép.clk kedrve~t füsz,er1e volt, emész·· 
oost fokozó· és tejszaJpuritó sajátsága miatt 
~óta sem hiányozhatik konyhakerti növéni)"e 
mk közritl. · ' 

~th;ató, neh,éz_illatu növény, melynek gyen
ge sz~rn~ a gyumolccsel (mag) egvütt s·zokták 
haszn~im uboxka, pa.püka el.evésnél, valamint 
savanyi:káp_oszta és tökfőr<e.Iék kéezitésénél. bur
gonyt· es 2'oldsaláták össz.eá.Jitá,1§ná] Magiá't 
hussa[, _ha!la. mElkarón'vRl és burgonyáV'al ké
. det_t et-;Ieknél használjáik, már<tásokba keve. 

n_k. Alrtalaihan csak keiveset ve,)!'.Y'ünk a füsz,eie
zes~ez. mert ki~fonben fanyar, kesernyés ízt ad 
az etelnek Mairtáso:k kés;z,itJésénél nem főZ'Z:ük 
fol, h~n~m. e~ak tálialásko'r tesszük hozzá mert 
mar ro.."'d 1don belül kellemesen füszernz · 
„ Szelh~j~~- sz&lfuvódlásJt és böffögést szünte

to ... HasznáJ'J~;k 1eZe_n~ivü1, mint gyomorerősitőt, 
mert ·egyben enyhl11 a;z emész!b<lg ikfüüli pana, 
sza~t. ~a:sn;:en~st é5 há:nyást A mao; étvágy
ger1eszto. komeny helye1Jt hasz,ruálható 

1 éve.s _fü~'z;eres _nö:vény . Mag1ó] ültetjrük 
K~ts;zer knfüntJuk f1afal ágait. végre magba 
~zok1I~ ~ akkor m~giával együtt ara~ju Fris:s•en 
es s:zant'l'a haeznal\jµk 

KERTI BORRÁGó (uborkafü, ökör·nye,lv) 
Borrago off 

„A 1~1.unk melkh~mo.scdott egy év.es nö'l'ény 
a Foldkoz1-tPnger v1il'·kéről' "Vi",imazik szemét. 
dombokon néha. elvadulva található. · 

„ ,Ezrt a l<leqqremes és e![észséf"es, ubrnkaizü 
novenyt. nálunk kev.esen i-srner•iik, pedig: na
gyobb f1gvel'rn.et és g;vaJmribb 'felnasznál'frst é1-
demel. Minden leveshez. sa;láltához adhatunk 
bE!lőle elly !keveset Husételek izestésére és 
uborka reITtevfaéhez. i e s<1okták lrnsznáílrni;, N vern
koszUálalk vai lintói tnró i?esitő. es•ak friossen 
alkalrnazha;tó bánjunk e] vele takarékosan. 

A növénv 1á•zza1 iáró bete~·ségeknél igern 
hafásos A fri!Bs 11úvéns· n.edrve ~zivP.rősiitő w-ér
ké.ringést javító és a imáiban és altes·bbeh, el
sősmban a vesében feJ}énő torlódásokat oszlat· 
t.ai<tsunk mértéket lrnsTnálHtában A nóphilt s7 e_ 
ia A veseb'tiosok <l'ét:ijában használható de 
rint még a hmrgulart.ot is felvidítja · ' 

KORIANDER ('Ze1g-ernag) 
Coriandruni satívum 

Köxfübelül 1 méter mag;as., iernyfo vil'ál!;n 
trövény. Gyümölcs.s (magja) a fűszer Dlóolac 
iának lepárlása után visszamaradó · pogácsa 
kedvelrt "1Jlati takamrány A növény flissen po
lcslrnszagu, érett nmgja azonban kellemesen 
fü'."'zc1 --t' niatu, 81 omás izü 

Sültek, pácok, káposztafélék vagy egyes 
sütie1nények izes.iitésére, vaiarni11t ubó11ka és 
papruka knze1válásánál használatos füszer. Li
kőr és párlinika készitésénél is hasznáJ:ják 

Haspuffadtsá,g.ot sviinrte.t 

. Talajban ugyan nem válogaltós ,(kivéve 
futohornok), de szereti a laza, nyiIIIDo·s jó er.Ő·
ben levő földet Kmönö·sebb meg.rn'unkálás.t 
igénylő, .előnövény gyanánrt vefüető 1 \éves nö
vény, tavasszal vetfük, ős·szel aratjuk. akko.r 
amiikm a magok barnulnak. Könnyen gyomlál
hafö, mert lassan fejlődilk. A gyom!J.iáJlás után 
azonban hamar megµő.. Gyorsan beérik· fél. 
ér et1te11 gyüjtsiük be 1é;s, 1a ll~}{aS'zálás után ';beér e . 
magot kics•épeljük A méhek virág~áskor sz~
ret'k. Eső :utáni napsü'tiésben kellemet1en ma. 
tot áraszt. 

Meghivo. 

A l E R L 11 Gyógyszerészek 
Szövetkezete k. f. t. 

Bud,!'pest, VII, Király-u. 67„ ala:tti bej cég 
194 1.. decembe1 28 .. á:n vasárnap d .. e 11 óra
kor ta1tja a. VIII„ Aggteleki-utcai 8. szám 
alatt, a Budapesti Gyógyszer ész Testü/,et 
helyiségében uj 

ee11dkiuii.ti kihq.ylUé~ét, 
mely1e a Szövetkezet, tagja.i.t tliiszte!letuel 
meghivja 

A'Z IGAZGA'l'óSÁG 

TÁRGYSOROZAT: 

1) Uj alapszabályok a fennálló rendeJke:úések_ 
nek megfelelően, az 1947„ XL t. e. ocendelkezései:inek 
érteltmiében (Az uj alaps.z1bályo-k a hirdetéssel ·egy_ · 
idejüleg a \' á.:llaln{t helyli;égében megtJeiéintéSie ki._ 
függesztetnek.) 

2) Az igazgatóság kiegészit-é.se, illetve az uj 
agazgatóság illegválasztása, 

3) Felüg) előbizotlság ldegész~tése, illet\'€ uj 
f'2lügyelőb1zo~ttsági t;:ilgok megválasiZt~a. 

4_) Határozalthovatal abban a tekimbetben, hogy 
az. elhalt, 'agy :isuneretlen helyen lévő rés1zjegy_ 
je.gszők ig;é~y.ei mikor és !hogyan rendezendők 

5) Hfl.Já1ozath-0z.a!tai atekfiltetben, ho-gy a i-ész
,jegy tö1~2dékek kifizette.senek-e kész.p.~zben, vagy 
pedig eg-é3."Z részjegyr:e egésiz-itendők ki megfelelő 

bsíiz.erés ellenében. 
6) lndilt:vii..nyak 
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A GYóGYSZERESZ 

11 Mosolygó gyógyszerész 11 

Furcsa tör:énetek 
Az se volt utolsó 'dolog, aniikor merev ra

gfl8zkoM.som a szaMlyokhoz a Tegcsattanósabb 
választ kapta. óriási 1negr ökönyödésemr e, -
kezdte •mondókáját öreg kollégánk a kaszinó
ban egy vasárnap délutin, núközben fiistkari
kákkal célozta meg a csilllirt szivarjából. 

- Fiatal okleveles voltam 'egy 'el.ég nagy
for galmu patikában a f,örnyéki nagy rnirosban 
Éppen vasárnap délutá~ volt s gazdánk idősebb 
kollégámmal egy jó tarokkpwrti izgalmaihoz 
készüli!dött - Azután nehogy hazahivjon a 
kaszinóból, mindent a niaga legjobb belátására 
bízok, nyolckor 'itthor, leszek s felváltom, -
szólt vissza a küszöbröl 

„_ Mondanonr sein Joell, hogy abban az idő„ 
.r ben állandó készenlétben volt minden patika s 

nem a gyóg_yszertárnk, 1hánem a prttikWJok rv6!l
tották egymást. Jó Uieíg senrmi különös nem 
történt Csináltam a •ecepteket, intéztem a \ké
zreladást s a kis szünetekben már ósdi v icekkel 
akartam szórakoztatni a pénztároskisasszonyt. 
Ezyszer ~sak azon veszem észre rnagam, hogy 
eWttem áll egy szaporán lélegző, zacskós-sze
mü, kopasz, alacsony férfi s tart1a elém ópium 
trncturáról kiállított r·eceptjét s a hozzávaló 
üveget. M1Í1. többször volt szerencsém ehhez a 
szerencsétlenlvez itteni !pár hetes állásom alatt 
nem is rmindig a legszabályosabb körülniények 
között vitte el, ami neki kellett. Most \xzonban 
az ördög incselkedett velem.. Bele kötöttem a 
recept dátuma niiatt, s megtagruJ,tarn tőle az 
ópiumot Először kért, V(Önyörgött; amikor or
vosához küldtem, veres lett az izgalomtól be
tegségére hivatkozott, majd gazdám utá~ tu
dakozódott. . iNem mondtam meg neki hol van, 
n~h?gy rza_varjar;i ,őt s felszÓ'litott-am, fwgy pró
bal1on 1nas \patrkaban szerencsét. őrült ópium
éhségére hivatkozoU § gazdámrnal fenyegetőd„ 
zött. Most ·már ingerült lettem1 a gyógysz,erész
eskümre hivakozva, kiutasitottam. l4 szekrény
hez ugrott, le akarta venni az lillványzatról 
ami neki kellett. Ellöktem maid iJciutasitotta~ 
a patikából. Megállt a patika előtt, önkivület
ben Yikácsolt, én meg 1eültem nyugalmat szin
'lelve, mint alti iól végezte dolgát A borzasztó 
cs?römpölésre ugy ugrottam fel, rnint a gum
milabda .. Egy jó nagy téglával zuzta ugyszólván 
tsere"[Jekre gyönyorü kirakatunkat, majd elr o
hant. Oktober végén voltunk, alkonyodni kez
dett és a hüvős őszi szél parnncsoló tanácsot su
gott fűlembe Lehuztanr a rollókat a Vciváncsiak 
elől, bezártanr a patikát, a pénztárosnőt haza
küldtem s elindultam lx kaszinóba, Kihívattanr 
a gazdámat és ·elmondtam neki mindent hozzá
téve, hogy megyek a hatóságokhoz, hogy 'ezt az 
e'lnbert elfogassarn. Rosszalólag nézett rám -
egy nern beszá:mitható beteget akar maga elfo
glitni, vagy épen kárté?itésre kényszeríteni? fn. 

káh~ üljön nrellifom, kibfoeljen, . azután nw,jrJ, 
egyutt nwgyunk haza.. Hawfelé m.entünk há.r
masban, a nr{'8ik kollégával Principálisunk ka
ronfogott bennünket, s a következőket beszélte 
el.: 

- J!,'n is <voltanr ~wsonló helyzetben mint 
ön evvel a szerencsétlen nyugdifas vas;dassal, 
akinek mellesleg megjegyezve, suZyos gyontor
rákfa van„ Másodéves gyakorrwk voltarn akkoi, 
nem messze innen, egy pestkörnyéki patikába:n 
ha .iól emlékszem Er zsébetfalván (akkor rné~ 
igy hivták) Én 1inspekcióztam illetőleg az okle
veles kolléga osont. ki, mint ő mondta, csak <pár 
órá:ra, persz,e a principális twlta nélkül amikor 
ugy é.ifél felé felcsengettek. Kicsoszog;k, félre. 
tolom a redőnyreteszt, rnajdnenr hanyatteseni 
ijedtemben. Egy revolvercső meredt re6.11i Nin
e&en pénzem, hebegtem - 'Nern is pénz kell 
öcskös, hanem morphium. Ha kedves az élete 
csinál.ion \iekern egy gramm morphinból és öt~ 
ven granwi destilUilt vizből rnorphin oldatot, 
egy-kettő. _4 telefonhoz ne nyuljon, mert szé/;_ 
lövönr a ikezét. Nehogy csak destillált vizet ad. 
ion, mert később felcsengetem, ~ akkor rnev 
fou.ia a marná.ia sirntni. 

Mint az, alvajáró 11vente1n ri, morphinos 
edényhez, s reszkető kézzel fogtani hozzá, hogy 
elkészítsem neki, amit a/oart. Közben fel-fel
rémlett bennem, hogy nrost hőst kellene játsza. 
norn, lesz, ami 1esz. De azután 13szembe futott.: 
esetleg 1negsebesülök, a kolléga e/meszti állását, 
11iert engem hagyott inspekciózni.. iá gazdám 
patikáJia !hir hedtté lesz és én is 1negíszorn a le
vét. Legjobb., ha mindent eltikolok Feloldot„ 
tarn az em-ót, lepecsételtern, rnegszignáltani, 
odavittem neki a ireteszhez. Szomoru szemü em· 
b·er volt, 'aki markomba nyomott öt koronát és 
uf}át a.z ajkához emelte. Leblokkoltam az öt ko
roroát. Leoltottam a villa..nyt Becsoszogtr11n az 
ágyamhoz, öt werc mulva aludtam, niint a. bun
da. Két óra felé rá.zott fel a kirándulásból ha. 
zatért fiatal okleveles Sernmi u7ság, mimniol. 
tam, s tovább uludtam, mint a tej. 

- Drága kollégáim - fejezte be élbeszé
!ését a princi, amikor hazaértünk s az üvegcse
repeket söprögettük - többféle tanulság csen
dül ezekből la. cserepekből, -· de sajnos, ci ta
nulságok tulnyomórészt 11Jenr minket, patikuso
kat illetnek. SZÁGEL KÁROLY 

Fájdalommérő szerkezet 
A közehnult napokban bejárta a sajtót a hlI, hogy 

egy budapesti orvos 1fájdaJommérő készüÍéket r;zerkesz
tett. A készüléket a beteg sipcsontjá1a helyezi s ar1·a 
nyomást gyab.:orol, rrnindaddig, Jmig ez a sipcsontra g~,a
korolt nyomás olJ fájdalmas lesz, hogy az eredetileg 
panaszlott fájdalon1 elhornál.)osul. -~ készülék óraszer
kezettel ivan összeköttetésben, n1ely pontosan megmutat
ja, hog;} a fenti eredmény eléréséhez nril:t' sulyu :UJO

másril yolt szükség, A. fájdalom tehát kilogram1nokban 
és graminokban 1pontosan lemérhető 

Ehhez hasonló gondolat.okkal rnár é\ tizedekkel eze~ 
lőtt foglalkoztam Első éves gyaliornok voltam Pri.nci-



páiisfi,1n hosszabb üdiilésis külföldre utaz.ott Az aianl·~ 
Jobb .ÍÍ:iű ttr.kturáknáI k€tszer~háro~szor is e1végez1t.e ITT: 

Hye-n kirándulásokra :1fel;re_tteséül egy ~n;egvénült, .Oreg: 
kollégát állitott. A_ jó Isten- tudja, -honnan szerezte l\fás 
világot .éltünk, nen1 volt könnyü \dolog hosszabb időre 
kiSegitőhöz jutni. Olyan koru volt a.z .öreg, run~lyen ma 
százával áll -=--- Jvagy taiáu inkább állana a tárák mel_ 
Iett1_ de az akko1i idó'kben unikum, valóságos muzeului 
ritkaság volt 

J\iudjárt az első este, a1uikor magunkra 1naradtunk 
és principálisunk pincéjéből elö~erült a saját ti:;-rmésü 
k\aterka.bor, 'igr szólt hozzán:n az öreg: , 

„Prakszi! Ha ;.fna.gy" gyógyszerész ~karsz lenni~ 
fogadd meg két tanácsomat„ 

'l'incturát, spllituosát soha ili :ne expediálj addig, 
nrig néhány korttyal nt-eg neni. gl-Öződtél annak identitá„ 
sáról. Igy megelőzbJ.~ted a té,;edéseket tHa pedig valaki 
fájdalo1nról panaszkodik s csodás, frappáns hatást 
akarsz elérni, al{kor okozz neki nrég íll.agyobb fájdalmat 
t\-'.Iajd figyefd, hogy 1nil{épen csinálom"„ 

Izg:'.!-hnas kíváncsisággal vártam 1a xnásna.p reggelt 
Prakszii fantáziám élé;nken működött 

Az -első Jnúdszert haritar kitapasztalhattam„ Ha 
szeszta.rtalmu gyógJSZert !kellett !expediálni, az ör·eg fél
L-efordult s egy-egy óvatlan pillanatban jót huzott belő .. 
le. Sőt szerfelett lelklis1neretes 1ember· lehetett, mert ia 

job jzü tinkturáknál kétszer-háro1nszor is elvégezte az 
identitási reakciót. 

A 1násodik ltuódszert is gyorsa,n megtanultam,. Bejön 
egy ~rócos ha.ju cigány és éktelen fogfájásról panasz .. 
h:odik. Az öreg odRiJ111egy a l\ötszeres szekrényhez, kivesz 
egy kis darab vattát, rácseppent néhány csepp chloro_ 
fo1mot s b!.odugja a cigány füJ1ébe.. A fülbe vitt chlor·o
forin tudvalevőleg igen ·erős fájdalmat ;0koz, 1nely foly.
ton fokozódik, oll1~nnyh a,, hogy a paciens az eredeti 
f;:íjdahnat teljeseú elfelejti. Mi.kor iez a pillanat 1elé1·_ 
kezett, az öreg khántotta a vattá11 \s megkérdezte a ci
gánJ t, „fáj-e még a fogad mor'é·?" A cigány vigyorgó 
ábrázattal bi'zonygatta, hogy „n1ég ázst is elfell2jtette, 
hog-~ f'ng ván á lil;igon" Erre az öreg felélnl fordult. s 
utánozhatatlan kom1>lbnentet vágva, igJ !szólt: 

hne a gyógyszerészi tudomány"„ 
A dolog neken1 borzasztóan megtetszett Hogyisne, 

iniho1 mindig az \Olt a vágyain, hogy tudonti<i.nyos; 
g·yógyszer·ész l'cgyeh. 

Ettől kezdve bárki jött a patikába s bá1n1iféle fáj
daloinróJ panaszkodott, könyört-elenül ben.}omtuk a fü-
lébe a chloroformos 'vattát. · 

i\láI· néhán1 „kezelés" utá,n észrevettem, hogy az 
~·g::i--ik betegnél több, a inásiknál ik!;;vesebb idő vol~ _szÜl{
'•éges ahhoz, hogy a 1rnegfelelő hatás bekövet.kezze_k. 

Kézenfek\Ő volt az okfejtés. Aki nagyobb fájdal
~nat érez, annál hosszabb !__deig tart ennek elnyo1n~S~1 
~n:nt annál, akinek kisebb fájdahnai vannak. Ha 1tehat 
megállapit-om azt az időt, amely az eredeti fájdalom 
ehn o1násához szükséges akkoi azt is 111egtudom, hogy 
lds~bb ,·ag) nagyobbn1~rvü volt-e az iUztő beteg fáj_. 
dahna 

Gondolataimat közöltem az öreggel Elhatároztuk, 
hoo-\ közös e1Ő\Cl stopper·órát veszünk. Olyan ór·át~ 
a1n~iyenne~ futó' ersenJ eknél a versenJ·ZÓ'k idejét mérik. 

A stoppErt hamarosan beszereztük Meg~ezdődött a 
tudományos n"I<unka. :'.Az ört:g benyo1nta a vattát, én 
stoppoltan1 az időt. }!ajd az Ör'eg ki\ette a vattát s é.n 
ujból stopp0Jta1n- az időt. Ilyen .módon a másodpercek 

tö1t !észeiile-k pont:OOság~h·aI rneghat,á,toztuk egy.-égy bs
h~g fájdalmának nagyságát„ 

Észlel-éseinkró1 ~cndf's feljegyzést is lezettcnt Iffl:· __ 
111észetesen tisztában 10Jta11n azzal. hogr módszerünf\ 
nem k-01nol.} 1Elsősorhan a nu1nuális stopperóra, 'fua 

csak egy en1ber· méri, nem tnegbizható (Villan3;stoppe-
lek akkori még ne.in voltak.) Aztán a fülben okozott _,-
fájda:Jom intenzitása függhetett a 'bevitt chloroform 
mennyi'ségétó1, az érintkezés lielyétó1 és az é1'intkézési 
felület na.iyságától is. Mindamellett megfordult fejem-
ben a gondolat, hogy -- ime - 1nég'is csak van valaqni 
módja annak, hogJ' az~ entbeii fájdalmat meg lehessen 
mérni, csak tökéletesiteni kellene a módszert.. Ezért 
összeszedtern jegyzete:iin1l?t '1s eh·itte1u azokat a szék
helyükön Jakó járásorvoshoz A jár·ásorvos tiszteletbeli 
't-ármegyei főorvos is volt s az én lszemen1ben a legm.a_ 
gasabb foku Jcözegé,gzségügyi hatóságot képvis.:lte. Elw 
mondtam neki gondolataimat, elébe 1tá1ta1n jeg3·zetein1et 
s véleményét kértem, 

A nagy behemot en1ber pillanatig sem gondolw 
kozott. Jegyzet~tn]et felemelte, kezének rövid mozdu
latával kettérepesztette s ig} szólt: „Szamárság'~ 

Ezzel az iegyszerü szóval Urökr·e füstbement az én 
feltalálói dicsőségem,. 

• 
De az id'entitási r1eakciókat 1nég most is gyakor·olo-m 

PINCZÉSI LÁSZLó 

HIREK 
FIG YELMEZ'l'ETÉS ! Az utóbbi időben többször· 

előfordult, hogy eg~·énel{ „A GYóGYSZERÉSZ LAP
RA« való hivakozássa.I, hirdei'tléf-;t (na:ptárra, stb.) vesz
nek fel Közöljük, hogy megbi.zo-ttaink mindenkor n1eg · 
fel'elő igazoló il:~tokkal vannak .ellátva,_ SENKI l\'lÁS 
NEVÜNKBEN NEM .JOGOSULT EL.JARNJ. 

Kinevezés. A viallás_ lé.s közoktatásügyi miniszter· 
nek a~ núniszterelnlök utjá:n tet~t előte1jesztiésén_~ dr. Sár
kánJ Sándor egyetemi ruagántwnláJr t, a M1agya i Nö't- ény
öi ökléstani és Neuesitéstan:i Kut-a,tó Itnfi.é.zet ig.a-zgató
ját a budap:;:;sti Pá;_._'Uán) P-éter Tud-ományeg~et 1ern b-öl 
~sé!~'zettudományi karán a gyógJSZerészeti növénytan 
tanszékére egJ etemi nyilvános rendes tanárTá, az V„ fi_ 
zetési osztályba kinevezem, 

Kelt Budal)est('n, 1947 októbe-r 22-éu 

Halálozás bekPfalyi Bt>ke Gáho1 nrau:-,diplomá..;;: 
g~ ógy;:-.-zel'-ész, B'Udapesten, 
rában elhunyt 

novembett 129-én 83 -éves ko-

r. 
<.! 
1 

Mll{ULÁS-EST E hó 6_án este a Szoc Den1„ Párt 
központi g:)'ógysze1ész csoportja ismét 1negrendezte a 
már hagyomán)os 1\1ikulás-estjé.t. Ezuttal a VII„ ker, 
páritházban A kerület kulturgárdája elsörangu müsor't 
állitott. össze, ugy hogy \SOkáig en~lékezetünkben. tesz a 
kedves és szellei:ues szereplők adománJ- a Legs~".eseb
ben lninden egyes szán1nál külön időzn~nk, de megbo
csájtják és elengedik ezt nekünk, meut keveset. nem i,r
hatnánk róluk és a megérdemelt kritikára helyünk 
n'ncs Reggelig tartó •tánc követte a- n1üsort, együtt 
\'olt iS111ét fl g) ógysze1·észtársadalom nünden 1étEJge es 
ig)ekeztiink a hétköznap gondjait, hacsak egy éjszakáw :~ 

ra is, feledtetni (M) " 

i!: 

! 

1 
j 

GYóGYSZERÉSZ NAPOK cimén szoktunk megem
tekeZni _azokrol a_ t>énlf_ek t>st-éknil, m~lyeli;_ lassan, 
elm-a'ndhatjuk, - az életünkhöz tartoznak„ _Tán~adafrni 
találkozása ez az uj felszabadult gyógysZ>er·észeknek: 
Ismerős mosolygós arcok, egy-egJ pénteki előadásOn. 

Igy for~nak össze ézut.án a tudomány_ 1neleg érzésével, 
átszőtt nagy családi egJiitiessé a gyógyszerész péntek 
esték €s eloszlatta azt az aggodalmunkat, hogy a soro
zatos !pénteki előadások lassan az érdeklődés megszü.~ 
;nésével járnak Példátlan az a srezetet, tü1elem és 
munkakészség, amellyel az egyetemi tanárok és mun
katá1saik egy-egy ilyen összejövetelt n:iegrendeznek é~ 
ha elérjük azt a célt, ain1iel)· a pálya felemelkedését Jen
ne hivatva bet-ölteni, soha el hem muló hála fogja ki
sérni mindazokat., akik részesei ennek az önzetlen és 
na.gy fáradságot 'igé_njrlö_ munkánah. 

-~ n!ai láz~, agyonhajszolt, életü~ e,gyik oázisa a 
péntek esti ösRzejöve:teJ„ Minden alkalbmmal ,azzal a 
nagy'Szerü .érzéssel távoztunk, hogy a Gyógyszerész. 
tudományt Társaság nem csak :a magyar, de az .egész 
vilóg gyógyszerésztudományát gazdagitja. örö1nünknek 
adunk· kifejeizést~ hogy ezut.ltal két kiváló, tára !mellett 
dolgozó kartársunl\ előadását· hallgattuk· végig és őket 

· é,rte az a kitüntető feladat, hogy a katedráról szólha~ -
tak a kollégákhoz„ ' 

A két L i g e t i : Ferenc és {Vikt-or bizoll)-itot~ 
ták b.~ hogy mennyi rejtiett kincs van accunnilálva a 
gyakorló g:fógySzerészben .. 

A sT.énszünCtet a pénteki tudoJn.ányos el'Öadásoh is 
niegérzik„ E hó 19-ével Jlezárulna.k _a Tudománros Tár_ 
saság, illetve a gyógys~erészilapok előadás snroza-tai 
és csak ja.nuár köze1Je t.áján (jan,. 16„án) kezdődne·k 
ujr·a, 

Nagy sajnálattal pélkülözzük e pár hetes szünetet 
is, de abban a tudatb'an, hogy frlss erővel fogunk 
hozzá a további munkákhoz, ez 1negvigasztial bennünket. 

.'\.z előadásokon már vidéki ka.rt.ársa.inkat is üdvö
zö~~ettük, jeléül annak, hogy az ~l'deklődés fokozódik 

Egyet azonban meg kell n1ondanunk, a Gyógyszie
l'észtudOmányi Tár·saságnál a tagdij fizetésekkel baj 
l 1an.. Tartsa tnindenki kötelességének, hogy ezt az iga
zán ko1noly munkát a tagdijak r e n d e s befizété_ 
:;évei honorálják. (M) 

A vallás- és közoktatáSügyi \n1ániszter a népjóléti. 
1nir1!szter·rel egyetértve, Rz. egyetem~ gyógysz.eaés·zk,ép
zé1SrÖJ szóló 32~900/1'91Í-O. V„ K. M. sziámu rendelet 6„ 
:§-a és a ID-'_Ógysz:ietriészgyak-O·Inoki gyakorlat szalbályoz,á. 
~ár.ól szóló 9„130/194'31

• V„ K, 1\f„ s.z'án1u l'endeJJet 3 §-a 
alapján Kapolka Józsefet, a kapo-srvári „Kossiurtili.11 

gyógyszertár felelős vezet'Öjé~t gy-ógysze1 ész.gyakornűik 
tmmsárn: fe]jogositotta. ~ (168.662-194'7. VI VKMJ 
Ugyancsak feljogosit-otta gyaikoi nok tartásra Demeter 
László, N:agykanizsa, Fekete Sas gyóg~vsze1tá1, M,olná1 
Imre Ujfehértó, Kigyó gyógysz-ertár, D2JSkó Vilmos, 
őrangy-aiJ. gy6gysze1tár, L&ng Aladár, Mez.őtu1, iMagya1 
Kor·ona gyógyszert.ti - (170.171-1947, VI VKM) 

A GYóGYSZERÉSZE'l'I IN'l'ÉZE'l' ÉS AZ EGYE
TEMI GYóGYSZER'l'ÁR DOLGűMINAK MIKULÁS
EST.JE Jól sikerült együttes 1\-iikulásnapi lbruátságos 
pikniket rendeztek dece·mber· 6-án a két intézet dolgozói 
az Egyeten1~ Gyógyszertár impozáns officinájában„ A 
napi munka befejezésével pillanatok alatt eltüntek a 
inunkaasztalok; keYés diszité,s s a sejtelmes piros fénJ
ben már is- felhangzott az iinkéntes zenészek -- áldozat-

. 

. 

Szent Péter 
, ' . gyogyszervegyeszet1 

laboratórium 

Liquol' Hypnobromid 300 gr. 

Liquor HJ pnobromid 180 gI pénztári 
Digestol Pulv,. 150 gr„ 
Sediva,l SJ-'"l 200 gr 
SedivaJ ~ab!„ 10 db 
SedhaJ tabi. 20 db. 
Primoverol SJ- r 12& gr 
Primoverol s:rr 120 g1„ pénztá1 í 
Primolax !tabi. 12 drb-os pénztál'i 
P1"imolax 30 db , 

_..„„ .............. „ ........... „ ............. „ ........... 
kész egye,-~e-1ni hallgatók - táncrahh ó muzsI:l{ája JH0-
zsou3 i és Csipke professz-orok vezet,é-sével a két Intézet 
szellemi és fizikai n1unkásai, vala.mint közvetlen hozzá
tartozóik gyo1san gyülekeztek Kevés niüsor, sok tán::, 
\irsli, pogácsa, jó borocska, kedves vidám kipfa:ul:j: 1~u -
cok, sarl{okba elvonult~ halkan vagJ kacag\ia tá1-salg;~ 
csoportok, meghitt családias jefle.get adtak a tiszteletre-
1né,ltó li:omoly munkahelJnek A gyors~11n kezdődő, 1najd 
mindjobban emelkedő jókedv kés-ö, ugyancsak k€sőesti 
óráki_g tartott. lAz eltávozók a jól silct11ült est keÜemes 
érzésével vonulhattak Mor1>h-eus birodathniába. 

A népjóléti miniszter 189„202~ 194·7„ N 1\1 számu 
rendelete a !l-Oncsoló toroklob- (difté1ia) e..il~nes '"&rsa
vónak (széru1mnak) gyógyszert.áraik áilta~ való iköúclezö 
tarl1ásáról és. lÚszolgáltatásá1ól szóJ1ó 212.600-193·3 B 
M. szá1nu köx1·endelet n1ódos.ttá:sa tárgyaban. 

A kö'zegéSZ·s·éJgügy rendiez;iésé1ől szó~ó 1876-:XIV, te 
1:67. §-ában foglalt felhatailroazás· a11apJ~án al .kö\ etkf:zö~ 
k·et t'endeIJ<:lm: 

1 § 
A 212„600--193!3·. B. M„ 1számu kör1e.i1dPler (Rend"" 

letek 'Dára 1480,. -oldal) l, pont:ja he:1yébe a kövt':k_1;tp 
rendelkeziéis liép: 

,,Minden köz.forgalmu, házi- és kézigyóg,~zeit.:í.1· 
felelős vezeitúje (tulajdonosa) köteles a g,, ógyszi'r-tá1 -
hun: ;. 

2 drb. egyenfrént 10 kcm-nél nem több foiyadékhan 
5.000; és 2 drb. egyenként 12 kc1n-néI nem több fol')a_ 
dékban 10 OOO antitoxin eg,vséget (AE) t.n1ta1nwzó 1nJ.

gy,a1 gyá11tmányu roncsoló ioJ. okJob ( di1fté1í;a) r·]J, lilt s 
vérsavót állandóan készletbe tartani„'' 

2 §. 
A jelen 1endelet ldhirdeté.sének JH1pján lép J1atályb;i 
Budapest, 1947, novf'm·bi0:11 26' 

Igazolási hhel{ A XI„ számu igazoló hizott;.:;ág t1'é 

kerülitek, Ma1kó-ut1Caí 2·5. I 129„ szoba: XIL 13-án Ró
zsa Imre gyógysrer-ész, utolsó munik;:d1-elsl=1 ·oI:rios n1ag_ 

forgalmi központ, Kri.stóf_tér tz 
XII.. 15-én: Beke .Albert, utolsó 1nunkahelye Patnk

falvy Sán<lo-r, Budap2st és Tihan~i Lás:z]Ó gyóg~á1l(jkP
reskedés, Bpest, Ká1 oly-klöa ut 2 

·vizsalyi Ilona: utolsó munkn!ht"lY,~f HonYéd légierők 
parancsnoksága, Vigsz1nház g) r é,'< Pailas A·thene 
if5YÓgyszertá-1ak " 



X'll. 17.élt: Nagl' J)ezfiő, utulsó munkahely; Hegy'. . sik az ön<lk régi lrel'&.ük'..l~~gkéxjen'~né;Jól~7 
falusi !kfö::Jegyző,;ég, . . mifilsgte1'1;ől a.a említett gyógy~Z,,,,táT fe1álli~~ .~~' I~olásra ikerÜ\n~k nreg: dr •. Yarady László, !'ász. ,gediélyt. Megi:nd?k'<>l'lli. @s a1átá;rn,'ilswm'i. ""' ·oi:t;;1ni:'hiv?' 
t<>ri Mária,, dr'- Akantisz Rezső.Ré •'i· llajdt®!< Mll!rÍ!:itj i hatóságo~al (köz.,,g, já1'ál$, W.nnegye), · ... · •Mi 

· Czuczy Győző, Markóczy Alfonzné sz :Sm1J0nfay llona, · · · · · · · ·. · 
. <lr. Sárkány Lajos, Grllber Jó~ef, Ján~s, K15völgyi ML: ·:· · ·. • .. · • · · .· ·• · ·•• ·:. · .. · .. · • 

ron dr. 'fukács Sá~dorné sZ. dr ... Lein•inger 1\1.ária. . . .. APfOhiÍ'!deté'sei 
'Aki · µevezettek - p -·o _t_i ti~ -a'._i--- -Jllaga~rtásá~i: 

t.0rhel0 adato~:_ tud, jele:nt~- be __ :a· fen~i---:~i~tts~~
µ.ál, tekintet nélkül,.- .arra~ :-h~~ __ az igazo_láso~. már _·tneg: __ 
történt<>k:.e? .. - Az igazolásQkhétfőirn, szei:.dán és pérh, · 

-teiken:.· délutffe.n 'Ml 4 ój:akor „-, kezclŐdilek.- · ,Sz(JLilibaton . fél; 
3 órakm .• - A Xl: sz .. füwtsi>'g ;g~Ja "f·· orvosok"~ 
gyógyszeréiSzeket' ~ a?1 eg~~gügyi_ ;_alkailmaz-Ottakat~ 

TÜdo,u;iriyos·.#1m •. •~giinlr..,1~e···.··..Z•. OIC\~~ön;;V··•·••·· 
19_4_3:·: ~~dásán_ak:_- egy_·:-P,~l#ny_~~~~: ~e'.tyt~~-, :a--EY?-~r:~
isrycialiillPok · ösey~té~1e-_._-~~?;-;:If-~~ii_k_-"-:~~::;-a0°: 0 ~?ll~;_ ::-,>:, 
gát, aki 1< fenti éé]Jra .W.v~ :i.iám.dékó'zná ·.·. a mk /': ~~IB sz.ülIBégtelen · k{;l)J,,Veb, ai . fd"'1ilá ct!llek val;i.ffie!yi~ < ~i · 
kéi.10. elkü}den! ~zív~kciljék: •··· · ; • .• < . • < • )§i 

F.,;~kas Á.ll<lor giögys""~~ •egyet. a~1"ciiiteµs ~~:, '' 
J3-aa:tók BéJa_ut 115; . vaigy: < · · · •·· ' •·• f~ Idáii?; iga,wl\ra' _3-ett.e!.k:- JHéja- Jenő_ és. _Iliás _ _- Margit· 

gyógys~Eocész&.- - - · -
DR, TURI PÁL tigyetemli tanársei!M .kartársunk 

ujabb rádióelöadás·árót_ 11d -hlrt. -. a Mágjr~r R_áétió·- ka~a:: 
.csollyi _ sz~_a; Felhivjilk --olvasóink·- · . .-figfel~ét -. _en:e: -~ 
clő~_d_á~,rá, __ ,Smélyet -_a .ráflió B\ld_ap_est_:-l· :müsoiábait _de~-
ce1nbfil 22-é_n, hétfőn_: 14 óra 1_0 p_erc~ __ kezdettel fog.köz.:. 
Veti

1

téni.- . .Áz elöa4ás-·-cime: ·]}:g_:_Y :rn:é_ ~-e_--g·: t-ö·r-

XI„ v;:~~~~~ó !Í9~~gysz~ ., egyet, ~~;f'·:.: .. t.P ... :I·.* 
-vidékr ~,ógy~zertá~a:t\b~~ -ke~2ik; -S~~b'6 J6~s~::~ t;:-

gyóllY'szerési {KJsJillnféT€iliY'Jii§;"a. 'I .. · ' . . .. · ... · ·t 
,,\U·IL t.J R''. ··t~::~;pó· ~-,\ 

A . GYóGYSZERÉSZHALLGÁTóK ez . {,vberi is . .,· , . ·, · forgalomba· .hoz..,: > •· .. 

megtartották. immár hagyományos Mikuláscelltjük~t. WILREJl\l A.RTRUR ,,Reli<*" •J<:öt,sv,er( éa · . .; 

ténet"e~ 

.Fiatal kartársainkat a .vidám összejövetel alkalmáv&l ....... ·egészségügyi . cikkek .•· vl\.ll!l;la~ . .· ... · ••t••• ., •• 
· még. a közelediif~!évvégi kollokviumok, illetvetszigorc Budapést, VI., Gróf Zichy. Je11Ő'l1• 37. . 'fill.i i23.s6~\' ... %í.1. 

latok gondja sem zavarta nieg mulatságuJ<ban. :ii:rW.ü" Gyors és pontos ki••~lgál'á~; . • ' 
lésiink .szerint a, jót megrendezett (isszejöv<ltel az. egy•c •. '---"'--.-.--·'"··'"·-""""""'- __ ;' ' - . - -- - ' - ' " -,;1 

'tem· komoly padjai ~s dolgozóasztiaJai után egy vidám, Á~teÚ~illt gyógy~zecés-. ~ptek •t:Jfá1~t +• ~; ' 
hangulatos éÍi kellemes . bMáit~ találkozót jelentett a lllzásó.t. 'Cá!laliai . Róthamser Slln<lor,. ()s<mger, ·,. '••·· · .. ·· •. · .'.1 
gyógyszecész_ifJuságnak. Arról. is hirt kaptunk; hogy a Vidéki gt!'\gyszertá~ · Jiátósági kez~ll\~t, !t4'.9J:Xi„zi,? '~l 
téli _szültet _befeJezté:f_el Jl gyhgys_zer_és_zhallgat9-k_·_ egyesü~ ~--. JB.káss·al;- e1e. seri~.-, _ugr:ruu. :1Y:éii-_-_'_~tl~~~;--_- __ :·.0-- -:,:~;:~ !~te több .miÍsorr.al, ilÍetve. táinccal egybek&.:ö.tt (\sszejö. . veleket: „Cser~" jeli;;é<re „ .ldaii~ba i.rereR· · · · ·· · • 
:vetelt. fog rendezni, amelyeknek jövedelm~t jóléti es . . . . .. . . . . . ' . ····~ 
.kulturális célókr•. kívánják .rorditani~ · · · 4gari,cint sacid. ;,.gariCinilfü;u) >a: íeg1d~ei,\l ~YP ····.·.' .. ,3t-.. ·.:·' .. ··.·,•:··.·.· .• ·.,.···' .. ··'.· nyi~get is ~ vesz.: H9nmon gyúgys~<;gy~zeti ~f, ,[ . 

Btldapest, yII1L, :Mu'zeum;u: !5 /l>. · · ' · > ' \ .· .: 
· KereS!'k 100.(jOO· f~t ~sz~~!; ·. Bud~~stt2l ~·~·f 

~~m: _ nft.gY -távqfuiigr_a- 'iv1aii-- <óµDáinj;µi10~_;_ ,::~~~~~~eiP:-: 
.• 

N. K:: S.ám.dékosan. ~tottuk a vá.!as>J\; nie1·~ 
tudtuk, hogy rövidesen élkiésmf a koUekt'tv-s.i~eriődks· 
Magát a. keretet. .már isniertettük· . A sZ.ámadtatokat 
akko~_ köziöljük, ·há.· -az ér~e]rrü _ -~zervek_ kcllcsönösen 
megá1l_apodtalk. Ez véleményü.inik- We'!irut -rövidesen_ meg:-: 

.vagjr. 'Yái9Si _-_ gyóg~.;zer~t, '.' ___ ·.: Á)f~~' -·klvéfelé'?'~t- -::.__, 

Ciih: á _:Jiiad6bari. - ' 

'_ tö-rténik. . _„ .M.-

Többeknek: A Win!det0kömryv llDl'gjelenését ·~ 
érdeklő_dés' ~l:i. · S-zeretnénílc mennél . it:Obb:: és- éritékeS 
Jmyaigot . összeg;clijteni,. hogy ezzel mllltó r€1Jlll<\ket állllt
srurnk _.nagy,nevü, -S~eretett -_Pr0fesszo11.linikna\k. l\{egisiné- · 

teljük többszöri felhivásnnkart. . amelybei!l MJll:iik. szak• 
,.,;ánik· tagjait, hogy adalllélkraN<kal járuJjarntak hozm ·" 

ki>n)'V siket"" \kiau~oz. . .· . . . ·. M. 

R. K., · Bpest: A pályáratl1llk V'é!;:SÖ határidE]je leiiárt, 
s--"itt_ meg-Kell moridrctiíunk,_ --hoiY_--·_csűfoS ~4ll~ccal-végí. 
;ii<!öt<t. összesen négy pályáíia.'t< érkprei:t be, ll!!Illélynek 
elbitáláí~t ·megkeZdtük. }&_ eredni-~·cyt _ legJt&W0l:fu k~· 
-zölj\ik. B:á'r mint i-l~ju_k. aiz _.érd~klMés _majdn::ID -a: nupá- · 
:val- egyenlő-;- _ nem -esiink- kétségbe- _-3,i __ elS:Ö _)O:s~r1et~ 
. eredményén. Folytatni fogink; ha más fofunrá-b>ln is, a 
pálya tudojMiiyos felemel~rt · !-01ff-0tt k;>mén!Y 
küzdelmet. M. 

Jl. I. Nápberény: .A jÓg"Visumy rendezés mi311li! ké• 

~~~-'-~-'--'--'-''-" ,-_;_.;._,.cé""·· .--=;.··~ -'-...,.... 

ti~d• rt 
. s:~:::eiha:~ad::r~. .. ,.~. 

.. Vll•, A!cicfacu . .rs. 1, 2. (f t 
· i.Te1ef<>J1: 422'--1~. • ·.'\ •. ;.'.• .. ;,~ ... i 

Hiváta1o5 órák: d. i;i. 4'c-6-icg; '. • ' tj 
Felelős sze,-keszt.ő: · Felel9'!. kiad\J: /'. •,;~ 

HARANGI SÁNDOR. :SOMOGYI S~J)O~· ' 
Telefon· a#-aú. Te!efotí:. 13~~·; 
MÁRKUS'·DEZSő. Szerk&"Ltilk: $ZÉKJi)LY Ji)~i,· 
Telefon: 422-126. . •·· . . ... . •··. Telo~űn: 1'6~9::} 

· · · . . . · Láptnlajdonos: · , . ::. •; ,:.; e 
a Mc M; . Sz. SzuJp;zeiwezet .GYÓKY'~~~ S~gf<~l~~Í( 

lioff"1,imi JÓ~f n!)'0mdáJ.a,; VII•, K»;zí~Jey;~füi;/~~;~ . ·------'<:_-,-


