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S~té.i ~etek 
il=np::ta,·r .. ~t':," K L liartársumlorak üzenjük, hŐgy 
'~'. ~""'bb is a mi sza><mánkban, n!ncs, nem 

volt es nelll! is le.sz. Csodálatos dolog ez„ Az embe~'ek 
f.elkaipnak, be-ledobnak a iköztudatba egy -e;.·zót Vagy fo_ 
ga~at J e1enleg. a pionh-Iistát Ezt aztlán addig for 
gatJák, annyi ti:tíkos erőt és szffildélkot magyaráznak 
bele, ihogy szinte ettől várják so-~suk · jobbrafordulását 
Ha megimondjuk, hogy nrincs, kiáibrrándulna!lr, de amellett 
~étkedö mosollyal :fogadják Hiába, sokat szenvedUünk 
es ugy érezzük: eljött az ideje, Uiogy végre ~r _v.aJ1a
milyen yezero listán szexepeJjünik: Pedig, higyjélkl el 
k~rtársain:~, _lehet e~~l n,emesebb törekvésOOk is„ -Ho~ 
mi? Nélzz;uink csa!k koriil a szakmánkban. Dolgozzunk 
és épitsünk Egy valóban titkos s neni_ Uiétezö pioni:r-1ist:íra 
gondoljudk. E·nr-e rnÍlll.denki Mkerülliet, iakl a igy.ógy~ze· 
részet tudományos és ~zociális fe1ermelliésében· kiözremü
iködik .lJ<l a listavezető hel~\ m~ itt is engedjük fut 
"'agának a szaluná»aik Csaik utána jöhetnek az ügy 
önzetlen! harcosai , . .. De azé.t:t rnegnywgtatjuik: kar .. 
tá1sainkat: a népi demokrácia ~ megtaláiJja a módját, 
hogy a·z egéSzen ikimagaJS16 érdemeket lnegj.utalma:z:za 

(sz .. ) 

~-mmi~~~~"""""""""'"""""''"""'""'"'"''""'""""""""""'""'"""""'""""'"'~ 
MC!i irányárak : 11'47. január hó. 

Kötelezettség nélkül .. 

Steril valfa 
10 

50/o casszskoni6 
UllÍDYiÍllei 

2li 50 100 9• 
130 

Ster. vatta celiophánba 
Nem ster. 1 vatta 

l.so a - 4,Ho 
100/o "l drágább 

PopÍrvatla 

Steril 111aze 

-.70 120 uo 2..80 

110 150 

Í/4 112 

uo 
St„ril polya szegett 

2 ófJ 
1 mt. 

4,-

_6_/5 __ 5_6 __ 5_1_8_ ó/10 
l.~O ~ - 2,'10 2 80 

Mullp61ya, nem steril 

Papirpálya 

Billroth batiszt 

G. 0. fecsk. egyl. 
K. g.. • 
Szemcseppent6 
Szopá, lulli 
Körtefecskend6 

1,10 120 I.60 

- .. 56 -.67 

2,

- 78 

_1~/8 __ 1.14 112 1 m. 
8,80 6, .. - ·11.- 21,-
2.70 A fecskendők egyenk.. 

4„50 dobozba csomagolva. 
--,38 
napi áron 

5 6 
-10. --1080" 

Pr„sservativ 1 drb .. Olla - 96 fili 
Sérvkötő 1 drb 32 ~· 
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K&va1dl Siindor 
val!a, l!lilszer, gumiáruk, lletegápolási cikkek 
l:h1d1111es~. v., BaJcsv-zsmnszl!y·il! 22. 

Tel~fon.: 125-946 

Vagyonjogi megbizott Hogyan is válaszoljunJc ~':' 
n~· .. asszony~ erre a bonyolult kérdésre egy ezer -;~ -
to1 uzenetb<m? Megpróbáljuk: 1. Tehát a tulajd°"""' 
csak nyugaton van. 2. Önként m.ent llci és ,;, tábor ~· 
osz1atása Után sem élt hazat:é1éri. jogiává.l .3 .. Sót. a:_, 
metországi polgári életben "'"Mliyosan ethelye.zked 
4. Er'Te a fivér fölcsapott r~onjogi !Illegbizottnak, 
Ugy hir1ik, hogy ez a ro:kon sem szobatiszta a 
demolJ:ácia szempontjából.. 6. Eddig csak azért neJn 
pert fel vagyonjogi igén:yeivel, me.zt az internáló. 
bóJ .nem intéz~etett. összegiezzük: Az egyik O.tt:,.-" 
mas;!k itt. Igazolás egyilknél sincsen. Nincs ha ·· 
mely az iHetö anyagi lk1övete!ését te!jesitené. Ad 
egyálta1á!n nem, ·Illig magát a fivért :nem igazdlj'ák , 
még azután is kétséges (az.: 
. , , Felmondás, Azt 1rja., hogy eg~n killÖ!n!Ö's tára 
J~tek folyik az Lgazo1o Bl•otltság és a Népbirós4g 
zoit. Az egyfk eliUél, a másik: felment, Az els"nél · 
·· 'd' · o m 
~g:v'-€ Je az igazolás '3Ilá vontnak, ia másik:ruál van. AL' 
htolag va:n egy ügyvéd, akit ikézrőlJlOOzre ,,.,.1 __ n„ · 

0
· '-· · ·: . N . . ~ ~ 

masn:ak em tudjuk, iml van emögött. Nem 1iJs a _tni 
dolgunlk elllllek iloirvizsgálása. De az njár· felháboritó 
hogy a felmentett gyógysziel'ész tárgyal, alkuszik a -hti: 
tó;9ági_ 1~ezelövel, hogyan menieküJ,jön a hathavi feJmon:·_ 
das kifrzetés"1:&1. Legtöbbször azza[ a lmt~ lló>m!ó,' 
vel, aki a romO!kból előkaparta, megn~itotta és ~ -
képessé tette a patikát A hafuavi fel!mondks nemcim~\:;c 
jogilag jár a leváltott vezet&nek,_ de erre a birtoltt1~}1 

h~lyezett tulajdonost egy ikü~OOl: izatI1an, erkölcsi iör>~' 
>eny !s kötelezi. (sz.)c;. 

Felkér!ük azt ." Coilegát, alkil tudomásunlcra ju,ttat11a,c\; 
hogy Szasz Mihály madazasi gyógyszerészt a há:boru,S~) 
ves_zteS!é~, atlsuájára felve,gyük, jelentkezzen irásbÁl(_~t 
Sz:asz Mihalynté, Madaras B:ács megye ci;men.. Szásmi::;,t 
szeretne bővebbet "tudrui féa:Jéről __ .. \;. - -

, i.:at_ósági: _Azt kérdezi, van-e tudomásunk arról a-_~:, 
hatosa. g1 kezellesbe vett gyógyszertár.ró! ame1...n..... -. ·"?> h ike ' ,,~n a ,-.„ 

at:, :?Jelő, mint titkos társtU!lajdonos mülpödik ? Nerii.·:-~ 
errol ne:m tudunk. De adatait át.adjuk a X„ :ügyci:sztál7"">' ,, 
ruak és I-ntézőbizottsárgunknak. :c~f 

Még néhány gyógyszertár vényeinak szám. ;;: 
lázását és. laxálásált elyána!om . :Gergely Mikkí~ ~ 
Szeged .Varos -~ta~Ias s . .zieged, Marg-Lt u.. 26 ... ·;i 
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Megjelenik havonta ké<iszer· 
Szerke;sztőség éa kiaclóWvata.l: 

VII., Akácfa.u. 45. I.. 2. 
Telefon: 422-140 

Hivatalos ·órák: d„ u.. 4-6~ig„ .·.:'.\i ' 

Felelős szeikesztő: Felelős kiadó: ·;~ 
HARANGI SÁNDOR SOMOGYI SÁNDOR 'y 
TeJefon: 225-840 (1) Telefon: 135---<!46 

Szerkesztik: 
MÁRKUS DEZSő SZ!l:KELY JENö 
Telefon: 4.22--140 Te!efor.: ljJ2.....85G.. ;, 

L1'ptulajdonos: '' 
a l\f. M„ 'Sz„ Szakszer\'ezet GyógySZi';fsz szakos:z~;'\!~- ... -.::,~ 

·----- __ ·:-

Iíoffman..71 Józ:>-ef nyomdája, VII, Kazinczy-a~-~ $. :~g; 

. II. ~VFOLY AM BUDAPEST, 11147. FEBRUÁR Ui. 3. SZÁM 

A MAGYAR W.GÁHALKALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZETE 
&YÓGYSZERÉSZ SZAKOSZTÁLYÁMAK HIVATALOS LAPJA 

Süketek és vakok, 
. akik a pus:daságig züllött Magyarország ujjáépitésének gigantikus munkáját 1 

akarják elgánc:solni 

A most le/.eplezett, nagyságáhaii még fel
.iiér hetetle!n összeesküvésnek ide1én tartotta a 
Szoc. Dem .. Párt XXXV-ik Pártgyülé.sét. Talán 
nem fi[J"IJelme \az egész világ közvéleménye oly 

· különösen a kongresszusra, /w, jelentősé{tében 
nem lenne oly idiisze1·ü, ha. a munká.smozg<llmak 
egyemnilyá nem lenne Magyarország és ezze4 
Europa sW.ypontja. Egy fontos, történelmi nwz
zanata volt a kongresszusnak, ez !pedig a szikla.. 
SJ7i].ár·d munká.segység. biztositása, .amely az ösz

. szes j6szi1Jndépu, becsúletes demokraták 1·éRzé1e 
-biztositia a jövő \munkálkodást. 1 

. Az ellenforradalmn. szervezői és ..r észtvevöi 
, ezek a vakmerő kalandorok, csaknem kúárólrig, 
w saját érvénye8iJ.lésükre gondoltak. Ahogy az 
elmult ·időkben, ugy mose sem jutott el korlár 
tolt agyukba a felelősségérzet hazájukkal szem
ben. Hogy milyen katasztrófát zúdithatott vol
na országunkra ujra lez esztelen és meggondo
latlan lázqdás, ezt csak akk01· twJ,tuk volna fel,. 
nWrn.i, /µL csak egyetlen órára 1is uralomra ke· 
rül.tek volna .. 

Azt ép ésszel el nem képzel.hették, hogy 
akadjon a föl.d bármel.y részén hatalom, mely 
akáir csak ideig-imlig is ujra megtürjön valahol 
olyan rendszert, mely elő fufJárja lehessen, egy 
uj náci-fasiszta uralomnak 

Emlékezzünk csak - nem ár·t !néha mssza-. 
forgatni ·a 11ULgyar sorstragédia lapjait, - mi.. 
/!yen öntelt gőggel, mennyi fennhéjázásstil hir
dették nUJ.gukról a do urak, hogy nálunk szü].e
tett meg elöszM a fajvédeleni és ebből követke
zett a gömbösi ném.et-0lasz tengely .. 

Ha ezekriek az együgyű, bárgyu, süket és 
·lXJ.k emberekriek csak egy mapra sikerül eszte
len tervük, n.ean a 'február 10-én aláírásra ke
Hilő békeszfl'rződést várhattuk ;volna, hanem azt, 

lwgy Németországnak jutott 40 !éves megszál. 
W.St reánk i.s vonatkoztatják. \A külömbség az, 
hogy Németor&zágnak IJi.zszer olyan nagy számu 
lakossága, ipai i felsőbbsége, valaha kiheveri 'ezt 
1z megérdemelt csapást és \amilyen tökéletes 
gyilkos náci gépezete voll, idővel olyan tökéle· 
tes de11wkrata országgá ifejlődik. Magyarország 
ellenben 150 évig, 'de talán ö1·ökre beolvadna. a 
környező államok syntézisébe.. · 

Aki az utolsó két évben akM keletről, vagy 
nyugatról érkezett hazánkba, nem győzött elég„ 
gé csodálkozni lazon az ál.dozatkészséyen és hi· 
hetetlen (Jrőfeszitésen, amely ezt az országot 
jellornzi, szemben a többi, Hitler altal megs:Wlli 
eur·ópai or szágolckal, ahol még mindig elkábult; 
langyos semmittevésben /őgyelegnek és várják"!!, 
jó szerencsét, amely pedig !nem jön senlci elé, 
legq.Záhb i.s félutra mindenkor érte 'kell menni.. 

És ilyen körülmények között következ3tt 
be ez az éppen annyira .vakr11!3rő, mint esztelen, 
gonosz merénylet, amely az u.ira kicsirrfa<J gran
diózus 'életünket aka1·ta hátulról ledöfni. 

Aki tisztában van vele, mit jelent ma 'egy 
vagon szén termelése, egy hold föld buzáján.{Xk 
begyüjtése, szellemi munkásaink soha ·nem Iá 
tott wzas niunká.ia, az most megláthatja, hogy 
hova vezetett az a :bizalmatlanság, amelyet kez,. 
dettől fogva kihangsulyozott a két munkáspárt. 
Mert az esztelen ellenforradalom innen meritet
te hősi époszát, és niegnyergelte az ebből fa/ca:. 
dó elégedetl.enséget. 

A közös veszedelem most ta!áJn észre téril 
mindenlcit, ·akik eddig oly félve nézték a dolgo .. 
zók politikai és gazdasági előretörését és el fog 
fák hinni, amit eddig Magyarország történeté
ben tilig f$mertek, hogy lehet e. hazát szeretni., 
lehet az országot uj.iáépiteni, /,ehet iildozato/'41 
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1wZ1;i, anél/cül, hogy örökösen csak a m6s nyo, 
lmoruságán és szenvedésén a saját pecsenyéjü
ket süssék, 

E gondolatok jégyeben indult el '1 Szoc,, 
Dem. Párt 3 mapos XXXV. kongreszsuia a rJ<rr,. 
larnent fediszitett termében, 

Két és félórás beszédben ismertette Szaka- . 
sif,s Arpád elvtárs az eltnul_t 2 éves munkásmoz
galmat,. az eddia_{ Jiatal11U!s erőfeszitéseifr;t és 
ttz e?:Utrin következő feladatokat Egymásután 
szóllJltak fel régi harcosaink, hogy hitet '.tegye
nek a két munkáspárt szellemi és fi,Zikai dolga, 
zóinak töretlen egysége mellett és ezzel az vr
szág ujáépitése mellett. 

!Az M K. iP. 3 éves gazdasági tervét a Szoc. 
Dem, Pálrt gazdasági és pénzügyi szakemberek 

által kidolgozott terveivel egyeztetik ös.'1z6 
nem kétséges, hogy a két párt terve a kilóü:ött ; 
időre, ide még hanu:rra,bb is, \élet1'e kel és meg-
valósul. 1 . • 

A bennünket .különösen érdeklő tervek köc 
zött szerepel a Rónai szövetkezetügyi ininwzf,P,? 
által bejelentett Szoc Dem. Párt gyógyszertári 
jogviszonyrendezési !javaslata, melynek 
az, hogy többé gyógyszertári jogokat am·w1cazni 
másra, lrninti egy alakítandó Gyógyszerész Szö
vetkezetre nem lehet, az iu.fabb kiirásra lcerüliJ 
(is megüresedett jogok is a szövetkezet 
nába !kerülnek, mnely az országos 
rangsorol4sa szerint ad.fa ki b'érletként " 
kerülő kartársaknak 

Miniszteri rendelet a kataszter felállitásáról 
M;áso!at 

MAGYAR NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM 
293,056/1946 szám 
V /8, osztály. 

Tárgy: 
érk. 1947 I '29 
Válaszir'at száma: 189 
Határidö: 

M•rY&r Magánalkalni.azottak Szabad Sukszel'vezete 
Gyógyszerész Szakosztályának, 

Budapest, Eötvös-utca 25/a 

A. Szakosztály .a. mult 1évi december· hó 11-én tar
tott r·endkivüli közgyüléséh foglalkozott a gyógyszer·é .. 
&zeti kataszter_ 1felállitásána.k kérdésével is„ Ez 'ügyben 
tett fel'terjeszésér-e értesit.em a Szakosztályt, hogy a 
tyógyszerészet kérdéseJnek ,deniolu:atikus átr·endezésével 
kapcsolatban, az ország alkalmazott gyóÓszerészeinek 
kataszterbe val6 foglalását a ma'gam részéról is szüks~. 
gesnek tartom 'és azt, a \jogositványok adon1ányozásá 
nál figyelembe is kivánont vemJi. 

Felhívom: ennélfogv·a a !Szakosztályt, hogy a gyógy„ 
~&Ii. katasztert li:észitie el és azt terjessze fel hoz~. 

' 

z:im, ~rtesitem to~ábbá, hogy '.a 2 370/1946. M E, szá„ 
mu rendelet 2. §-áuak (7) bekezdésében 1negállapitott 
határidőnek n1eghosszabbitása hánt.. valamint azon 
gyógyszer{ál'i jogositványok. betöltése Í['ánt, amely~k~ek. 

enge().éJyesei - gyógysze1táraikat elhagyvá ~- annak 
kezelését :záros határ időn belül nem veszik át, az inth 
lredéseket folya1uatba tettem. 

Budapest, i1947„ januá1· 13. 
A minis~ter hely<ltt: 

Dr·. Vikol János s k 
állruutitkár. 

A kiadmány hiteléül, olvashatatlan kö1bélyeg'Zö: 
Gál. osztályvezető 

A fenti átil'atot 1negelőzte sZ:aksajtónk fehivása és· 
eg,ridőben a nyonlfatott kataszt-er·-ivek kiküldése. 

Ezuttal 1négegyszei f!.gyelmeztetjük n1unh:a'fállaló 
kartársainkat, hogy akik a kafaszteriveket még nem: 
küldték bé, ne kés!eketljeneh: t-O:vább, mezt a beküldött, 
iveJ{ szán1bavétele és r angsorozása folyatnatban van é$ 
nem szeretnénk, ha bárki is, önhibájából kimaradna a 
felvet.t 'rangsorból. Bérlők és tulajdonosok or·szágos kö„. 
telt>..ző katasz;erizálásár61 rendelet" még nem jelent megv 

_,----~··· 

A nemokleveles 
gyógyszerészek tanulmányain!l!k befejezése ér
dekiéhen SzaikS2lervezetünk Intéző Bizottsága az 
ambbi felterjesztéssel fol'dult a Népjóléti mi
niszteri umhoz : 

Magyar Népjóléti .Miniszter Url 

Intéző bizottságunk tisztelettel ikéri a Mi
niszter Urat, hogy ázon érdemes nemokleveles 
gyQg-yszerész kal'.ltársak részére, kik önhibáju. 
kon kivül a tanulmányaikat befejezni nem tud. 
ták, · diplomájuk elnyerése célj á!ból esti tanf0-
lyam9t felállitani szíveskedjék Tekirutiettel ar
ra, ib.ogy ezen érdiemes kartársak egész nap el 
\>6JJllak foglalJva az egészségügy szolgálatában, 

ezért kérjük, hogy a tanfolyamot kizárólll!g az, 
esti órákban tad:sák 1rne,g, mert különben meg· 
&!hetésük nem volna biztositva, Kifejezésre sze. 
retn€nk jutt8Jtni, hogy SmkszerveZJetünk intéző~. 
bizottsága csak azokat a kartársakillt fogja az 
esiti tanfolyanl<lk hallgatására j'avasolni, lllkik" 
nek multi a, szaktudása és íPOlfükai érdeme ga. 
randa arra, 'hogy ezt az előnyt a kormányzat 
részéről élvezhessék 

Abban a reményben, hogy e kartársak Ok
levélllez juttallJása a demokratikus Magyar<ll"' 
szág 1Uj j áépitését is· sw!,gálja, vagyunk Minisz. 
ter Ur iránti nagyrabecsüléssel, 

Szabadság! Baráreá;g! 

Gyógyszerészi 
Minda.zok1iak, kiknek az egyetemi oktató 

· niunkában részük van, mindig nagy örömére 
szolgál, mikor azv látják, hogy <az életbe kilépett 
/,u)/gaiói tov(ibbrn is igyekeznek fennüirta_ni azt 
a sze~lemi kapcsolatot mely az 'egyetemi évek 
alatv, az Alma Mater falain belül, a tanár és 
tan-itvány között kialakult Nagy .iutalom ,, ta,. 
nár- számára.. ha sikerült tartibv'-rí.>nyaiva! tudó~ 
irwnyszakát a."nyira megkedveltetnie, hogy az 
1u;adoit tárgy iránti érdeklődésük a gyakoriati 
életben is 11iegmarcrd s továbbra is tudáS1tk liő
~itésér e, továbbképzéllükre tör ek'ednek. 

E W.p előző számának vezetőciklce késztetett 
ezeknek az érzéseknek kifejezésére. 

Az .ufiáépiilő Ors?.Já.g gyógyszerésztá.rsadal· 
iruínak a továbbképzés megindítása iránt meg. 
nyilvánv}ó kiv6.nsága azonban arr'a i.s indit, 
lwUY a gyógyszerészi továbbképzés maltiának 
és jövő te1 veinek vázol4sával, a nagy nyilrnírnos· 

:1 ság elé vigyem azokat az elgo_ndo!asokat, ·me
lyek a gyógyszetészi kiképzéssel és a gyógysze· 
,:észi tudományok/cal behcltóbban (foglalkoz6 J.-.;; .• 
>'ők részéről ebben :a kérdésben kialakultak éf! 
egybmi rá.mutassak arra, hogy a »ni részünkről 
is á l l a n d ó a n m.egvolt a törekvés a volt 

' tanítványainkkal való szellemi kapcsolat 'fenn
!Jtrtására és nemcsak keresűük, hanem meg i8' 

> !Jtláltuk a módot és 'ulkafl;mat ennek kimélyité· 
«ére Ezért méltá;1ytiáuin vádként ér'intett a ve
zetőcikknek az a része, niely felhivja a gyógy„ 
szerész ifinságot •tanító egyetemi tanárokat ar· 
ra; ho.qy „Lépjenek Iá a 1fnulorrníny elefáncsont 
tornyábó~ és jöjjenek közeleb hozzánk", !Az az 

Ha valaki kétségbe akarná vonni szakszervezetünk 
áltaFábau a szakszervezetek eredményes munh:áj't a 

~': felszabadulás óta., az ·gondoljon vissza a régi m:unkás
f viszonyokr·a Bö_ngésszünk csak egy kicsit a 1nult szak· 
: . lapja.iban, figyeljük meg az alkudozásohat és egyessé
:. geket. Hogy mit kértek és mit éitek el a munkások 
}·,szószólói. :És mit harcoltak ~ maguk a munkások. 

N&zük csa.li: meg a szül1ségszerU megalkuváso-kat. 
:~:az egé,sz teheietl~n küulelmet la százkaru to"kével szem-

' bin. 
Errú1 beszélgettünk a napokban ·- „fehér· asztal'' 

f;- lttellett, idősebb gyógyszerészeli„ És ahogyan ez történ
{·bl szokott, egyszerre csak megelevenedett a régi mun
:Lkavállalók sivár· és reménytelen élete. Valaki elkezdte. 
~:.hogyan ágértek. neki szemrebbenés nélkiil 300 pengő fi
;> zetés lielyett 160 pengő fizetést és ő bizony elfogadta, 
L·me1t éhezett és családja volt 

__ . öten voltunk és valósággal sort álltunk hajmereszt.Q 
;; történeteink elmondásában Ittunk js, A végén már 
<egy-más szájából kaptuk ki a szavakat.. Kiderült, hogy 
f azt a bizonyos hlrhedt rossz kondieót !ketten-hárman is 
~::.iimerjük. 

Izeoen és kodély...,,. tálablak lel olfl'll -~ 

továbbképzés 
állitá.sa 71edig, hogy „gyógyszerész továbbképz6 
tanfolyamot 1934-ben már négy izben is tartot. 
tak, de azóta nem", szintén a nemtörődömség 
és az elzárkózottság színében !tüntethet fel ·min
ket,. 

Ezzel szemben sza,bad iegyen a követkeZő,._ 
re rámutatnom: · 

A Magyar Gy6gyszerésztudományi 'Társa„ 
ság annak idején >felismerve a t<Jvábbképzésnelc 
az egész gyógyszerészi rend szempontjáb{}/ első, 
rangu fontosságát, az erre Zegal/calnva.sabbna.1tl 
látszó időszakban, '.a Gyógyszer'köny:v IV. Jciad4,. 
sának megjelenése utá.n közvetlenül, továbbkép
ző tanfolyamokat rendezett s nzóta is tartott 
csaknem m i n d e n é v b e n , Ezek mére
teir ő!l az alábbi statisztik<ii adatok nyujtanalo 
képet.: · ~-· 

1934 áprilwában 192 'résztvevő azámdtra: 
tartoit 4„ előadó 12 óraszámban előadást, : 

1935, március-május :hónapokban: 181! 
résztve·vő, 4 előad6, 14 óraszáim, 

1935. október-decemberben: 16 résztvevő, 
3 előadó, óraszám 14, 

1936„ október-decemberben 112 résztve.. 
vő, 7 előadó, !óraszám 16, 

1937„ szeptemberében,: 57 r<észtvevő. 17 eUJ
adó, 60 elméleti és !37 gyakorlati óra, 

1938. március-máius havában: 79 résztve.. 
vő, 11 előadá, 37 'elméleti és 16 pyakorlati óra., 

1938 szeptemberében.: 67 résztvev(!, 19 elfi
adó, 91 elméleti 'éB gyakorlati óra, ·. 

1939., március,-.,m,ájusban; 52 részillJevlJ, 9 
előadó, óraszám 56, 

amelyek ma elképzelhetetl0J1ek Rádöbbenünk, hoa a 
,,segéd" gyakran valósággal szolgasorban lélt a· „~f6nB~ 
illellett, Csak do!•gozott, csak robotolt, de sem anyagi, 
sem erkölcsi ielismeré_st nem kapott -- gazdájától. 

Elképesztő részletek egy egész szakma példátlanul 
antiszociális szervezetéből. Néha· szinte · hihetettenUI 
hangzik Az ,ember ~zeretné befogni a fülét él; kiordllaoi: 
nem igaz! nem igaz! 

De 1CSak lehajt.juk a fejünket és csendesen mondo... 
gatjuk: igy volt, valóban igy volt • „ 

Nem, még nen1 'vagyunk blyan messze ett6l a .'t:Zá„ 
nalmasan szolg,;!ekü multthl, hogy emelt fllvel járh&i
sunk Még sok ·.)é$ igen nagy munka előtt állunk,. Tud• 
juk, hogy a kQIIektiv szerződés vivmánya · egym.agában 
még nem hozhatta meg az egész szakma felszabadulá;. 
lást. Tudjuk, hogy szakszervezetünk egyre komolyabban 
és szer veÍ'ebben bekapcsofődik ,minden _szociális, tu,d.o.. 
mányos és szakmai megnwzdulásba.. 

Bizonyosak \'agyunk benne, hogy valóban .Oradlnil 
eseményei{ ielött áUun~:,; Valami érik, érlelődik éli nem. 
sokára olyan megoldásnak ·kell •megszületnie, amely vér• 
re fölen1el bennünket, dolgozó gyógyszerészeket. MiJI. 
denkivel egyenlő1 irányító szerepet kapunk a szakma ~„ 
lében, . 

tlltünk a bar.áti asztal mellett. sok vihart átélt 6"'* 
patikáru.slegények, tlltünk, beszélgettünk.; Keserli ewli
keink a vé11:áu már valami fauyar, ö1UIUll"C8ZllOl6 llUD1• 
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Debr·ecenben: 1938:. januárban 42 résztive
vő, 6 előadó, 'J 6 óra eu'mileti, •fíO ,qyakorlat,i óra„ 
szám, · -· 

1938. szeptembe1·ben '38 1 észtvevő, 9 elő
adó, 22 óra elmeteti és 48 gyakorlati óra. ; 

· Szegeden: 1.938. j1lfrluá1 ban !.11 •résztvevő, 5 
e7.iiaa6, 15 óra elméleti és 24 gyalcor/.riti 15ra, 

1938. szeptem.ber-októberben 67 ff'észtVe
yő, .,7 előadó, 21 elméleti és 21 gyakorlati ám, 

1939.. október---nwember 51 résztvevő. 
6 előadó. 48 óra elnW/.et és" gyak01 lat,' 

1940„ iprilis~májusban 20 r-észtvevő, 6 
el.ői:uló, 44 Ma elmélet é13 gyakorlat. 
. . összegezve' a Magyar Gyógyszerésztw.do
ní4nyi Társasá,q 1.93!,-től 19.40„ig 14' továbbkép
ző előadás sorozatot rendezettt, melyen részt
vett '.1088 gyógyszerész. Részükre 6.'i7 óra elmé
leti, .i7letve ~qyakoriati oktatást nyuftot~ 123 elő
adó. 

A. fenti kimutatásban nem szerepdnek 
azok a tovú.bbképző előaáJások, melyeket a 
„Gyógyszerész Hét" keretében a Gyógyszerész
tudományi Társaság a Magyarországi Gyógy
!!Zf!rész Egyesülettel karöltve - 1929-től 1.93';
ig . ....:. esetenként rendezett,. 

A továbbképző ítanfolyamok iránt niegnyil
váiiult áll.aruló érdeklődés I"· 30-as évek vé,qe felé 
arra indította a Gyógyszerésztudom{myi Társa
Bágot, kogy la tanfol]Jamok állandósitásának és 
folyamatosságának biztositú.sa, nemkülönben 
azok jelentőségének növelése cél#ból a vallás
é8 közolctatásü,qy·i miniszterhez forduljón a to
vá.bbképZés ügyének intézrnényessé Vétele vé,qett. 
A ma,qyar gyógyszerészképzés megreform4.lásá
·nak terén halhatatlan érdemeket szerzett Mo
zsonyi Sándor prof F1wradhatatlan agilitása és 

,e:;"';' fj/' 
'" ''}jj .0~' 

:A. GYóGnízJ!líti\f\zí . 
·=""'""·-•'6.····~<,,~,~-"-- ···;· A,GYóGY~~E;;;;R;;;;M~Z------'--------·---~ -~~-- 6, 

szerveihképessége ezen a tben 'is döntően bé/Js· ---~~·----....;"' 
lyásolta az események gyors és sikeres kifeiWr!fS 'r·észtvevö. Az é11deklődés megcsökkenése i/L bevonásával a gyógyszerészi itovábbloépzés ,.jpa-
sét .. Az 1939. éi' május havában me,qjelenl•' mui;szü:nése teljes magyará.mtát leli az akkori meginditó.sa tárgyiban Ezen riz értekezleten, 
37.348/1939„ IV számu vallás és közoktatrí:i;f ~re nehezebbé '"'á:ó 'vis~onyok~a;i. • első sorban azt t[irgyaltuk tne,q, ho,qy az 1940· 
ügyi miniszteri r-endelet, amely 'Budapest siéliii - . Vé,qzett mUJnkánk Jellernzesere meg m~r;, ben felállitott Központi Bizottsiig uJiaszei·vez
hellyel felállitotta a hivatalos jelle,qü \Gyógy.s1'e:!,f Tr,ei.l jegyezzeni, ho,qy a tanfolyamok rendeZ-Oi tesiék, annál is inkább, merb ennek a Bizottság .. 
részi Továbképzés Központi Bizottságát. Ebbihj; n,eni tévesztették szem elől u 'kettős célt, ho,qy nak a szervezeti szabályzat szerint 1945 decenic 
helyet fo,qlaltak az illetékes minisztériuniolc; uzj észben a gyakorlati gyógyszerészi vonalon keU. ber 3i-el niegszünt a >me,qbizritása. Első tfen 
felső közegészségügyi, v-alaniint közoktatásü,qy{F f eg'sinertetni a Mllgatósá,q,qal az ujabb tapasz- dőnk volt tehát, hogy ületékes főhatóságunlwt1 tanácsok megbizottai, a gy6gyszeíészk6pots1Sili ~latokat é,s eredményeket, másrészt a ,qyógy- a vallás és közoktatásügyi minisztériumot meg. 
foglalkozó egyetemi taná1'0kon kívül á ,qyógyszd'f;: · -~részefftel vonatkozásban álló twio1nányágak keressük az u_i bizottság összeálliMsa tárgyá
részi twlományos élet és érdekvédelmi test~í1 

·:abb fe;7ődésé1ől is szánwt kell adni. f!zér~ a ban .. A, hivatalos ut lerövidítése s ezáltal az ér
tek képviselői ls, A bizottsá,q immár önálló lúi)_~ []l. ki,adásu Gyógyszerkönyv megJelerrese ota demlege8 munka megkezdésének mielőbbi lehe-
táskörrel és megnövekedett erkölcsi sulyával rF,„_! · · • - " •-tb •t f;ővé tétele [érdekében, ugyanezen az értekezle-· • l ... ""acra <került es az orvosi gya.,.,or,,_,, an e, er„ le „ • d l 
Gyógyszerésztudományi Társasa,q á bal me,qket:,~ j;dte:n haszr::áia_tos r)yógysz.erkészitményekrő~ is ten, ;a inai idők szellemének. rrw,qfe loen a8 o -
det utat igyekezett kibőviteni és az ori>osi to,)\. -'- egy__es, relőadxsokon „_ reszletesen volt szo. goztuk a szervezeti szabályzatot s ifé-rni fogjuk 
vábbképzés mintájám sze1esebb alapokra he•F --· , . t ,_ . „ a !javasolt változtatások rendeleti uton való vég„ 
lyezni. • ·' Az ~red~n'!f.es 1:1'~.zt. ,tapa;>z_ au.c.tat ma,qu"' rehajtását;, val.amint 1azt is, hogy az uj Bizottsáq 

Az i,qy megalakult Központi Bizottsrig mégf '· ban rei~fc. ~ ~0'!0 fei!odésnek imr;yat 
1 

A'z, 0 7 - egybeállitása a; inótlositá~ok figyelembe vétel.é-
bbb l lk d · z tö' '· ""'tt m • ·· • N. ,,_,;g u11ae:pitesenek orvendetes eloreha„adfa.val, vel történ.iék.. E,ayuttal frnegvitattuk a to,nfolya-nagyo ' e ese esse reJCetw a ar szep0 _ ,~ „ · b ·z ·t. . l t " · l 7 t "ségek 

multra vissza tekinthető m11nkát tovább folytat:/' . pénzunk . s:a ' ' as':-va ' az u aZJ":% e ie, 0 ·• , mok me,qindiM.sának idejét is„ r gaz. uqymi, ho,qy 
ni Az 1941. évben Budapesten három tovibb''''· megjavulasaval a v~zonyok an;iy!ra „normaliza- erT'e m.ár csak az ujonnan ine,qalakitandó Köz~.·
lctpző tanfolyanwt rendezett .. Az elsőt febrwír:i}ódtak, hog?/._fl.t.z !~ddb .;a kenyuls~~;71r:gzol ~ina1:~ ponti Bizottsá,q lesz illetékes, de 1ezzel az elií-
1nárciusban ( 52 résztvevő, 7 előadó, 44 óra e/:ii; fn.nfolyamo= U.J 0 '. "!waii. ' ia JU · , . „ • munMlattal is csak időt igyekeztünk megtaka· · 
'.mézet és ,qyakorlat), a 'rnásodikat nu!,rc-iiisbawJ 'l!ÍSzon~ok niellett teh{it mar· nagy .valo~z''il;.useg- ritani. . 
(kizárólag vidéki gyógyszerészek részére; 327; gel szamolhat13uk .azzal,, ho,qy ·t;?vabb1,<epzo tan; Külön hangsulyozni kivánmn, hogy min-, 
résztvevő, 7 előadó, 39 ·óra elmélet és gyakor.Ct · folyamm ~.ellfJ f!Z~mu resztvevo fog ,J~lentkezni„ den, a tanfolyamok időponfjára és 'anya . .rJára t;o 
lat) és a ha1·nuulikat juniusbari: (15 résztvevdi< .· Eme le~'!t?,se,q .tényl:~es fennforgasar;ak Jeg= natkozó kívánságot, az adott lehetőségekhez ké„ 
9 ekuzó 45 óra elniélee 'és gyalciJrlat). !Ez utóbik·' ~zembetunobb lb1zonyiteka, hogy ennek ·meqaíla pest, figyelembe óhajtnnk venni s 'éppen ezért,,. 
bi tanfolyamon a résztvevők egy ré;ze anruL4f' pitása két oldalr~l i,s, egymást.ól függetlenul, d~ ké-rem az [érdeklődőket, hogy ez inányu meu
nie hoszabbítását kívánta s '10 résztvevő részé(:~ csart;ieni azonos if'0 P?1:tbai; t?rtent A „qY,og~ fegyzéseiket a Pázmány !Péter Tudománye(J)J" 
r·e fnég 18 óT'iin át nyiijtott 3 előadó €lméleti 'éri!~ szeresz" mult hó '81-iki sza,rnanak, ve~etöciklóet tem Gyógyszerészeti Intézetébe (Budapest, IX,, 
gyakor'lati oktatást.. A továbbképző tanfol·yam,f' Mira?! ~ekint~efo'!'}, a gyogY_SZ~r<es~tarsrplalfYYI!' Hőgyes Endre„11tca 7-9.) dr .. 'Mozsonyi Sándor 
résztvevői látogatási bi:zonyitványt kaptak. _·.·1.· .. ~ ilyen ira-i;!YU,:~~lt.iamalá' k mef!.~JilvanuJá~lakét nt

7
„arJz e,qyeterni nyilv r. tanár urhoz eljuttatni_ sziv_e.•:-

„ . • -~ szont mi, atvtJC a n a nti•w.ennapi •e e . za . „ • kedjenek Előre kell boc.sátanom, hogy hz edd1 
T?bb, to,nfolyamo'. megrendezni nen~ vo!tif ei~onulva, ( de afltól el nem szalóadva: figyelJuk gi tapasztalat azt .mutatta, hogy a 'székesfőv~

lelwtse,qes, mert lnem .Jelentkezett elegendo sza..ff' a.z eseményeket január hó 2.9-én Y,rtekezletet rosi: és kfü:vetl.en környéki gyágyszerészek sza 
-·-__,.,,...__._,...._,.,..,..,.,,=="""~! tartottunlc ~ 'm;ógyszerészi érdeklwpvi:wleterc márv legalkalmasabb a p.ár !hetes, hetenként « , 

""'""""""'""'""",...,._.,.........,.,,....,_.,,....,....,....,___,...,.. __ ...,.,,...,....,,.,..,...-..,,,.,.."""'"""""' )~. késő délutáni órákban, két-.Mrom ízben 'tartott 
Teg,yülc félre ·,a ho:i:t a fehér asztahól Hosszu é_Ve}::: ..,.,,,.,...,,„_ .... w~:~'!'';'~"~ elOO..a.ásokkal' 111,e,qrendezett tanfolyam, 11iig a vl.:. 

rba ·csaptak át„ De közben lemértük az utat 'négy évtized 
távl8tából egészen m-osianáig. 1Kérdéseket a.dt.nnlc fei 
.egymásnak, de nen1 'vártunk feleletet 

Mf történt? Ki iváltozott n1eg? Hol és nN.li:or sik.. 
kasztotta el az ember a tiszta szociaUst<i. gondolatot? 
Ki herdálta e!, hogyan dátszották ki a dalgoxók ősi_ jo
,gát "".á felszabadulásra? Ki találta fet és ki épitette az 
ember -.;bör'fönét ugy, hogy a rácsokat csak kivülró1 lát. 
ták? 

Ke:ressük a ihibát„ :Tufagun!{ban vagy másokban A 
munkás ·utja ne1n lehet vitás„ Dolgoztak tés megp1'Óbál
tak: megélni valahógyan, ők pedg . Lehetőleg ugy 
dolgoztattak. hogy a munkavállalók meg se p_róbálják,. 
Mit?. Mikor? Hogyan? Mindig., Évek es évtizedek 
óta.„: Régi kondiciófl: bünlajstron1a tanuskodik róla„ ·Ne.. 
kik. esijikbe sem jutott., hogy \mi megrekedtünk A csa-· 
lád. :az otthon, a gyermek, az éle~ vágyálmávaL 

Valami furcsa és tragikomikus szélmaloni.harc ez az 
egész játék. Szint.e szédit és felborit, ahogyan vissza_ 
-nézünk rá. D~ hogy volt, azt E.em lehet és nem is sza .. 
bád· letagadnrink De legyünk résen! Vigyázzunk, ne .. 
l1o~Y még·· egyszer· azt mondhassa egy nagyságos vagy 
méltóságos főnök a cim és r·ang nélküli, \robotoló segéd
jének, hogy ne törődjenek a kollekt.iv szerződéss~l. Vagy 
amfut--eZt egy munkaadó mosolyogva mondotta:: - a 
kollektív szerződés csak azokat érinti és kötelezi, aldk 
azt betartják. 

kig csak a robot, az éhség mánJiO,a őrizte kneg hitünket~~ 'liflnunk a romol{ból és elindítani •a szociális ujjáépités riéki OJJÓ.oyszerészek iaényeinek :a sür.itett 
hogy egyszer majd kezdődik valami lés akkoI· Jni i2 otji;~„: nÍján,. Ezen az uton n1j ,Járunk elől. íMi: akik .a legtöbh tií.rgy

1
„e

1
1dil, 1?:?fOlc ·n_a?J alatt minclen„ nap„. lehe· 

leszünk,. Hogy egysZe1· majd rni is megszólalhatunk ~i~' áldoz~t-Ot hoztuk M~i'.t 'ré'gre rá !kell esztnélnie tminden- tó'leg a déle!őtti .e!őadá,sokkal me.qrend.eZett tan-
meg is (hallgatna.le bf.nnünket. Meghallgatnak és a. ni~.;, kíÍlek,. hogy. ez az ország csak a Uegnagyobh, a 1egön- fol11arn felel ~rn.e[!: lFJlőreláf:Jw,tólrig 'CT „fővárosi" 
sorsunk eh·endezésében nélkülünk nena fognak döntenL·-~H~.- ., zet1eii.ebb áldozatok árán [képe..i;:; a ,&zociális felemelkedés tanfolva111 nuíf1Lsban_. a _.'v1'déki'' ped1:g· .funiu„q. 

Tegyük félre a bort. A nliámor, az 
1
önámitás, a Mtij'.;- : utjan to~ábbhaladni . ba

11 
volna nie.qr e-nde.zhető„ 

hatatlan ráCsu börtön korszaka véget étt Józanság, 'azo'+::; Szeretet. )Ez a legnagyobb összefogó erő jelké.pe., A Az első tanfolJJMn itJn11aafrt célsztirünek uél-
ciális ujjáépités ~s szeretet. Ez az Össze,futó három .. ~~;tt· ··pA1ya ·szeretete. Ennek a n;iegcsufolt és annyiszor· meg- nénk első sorban (dP nerh, 'k,.i.;zó,ró1ago.san) a 
vezet és vezessen benniinket a. dolgozó gyógyszerésze~~~ hurcolt szalrnlának a inegbecsülése Ezen döl él niinden. rJYÓ-rtf!SZertár1 rni11denna-pi r?1lnlw1tör. legfonto .. 
vivott harcunkban.. -'.-!"° _:·_A szei"etet világhatalom Cs<i.k annJi szeretetet és meg- sabb kivánal1nnhiak fi:q11eleTnbevételével ij8Sze:.. 

Józanság. A gyülölet n1ámora nélkül emlékézz_ü~.;:. ·: ·00tsüfést :váihatunk másoktól, amennyire 1ni magunk 'iflllitani„ I gy pl. a. mai reeeptura, _qalenusV ké„ 
a szégyenletes n1ultra .. Régi kondiciókra,. De ugyanilYeP,,~; ;;. aZeretjük 'és megbecsüljÜk egyn11ást és pályánkat. szitm,énuek. gyó.(f

1
t" zerek vizsoálata, .ké~i (la.di~· 

józanul dsme1jük fel mai helyzetünket az egész gyógy~.'(\ " Soha, egyetlen !Pillanatra se feledkezzünk meg l"óla, cikkek. rnióayH?:J
31

·észi kereskedelmi ismeretek 
szerésztár·sadalomban. !Sziklaszilárdan állunk és tudjukif hOgy bennünket a közegészségiigy alázatos szolgálatába /kön?rvvitel, adózás), ufabb gyóg11sze1''ek h.atis
mit akarunk De ez a józaru;~g adja tudtá1·~ mind~i,tldf~~j illif.ottak. Ez ~ hivat-ásllnk ~ tana:, első-se.<fél-ynyuj'tás .. ~f,'h ·' képezhr?t'Yté a ptfr 
nek: mi, doigozÓ gyógyszerészek csak ugy femelke-Ohet.ibtltft; N•ézzünk kötiil' a nagyvilágban LaboratóritÍitnokban hónapo1? belül me'(rrendeznt'. szrlndékolt tan.fo-
féI, ha 'az egész .Szakma lehajol hozzánlc. összefogn_aki;:f -9. tárák :mellett százezrek kísérleteznek, gyártják, mé
minden erő összefog, hogy közelebb kerülhessünk _,gy;;~: 'rik, keverik, olvasztják, es-omagolják és uyujtják át a 
n1áshoz„ Ez persze nem megy és nem is lmehet áldoz_~.~;Ji: betegeknek a gyógyitó or,osságoi. 
t-0k nélküJ. Mert mi ma.gunk hiába !vagyunk jó:mno~~)i; Ez a közegészsf•g-iii:D-· világbirodahna Iit a mi be.. 
ha egykori és mai „ptincipálisaink" nbég egyre gyá~i{f :: iliink és rendelteté~ünk EI:inek jegyében és szel.fefn1é
ják a titkos fegyvereket . „ "_.;fe~ ;;.hen. vigyázunk \a iszakma tiszztaságára„ De nem a régi 

Szociális ujjáépités Ma csak az kéthet, akarhat ~-Á' ;;: kandiciók visszacsempészése áI"án 
ka.phat valamit, akinek eddig semlliije sem volt. iA mUU,~J~- ,:.. Józanul megfünk elóre a szociális uton és az örök 
kásság, N6111 nli romboltunk. A mi munkánk 1akkor ~ez.~1f :·~·i szeretet. kisirgárzó erejével védjfik örhelyeinket 
dödött, amikor ezt á várost. ezt az országot ki k~_·•.~~.:',:; ;: .. ·.·Q_s=~~~-

Ulill!JilLY JBN'O 

---~ """"-~-- "··--···----
La x o p tin hashajtó 

a régi békebeli minőségben 

Ismét kapha16 '1 
1-Hagy Kristóf gyógysz.ertár, Váci-u. l 
„---""'~ 
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lya,m,ok . tLnya,gát„ Rúdetes progra,mnwt a b0é1'· 
kezett .iavaslatok al.apján a hivatalosan meg
fl-lakult Központi Bizottság fog adni. 

Azáltal, hogy a fentiekben összefoglalva is
mertettem a gyógyszerészi továbbképzés' 1nealt
vö kereteit, melyet azonban !élettel és tartalÜm
mal r;sak a magasabb célok iránt törekvő gyógy
BZerészek állandó le_lkesetUse tölthet be, ugy ,,,5_ 
Jem, hogy a továbbképzés irá--nt ·megnyilvánuló 

,_,, 

A t!IYóGYsZD~~'t 
. ' . 
erd_e~fő~ésnek kelw wmi:isZ! nyuft.ottam . . Még:~, 
gyozodése;n, hogy a loifeJtettek ismeretében <l'2 
V1fÓgyszerés_zt~rsadalom . r_észéról fokozottnb&.;' 
-Oizalom nyilvanul meg ;,rantunk, mely qyü;»iö(,•.; 
csözte~ően fog hatni majd a ta;nfolyamook gya;.--~ 
korlati megvalósitása terén, 1 . ,.; 

Mt;nkfnkhoz, kére.'!'. t?.vá?bra is, e_ .~zakliip;i 
hathatós es nagyJelentosegu fJwmogatu-sat. e; 

! SZÉKI TIBOR;'~ .. 
------ <\;j 

A gyógyszerészkáderek a negyedik 
8téves tervben 

lrta: GRIGORIJ KORENBLAT, a Fógyógyszerészeti Igazgatóság főnökhelyettese~1 

A külföld gyógyszerészei bizonyára nem: 
kételkednek abban, hogy a reovjet gyógyszieré
szek közt nincsen egyetlen munkainélküli sem 
De valószinüleg érdeik:Li őket a gyógyszerészek
nek az a kádere is, amelyet a negyedik ötéves 
terv Idején akamak ·kiképezni. 

Csak egyedüf a gyógyszerészeti iskoláikban 
50.000 középfoku végzettségü gyógyszerészt 
fognak kiképezni, _ wz okleveles gyógysze!l:é
szek segédeit Tuenikivül a gyógySMrészeti ta
noncképZlés is !liöbbezer gyógyszerész segédsze-
mélvzetet lfog .adni A gyógyszerészetí főiskolák 
pedig több, mint 5· .. 000 okleveles gyógyswrészt 
képeznek ki 

Az uj gyógyszerészkáderek, ha hozzájárul
nak a már meglévő személyzethez, el tudjáik 
látni a negyedik ötiéves terv érveiben lényegesen . 
kibővítendő gyógyszertár· hálózatot. Elég, ha 
rámutatnnk arra. hogy a gyógysz<ert.árak számai 
8.511.el fog emelkedni, Ha ebből a számból le
vonásba helyezzük azt a 980 ,gyógyszertárat, 
amelyeket fel kell ál!itáni, az uj gyógys1ze1tár
hálózat akkor is 2 .. 511 gyógyszerbárral füg ,gya.
rapodni, ami 23 5 15záza1''ikkal naeyobb, mint a 
háboru előtti A eyógyszertárhálózaJt igyarapOO
ni fog 519 városi gyó:gyszertááal' és 2.012 fa
lusi patiká\'al, amelyek el fogják látni gyógy
szerrel- a falusi, járási \központokat •és az összes 
falu~i kórházakat 

'< ' 
-!>- háboru előtt ezenildvül volt még a Szovjet.

1
;
1 

umóban 14.000 gyógyszerészeti állomás I! az éit/ 
éves terv idején ezek számát 22 570-re akarják_.. 

1 

felemelni. · · < 
. A terület nagys~1gától és a földrajzi hely•1fÍ 

Zl8ttől függően minden kerületi és területi}! 
gyógyszerészeti igazgatóságnak van néhány}) 
gyógyszerészieti •leraikata. A negyedik ötéves e:] 
terv idejére ltervbevették még to'Vábbi l<b. 30 :~ 
ilyen gyógyszerészeti lerakat J1étesitését 'és ezelk+> 
kiszolgálására is jól képze~t gyógyszerészekre!::; 
van szükség '!: 

, J\ !p'ógyszereket ~s gyógy:sz1erikésziimé1'.yek i; 
gyartasat 10sszpDntos1tottak a gyógyszenpar-._[ 
v":J!alataiban A háboru idején, amiikor is, a h;e.. ;:l 
ly1 nyersanyagok felhasználtí;sa egyike volt a.':l 
legfontosabb !feJ,adatoknak, a gy;ógyszert.Wak 'Í _ · 
ren~szer&ben a 11árosi és kerületi ,gyógySzere;~._i 
$zeb laboratóriumok nagy jelentőségre tettel(::-- . 
szlert. Erek a laborntóriumolk a helyi növényit ·' 
nyersanyagok és a helyi :ipar néhány kés2litmé--fJ ·· 
nyéne~ ~elh~sználá~1va] nagymmnyiségü gyógy}~ 
szerkeszitmenyt gyartottak. A gyógyszerészet:::, 
fejleszj;ésének ötéves terv:e, nagymértékben fejel'. 
leszteni fogja a helyi gyógys?Jerésooti ipart el{'f 
fugja azt látni a szükséges fels?Jernléssel iremu.1

; 

lekekkel és iparri specialista-technológnsok kva-J 
l\fikált krudereiveL -: :Z 

· A gyógyszerészet fejlesztésének ötéves ter-} 

--:...;..---:--:---..;..-:-------·----------------------- ·'" 1 <; 

~1 K@né1 f n~re éi Jári·a 
KÖTSZER- ÉS GUMIKERESKEDELMI VÁLLALAT 1' 

,> • 
BUDAPEST, V., VISEGRÁDI-UTCA 36. SZ. ---
TELEFON, LIPÓT 303.. ' 

s t • r 1 1 k & t s z e r e "· g u m rei r u k, 
bete:g6pol6si cikkek nagy v61asztékban. Videki rendeléHk so1onklv6! u-áilltva ' 
__________________________ __.!& 
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71 t.GYő!!!lf~~ 
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ve kész gyógyszerek gyártását is meg fogja 
szervezni, klinikailag eJőirt adagolásban a gyá
rakban, iü:?Jernekben éS a gyógyszerészeti labora
tóT'iumokban, ugy, hogy 1950-r:e az; adjusztált 
gJ'ó'gysz;i1,~n~k az eg.ész !lyógyszertermelés 60 
_70 szaza1ekat kell !ntenme.. ·· 

A gyógyszerikészitmények ellenőr2'ése a 
Szcvjetunióban igen kiváló helyet foglal el„. A 
fPTÓgyszerbárhálózatnak 300 ellenőrző és anali
tikai !aborntóriurna van és emellett vannak 
analitikai laboratóriumok minden lkém'IÜ-gyógy
szer és gyó'gyszer észet1 gyá11ban is„ 

Nincs egyetJ.en olyam. ,gyógyszer•észeti ter
mék sem, b.Whomnan is származzék \9:Z és füg-· 
g.et..lenül attól az .Wenőrzé~től, amelyen ez a1 
tern:iék a gyá;ban átesett, ia leraikathól a gyógy .. 
szertárba csak ugy kerülh!et, ha ott el őz:etesen 
még egyszer ellenőrzésnek vet,ették alá. Ezeket 
az analizisaket a gyógyszerészeti igazgatóság 
ellenőrző analitikus labor:arorimnaiuiak alkalnm
rotlt~i végzik 

Ezen az ellenőrzésen kivül az ellenőrző--ana.
litikai Iaboraitóriumok ellenőrJJiik 1azoknak a:z 
orvosság<lk:nak 1a minfüiégét is, am!elyeket a 
gyógyszertárakban késziteuek -el az orvo<sok re
ceptjei alapján Ez;t az ellenőr•2Jést a ,q;:vógyszer
tárak belső ,ell1enőrzé..<iétől függetlenül lbonyolit
ják le.. Az uj öl éves terv idején 'az ellenőrző 
analitika! laboratóriumok hálózatát is ki fog-

ják bővíteni és meg fogják azokat erös1teni a 
;;pedálisan kiiképzett gyógyszerész-amalitiíkusok·· 
k::tL . -

Hogya:n képezik ki a kiádereket á növeklvö 
gyógyszertárhálózathoz? A köziépiskol'ai \kép. 
zettségü kfrdereket a gyógyszertárak l!'észére a 
gyógysz:erész!slkolák és a gyógyszertárok isko
lái képezik ki. Ezekben a tani.tá~ idő tarf;tma 
három -esztendő. Ahhoz, hogy valakit ezekbe- az 
iskolákba fel>"E>gyenek, a középiskola 7 osztá" 
lyán!l!k iolvégrese szü~ges.. Az iskolák t!aJnulói 
ösztöndíjakat kapnak 

A gyógyszerészeti tanondsikolákban a hely
oot egy kissé más.. Ezelknek az iskoláknak a tii·· 
nulói ugyanis egys21ersmint tanoncok is vala· 
melyik gyógyszertárban Ezeknél a gy·akor1ati 
munikát a gyógyszertárban az elméleti oktatás 
váltja fel- A gyógyszerésztanoncok fizetést kap
nak, Ha a gyógyszeresztanoncislkolát elvé_g\']lll
ték, mint az akleveles gyógyszerészek segédei 
~éphetnek munkába,. Kilenc gyógysZle:J'észeti fő
iskola magasképzettségü szakembereket, dklew-
les gyógys.oor'és2ieket bocsát ki. Ezenkívül a 
gyógyszerészeti föiskqlákmál és tudományos 
kntatóin~ézeteknél a tanterv al'I'ól is gondosko. 
dik, hogy aZ aszpirant:ura ·és a tud=ányos 
munkásaik kilkép21ése leheibség1es legyen. --- Innen 
kerülnek lci a gyógyszerészet tudományáltak jec 
Iöltjei és iJoiktoraL 

1 A 1nagyar 9y6gysze1részképzésrGI 
lrta: D1. Mozsonyi Sándor egyetemi ny. r. tanár 

-- 'r közlemél1:1'. --

A grögyszerés:i:doktori fokozat elnyeréséről 

Hazánkban a g;yógyszer-észképzésre vonatkozólag az 
1851/1852 -ik tanélre életbe Mptetett egyet.e1ni tlanuL 
mányi rend tette elsőizben intézményesen lehetővé n. 
_ryógyszerésztudori aklevél elnyerését 

A kez.detben négy, 1na,jd röYi_desen hat ginu1áziun\i 
\•égzettsúg. alapján háron1 évi i,gyakornolii időt: eltöltött 
egyén, két' tévi egyeten~ii studium után elnl·ert kitünő 
eredményü oklevél birtokába•1, JI.nég egy esztendeig kel
lett, hogy az egyetenien ir·ásbeli disszertáció kid~lgozá_ 
sához -liötött speciális tanulmányokat folytasson, ha 
gyógyszereszdoktor kivánt lenni 

A,35 985/1892 'V K M. számu rendelet már érett
ségi bizonyítvány be-inutatását irta elő A többi elöfeL 
tételek \'áltozlatlanok inaradtak A 112.745/19.14. V. K. 
l\f„ szá1nu rendelet pedig négy fé~évi t.ovábbi egyetemi 
tanuhnányt~ --- ttehát u. n. absolutor-ium megszerzését -
kivánja n1eg az ok!evél elnyerése után Végül 1940 ... óta, 
- minthogy s '32 900/1940· W !{ M számu rendelettel 
életbeléptetett- uj Itlkép:zési szabál_yzan értelmében négy 
évi egyet-emi tanuhnány elvégzése a gyógyszerészi olde
l'"él megszerzésének előfeltétele. - így tehát a „4oktur 
pharmaciae'' cim 'elnyerésének idötarf~ma attól 1ügg. 
hogr a jelölt 1n.ennyi idő alatt li:é::;1Jti el a ruegk?vánt 
dis~zertációt.. 

.A gyógyszerészdokt(ltátu•- k~afeltnüt u.iahb anya-

gi áldozatot jel'ent a. diplomáját már megaiz-erzt~.tt 

iYógyszerészeknek, akik köziÍI a kevéSbé ·jól szitnáltak 
igyekeznek, L- érthetően --- niielöbb elhelyezkedni, iUt.~ 

t-ÖJeg ker'esethez jutni, Igy azut:án aránylag kevesen s:::~ .. 
reznek évenként gyógyszeré~zdoktori oklevelet _'a gyÓID'
szerészképzésse' ~foglhlkozó két egyetemen. :fl.ozz'ájárnl 
ehhez még az is, hogy egyetemi íntiézeteink egy -r'ésr~ 
férőhely, felszer·elés és megfelelő anyagi ~llátmány· hí.. 
ányában, vagy ~gyáltalában ne1u, vagy es:ak igen ltorl1L 
t-0lt számban !vesz fel dissze:i: tánsokat, akik fötárgj-kéntl 
az egyetemi évek alatt hallgatott · bármelyik ldltelez8 
tát·in·at \:ehetik fel, a ké~ melléktárggfal iegyütt. amo.. 
lyekböl azután dok-tori szigorlatot kell t>enniök. h& a bi· 
r·álók az it:·ásban be.nyujtandó diszertációjukat- elfogad.. 
hatónak iminilsitették. Ennek előfeltétele pedig az. hogy 
az novumol~t Is tarta.!mazó, önálló buvárkodás és mun .. 
kásság ert>dm·énye legyen. 

A budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti lnteZ.etbea 
hOfls!'.:u időn ·át 'az Intézettel 'lrapesolatos Egye~mt 

GJ·ógyszertárban teljesitett1 é.iszakai ánspekeiók ellm, 
ben lakást és klinil{ai f'llátást bizt-0sitottnnk ltéháDJ 
szegénysoisu, jó elömenetelü fiataieihbernek, szemilJi 
\álogatás 'hélklil, disszertáciOO /tanulmányi idejére.. -
soknak módot nyujtottunk arra, hogy délután miadello
tálá"st ''áll alhassanak 1 i~y fQ'lld01kodYa fennta~i: 
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t,61. tndomAny°" ambiclójuk&t I• ldeléglthessék UYni6 .• 
~~~ ·--~~ámos olyan értéke.s ifjunak tettük JehetöVé e 
kV.alifikáció megszezzését, aki egyébként nem tudott 
v~lQa ahhoz hozzájutni„ Pedig valóban_ megéri az áldo
~fut és fáradságot ~ doktori diplOma ·megszerzése. mert( 
- különösen -ha ambiciózus, jól k.{lpzett.,. ügyes if]uró1 ' 
van s_zó, - az azonnali jó elhelyezkedést nyerhet gyógy_ 
szervegyészeti gyár akbrin, labor atóriurnokban, kisér,Iet 
ügyi intézmiényeknél. tudon1ányos Intézetekb~n stb„ -
Kétségtelenül nagymértékben \emelik pályánk szinvona.. 
lát_ is e különlegesen képzett k&rtársaink, kS:ri sze~ 
poi::ttb61 is fontos tehát, hogy minél többen szerezzék 
m.eg ezt a képesítést. 

A_ szaktudományok fejlesztéSében és előrevitelébe.n 
ugyancsak fontos Szerepe van a disszertánsok mu~ájá„ 
nak.. Tanusit,ia ezt az a kb, ötven tudomáynos dolgozat. 
na_k. Taltusitja ezt az .a kb„ ötven tudományos dolgozat, 
ririely a Budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben 
tására alább !közöljük e diszertációb: cinl:ét. amiból egy._ 
&en-'képet nyerhetünk arról a tudományos mUI\kairány 
roL amely Intézetünkben folyik. 

A BUDAPESTI EGYETEMI GYóGYSZERÉSZETI 
1NTÉZETBEN KÉSZüLT DOKTORI ÉRTEKEZltSEK 

FELSOROLASAi 

A Ph. Hg 
rµikroanálysise, 
194.6 .. 

IV -ben hivatalos extratumok elválaszt.ó 
különös teJUntet~l a mikrosubl!-n1áclóra. 

A bell8.donnae folium és g'alenilrus készitmén~einek 
értékmeghatározásáról és előállitásár·óI. 1936. 

Adatok a IV Magyar· Gyógyszerkönyv ~xtr·acta e. 
fejez~téhez 1938. 

Néhány galenusi gyógyszeres készitmé,ny alkatri' 
~einek mennyileges n1eghatározása. 1944„ 

Adatok ·a chinalíéreg ikészitményeinek elöállitásához 
és megvizsg8.lásához, 1934.: 

Az extr„ colócynthidis, colocynthin !ta-rtalmár·ól 1937„ 
A fV. kiadásu Magyar· Gyógyszerkönyvben hivata.. 

los extr actumok capillár-.fluorescens-analitikai vizsgála„. 
fa 1945 

~ fl?orescenciás tanalysis alkalmazása ~ gyógy. 
11Z,erv1zs.~alatban, különös tekintettel a IV. Magyar 
GyógYszerkönYv tinkturáira. U943--1944„ 

A IY· Magyar Gyógys.rerköny'v tfnctU:ráinak· viszko
dtás:a .. _ killönös tekintet.te! azok szesz_ -és kivonat-anyag. 
tartalmára '1944. 

Á 'IV !Magyar Gy6gyszerlrönyvbon h!"'1talos tlnC> 
turák és folyékony ldvonatok kromatogiáfiás vizsgálata. 
1946. . 

l\Iilyep mérf<\kben befolyásolja a drogok apritási 
foka itlvonásuk eredményességét 1939. 

A IV. Magyar Gyógy.szerkönyvben hivatalos tine 
turák szesztartalmának meghatátozása. 

Néhány fontosabb gyógyszer·es készitmény (tinctu .. 
rák, fluid extractumok) ujszerü értéknieghatározásáról 
és helyes ieltartá~ár·ól1,. 1939. 

A cápsic~mról és a tinct„ capsicLról, nlint gyógy~ 
szeres késztim<ényről. 194,1. 

A kenőcsök és zsirok bromatometriás vizsgálata. 
A IV, Magyar· Gyógyszerkönyv kenőcseinek vizsgá 

lata 1937. 
A gyógyászati célokra alkalmas paraffinum -Jiqu.. 

vaselin alb: és flavun1iról, \különös teldntettel azok vizfl.. 
• gála tár a 1935 . 

A gyógyszeré:.szi gyakorlatban előforduló (szappa. 
nok és szappanos készítmények, tekintettel a- hábo.ras 
nyersanyaghiányt a l 943. 

Adatok t a zsirok és olajok avasság'iinak vizsgálati, 
hoz és eltartásához. 11942·· 

Ferru-vas tJartalmu gyógyszere$ készitmény~k (ga 
lenikumok) előállitása és vizsgálata 1938„ 1 

Vastartaimu 1 galenilrun1ok kolometriás vizsgálata to.. 
tométerrel, különös tekintettel )az eltartás !közben észlelt 
változásokra .. 1944 

A lkéfértékU vas lértékváltozásainiak Vizsgálata e.~ 
galenusi készítményekben. 

Néhány egl"·szet'Ü vegyigyógysze1· elöállltá~ a 
gyógyszertárban„ 1943. 

A Comprimátumok helYM elkészitése, különös te
kintettel a készités és eltartás alatt ,végbemen6 változá. 
"°kra 1943 

Adatok néhány gyógyszei·es folyadék pH /vizsgála
tához 1942 

A pH' lés "a szesz concentr áeió befolyása a tinetwák 
decoctumok és tinfusumok helyes készítésére, eltartható~ 
Bágára és hatásfokára. 1942 .. 

A belladonnae folium és a belőle készltendő galeni·· 
kumok qualitativ meghatározásáról. különös tekintettel 
a tinct belladonnae .. f'a, 1941 

Adatok a galenusl készltmények eltartása közben 
észlelt változásokhoz. il942 

A drog apritásának és a szesz kohCentr·ációjának 
befolyása. a tincturák hatóanyagtartafmár-a. 1944 

Az oL phosphoratnm 
tativ lnegha'tár·ozása. 

phosphortaitalmának qnauti .. 

-.· VAJNA 
gyógyárunagykereskedé~ 

Budapest, v., Wekerle Sindor-11. tt Tel.: 125·974 

Gumiáruk ---- Kötszerek 
Betegápolási cikkek 

Gyógynövény osztály 
Donna gumi áruk 

Néhány gyOgj~urkönyvi kéezJtrnény" m&'l.nyile~e5 
-tneghatá.rozásáról. 1946 

Methy1alkohol ki.'J1utat-ása aethylalkohol mellett-. 1946 
A I,i. 1\-'Iag:;rar Gyóg;i, szerkönyGvben hiratalos dro

- a-ok ned,ességtartalma, kiilönös tekintettel az idővált-0 
z-3.s és a levegő re-fath n.ed\ességtartalmára 1937„ 

Adatok a. IV ].\fagyar 1Gyógyszerkönyvben hivatalos 
Ulóolajtartalmu drogok érték1ueghatáro:iásához 1940„ 

Adatok a IV l\Iagya1 "Gyógysz-erkönyvben hivat~lo:s 
drogok han-:Ju.szátnához. 1936 

. A.da.tol~ a IV. lVIagyar G;,._ógysze!"kön~'vben felvet-ti 
drogok ha~nuértékéhhez. (flt.nes1 fruct herbae, semina.) 
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GYóGYASZATI KöTöZöSZEREK 

Háborus gyógysze1· és kötszergyártás 
A sebészeti gyapot vizsgálata i1937 
Egyes !Sebészeti kötszerek vizsgálata, különös tekin. 

tettel azok szabványns~tásárá, 1939 

RECEPTURA ÉS ll;IANYZó GYóGYSZEREK 
HELYETTESITÉSE 

Receptu1ai munkálatok és 'iaz f',zekkel kapcsolatban 
, ) febuer'ÜlÖ nehézségek 1944 

A nehezen besze:tezhetö kiHiö!di 1gYógyszerek he
. }yettcsit.ésc hazai anyagokkal i1941 

Az ösazeférhet.etlen gyógyszereln-61, kttltintit Wldn, 
rett<'l a gyógyszerészi gy'akorlatia. 1941, 

Injectiós li:észitmények előállítása, ;különös tekintet
tel a gyógJ.-s:z:e.részi gyakorlatra 1943 

„A.dsorptiós o!datok viszonylagos összefüggésének 
\izsgálata 1933 

A_datok a magyar·országl fen1ógranta vizsgálatá. 
hoz. A gyanta gyógyszel'iészi. alkahnazása,. 1943 

A }i'ollikulin 1ueghatározása photomet.riásan, tekin 
tettel az előállitásol..: ellenőrzé.sere 1944 

A pepsin érték1neghat-ározása- \1934 . 
Az izoosmozia ' jdentősége az lnjektiólmál, kiilönlb 

tekintettel a chiniu oldatokra 1938. 
A gyógyszertári ~aboratóriumi szürésekröl és sz~ró .. 

paphosok :vizsgálat.áról 1941 
A zsirok, olajok és az adeps !anae előállítása, fon 

t-0sabb vizsgálatai, különös teldntettel a viszkozitásra. 
1941 

.A lvif.áEs fest2sekhez :szükséges festékoldatok készt. 
tése 

A fe1Soroh 'dolgozatok értékes ,tudományos megál 
lapíüisai nag~rnédékhe~ elő fogják segiteni azt a mun... 
kát, -fnneiy a ·Ir.ost iuár nagynn idösze1ü v. Magyar 
Gyógyszerköny\ galcnusi részének lddolgozásában sze-. 
tepet játszik 

A ki vonatok ballasztanyagai 
Írlil: SPERGELY öÉLA, a Gyógyszerészgyakornoki Iskola taná;ra 

A gyógJ-· szerészi, de különösen a galenusi ltészit. 
mén.yelc iirodal'rna által'ában igen részletesen foglalkozili 
a készitmúnyek különböző knsódon történő előáliitásálal, 

kémiai és fizikaí sajátságaival, értékmegha~ározásával, 

hat.ásával, hatáscsökkenésével stb„ \I(ötc <>kre .1Heg,r a 
különböző ikészitésmódok szerint nyert p.:-eP~rátun1ok 
összehasnnlitó vizsgálatainak irodafana Egy dolgot 
azonban csak el\rétve találunk a tanuhn.ányok k}zött: a 
kivonatok, vagy a drogok ·ballasztanyagainak Ö3sze.fog
[aló ~sme1tetésft Ennek az oka egészen nyilvánvalá,. A 
ballasztanyagok nern ~répeZik a kivonatok hatóanyagait 
és igy ll kész_itn:iények gyógyszethatásában leg_'.öbbször 
semmi 'szerepet sen.1 játszanak és h ~ellik laló foglalko .. 
z-ás nem szolgál gyakorlati cé-Jt, 

Hogy mégis ezt a hálátlan \tárgJat választotta1n, 
azzal n1agyarázo1n, hogy sokszor· nem lehet éles határt 

\.'Oru•i .a fbaHasztanyag és a hatóanyag között, A bal„ 
laszianyagokból a kezelés alkahnával hatóanyag Is ke.. 
Letk.ezhetik. viszont azok a vegyületek; 11nelyeket Iható„ 
anyagna!Í .tartunk, baliasztanyagokká alakulhatnak át 

Mindenki előtt i~nneretes az a tén), - hogy a legM 
gyalnabbnn elOfo1duló drogokat említsem. - BelladOn
na és Dig'i~alis hatóanyaga icélszerü ,raktározás alatt 
n1egszapol'odik Itt- utalni akarul;: de Lindnek arra J;L 

feltürrést keltő 1negfigyelésére, hÓgy bizonyos körülmé
nyek között a Digitalis hatóanyagai 58 százalékkal 
n1egszaporodtak Ugyanez áll a Belladonna ~evélre Is. 
de szá1nszerüséghm a ha.tóanyag-Mzapo:rulat-- az előbbitől 
messZe elmarad "\tíindezen ijelenSégek 1migyat·ázatára 
azonban egy más alkalommal kívánok ldtérni. 

Ennek ellenkezője az ;a 1folyan1at1, mikor a hatóanya. 
gok változnak át ballasztanyagokká Tehát, vagy a· glu... 

Gloria kitszergyár RT. 

Gloria 

BUD.A.PEST 62, POSTAFIÓK 335 

l)(J. ca ktM m.ilf.defllr,emlJ. kfi,t5JZee, &~
á~á.ii, g.umiá.r:u ú ()f;fl~ mü.&etcek&en 
Gyors és 

köts.zergyár 

pontos kiszolgálás 
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cosidák bomlanak el cuh:or1·a féa sokszor hat;ásta.lau aglu
conta, \·agy még rt.ovább, vagy az alkaloidii..!I hasad
nak s·zét a legkülönbözó'bb 'hatástalan 'Vegyületekre; 
csersavak phlobaphénekké stb oxidálódnak. 1nely ter· 
mékeket ugyancsak a ballasztok !közé keH sol'o-lnunk 
Végül előállhat) az az eset is, hogy a drog, !vagy nn_ 
nak kivonata hosszabb, :r·övidehb idő rnulva, kiz_áiólag 
b_aU1asztaeyagokat foit tartalmazni 

Két dologról emlékeztem meg \eddig, :amit közelebb
röl klvánok 1neghatározni; az egyik a kivonat szó, a1ne
lyet szeretnék igen tág értelemben használni. Ugyanis 
1uindazt érteni kivonat alatt, ami valan1ely dr'ogból, le
gyen az álla.ti, vag;.r növénJ i, valan1ilyen kivonó eljá-· 
r·ással készül. Igy az infusurnok, -deeoctumvk tinctu .. 
rák,, 13 tulajdonképeni gyógysz.erkönyves kivonatok, 
egyes ·kenőcsök, egyes tapaszok, aromás aquak, de az 
állati kivonatok is, 1nint ~extr. ihynli, corpus Iuteurn 
b.ypophysis, izon1kivonatok, sth 

Ballasztanyagok pedig mindazon \ együletek, me., 
lyek 1.a drogokban, vag:i készitinényeikben a hatóanya 
gokon kivül foglaltatnak E;:i;t a Iüfejezést a 1ni értel
mezésünkben sohase1n lehet az iélő növény ta1talmi ré
szefuek itátgyalásánál alkahnazni, n1el't aini a növény. 
nél fontos életelemet ;alkot, az a dro-ghan és kivonatban 
ba.Ilaszt és épen ~negforditva. !Az é:ő nÖYénynéI a ·sec
rétumok tekinthetők lelsősorbau baHasz.inak, i:nelyek a 
dr'Ogokban sokszor ha'tóanJagok Ballasztok közé kell 
sorolnunk sok alkaloidát, vagy giucosidát is. melyek
nek physiolói?:iai hatása. !ICgaláhh is ~-udomásunk sze
rint, nincs; de :nem ballas~l:! a he~·ba eqriiset.i kovasav 
tartahna, ·- amely pe(l.íg a legtöbb dY·oghan megtalálható, 
·- mer·t az equiset.umn.ak ez hatóanyaga A rheui.nban bal
lasztanyag a csersav, n1ig \a gubacsban ug~ anez liat6~ 

anyag, stb. 
Ba tehát a hatá1ok, a hatóanyagok és ballaszt.anya_ 

gok kö_zött e1myire ehnosodnal\, akkor n1égis íérdemes 
lesz megeu1l'ékezni inindazon vegyülei·ekről, n1elyek a 
drogolrban, ivagy kivona·tokba'n feltahHhatók. Nehéz do_ 
Jog lenne azonJlan. a kivonatok teljes an8lyzisét elkép
zelni és szé(bontani pl. 1az extr ger..tiünac svissunwt, 
letárgyah1i ennek aikátrészeit és Hymódon szemlélte.. 
tővé tenni egy igaleniku;:u !kémiai össze:ét~lét Erre nem 
is lehet vállalkozni és inen1 !~et ez az én feladaton1; 
azonban, ha meggond·oijuk, hogy ugy az áilati, nilint n 
növényi :Szervezetnek vannak közös, vagy sokban ha
sonló tartalmi rés~ei :és az élő sejtek feliépitése.ben .a 
sejt ~letn1Ulíödésében sokszor azonos, \IlUÍ.skor \rokon ve_ 

gyületeket taláiunk, akko1 · elképze!hető, hogy ezekbG)' 
az adatokból egy általános képe.t alkothatunk arrot: 
hogl· pl. a gyÓgjnÖ\'ényeiük n1Hyen veg;·rületcsopor~o:'. 

kat tarfalmaznlilí. 

I\Iár a most elmondottak a.l&pján is„. hár·o1n na·g,: 
osztálJ ! állithatunk !fel: 

1 a hioel'eineket, 111.elyek a sejtek élő részét. alkot} 
ják 

2 Azokat az elemeket, melyelí az életf0-lyamato1(: 
iefoiyta.tá~áboz szükségesek 

3 Vagy ta:rtalé-ke!e1nek-eí-, melyek részben a későbbi'' 
felhasználás céijából l'aktározódnak, vagy flledig nlint 
szükségtelen anyagok, ex_, vagy secrét'umob:at képeznek. 

Itt elen1ek alatt nen1 értjük \a che1niai eleinek_t, hL~ 
nem azokat az alap vegyületeket~ iueiyek az élő. szer..= 
vezetben ·mindenütt feltalálhatók 

Ha a kivonatok fa:rt-almi r-ésr.eit akarjuk hasonióatÍ:!}, 
csopo1tositani, ez te:nuészetescn nen1 Íog ~ikerüini; '.t 
inert a kh.onatokbti:i] 1negtaiáljuk ugyan a növényi; '? 

vagy állati sejt.el{ iCgyes alkatrészeit, de lényegesen·-;~~ 
nciegváltozott alakban A nÖ'\'ények, \agy növényi .. r~· ·~·--·, 

sz€'k be-gyüjtésekor a sejtek !még .egy rövid ideig élnek: '.'~' 
de 1negszakadt az orga.nilíus_ kapcsolat a szövetek kö~ · 
zölt lés ~gy a sejtek megsziÍnnek épiteni. A gyors me'g'.""-ll 
száz.itással ál!andósitható nagyjábói' a sej!ttartalomnak<) 
ez az áHapota, ki lehet kapcso.lni az enzymek ?.niikÖdé- \7f' 
Sét is, de igen SOkSZOl' !fleID aehet 1U0gakadályoZl1Í ll 'J_,-

:;Sr légkö1i ned\'esség és fény hatását (Igy a (lrogokban r-p-:_ 

1nár megváltozot.t ta1talmi riész-eket találunk, a válto• ,'.'J:

zásokat gyakran nyomon tudjuk követni, ugyhogy nem _:'~ 
érinti vártalanul :n gyógyszerészt, ha a drogokban, ·a :'J: ,, \ 

szénhyd1átokban, a csersavakban, a szinanyagokbaµ 
·k 

inást talál. 1nint ami a gyógynövényekben eredetileg \· 
volt 

A tartalnli része!{ nagyobb aráuyu transformálódá.:.: J., 

sa :_a '.kivonás folya1nata alatt törtiénj_k. A kivonó folya.. ~~ 
dék, az .eljár áS. n1ódja, hőhatások, oxydációs, r·edukció~, -'.'_,'( 
hydro!itikus és egYéb .-enz;rrn.atikus ifolya1uatok mélyre~· 
ható változást hozhatnak létre a. í:iartahni részek kö~ 
zöt{;, ~.amikor 111át igen sokszor elveszitjük a term"".éI,ek·> 
hova.t.artozóságának fonalát és csali: feltevéseink vannak,· 
egyes bnn:1lástern1éliek valószinü kémiai eredete felől 

Azftt n1égis n1egkisérlem áttekintést adni azokról 
vegyüietekről, ,melyek !általában tartalmi részét képez., 
hetik a hi\:onatoknak Engedtessék 1neg nekem, hogy :a:: 
vegyüfetek száraz felsorolása helyett segitségiil 

.~~~~~~~~~~~~~~~~""'~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=,~~~~~~--~ 
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.J.OYóGYS~~ =~=--„~-~ . ...,._....,_......, .......... ..._ _ _..~-~-~-~'$ 
I,--, ,)al\'l -az -élő növéuy és állat élet.folyamatainak isureretét 

és _'a 1ber:nüriket, !'eginkábh érdeklő veg} ületeket beállit
~am az élet \egyi folJarnatáha és Íg;y. láts:z-Olag eltérve 
a tár gyt-ól, /élettani alapon sorakoztassa.m fel a legfon
tosabb ?Jkati:·iiszeket. 

iA 'SEJT MORPHOLóGIAIA 

Az élöléiiJ ek éleünüködése az élőlény legkisebb 
élő részében, a sejtben folyik le. iA sejt Veszi fel a táp

. (~Ué~ot~ az alakitj a íát 1a szükséges tar talmi részekké~ 
•. -_az bontja el a n1á1 felépitett vegyületeket, ott raktáro-· 
~~ódnak ieJ1 .a tartalékanyagolí és ott választódnak ki az 
életfolyamatokhoz szükségtelen vegyületek. Hogy eze_ 
~et a folyamatokat könnyen szen1mel tudjuk fkisérni 
egész r·öviden tekintsünk meg egy hatahnasan megna~ 
gyitott növ:ényi ~ejtet. 

A sejt„ melyet protoplazmának is _nevezünk, fehé,rje_ 
nen1ü ,anyagokból áU, de ezenldvül sok más anyagot is 
tartalmaz, részben mint a setjnek sze1ves alkotórészét 
·részben nlint tru: talmi részeket, Ezeket együttesen pro.~ 

,_ .toplast néven !Oglalták össze. Ha a p:i:otoplazmában a 
sejtmago~, chron1ai..oforákut nent1 telü~~tjük, ugy megn18_ 
rad a se1t alapanyagG., a cj:topiazuia. Igen Ilagy nagyi. 
fással azt láljuk, hogy a CJ'tOIJ!asraa. egynemÜ hyalin
szerü tömeg és ezért hyaloplazrn.ának is nevezik, mely„ 
ben kisebb-nagyobb szenreséket, a11yiuozon1ákat találunfo 
A n1;1lt:ozomákban ·gazdag fJlazmát polyóplazn1ának 
h.ivjuk, A c.ytoplazma seitJalhoz tapadó felülete szen1cse 
nélküli, tiszta, átlátszó, szinte üvegszerü vékony hyaló· 
p!az1na réteg. Ug,Janilyen hyalopiazma bá1'tya \:eszi kö .. 
rül a vacuolákat 

, A protoplaz1na szerkezete igen 'bonyolult, Sajátsá
'gűsan habos, szálas, isokszor hóJjagokat tartalmazó, 
nyálkás tö~neii. mely a legujahb vizsgálatok szerint a 
Bzerkeztét is folytotnosan viiJ.toztatja (A habos állapo
tot a cnlloid gel-ben emlusiószerüen elosztott oldott i3:ók 
mikroszkopikus szen1csék, vagy gáz alkotja) Vannak 
eln1életek, m.e~~ek szerint a plazma szerkezete a n1u1L 
karnegosztás szerint van felépitve., )Egyik r·észe a plaz. 
mának pi a táplálkozás folyamatát végzi i(t.ofoplaz1na), 
viszont másik része a imechanikai feladatot szolgálja 
(kinoplazn1a). 

A plazn1át \kémiai értelemben nem lehet egyszerü 
és állandó vegyületnek tartani. Fő alkatrésze 55-60 
-százal'éliban sokféle fehérjenemü anyag, 1nielyek egy
máshoz való ar:ánya iszinte pill'anatról pillanatra váltoN 
tik. A piazmában mennek végbe ugyanis a sejt táplál
kozási és ene1git.ikai fclya1uatai, ezért a pla.zmában 
állandó anyag_ é.s energiacsere bonyolódik le és igy 
~rthet-0, hogy 1annak kémiai Összetétele állandó válto .. 
~ásban van., Legfontosabb veg~rületei a fehérjék, proN 
telnek és az összetett \fehérjék, proteidok, iazonkivill 
rtagy számban tartalmazza a fehérjék bon1lástermékeit. 
amidakat, aminosavakat, továbbá )e,nzymeket, szénhyd
rátckat, 1lipoidokat, lecit,ineket, ph;J-tosterineket. az ál-
18.ti és gon1ba sejtek cholesterint iés ennek eszt.ereit, zsi
rokat, 'ar 01natikus alkoholokat, alkaloidákat, glycosidá. 
kat, sőt ano1·ganikus vegyületeket Ezeknek az anyagok
h.ak egymáshoz való aránya, mint ei:nlitetten1, igen kü
lönböző és nagyon változó. Tankönyvekben mindenütt 

~ m.cgtalálható Reinke 1881-hen végzett plazma elemté
sének eredménye„ mely szerint a rorálkagombában ,_a kö
~étkező tar talmi r.észeket sikerült im.ennyilegesen meg 
'lla,J.litalil: 

~ ............... """' ..... """'""""""""' ........................... 
Me11biz!iaió szliliícukor készitmény a 

„KrystosH" injekció 

líaphaló 
5, 111, 211 és 400/o„os oldalban 
1, 5, 10 és 50 ampullás 
cs11m2golásllan. 

l!rvslGsil : Pit H. !V ellliratának 
kryst. meg le ielli Dextrose puriss 

íi!!C. Sd!ágyi. 

: ,, Készili és forgalomba hozza : 

.............................................................. „ 
Viz 75 százalék 
A szár·az !anyag tartalma: 

Phosphor tartalmu p1oteidek, kevés nukleln.. 
sok plastin 

(plastin = konlplex pr oteidek 
,Phosphor nélküli fehérje 
Aminosov 
Zsir 
Szénhidtát 
Szerves és szervetlen só 
Lecithin 
Cholesterin 
Gyanta 
Asparagin 
lsmet'etlen 1veg) tilet. 

40 % 
15 " 
1.5 ,, 

12 ,, 

12 " 
7 „ 
0.3 ,, 
2 „ 
15 ,, 
2 „ 
6.7" 

Az .elemzéssel &.z:onhan nem \"Olt iuegállapitható, 
hogy a felsorolt :alka:1észek nlindegyike, vagy egyesek 
milyen mennJ. iségbern képezik az élő sejt élő alkatr·Mzét 
és melyek csak eg,J szer ü tartalmi anyagok 

Az tény, hogy a sejt alkatrészeinek tön1egét a fe .. 
hérje, t-0vábbá a viz alkotja A viz szabályozza a plaz_ 
mában és a f.:ejined'rben oldott anyagok koncentrátióját, 
n1t'--1J-· az' é!ct fi:dkokén1.i.8jában elsőrendü befolyással 
bir Ha a plaz1náhó1 :l vizet, aká1 szá:rit.ással, akár va„ 
la1nn~·e21 ;.izelvonóanyaggal >elvonjuk, ugy a plasma ef„ 
hal E~yébkÉi1t .iuég azt kell megemlif.e.nem, - hogy e 
plazma l1atá1ozottan coHoidális anyag, mert annak leg .. 
fontosabb \veg;J-ületei, mint. a fehérjék és a nagy mole... 
kuláju szénhydr átoíí, továbbá az enzymek, maguk fi' 
colloidok és igy li:önnyen belátható, hogy az lé)etjelensé.. 
gek, !Uelyek a plazmához vannak kötve, a colloidáUa.: 



_ potu vegyületek 
függvé1~yei. 

kémiai és fizikai ta?a,idonságainah: 

A Piaz1náhoZ- 'még szervesen tart-ozík a Sejtn1ag. Ké 
miaiJ.ag legnagyobb tönt.egh{.n nuo::lcuprotciriekből (nac_ 
1-einJ áll FiSiológiai jelentős1égc n1ég nü~ES teljesen ki
deritve. kétségtelen, bogy la Bcjt;;ezt-ódásnál és átörök
lé;si jelenségeknél, sőt- -a sejt.falképz-ésben. jélentős sze_ 
repet liátszik, A sejhnagon kh-ül :a legtöbb sejt szerves 
tartozéka a szinanYagot tart&hnazó plazn1a szeffiecsi{ék, -
a cht'Omatofo:rák, u1elyekről tudjuk, 1hogy há1om a!ah
hJlll ismeretesek, u, la„ a zöld ch1oroph;-t'lt tartaln1azó 
chlor·oplasták. a különböző szinü vörös, vagy sár ga„ 
vagy narancsszinü c~uomplasták és a Ieukoplasták 

S{-n é1<lekehú fognali, azoni.Jau ezeket egy !tülön CSOpnt(1J "(;:· 

ban ~i~á~~o~~l;I~r;:1~~:~1a vizhen oldható sók. vagy sa~ :~J f{ Visszaélés a 10.480-.as i~endelettel 

A chromopiasták festékanyagai bennünket különö-

,·ak, szinanyagok (antoeyánok), alkaloidák, glyeosidá_k,: ,Sf '.i 
cukor- és annak old.'1ató származ-ékai, nyálka. gumi,_.:·:,~.::: 
G!aj, stb. A l aeuolák kémhatása köztudomásuan \gfe[b;.''._.~1~ <:' 
gén savanyu Az oldott sók a viz elvesztése kövt-tke.zté..~-~~ ;j': 
hen kikristályosodnak és ig~' kiiiönhözö összetét-elü iu:./t. ',::_ 
alaku krist-ályok keletkeznek. a sejtekben, !r:uint excrétu.)~t. t-, 
mok. ~~ ~ 

Hogy tárgyunkhoz közelebb jussunk, kisételjük inq: ~~~" 
n.yo1non követni a piaztna élehniiködését, hogy ezzel '~L < 
felsorolhassuk 1a~okat az elmneket~ me1}ek a sejt '.t~ ::'1: 

nek felépitésében és annak életmüködé_sében szerepei·_:--? 
játszanak (FolJt köv.) 

N-éhány hét óta köztudomásuvá vált a gyógyszerész. 

5-za,Junában, hogy az egyik budapesti 'Volt gyűgyszettár'·· 
tu!ajdonos leánya férjet keres a célból, hogJ az apja 
á'1f.al .szabályszerüen eladott gyógyszeitárat E. rendele~ 

,;:zellemével ell~ntétesen ""\'isszasze~ezze a ;naga részére a 
teeti, illetőleg az azt követő 2370/1946. l\í E. Sz ien-· 
dflet u n ~,házastárs-pa1agrafusa." alapján, Több si
·tf.reli3u próbálkozás után végre létrejött egy „hazas 
~ág-", lameJy után h8.ladéktalanuJ ké.rték vissza a gyógy
.,.rtár·at 

A l0.480-as r-endeletnek nyilvánval1&an az tolt a 
JI,la. hogy igazságtalan, a jogegyenlőséget sértő fasi~z-
ta 1nt~1ked,éseket hatályon fkivül helyezzen, azokat or·vo 

javaslat az állástalan gyógyszerészek 
elhelyezésére 

soJJa, belyreáliltsa a ,jogegyenlőséget és az arl' a „i l 1 e
t ·é k e s e k e fl• visszahelyezte jog~ikba Ennek az 
elvnek a r.endelet iueg is felel, ha azt'' ez esetben érte 

;~:f · temszel'Üen é.s nem betli sze.rint alkaln1azza a miniszté-
' -'.~ ritun A 1endelet 1 .§-.a szerint az er·edeti ii-·:n1g-e.délyes 

A legégetőblb kérdés, me:Jynek 111egoldása a Legfon_ 
tosabb és legsürgősebb fel-adat! )En::nek a ké1'désmk 
me,g0Idását négy pontban is1ne1 tetem: 

l A gyógysze1tá1a1:r: tulajdonosai és ve;,etői egyez

OOllBk meg abban, hog,:; n1inde11 néven nevezendő bevá
sárlásaikat csak olyan cégskné[ esz;közlik, melyeknek: 
:képviselői' gyógy,s,zeréswk. Ezz.el iaz ujitással az Ü[,ető 
Cég is jól jár, mivel minden tnegrendelő szivesebben 
;Vestz kartárstól!„ már csaik iazé1 t is, nr-e:rt ezzel a vásár_ 
lással tudja a7.t, hogy egy ko!llégá11ak nJUjt megélhetést 

2. Meg keH szüntetni a kö1 telefoaálást A kört:ele
folitiás következtében a cé·g,ek 'ü.g,yuuök né1kül r.:d!Ják el 
á:ruilfat pát ifiHéres i-ez.sive~, a.nig, ha :e1re inód nincs, 
il'gy a nJ..egrendeltitseJ{ utján járó jqtaléik egy állástala'n 
gyóg%'Z:erész zsefb'ébe kerÜ'U - '.I11t ineg ke1~ jegyeznem., 
hogy a gy6gys.zerész: bár~ikor felhh:-l1nt.ia a céget sür·
gős esei ben-„ die abban ti% esetlJBn is a hOZ'Zá beosztott 
képviselő jayáia keJíl. ir1ú a :1n,egrendeJ0.st A J:::egTel1delő 

szempontjából is előn;?ös ez u rnegoldás, m·e:r t s·oikszci' 
a141mfl(tlan idCh()n tei~lefonáJl a cég é:S olyanko;: ik!ényte_ 
len a gyógyszerész '.a pat~kát eg,vedül hagyni, a vásá1·ITót 
váralkoztatill, mig elvégzi a Te.nd,elés feladisát Ez·zel 
liZeIBben a képviselő megí··á1ja, míg a g'J·Ógyszeré:sz el
végezte vevőjével a i!nunkát é~ ráérőidőben \Bszli. f0l a 
rendelést 

8„ TaxálQ_ iroda felállítása Nagyon sok gy6gysze1-
tJár van (kÜlön!ösen vidéken), :melyek szi"esen ttnegbizást 

adnának a receptek ta:;:-.:áliisára és a szá1nl4k elkéiSZifi;. :;,, clhunJta -es..___!>f-én annak gyógyszerészgyermeke, vagy ha. 
s·ére. Ernnek [kö,et:keztében :kb. 10 :idősehh g:yóg)'~~ ·:-;i:; ~ gye:·1neke ne1n g)·ógyszer.ész, anriak gyógyszerész há·· 
juthatna korához illő elfo~altsághoz. Nem lemm szilik„ '· za:stiirsa igényelheti az 1939 után átruházott gyógyszer· 
ség aira, hogy GyOJA-8egé[yiekhez folyamodjenak. nem ~Já~· t.A.ra.t vissza (A rendelet ezzzel a pontjá,al nyilvánvaló·· 
kellene kegyelemkenyéren é!lniők a.n tmegl~vö állapot-Okat, illetve családi ka.pcsolato_kat ki 

4. Az ifju-gJÓgyszerészek \'Ülékre való elhelyezésé. ·_,.;, ránt ·jogkövetkezményekkel felruházni, dc sen1n-d es~tr-e 
.re: Köztudo1uásu, hogy vidéken sok ál:l!ás van betölltet.; ';;~ nen1 vn1t -ci'Ij3, hogy ,,afaki, aki a. rendelet n1egjeleriése;-
le.n, enrnek főoka az, hogy sok kartátt.'>nak nem áll tiiód~ /~- kor •anna!I ldvánaln1ainnk netn fe!elt ineg, később hoz 
jában vid!éikre k_§Jtözrd, 1ue1 t családi állapota ebben .aka_„ „_;.~ zon létre egy ilyen házassági kapcsolatot ~ szóbanfÜr gó 
dályoz~a. En:nf'k ellenében sok a fiatat lcilkn'ák a vidé.. .,_.,~~ hölgy ugyanis a ~endelet n:eg,jelenésekor ne.n1 t'endelk~-
ken való élet csak az·ért ue<m íets;zik, w...ert ott ninc-S ,), 1.ttt -.g~'égyS?.{')részképesitésü házastárssal, sót rnás ÍOR'-
neonfén;i. es sz.ó1ako;óhel~. sih i\.zok é!·ts-ék n1eg, hogy lalknzá~u férje v_oit, akitó1 a rendelet n;_,-egjelenése után 
küte1e:sségi.tk átad:rui a helyüket, vál~laljanak vidéki kon~ }~ vlilt eI, 

ditiót saját gyakot.la.tuk érdekéb_e.n,. ·- Pesten nincrrorlek '\i Tt»kint.e.ttel arra, hog~ a szr:lnrrai érdekképvis~lt>ü:~k 
á1latgyógyás1.:ati ''611~ek .A. }?e·sti gyógyiszet-ész ·atig la- ~i~ < (:m•jcdehr:es beadványban a NépjóHéti J\1iniszter el~ {;á:-
horál, az j_g-azi gyakol'lntot csak vidé.1{eU l1:hHt 1negs--~~·~ '0,' üik ennek az. Ügynek összes hivat?Jos okmányait, Ineg 
tP.Zn.i. Akko:c, ainikor szocia.li:sta n1egéttés..<;.e1 átadj!á.k /j. t•agj·unk győződve, 'hogy a ~épjóléti Miniszérium rni"1-
helyÜ!ket, ezzel a sz-ép c;;.elieked'Bttel saját Jll;agukkal is <.&, den egyes erre hh«it{)tt sz~r:ve a dmnolnácia, az igazság 

jót tesznek. :.p fs _a méltányose~8- hla;Jján fog r.HiBteni 
:8'cnti jrrvasla: on1 ki\.·i-lf'J.e kizárólsg03an ra.:jtunk, 

:9 ~iint fentebb en~Htcttük, a 10.480as 1·endelet célja 
g:y-.5.gJ s~ctészf~ken (áll., ha öss~efogunk, de különösen a :;i\ ,·gazsa'gtalanságok 

01
,:üslása volt, cle se.nuni esetre neln 

gJ ór,} S7.ertá1ak \;ezetői fogn:ak össze és il fentieket szo~ ·~ · 
~.· lt ·és nem JPhet. cél.ia. uj. .-igzságt:llanság t.eren1tése. c~ábs inegé~té.~-:.sel, kötele;sségszedten e1nber'i szívvel ln- ~ 

• ·1 l · · k '! ··1 , ., '":' Nem !e.het kétsf.u-1>-s .. hogv, a vonatkozó ren-de!e,t a _fasiz· iez11'.: e, ugy Javaslaf-on1 so·.sok n0kuöző gyo~ <i. -~-
'•'·l'.S ka·r·0Sult3'ait ée kifosztottjait céÍ~H:za anyagi javaik .. ré:sznek fog biztos megélhetést nyujtani. " 

Bakai Bisitz Ernő„ 
ha tiszahei:rezni, jelen esetben .azonban a pályázók nem 
tart-0-zmak iebbe a kategóriába„ ök nen1 luí_rosodtak, a111L 

lu~án IUván ~i Iáru 
gyógyárunagykereskedés bn t. 

Budapest, Vill, Práter-ulea 19. 

L(n a patika akkori ;szabál~szerrü é!tékéért bérházat 
\ áséroltak, aE1eb n1ég nta is tu1ajtlonuldn:nt van. Nem 
kF.ruó:hí.s, nen1 )ogukba való visszahelyezés <volna te.. 
hát: hanen1 méltánytalan, indokolatlan nen1zeti ajándék, 
ha annz.k ítélnék a gj·ógyszertárat, 3.ki a fenti iesaláddal 
a rendeiet után l;;:erlilt a ,·ázolt. kapcsolatba. Nem is lehet 
kéts·égeS, hogy a de!llokratilrns kor·mány rendelet.e, ami·· 
kor az \elhalt gyÓgJ·szerész g}enneke házastársának is 
ellsrnerte a jogát az elYesztett patikára, csupán blyan 
házasfá!sra gondolt, aki n1ár a 1entl-elet. hatályba. lépése 
e~őtt házasságot. kötött a gyóg:; szerész gyern1eké~·el 
Vigjátékok ki.Uönc, b-iz~rr ~~nhercinek végakaratában 
s~F,oktunk taI-3.Hiozni olyan ldkötésekkcl, amelyek a_ me
s~he illő hagyatéknr..k a ~:árománynsra szállását. att~~ 
tes:>.;ik függővé, hegy n. 'i'áiományosnak a végrendelet ki
hirdetése után íüz~>n-\ iz0n keresztül, ezer akadály k9ze
!H~tte siker:iit-e házasl!lágot kötnie vala1nilyen 1kikötött. tu
Iajdonságu egyénneL Nyilvánvaló, hogy ilyesniit, nem 
eé!zoii a reEd-~letet alkotó konnány, n1ert ha az lelt vol~ 
na a szándéka, hogy 1a rendele.t után kötendö házassá
got is felruházza :ezz~~l a jo-ghatálly,al, ugy ezt külön 
n1eo-mond9tta volna.. A kormány nyilvánvalóan nen1 

" ' . akart hiicnc hónapot adni arrn, hogy a meg g')Og;+'szc. 

rész házas:iá;ssal nem ientlelke.ző leszárrnazott Uyeu 
h6zastá1sat szerezzen magának. világosan kö·retkezik 
abbóJ, hogy ib-'en rcndetkezést '.expressis verbis nenn tar·· 
tnlmaz a jogszabáJy J;Háspontunk szerint a reakciót. 
Rzolgálná 8.z Ü!yan intézlH~dés, '3n1ely a kérvé.nye..:ö jogát. 
eiismr.rné f,,_ re~kc!ó ugyan.ifi ebből joggal kovácsolhat-. 
D.a fegy·; cr t 

A miniszt~l'iun.1 állásfoglalása abból !a szernpontból 
i_s lEnyeges, !nert, 1nás fövár·osi (gyógyszet'tárat is ha
su:;Jó .n16don pr6báluak u;egszerezni. Ma ezen 1nulat -,s~ 
bctránko:dk .az egész szakrna „KiigénJe1en_dő patikárl"!: 
r~szé1e keresek gyógyszelész-fé.rjet„" SzájróLsz:oíjra 'jár 
cnuC'k a 'F!iindf,;i erkölcsi alapot nélkülöző elgondolásnak 
fr~ c.korla'.-i rµ.egfog."J!rn.azása 

Egészen hizo~1~ as, hogy a l\'I:inisztérium 'átlát ezeN 
ken az clc~i n<i'sh:1·kerléseken tis nen1 :u?-ltánYolja a?. 
ilyen :aHn~Jmi 2z;!rrn.<~i hár:asságokat ''Ivlert ha ez a há
zassig-hábo? n őket igazolná, a kedvező döntés pr·ec~· 
denst teIC!n!cne egész serr·g hasonló ké~·:ele.m beny~j~a~ 

sáia. \ 

Dt 11\ ilT 
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Indre Ramseyer Bern (scnweizJ 
Chem. Pharm. Produkte 

gy@i'san és pontosan szállft 
helyben és vidékre /(,iJl,~i~ 
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A Pázmány Péter Tudományegyetem 
Gyógyszerismereti Intézete 
IV. közlemény : az intézet tudományos munkáss&ga 

írta: DR. LIPTÁK PÁL 

Ninc~ szebb dolog, nrlnt bezárkózni egy· 1aborató .. 
riumba és o~t do!go2lni, kutatni a ~erntészet titkait, Mi
lyen öröm az, ha valami sikerül, ha etedményt kapunk 
és látjuk, hogy fáradozásunk ne1n volt hiábavaló„ Fo
kozza örömünket, ha olyan eredményt érünk el, 1nely ... 
nek a társadalom szánalo1nra n:éltó egyénei: a b_etegek 
valami hasznát is látják 

llyen sors, t. i. a ·zavartalan kutatás lehetősége, 
eajnos, l.kevés embernek jutott osztályrészül Mát a 
fiatal egye.tcmi gyakornokot, tanársegédet is folyton za
varják. hol ezt, hol azt kell elintémie, elő kell készi.. 
tente az elöadások~a. gyakorlatokra, ami n1ind elvonja 
öt tudornánJ•os munkáinak tervsze::ü elvégzésétől. A 
professzorok tudományos ln'.iunkásságát pedig a sok ülés, 
értekezle.t. adminiszt1áció béinitja meg. 

Csodálatos, hogy ellllP,k .ellenére gyógyszerészképzés~ 
eel foglalkozó egye!emi intézeteink tudon1ányos mun·· 
ká"'.ság tekint.etében mégis szép eredményt tudnak fel_ 
mutatni 

•• A Pázmány Péter· Tudow,ányegyetem Gyógyszer·_ 
isme:r·eti Intézetének 25 éves liubileu1na'' cimü cikkem·· 
ben (megje~ent a Magyar Gyógyszrésztudmányi Társa
ság ~rtesitö.iénelr 1939„ évfolya1nában) beszámoltam nr·~· 
ról a tudon-iányos munkásságról, n1elyet Intézetünk 
1914-tiil 1939-ig végzett l02 dolgozatot sornltarn olt 
fel. mely dolgozatok a 25 év :alatt megjelentek. E felso_ 
rolásb51 azt JátJuk, hogy Intézetünk fo.glalkozott a 
gyógyszerismer·et minden )ágába tartozó kérdéselrkel. 
Bár· IntPzetii'nk akkor még ldcsi volt. mindössze 4 he.. 
fyiFégből ?llt, laboratóriurnunk pedig egyuttal iroda, lad
junktusi szoh~. előkészitő és mosogató helyiség volt. 
ruég;s szá-n-·ottevö !muukásság~t fejte't ki Ugy lászik. 
ig-aza volt TEcl}irch professzornak, amikor· azt n1ondta: 

Es kommt nicht an den Kiifig an, 
Wf'"nn nur der· Vogel singen f{ann„ 

1939_t5J (a más·::difr világháboru kitörésétől) kezd_ 
ve, mind nehezebb Iett a n1unka Kezdtek egyes kémi
káliák k;fog-yni, eszkö„öke:t nehezen ,1elie'-ett beszerezni, 
d9 azé!t mi iparkodtunk továbbfolyta'-ni a kutatást. 
Egy :mérge?ési esetből 1kifolyól"ag azt kelllett eldönte_ 
nünk, hol>"v az :atropin~11~r gezést belladot.1na, vagy hyos_ 
eyan1su!'!'yÖ~ér okozta .. e? A rnikroszkópiai vb:sgálattal 
nem féi''tünk célt, lmert a két gyökér· szer kezet.e nagyon 

1 ~Ufüaf i~~rii~~-~I 
i Hypophysis pars pasterior pulvis-t I! 
! szip.pantásrn saját használatra bár-
i milyen k's mennyiségben is. Ajá,n-
' latokat kérem JAKAB LASZLóNÉ I 
j gyógyszerész, KISKőRöS, >cc:c;;;;;;.,, i 

hasonló, A különbséget abban találtuk meg, hogy a bel~ 
ladonuagyökér kit·on'ata adja a chrysatl'opasav reakr 
ciót, a hyoscyan1us gyökéré _ ne1n. Egy másik dolgozat_ , 
ban az althaea l'evéI )'3zennyezésé.vel foglalkoztunk, kij.-, 

fönös tekintettel arra, hogy a levélben töhhszöt találtak. 
már stramo11iu1n levelet, an1i !lulyos n11érgez.ést !oko:ihat. 
Pontosan leittuk a mikroszkópiai és kémiai ki1nutaj;áti" 
módjait és azt :ff.aláltuk, hogy ti Meyer..:reágenssel 5 
százalék, a VitalLrckacióval pedig 2 százalék szenily~ 
z;fst tudunk kitnuiatni A, Heiba iabsinthii lieSerüan:fag 
tartaln1ára vonatkozó vizsgálatokat végeztünk azután A 
vizsgálatok alapján azt javasoltuk. lhogy a <lr'ogot a vi~ 
l'3gzó '.növé_ny megszáritott levelei és virágzó ágvégei, 
s9Jlgáltassák és fne legj enek iben•1e alsóbb, fásodoit és 
általában 4 mm-nél vasfagabb szárdarabkák Egy to. 
vábbi vizsgálatunk tárgJ a a 1Chenopodh1n14 botrys IL._. 
mint 'a Herba herniariae hamisítása volt. A han1isitáa 
felismeréséüeli rnódját pontosan 'l'eii:tuk Fogl'.alkOztunk 
azután az ujabban tnind nag;robb jelent.öség~·e szert t~ 
,„ö Digitalis lanata levelének _pharn1akognosiai lri"irásá~ 
val és vizsirálatávat 

Sokat foglalhoztunk :Intézetünkben a valerlanagy9'..: 
kér vizsgá]atálal HaEnisit:ásai közül leirtuk a Pnlmo. 
naria f!.s Primul'a igyöké1törzs2vel való ha1niisitást„ :A 
gyiikér Hlóo1aj tartallnát 0.48-0 85 s:r,ázaléknalr, a· ha.. 
zai, vadon eJöfo:i:duló gJökér kivonat-tartalmát pedig 
22, 12-29 52 RzázaJéknlak találtuk. Kimutattuk továbbá. 
hogy a vágott' va!erianagyök~rnek, mely talig tartalma.• 
gyöktörzsrészleteke.t, alacsony la han1uszán1a, míg a po-. 
rának, rnely nagyrészt ia gyöktörzsböl készü1. magas -a 
hamuszáma, 

}„ontos ~izsgálatoka.t \égeztünk általában a drogok 
hlarnutartalmának meghatározására "Vonatkozólag. 
vizsgálatok eredmén):'eként azt javasoltuk, hogy a !ha
mutar'ahnat légszáraz drogokba,n hatá!ozzuir n1eg, ezzel· 
párhu•'ll:!'..irro~an határozzuk 'ineg la drog nedVessiigtar"tal-: · 
mát olyképpen, hogy a drog Pf•rát· 48 óráig CaO-exsic- .. 
catorban állni hagyjuk és 1e.zt. "vegyük tekintetbe. 

Régebben 1fizsgáltuuk olyan sene;=;a-gyöket·et, mely 
sarsapariliagyökérrel volt hamisitva, később pedig olyan_ 
sarsapariHa igyöker·et :találtunk, :amely senega gyökérrel~ 
volt hamisft\'·a. 

További vizsgálataink az tédes_ !és ke.serü narancs
héjra vonatkoztak. MegkülCnhö-zietésiikre izlelési pr·óbá 
kat a,lánlottunk 1:200 arányban készült infuRumrnal.,_ 
Megvlzsgálhluk nzntán !egy nj fahéjf~jtát, n1ely elöszöf-:: _ 
kerill't Ma-gyarországon fo1·galomha Felhívtuk a figyel
n1et arra. hogy a Prin~ula gyöké1 Rhizoma tver·atrival 
és 'Radix vincetoxicival lehe.t hamisitva, ami azért Ve
szedelmes, mert 1nindke.ttö m!ér gez-0. Foglalkoztunk azu .. 
tán a lscopolia ca1·niolica levelének kii:nutatásáva!_ bella-·; 
donna levelekben iés a Periploca graecavrJ pharmakog ... 
nosiai szempontból 

Emllt.és:re méltók azok a 'gyógyszerésztörténelmi t;a:. 
nuJmányok, amelyek Intézetünkben !készültek é.s a Ma.. 
gJ ar Gyógyszerésztudotnányi Társaság k&zgyill_és•-. _ 

f l~~né~ü~Yi ~1f@3f „ 
&i 

!IDmiárnk cikkek 

Hedvi11 Kor1u~I 
:..:..::.::.:.~~~~~~~ 

, hangzottak el emlékbeszéd fo1májában„ IgJ n1egeml~-· 
k zt.iink Sadler Józsefró1, Kátai Gáborról, Scheele Ka
e · 1 "íl JyróJ, Müller l}ernátról és Wagner Dán1e· 1u. 

ro Ugyancsak -4áicséretl'eméltó /munkát végeztek disser'~ 
tánsaink is Egyikük a hazai illóolaj tartahnu drogok 
•rt.éJá1~:eghatározá'sával foglalkozott. a. többi azt :a fet 
:datot kapta, hogy a drogporok vizsgálatát fiolg~zza ld 
a következö '.gyógyszerkönyv részére. Feladatuknak meg 
is feleltek 

Munkánkat az ostrom kettévágta., Az ost.ron1 után 
először Intézetünk heiyreállitására li:ellett gondolnunk 

) és •csak azufán foghat,tunk hozzá is1nét ia tudon1ányos 
munkához„ Itt pe-tsze oljran témát kel!ett választani, 
hogy_ a vizsgálati an;\ra.g is és a szüks-éges kémszerek is 
rendelkezésünkr·e álljanak Az eg~ik dissertánsnak sze 
re:tten1 volna azt a feladatot adni, hogy 'a drugok ható
anyagtrlrta~n!lá:tl kolotimeh·iás utoo határozz~ 1neg. Er1'e 
mindjárt kinálkozott is a:?. ipe.cacuanha gyöké,r: ha a 
porából sósavas kivonatot. l\észitünk \és ehhez chlor1ne~ 
szet adunk, ~piros színeződés lkel'etkezik Kiderült az, 
hogy a piros 1:szineződést nem tudjuk megl{ap'ni, mert 

·régi a drogunk, benne a hatóanyag ox;i:dá.lódott lés ezért 
nem kaojuk lme.g a reakciót„ Erre dissertánsunk :azt a 
feladato-t kaPta, hogy vizsgálja n1eg a chinakéregnél n 
Grahe_próha éi'tékét. Itt azt.fin dis>':e::tánsunk alapos 
munk~t végzei:t :Feldolgozta Intézetünk thinafréreggyüj-
ten1~n;rét és n1egáiln.-piJrrtta (többek közt), hog)' a Gr,a_-_ 
he .. félc próba nag;vnn értékes, nH~rt felvil:igositást nyujt 
nekünk ar·ravonatkozólag, hogy \jó rninőségü chinaké_ 
reggel van dolgunk. Egy :másik felada.ta a. fahéjalde· 
hyd quantitaH\: meghatározása volt ~Erre is alapos n1un: 
kával uj el'Já.rást dolgozott ki. 

Egy 1u~sik disse:rtánsunk a le.véldrogok porainak, 
egy ha1•n:1adik pedig :a magvak porai:nak vizsgálatával 
foglalkozott és iparkodott 1negál!apltrrni, hogy V. 'gyógY
szerkönJ vünkbe miben előiratokal:- ken felvennünk a 
drogporok vizsgálatára E munkák is!nertetésére még 
vissza fogok térniil Jelenleg \egyik dissertáqsunk fi. te.r-
1nések ·:pora'inak ,,izsgálatával, másik dissertánsunk pe
dig egyes drogok che1nia:i vi:esgálatáv'al foglalkozik, te
kintettel az V gyógyszerkönJ vbe felveendő reakciókra 

Ezzel rö~id beszám0Jó1n végére éit-em„ Hálát adok 
a jó Istennek, hogJ e niunkn eliégzését nekünk ·megen
gedte ,ég olyan n1unkat.ársakat és tanitványokat adott. 
a"kik a tudo1nán'!'y h ánti 1e1kes<'.désbő1 végezték munká_ 
iukat 

-- T elefonc:sata 

Dühösen cseng a telefon, Szeliden felve-· 
szem a kagylót 

- Disznóság, amit csináltok/ 
Tesséli?.! Ki beszlél? . Te vagy az? Gon-

dolludtam volna Mi ibajod van megint? 
- Fogalmatok sincs a dolgokról 
...:... ;Már attól függ ,, . , 
_ Még az alapelemekkel sem vagytok tisz

tában,, 
,_ Ezért lhivúíl fel? 
- Lepaktáltatok, igenis, lepaktáltatok a 

tulajdonosokkal (ő igy mondta,:' „górékkal") 
-- No azé1·t talán mégsem egészen ., , , 
__ Hát ~Údod te. hogy mi a munkásé1dek? 
·- Mást sem ~w.J,ok, ' 
- Akkor miért adtad el magad Mluik? 
-· Csakugyan eladtam magam? És ezt 

most keli megtu.dnoní ~öled Kellemetlen, 
- Azt csinál iá k veletek, amit a kornak 

Egyet fiitlyenteneÍc és ti ugratok, hogy kiszol.. 
qáliátok löket, 

- De mondd meg már végre, hogy miről 
beszélsz? 

- Arról, hogy rnegínt iolyas1ni ellen tilta
koztatok. rúnihez semmi közötök 

-- Bizonyos '!vagy benne? 
_ Szégyen, gyalázat' Mondd, mi.km moz

dultak meg ők a rni lér dekünkben? M1/cor volt 
nekik ·olyrm sürgős a mi iigpün~, hogy sürgősen 
összek.ürtölték volna az egesz tarsasagot? 

_:Ebben igazad van, G11urkám, soha,, 
__ Ped1:g ''' mi .ügyünk egynéhányszO'I tvolt 

1ná1' veszendőben. 1 

- Megismétlem, hogy i.gazad van 'l'fem 
lcnptunk é.s neni !is· vá1haftW'tik_ tőlük semrr1/t!·· 

-- Hát aklcm ti miért vagytok embersege-
sebbek hozzájuk? ; , 

- Mert mi i,s gyogyszereszek vagyunk, 
-- ÉS VJk? _ , , 
-- ők is azok, De ők nem munkavalla!ók 
_ Hogy érted? , , 
_ Ahogyan mondom, Nekünk szakmai vo-

Budapest, VIÍ, Nagy;;atádl S:r:abó„utca 31. 

gyógyszertári és laboratóriumi 
fehz:erelési cikkeket szállit, 
Compra !abie!lasajío/ógép és le
párlókészülékek g1.1ártás alatt, Telefon : 222· 7 33, 



1talon, akarva, némakarva is, 'együtt kell halad: 
nunk Gyakran éppen akkor akaaunk össze, nii
kor gonaosan él akarjuk !kerülni >egymást„ 

-· De tudnotok kell, hogy voltaképen mi a 
ti ügyetek és 1ni 'az övéké, 

- Tud,juk -is. . 
-- Hát azt hiszitek, hogy ez a felhriboro-

dás a munkássá„g felhfiborodása volt? 
„_ A'zt. A niunkavállal6 1gyágysze-részek 

tombol6 aühe azok ellen . 
- Ne szavalf Tudod jól, hogy egyedül ők 

a mi ellenségeink. 
- ÉS mi a péleményed azokról, akik ezt az 

e.aész .szak1nát „ „7 
- J6l teszik. Megérderneliük 
- De niost m1á.r l&n morido;;;,, hogy ne sza-

11alf Mondd azt. hogy a munkás mindig nagy. 
Zelk;;. !.ehet iEavedül mi !ügyelünk az erkölcsi 
tiiivénuek bef.artására. Mi visszük a vállunkon 
a fMőt fi zok vaguunk, am;knek teremtődtünk.: 
mvnM<ok !G11óauszerészek őrizzük ezt a pá
l116t Nern is mágunknak hanem a .fövő nenize· 
déknek 

- 'N a'l?I szavak. 
,_ Csak igaz szavak 'Ahogyan egy légitá

madásban összeszorult munkás, vezérigazgató, 
·mosónő, koldus és miUiomos, ugy n;ncs kibuvó, 
ha n szak:mát fen71egeti egy mindennél sulyo
sabb erkö1csi atombomba...trímadás, 

- >és rrnruin'od hogy maid ők a i'ogreform 
1neno 7 dtJ.srr kXriil . ? 

-- 7'.r~rii n·111iln!ok se'Wlm.it. M ernn'Jnk a ma-
rru"'k 11t'fin. Áliink a. saéát emberséaünkből „ 

M'kcz71e11 ők mrlintnak ra.itunk 
De a szakma elénedett , . 
Nem lehet velea ióza1111/ beszé'ni . 
Akkor miért nem teszea le a ka.._qylót? 
Mert mh1 ánea akarom mondani . 
[{ ezdiük el1ilről? 

- Igenis, kezajük 
- Hal'nass men. G11urkám Ez az igazi 

nagyság. Ezt ,csinrilialc 11tánunk, ha tiul.iák 
19 4 7 telén. Két évvel a felszabadulás után. 
Semmi közünk hozzái11k azonkívül, hogy egy 
pályán aolgozunk Mi ,,csa.k" gyógysze1·észek 
vagyunk. 

Szinte M.torn, hogyan vágja le a 
Hiríba, nem tudt11nk megegyezni 

kagylót. 
(sz.) 

Látogatás Békéscsabán 
Lassan hozzájutunk, hogy l§zen1élyesen gyöz6djiirrif' 

meg a 'vidéki ujjáépités gran91ózus munkájáról, 18 fok· · 
hidegben ·érkeztünk 'Csabára, a jól fütött bukareS§::· 
gyorssal A szibériai' hideg á'tjárja -fázós ~csontµnkat·_· 

amelyet csak la csabai kisvasut, fűtött fülkéje eilYhit..~ 
lrgykedve gondolU:nk e helyi spe-eialitás1a, a pesti viHa~· 
mosjégvermek után ·!f->:-: 

A város ugysióhrán teljesen intal{t Szer'encsésetf 
megki_mélte a háborus pusztit-ás. A )gyógysze;1:tárak, el,:.:~ 
tekintve a 2 év_ előtti zabrálásf-korszaktól, csalmem ~tel 
jesen a ~égi bé.kehe!i képet n1utatják Kiváló élelmezési 
viszonyokat ta!álunk lés főleg pesti viszo"*1ylatba.n ao4Q;'~ 
százalékos árkülönbségeket. E „viharsarok'' az Áchin:l: 
Andr·ások hazája, kem·énYkiJtésü régi .szocialistáh:at ter~·::
me1t ki magáb6I A1ui legjobban ~:r;2gkapott bennünkéi 
és itt nemC:sak a kaí:i közvélemenyt, hanem az iegész-.o~~
szág figl elmét fel kell hogy hivjuk egy olyan .nagysza..-'
básu és- szin~te eg;\- erlülálló alapításra, a?nelyet a csabai 
széru1netrme1ö kiváló munkásai hoztak létre. Szaksaj. 
tóntr, an1ely teljes anyagi függeUenségé't már kezdet«it_·· 
fogva biztosit.otta, :nem éshetik abba a .hibába., hogy egy_: 
vállall{ozá,s't, mint ezt, lülön kiemeljen iés azt a hitet 
keltse,_ mint általában a n1egfizetett cikkek keltik, kizáró;.c:(: 
Iag az a cél vezet bennünket; hogy példaképen álfit:BuJ(;; 
a multtal !sien1ben egy olj-an vállalkozást, amely a leg-.-< 
kisebb anyagi Íehetőségek nélkül és a legmostohább kö..:, „ 

rülményelr kö:r:ött a felszabadulás közvetlenségében, az-'. 
ország keleti részfn nlegcsappant áHat.állon1;ányt n1egmen...<>: 
tette a járványos megbetegedésektől. !;-la cca. 80 akalrna~·--:' 
zottja van a vállalatnak 600_700 drb se1téses egyéb állat.'/·,: 
állomá:Uya termeli az összes állatgyógyászatban :szüksé.:: .-'.{ 
ges szérumot és vaccinát. Fó1eg az, ami meghatott ben-· :
nünket, hogy az ·e g y ü t t in ü k ö d é s, ami az -lij 
demokratikus szellen1ne1{ annyira n;-egfeielő, az egyetemi_: 
professzor·, :Szakm~'nkások, áHatorvosoli és az összés-:.. „ 
dolgozók I{özött. megnyilvánul Ez n1ár· egy uj demokra~·--~

tikus intézmény„ A vállalat, 1nely adválóan választotta:-:
meg n11unkatársait, egyn1ással versenyeznelt abban, hógj 

"'..'.h' 'Sokszoi:· a legprhuitivebb viszonyok között a legtökéle..· 
tesebb, tudományos és gyakorlati el"edn1ényeket produ„ }it 
káljanak ,és az egész telepből «risugárzik az a hallatlan~~~ 
nagy iniciativa, a1nely kezdettől fogva jell~meztie ezt- 8 
fiatal vállalatot. Fó1eg iazért öxülünlr ez országos. Vi~ ';:){; 

'-).~ 
szonylatban 1is nagy ijelentőségü szérumvállalat l,étesité,; ·'":~ 
séinek, mert annak Iegagilisabh tagja. kartársunk„ Kt. {: 
vánjuk, hogy ler-01nbolt országunk lt_!jjáépit~sében men.:. '{.' 
nél több hasonló vállalkozásról szán1olhassunk be M.. :·;;} 

• 

gyógyárunagykereskedés 
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b... oeoói rendelkezéséie 

Táviraticfm: Pharme>chemia Budap@st 

Budapest, V„ Gr. K!elielsberg-u. 8 
T e 1 e f o 11 : 1211-3 5 11, 

81 

„ 
Tudomány es gyakorlat 

Dr. Hant9s László 

Továbbképző - tcvábbképz-és sokat sejtető komoly 
Urogtam1n.. Véleményt kértek tören11 is, 1negtisZtelő do
j0g ez Igyekszem választ adni iUgy, hogy felhivom a 
fovat olvasóinak figyelmét szaklapu_nk e számában köz .. 
·1ésre ~erülő régi tanitórneste-.remnek, S p e r g e 1 y 
fMia.. a Gyógyszerészgyakornoki I~kolában hosszu éve
ken át, müködött tanárnak ielniélyed:ést kivánó nagy ta~ 
n~Imányára, mer~ a „továbbképzés" általam értelmezett 
is~eretbövitő és ismeretfelujitó lényege a fontos l.Meg
fiyi;zödésem: a g y ó g y s z e I é s i sze1 et tanulni 
'akkor is, ha nem .mint haUgat.ó a vizsgára, s nen11 n1int 
táfa mellett dolgozó közegészségügyi ténJ-ező, hanem a 
rnlinkája befejezte után Is, mint tudo1nányát szerető 
e :01 b e r mélyed el . egy a gyakorlat tapasztala .. 
tain átszür-ődi:itt sorok olvasásába.1 mert egy Hyen t a
n "i f. Ó m e s t e I ir·ása az exak-t tudomány n1eJlett 
mága :az élet„ 

• 
Továbbképzésről beszélgettünk n1inap, 1negálla.pit~a 

izt, hogy suipposit-oriák, labdacso-k, -kenőcsök és poI'kev!' .. 
rékek iafkészitks&hez végsöfckon nem feltétlenül szüks~ 
fis oklevél, de n1ily elszomoritó az, hogy 11.a a _gyakor
lati tudást nem egésziti ki >jól megalapozott elméleti tu
dás. Ez a probléma külföldön is 2llandóan r,.aphenden 
van, a schweizi gyógyszerész ujság-ez év januá:n:i számá
ban keser'eg 0gy vizsgáztató, hog;r a jelölteknek gyakor-. 
noki ,,Jzsgán (ott régi rendszel"Ü kiképzés \Van) sok eset
ben fogalmuk sincs, hogy pl.. \alkohol vegyileg mit je
lent, .azt állltja a jelölt, hogy a fol digitalis alkaloidá
kat tartH..lmaz, a Semen sttychni glykozldákat; a de1:n1e... 
dé.Spont meghatározásához használni aka_rja. a készüléket, 
de nem itudja megmagyaiázni, hogy fizikailag az olva·
dáspGnt niit ~elent; a· mixturákból az oldhatatlan i'észt 
egyszerűen, ki aka.1ja szürni, a fiziologiai konyhasóoldat 
~elentöségét 1nem is1neri, ete„ Eló1járóban azért voltam 
bátor rám)utatni a továbbképzés "isn1eretfelújitó" értel
mezésére is; ezzel kapcsolaban ·- 'ldvánságár-a név nél-· 
kiil _ teszem közzé egy kartársu~k \módszerét, ki min
den a gyógyszertárban eiőfordul'ó anyagró~ és készi~

ruén;rröl feijegyzé.st vezet. :A közöltekben lesz soli: tan.
kiinyvszerü ismeret is, de minde!nképen érdekes olvas
hlány és kö,;et.é-.sr'e !arHiat számot {Szemelvény: egy a 

napi t:eceptuiánkban igen gyalua1t szereplő készitff:ién:r 
ró1, a zincum _.oxydat1un-I'Ól A l\ÖY8f.kezjP.iet találjuk 
feljegyezve: 

Zinkkel a gyakorlati ié!etben gyakran találkozunk. 
de itermészetben s9ha ill. nagyon iitkán. A neve is ~sak 
a l\Özépko:rból származik, Paracelsus 16 száz~d ;clej-én 
1negje!ent Chr·onica._jában tesz emiité-st., d8-- a~kor sem 
a zinkfé1nmel kapcsofu.tban L. azt ö- nen1 isn1-ex·te ·-· 
hanem az ás,•ányok tulajdonságainak leirásánál meienf 
liti, hog,r azoknak „zaehig, z i n k i g'' ]tépzödmé,nyei 
\·anP.ak. S. Matkgraf ·(1746) érdeme, hogy Kőagyag r~-

(.ortában 8 rész gál'ma és egy rész szénPor· destillációia 
utján fémzinkct ---állit.ott elő. A zink tehát, m1ként a lcg_. 
több fém, ásványok formájában fordul C~ö. Ásván:;ri ve 
gyületeit n1ár· az iőkorban ~smerték; ez arabok kahneia, 
kalimija, kalin1ina (a. latin lapis ca]aminal·is) .. búl !e~~ 

a német Gal1n,ci, iH. a •!nagyaI gálma, vagy zinkpát 
(rJnkcaxhonát); e1nellet.t .ntég sphale:rit (zinksulfid) a 
leggyakoribb. 

Fimzinknek levegőn t.öiténö 11evitisekot (rlnkoxidá. 
ció) a fé!nzink \'iI:igitó, "1kékes-zöld lánggal eg el i~ 
laza nag~' pelyhekben (zinkoxyd) hull viss7.a (zinkvir·ág, 
fl'ores zind, Ianrr philos!phica, nHtihu.n album„ tut.ia 
aie-.xandrina, !pompho-lJx). Levegő oxygénje helyeit te1·~ 
n1észetesen ox:ygenben is elég, s .a legtöbb zinkvegyület 
(hydroxyd, cai'banat, 't8ulf3.t, sulfit, suFfid. oxalat, n~t

rat) levegőn tört-énö he11ité.seko,!' keletkezik ziukoxyd 
Ez a tzinkoxyd az-anba:n. a kiindulás anyaga szerhlt kii
fönbözö eloszlási_ finoniságu a1riorph por. :A laza konsis. 
!enciáju poI fajr;ulya 5 38---5 48, a kristályos <nehezebb 
árué 5.49-5 60„ l{rish!Jyos formában néha a destíUátor 
?>Zájár.ál is lerakodik kisérletile-_:__g lab9ratóriun1ban is 
előáili!ható. 

A zinko:xyd nagybani előállítása ya-gy szénnel ke-· 
vert ásvánJ, iil zinkhul!adék kvegő hefuvat-áaa melletti 
elégetés utján cca„ lÓOO fokon, vagy elektl"o}yt.ikus 'u.t.on 
~örténik (lehet zinksu,lfát €s krist nati:iu1n car·bonát 
eg~„n~lásra hatásából keleiekezett zinkcarh-onát kihevitése 
ut-ján is) . .(a „Feljegyzés"hen lévő retorta re;nd-· 
szer részlete-s ismertetését, ,,alamint az elektrolytikus 
eljárás Jeirását kihagycnn) /Hevítéskor a frissen fejlődő 
zi:nkoxydgőzök belélegzése okozza.. ~ horganykohászolt. 

TÖRÖK LABOR -9y6gy6runagykere1ked'$ 's 

BUD A PEST, Vl, 



rerontQk között gyakran fellépó @lérgezé.<M áftapofol, 
az ,,öntó1áz"-at A Lehmannn .. féle „toxalbumin'' elméleb' 
szerint a be.lehelt zinkox:rd g<;zö-k vizszivó hatásuknál 
fogva ,Idszáritjáli a légutakban levő hám.sejteket. ame
lyek ennek következtében elpusztulnak és felszivódva 
fajidegen fehérjeként hatnak. Következinénye: néhány 
órá~al a g-Oiök belélegzése után borzongás, mellkasi Szu_ 
ró fájda1mak, ~Öhögés, rázóhldeg, 39--40 fokos láz 
A hGmérsékle't 3-10 óra 1mulva bösé.ges izzadás kisére
tébf'n leszáll a iendesre. A ITázas állapot mlegszüntével 
néhány n&pig n1ég gyengeség marad vissza.· azután a 
beteg tte!jesell 1.'isszanyeri egészségét Ez a betegség te_. 
hát nlinden utókövetkeirnény nélkül gyógyul, sőt fübb 
roham kiállása ut.áin in1mun'it.ás marad vissz-ff,. (Dr· .. \Pa-· 
csé1! l: Ipari betegségek) 

FiziY.ai !tulajdonságai közül fontos az absorpc~o. 
Közöuséges; hiimé1sékfuten fehér szinti par' höfok eme~ 
lésével éiénk sárgára vá!Wzik, !gyógjszeikőnyvi I'eirás 
szerint Idliülésko[ visszafehé;redik;-de gyakoiiat szerint 
tartós izzitás után sárga szinélt \megtartja; fényérzfl 
lreny, n1e1t 11osszabb besugárzás, vagy napfényhatásra 
színe sötétebb lesz, ami" igen kelleinetkn ítufujdonsága 
(puder_szin vált-0zás)„ {Kitünt. ht>gy itt ;a zinkoxyd optJ. 
kai sensibiliza.!torként viselkedik. Ha zinkoxydot ~lom 
c.arhonat.taI és glycei:inneI öss?..edörzsö!ünk. besugár·zás 
után intenzi"fen megfeket'edik (kolloid ólom válik ki) 
eosinna.I, fuchsinnal fefstet~ oldatok zinkoydtél lassan eJ_ 
szintelenednek (pl. arctej, rózs8tej), alP1 a tzinkoxyd 
azon tulajdonságával áll' összefügg{!sben, hogy 32; ultr·a 
ibolya suga1'akOO- labsorbeálja. 

Gyógyászati és kozmetikai alkalmazása ;nell'ett IP 
nyegesen nagyobb mennyiségben használják a festék··· 
gumi_iparban, valamint mint kiindulási anyagot n1á.11 
únkvegyiiletek elöállitásánáJ. 

Áfonya bor 
Asthmolysin inj. 
Posterisan kúp 
Posterisan kenőcs 
Alsol crém 
Tinct. Ferri Athenstaedt 

cum et sine ars. 

-

~'c.a~k~kedő.k,,.U 
~ 
rM-tnhiJÍ8~ 
ka~! 

A zinkoxydot 99„5 százalélmál magMa„bb ti!'lztaság..;:_--
ban nyerik, ugy hogy az eur·ópai kereskedeln1i lmegldi.:-„j\ 
IönböztetéEek nem az lösszetételre. lhanem a fajsu!Yre ~---'\ 
ka.rakteristikusak: zöldpecsétes (laza, igen könnyü hó_-:~-, 
fehér áru. gyógyszerkönyvi tisztaságu); vörös Pecsétes 
(zinkfehér· 11 ), kék pecs·étes (zinkfehér' II ), szüf'ke pe~ 
csétes (zinliszürke. a ken1encehulladék)). Az amerikai 
jelzések viszont az áru fehér szin fokozatait jelzik, 

UJ KtlLFöLDI GYóGYSZEREK: 

PALUDRIN A chemotherapia ismét egy jelent& 
vegyülettel gazda.godott 1Imperial Che1nica1 Industriesi 
malária ellen hosszu évek óta folytat.ott kisérlet;elltek 
er-edmén;rel\Jépen az eddig ismert synthetikus készitmé-: 
nyektöl :eltér·ő bázison felépitet.t N 1-p-chlorpltenyl -N 5--
isoprpopyldiguanidint- („Paludrin") állit.otta elő, Ez a 
li:észitmény iaz Atebrin-nel ve·gyi vonatkozásban /,hasonló_<_ 
ságot mutat. Mindkét anyag chforsubstituciós vegyUlet~-. _' 
1nindkettó'ben n1egtaláljuk h nitrogénhez kötött alkyi.;- ' 
gyököt, mindkettő ierős bázis, savakkal stabil sókat ké,„.:. _ 
IJez. Plasmodiun1 gall -nál hatásos, imég exo-erythr·ocY~
t.ikus alakjában is, melyben eddig ismer·t <malária elt8_„ 
nes készit.mények hiatástalanoknak bizonyultak A iPlas. 
mido-vivax_fettőzésel{nél 1-0-750 mg !napi kétszeri ada. 
golásban .14 n~.·!1 .alatt 'te)jes klinikai el'edmét1yt érhet eL 
mert a Palu.drin hatás nem csupán az ivart'alan kór·ok0-
zók (sporozoHab:, inerozoiták), hanem a Malária terti
ana ivaros parazit.ási eIIen ls pozitiv volt„ _Az iv'artalan 
kórokozók legtöbb e.setben a lnegyedik napon .eltüntek- a_ 
vérből, n1ig a .gaméták csak az ötödik na.pon. Ma.Iat-ia. 
tr·opica_nál is 500-600 ing naponta kétszer adagolva -
bevált. de ftt_ is 1végteleniil fontos ép ugy, ntlnt a 'többi 
sulfona1nid készitm·ényekné-1, n1int a PeniciUinnél is, 
hogy a kezelésnéi a v,~rkép ne süUyedjen a hatásos mi~ 
nintium :alá Ez a feltétel a prophylaxisnál is lényeges 
körülmény, mert a Palndrin vagy direkt (P viva.x) vagy 
indiref{t (P. hnmaculatuni) hat a ga.met-ákra ie_s így a 
továbszaporodásukat 1ueggát0Jja 1(Brit. l\led Journ. 
Lancet 1946.) 

(A malaria és a kiütéses tiphus elleni védekezés egy 
más mOdszeréröJ a „kontakt mérgek'' alkah111azásáról----, 
külön közlemény.) 

A 1biologia fig)·elemre n1éltó feU.evést Szolgált&t 
annak 1negmagyarázái:iáral.. [hogy a n:talária e1reues kuta.. 
tásoknál alkalma.zott készÚanenJ ek használat.a ellenér~ 
felléphetnek recidívák, s 1a chinh1, mint (prophylaktilrom, 
mié1t 1nond csődöt a természetes infekció esetén Raffa_ 
ele '(Acl!a Tropica No 11 (1946)) szetint a legyek által 
átvitt spor'ozoiták nem a vörösvértestbe, hanem a r·ef.t. 
culo-endothelialsejtekbe ha.tolnak be„ !Ott egy fejlődési 
folyan1aton i'lnennek keresztül, ntielöt,t parazitál{ká a13„ 
kulnának át„ Ezen hypot.hezis€nek indokolásánál rámu. 
tat !<ltra a }{Ül'önhségre, lamik a. spornzoiták beoltása";:· 
iU a fertőzött vér között fentán: Az első esetben tnku;.;' 
bációs lidő észlelhető, mig a: másodih"lláll ez nincsen. Ki.; 
s_ér letei l{ÖZiil Idemelhető a plasmiod efongatun1 és re' 
lictum1nal végzettek 'Más szerzó'k is megállapitották' 

ezt a fejliődési ciklust, Hl áta~akulási /formákat más, a 
malárla sporozoitáihoz hasonJóknáf (n1adár· ntalári&)· 
A szÖ\'Btekben játszódik le a sporozoiták fitalakulása 
tr-ophczoif-okká, majd a pigment-nélküli schizontákká. 
me1,rekbó1 a n1eroziták kifejlődnek Ezek egyrésze hari„ 
tniotrop, tehát behatol .a vörüs :if1testecskékbe s igÍ· tL 
iu•.zdődik az isu1ert. fo1ya.mat. A n1ásik részük mint hi• 

-. ·rotroP mer'Ozoiták a reticulo_endotheliál!ejt.ekben ismét 
, "~gigmennek a pigment nélküli feiűdési formákon. s igy 

UJJ.a- mint i:~ erythotrop mérozoiták fejlődhetnek tkL G 
, _fiaffaelé az emberi malária mindhárom fázisában kitnu 

tatta a nem pignrentnálódott vagy iex~rythrocytikus pa. 
ra~i_fákat, Ezekre jellemző, hogy r esistensek a chinin, 

: !tebr:in, _ PFasmochin és más hasonló akridin lkészitmé" 
, ~yekkel szemben„ Bár a ~hinin iszétroncs~lja a vérpm:a,. 

~-:_ dtákat7 de elősegíti' a nem plgmentálódott schizoniták 
;'_,_ -Jdfejl'ő~ését, 'S ez az oka 'a meg nem g~tolható recidivák .. 
, nak. Elnwndottal{ból következik, hogy a chillill, h_1lnt 

prophylaktilru!n . malária ellen :a természetes infektiók
n!I hatástalan. '(Leemann Journ Suisse Nr L 1947) 

• 
Külföldi lapszemlénkben fel kell jegyeznünk a 

„Schweiz„ KK .. Zt.g''wban megjelent közleményt ,a Német 
tt-rszágof· megszálló an1erikai katonaság l{özött terjedö 
venere;as betegSé'gel{kel kapcsolatban. Az okot ilibbek 
közöi_tt „a penicillin be lvetett val{bizalomban" keresik. 
Az _OIYOSi beszámoló szerint penicillinnel kezelt lgonor_ 
hoeas betegek 5 százatékánál la penicillin hatástalannak 
bizonyµlt is ldterjedt studium szerint syphilis elleni al 
kalmazásánál a k\kezeltek 15 százaléka r'ecidiv volt 

• 
Tabiettae Calcif-eroli Az orsz!ágos .angol~6rellenes· 

ak:Ci6 készitm.énye: Calciferol o!raj_b-61, meHy tudvalevő, 
_ti.Ogy 1 ik:c111-ében 40 OOO I. E. Vitamin D2 k1ist tartal. 
-maz, is külföldön ugyailllilyen ,conoentracióban van fo1 ga .. 
lomban, Caicif,erolum ,solutum rruéven, a dán gyógyszeré
sielr „DAK Priiparater" :sz.e,rint D-vitamin tablettákat 
hlálzilag áQJitianak elő,, E-gy„ tabletta 50 1n.g calcium 

· P'hospho;zicumot és l'.50 1 E. Vitamin D-t tal'it!almaz. Rp : 

I Calcium phosphordcum praeci.pttatum 
Amylum Solami 

1500- g 
9015 g 

/>.-- g 
q„ s. 

II Gelatina alba 
Aqua d~slillata ( ca 200 g) 

l!II Calcifer'o~rum solutu."ll 
Hydrochininum pur~imum 
Aether ad niarcosim 

w .. Titlcum 

3 76 g 
010 g 

100- g 
50.-- g) 

Az J„ anyag,ad:t gondosia:n; összekeverjük IT„-vel -
- miután ia. g0latin fre10Id6d'ott - grannlá1juk. A szobahő-
- mér·séklete.n (normál !hőmérsékleten) kiszáritott g1anu .. 

lát üveged"ényben IN. o1datwal ö.ss·zerázzuk, majd kite~ 
rltVe az 1aethe1t elpároflogni hagyjuk Talcumot hozzá_ 
ad'ft inegmórjük és 1000 db ca 0. 70 g sU:lyu tabletilát 
pl'éselünrrl:. Jól zá1t !liv;egben, 1sQtlét helyen tartjuk. Ad~g
ja: naponta há:ro-1nlSZOI 1-:-2 'S'210m. 

• 
Suspensio bism. salicyl. pro inJ IDtramusc (10o/o) 

tn viho„ A Farm No1m. 207 svá1nu ell&iratáv.al sze!ll1ben 
~öJdön a 10 száz1al-ékos jelzié:st nem a sub:stanciára, 
hanem a fém Bismuth tartia~omra vonatkozl:t:atják. A 
Pharin, Danica kiegffiztéseképen iruegjelent előirat: Jn_ 

, leetabile Bismuthi subsalicylatís 1 kcm-ben 175 mg basL 
sos bismu~hsn!lic;ylatq~ tartalmaz, wmi 10 mg Bismuth~ 
!lak felel n1eg1 tehát :rp: 

Bismuthi subsalicyla-s 
Oelum Olivae 

1000 kcm •Uspensiot áill!tiwk elő az 

„ 

175 g 
q. 13-

i.'llUert m6d_ön. 

f TI! 
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Gyógyszerésiek Szövetkezete Kft 

B U D A P E S T 
Kizpcnti itcda, ilzem és rendelés felvétel: 

VII., KIRÁLY .u. 67 1. EM. 7 
1 Telefon: 421-926 

1 Sted.e kiJt~eeci'Vzem CfJ.mf!.ci11na;t&.k. 

1 8eteg,á.r-olá~i c.Ucf.<:e,k 
·~~,·----

A fertötl'enitőszef'ek ha1-á:~tiam1 l{_ülönböz:-&sége in vit·· 
ro: a nyugvó és pr0Hferá1ló ba!kteriu1nok idlőnkénti soro„ 
zatos gázCBere meghatáro!z!ása f'olytárn mlár koráibban 
lehetsége,si.se tváLt ,,a, fent1őtlen~tőszerek, differenciálása és 
jelle1nz:ése. A snlfo:r.:arnidok és a penici'llin optimálliig 
koncentrációban a gázcse1eé.rtélc,nek: ul'e~s~aikiitá.s nélküli 
log'ariin1'ikus cs,ökken!?!Sét laéZik elő, mindaddig, míg a 
gázcS"ere teljesen n1eg Iw1n ·S!zünik Ugyainazon fer'iőt
lenitő!S"Zeook hatiása különihözö bakt;ériumra, iilletve kü
lönböző des!rnficienziáik hatása ug~ aDJazon baktédumrra 
csupán a koncentrációban n1utat eltér&t Ha azonlban 
egy é'bként teljesén azonos kisérleti körü1n1ények mellett 
Ú koncenLtciciótóJ eltérünk - pl a suboptjmálisnál, a 
inár 111em hatékony és az optimális köziötti határ ·~ jel. 
Iemz·Ő kÜ1Ö11öbségeket észlelihetü:ntk. Két fajta hatá,st kii. 
lönböztetünk meg: 1emissios tipust és a augái1 tipust 
A remissios tipusnál a fe1tőtl~nitö szer hozzáadás·a után 
minden suboph,n1ál:i's töménység111:él ugyain,azün maximá· 
J.is, <az idővel log.aritn1iikusan csök1{le:nő érüékeket észlel.. 
hetlínlk, mig la rmjás.jk .tip.v.s'l1Jál a kezdeti max:in~á:HS sfily_ 
lyedés elmarad (Schub~1 Expe1. 2„ (l'J46.) . 

.Jodsulfamid. A sze;:_.yigyógy:ász,atban vezették bB Az 
uj su1f:anilamíd szái nn:az€k \fehér Por yegyileg: l sulfa_ 
nilamido-4-jüdhenzoll. KenőcSöknJéll 10 S'Zá!zialéko.s, colly ... 
riumként 8 sz;áz;alékos oldatában alkalmazzák Ophtal_ 
mologiában :De1tőzése.; sze1Ilibajolk:nál kitünő anth:epti.. 
kmn, conjuaLttl,-ára nie1n hat iz-ga1'ó11aig, staphylo„pneu_"!U'.J 
és sh'eptococcmsokná.1 is jó1 ]Jev.áll_t Oldata azintelen, ami 
a festődő ~mercu1 o chrom vegyülettel S-zegiben előnyt 

jelent. (Sehweiz Ap Ztg. No. 4 1947) 
Dimidiumbrumid (Phen~t'lidinum 15'33) Ti ypanoso_ 

.ma gam!bie:nse által okozott fertőzések (álomkór) keze. 
résére az ernibergyógyás7,-atb.a11 főként Ge1n1anínt (Bayer 
205, Antrypol) és T1yparsan:tidot all;::a:lm·aznak. Ezen kii .. 
vül Penit.a111idin (M ·és B 8ű0) ter-apiailag és prophy_. 
Jl.a.ktiku~n bizon~:ult :rné-g hatá,1osnak e. H. Brov.r.nilig 
a glasgowi eg.retern " bakte:riologiad osztályán 194'3-lban 
azt ész1elte, arnit később afTikai gyaikoilat;í ered.'TI.ények 
igazolta-k. hogy teheneknél a T1Jpanosom.a brucei okoz·':a 
á.IT.-omkór keze1ésénél a L. P. WaJ1s által előállitott 2-7„ t 

díaru.ino·9-phenyl-1D-'meth1lphanatridinJbromid (Bur1·ourghs, 
\X,telloome---·May & Baker ,!DirnlditLm brorriJid") lriii..h:G 
t>I'e-dményekke1 biztat. (Anon Phanu J 1946) 

Ferronascin ,. Roc'4e'' uj vaskés.z;itnJ:élly intrarelláwi™ 



/.'. 

ad~pl.A:ttó' latp ei·ehro_mM animia, anarrda dy_sep~la etc 
e;S3teibén, miko:r· is a res:o1iptios zavarok :a 1J9Ioralis vas-.. 
therápiávall. sze.niben lk::i1..-.--USzöbH:Hhetf·k FerroEascin 13. di 
(dioxydímethy1'buty1ato) v-a:ssa'\-"Ilak natcilll1IBDja, ez 
tro!np:1ex vegyület daic:áia ~uégis -űeheit1övé teszi, -hogy a 
\"'éT-keringé&'be vitt vas E:assan ionizálódik (h1i1nato·poe
ttkus:an h8t6-ioiniz-ált forma„) I\f, Engel (8ch1veiz Tuíed. 
W.Ochensch1•, 76 - 194-6.) szerint :naponta adagolható 
komplikáció nieiktil. 

• 
Laneltvlaszok a gyó1'(y3s:;miban 

és a lu~mmelikáh!!!n 
Lanettt;iasz elnevezés alatt cetyL.palrnitin éa st-ea!in_ 

~!kohof származékok értendó'k. 
Ezen anyagoli: kémiai áliandói: 

For'rponthatár 15 mn1 Hg 
Titer 
Elszappanosit.ási szám 
Jódszám 

Acetylel'szappanositási szám 

17~2300. e 
44- 48" e 

2 'alatt 

180-200 
A iLa-nettaviasz fehét pép.szerH anyag, mely olajok„ 

ban, zsirokban, vaselinbén és szénhydrogénekben kön;v~ 
nyen oldódik ~~s már· kis mennyiségek eleg-endólt börro
kcn &tlalékként, hogy· zsirokból és vi:aszokból hydrophyl 
Ji;:enó'csalapanyagokat a kozrnetik?., és gyógyszer ipa1 ré_ 
rmére ielőálfthassunk, n1elyek savas kon1ponensek felvé
telére is alkalm1asak. :A Lanettviasz tulajdonliépen ne;u 
emulgálóanyag, de az emuJgálást elősegíti az en1ulgá
!andó anyagok fino1n elbsztásával, ugy a2 ,~olaj "'.: h:b-e:c1", 
ni.int „viz az olajban" typusu emulsiókhlan 

A Lanettviaszok teljesen neutr ális&k és :nern ava
!'-Odnak. olvasztiOt.t álla1){}tlfan minden más ,e1nul'g8ló 
anyag- hozzátétele llélkiil, neutrális, alkalikus vairy sa_ 
1rariyu oldatokban, hön1érséklefáUó stabil „olaj a vizhen'' 
typusu emulsiókat adnak Az emulgator le-~ithlns:i:erü 
anyag és a kenöcsaJapanyag: ··1hiologiai h.atásu. Az emul 
zió-k ken&stulajdonságokkal t-endelkeznek; igy jól ösz
szedörzsölhetó1r. puha fogásuali, n0n1 avasod1ú1k, hófe .. 
hérek, a legérzékenyebb bőrüek is j;Jl használhat.j&k: 
ezen ~,ulajdonságain tkivül n1indsn kéntlai anyag jól és 
st&bi!an incor·por·álható. Poritott Fa.nett.viaszok n!~nt tuL. 
zsirozó anyagok puderokban, hintöporokhan, stb jól fel. 
használhatók lH :schade és A. 1'f.nchonini vizsgálatai
ból tudjuk. hogy 3.z egészséges emheli hőr egy savfilm
w.el van körfih'éve, mely a. bőr üdeségét (okczza és ba!{
t.érium0-k ellen védelmet nyuit. SzappHn, szóda és 1nás 
allcáliát tartalmazó lkrén1ek iés ef'1:,ulgát:1rok, főleg vize~ 
Jnediumhan hydrolysis folyt:l.'n, a h!ír s~vfHmjét elron 
f,.SOlják Ezen _l'Oncsoiás kG.Y~1-keztéb;:n .az embe1i bőr to
uusát elveszi'ti, 'd1uva, repe-désck!H•I fe]t. é<der., tö1é!reny 
!esz és igy kárt-ék0-ny baltj-_sríu1n!lk kifejlC~ését ~nieg_ 
ldinnyiti. 

Enyh.e savakkal Lanettvia~zol{ alkahnazása ,ese .. 
teben a krémek az e}önyös eca -6.5 sal·koneentrációi:a 
állifütttólr lio. 

Különös előnye még a Laneftviasz e1nuisióknak, 
h0~y töldalkáli fé-meJtkel szentben 'nem érzékenyek )és 
ig'y llflll (képződnek •Jnész és magneziaszappanol{, rneJyek 

,kiválást okoznalL- Szőrt;elenitQ l:észitményekhen föidaL 
káliszulfidok alkalmazhatók és a kénhydrogén hépzűdést 
La.nettviafiz visszaszot·itja tés 'a \'egytile!eket stal.JHizá1ja 

1Cül'f'ökUin ~ LRneth.'iaf'.z Készit1nények a gyúgy
J~rk~t\rl·eklie R!ár feh1,:teHel~ é.s lifis~nálatuk lltalános 

A 'legutol~~ idölibrut, fö1eg amerikai lrodala~ban,- _a -'p~-' 
niciUin-ktéille-kné! találkozunk 'a Lanet~viaszckkal.. Ét-ei 
krémeknél é.s kenőcsöknSf a Lanettvia_sz felso:ro!t~,-Íl~ 
tulajdonságai n1inden tekintetben ·iérvényesülrrek. 

Tekintve, hogy e'.!"en terinéket hazánkban is- elöa~llt} __ 
ják, .;') remélhető, hogy felhasználásR. különösen sp~-~," 
ális rcé!okta, az Hletékes kö1·ök intézkedéSei ntjáh á~:;.·:,: 
Iánessá válhat - -· , 

HöNIG -1,ÁSZLó, fiímémök:' 

*' 
A e1J.rtat11e.zeti. uálenr.z$f : 

N, I. Budapest: Sella~a[ hevon1r tab~etták 
nuJatumok gyomo:r·sav resistertsclc Ez irányban nem 
dunk egyenlliÖ1e ,iohbat a Fol'n1 No:nn,__1bnn ln~adott 
előiratnál nyujti:i_ni 1\fi'n<lenesetre köz:öljük a legu_Já:bb 
külTöldi szal;;1'apban ~11egjelen'tf előiiatot {Séh""r· Ai). ztj:.:· 
Nr 52 - 1946) 

Ve1nix entero'8'o1iubile: 
Oleinum 3 :: 
Balsam ter ebenth co.nnn ~ g -
Resin-a Lacca in tab 20 g 

Vanillin O 2 i: 
Alcohoo ahw]ut ad 100 g 

124 \:51ai n1acer O:ci6 után: az oldatot papiron sZJiirjük;.- _:·; 
Granulatu·n10.k be-von:isR.hoz l~g 'lrent :5ü kcm--lt hasznL:_; 
lunk, labdai:;S'olalál tennészetS??jJ"Üleg azok felü~t&f,-; 
függően„ __ ,:,: 

B„ I M. Büdszentmihály: A 1ámbizott szaiküg~~~: 
a lépések megtörtém1t.iek Kedves leve1rébő1 engedelmév~l''/ 
ideikta:tom küvetke.ző sorait: , 1tt a fa1Uisi m'lligánJ.1mn,. 
hol s·ohse jö' ünk öt:-~ze 1k0Üe.!!.'.ákkal, iól !esik olvasni '8.. , __ } ' ',_,,, 
„Gyógyszerész'' lap tudom.án~ 08 cikkeit Aldás ez n lap-;, 
ez köt 'ÖSS·ze -a kü!Lvi:J13g.gal . " · 

A„ D. Szeged: A kiözöb~ a1ne1ibi QvJ1fií1on1:sá'gi.k ,, 
adatai köz·é törde1 1éS folytán értelemzavaró adat lrerült-: : 
Durva por = coa.rn~ pov.rdei: 20·a.s :szitán \á.W_,itál~n"':" 
ennek legfel1jebb 40 szá~alé:ka n1enjen át 16(>-as szitán. 

M .. P. Kaposvár: IZér-dCz0ít ,,-St.ero·sa...11l~enőcs"-öt ,:·:;_ 
bőrgyógyás·zatföan' [s alkaln1:a·z:W.k.. Impetigo, furunkUlo„~-
sis etc. -esetei'bE-111 fi-% dic-J1lo1oxy.china-ldint tai:<t8.1mái A~
baseli J. R Geigy A. G. h-ozz.a !01 galo~ba ··-

,r, I. Doboz (Békés m.): 1\. b-a1biturs1 av sz;ármar.é,.:_::, 
kok átalaikitá.sár-61 érden1be1i a Jrövetl\1ező 1;:zán1ba.Il, előre--: 
is kűzlö1m, há1D. előállítás-a. nehezen áthida1haló 3.kadá--~/„ 
!yokba ütközik 
------

*) A dl' Láz,á1 és dt OfnfH' legj-"észeti és n-Ov-énY.:.'"~: 
olajgyárrban, Ujpe'.5.t, V'áci-ut 71 

1 Ml~áDi DD~Dl é~ ~apirárUtJár rt 
l Pécs, h:J1:U«utca 4. szám. 
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Ajánlja e!lsmerten legjobb kivitel.i 

„M'01'Cl!i" kenCics dol:toz 
„o/icliCiil!i:" kenőcs tégel.yelt, 

valiimint az összes egyé!J gyógyszerészeti 
doboz, papiráru és nyomtatványait. 

GYORS ES PONTOS SZÁLUTÁS. 

1947. február 17-i igazolások: 

dr. Farkas Pál 
Ván1os László 
L:>bancz Kat1aiin 
PátéT' Balázsné 
dr. Sclm1idt Dezsőné 
Palevits Gábor 
Sifúá,r Endre 
Fekete Jenő 
Léd;er er Ervin 
dr. Solt Endre , 
dr. Tá11czos Józsefné 
Kar ll\er Ákos 
Kerpel Pálné 
Syposs Simon 
Haász Kurt 
1947. február 19-Í •igazolások 
dr .. Klimes-Szmik Andor 
TaJnásy Dezső 

,---15 európai orSzág ;~kiaIÍ~ta küldötte, TildY Zoltán 
,- troiUirsaságÍ ielnök, .. a kormány tagjai Nagy Fer·enceel 

az Ellenörzó Bizottság, a magyar· munkásmoz 

Antlbluflkúmok 

\:\'ollen1a1n.i1 Vi1do1né 
Elek András 
Vincze István 
KardoB- i\rfiU{lós 
dr. IIerczeg Józ-s~fné 
rril1anyl László . 

1947· Íebrwi?' 21-i igazolások.: 

Csikós Nagy József 
Ze111p\éni l\1iiklósné 
dr .. Rediger Béla 
K'ercsó Zoltáa1 
Dobos Katalin 
özw.. Sömjén Györgyné 
Szegő Istvánné · 
Rándor Dezsőné 
Klein Jenő · 
Sacher Pál 

dr .. Andriska Jenőné 
dr. Kőhalmy Lász;ló 
Ollé Ferenc 
Nom'lti Endréné 
.Tas'lc-ovicl1 Zoltá1111é
Tischler János 
Fekete Andor 
M erez Lászl-6 

a--· 
(Közlemény a Magyar Pázmány Péter· Tudo"ll"1• gy Q J!:: 0 r lat 

Jgazg~t<í: Dr.. 'Mozsonyi Sánc!~ U !\ 

lrto: DR. TURI PÁL ,gyógyszert!!. gyógyszer és>!: -

Napjainkban a penicillinnel elért rendkivüli ered·· 
mények 1.az érdeklődés reflektorát az antibiuf.ikumok 
feló fordították.' Az antibi6zis gondolata nem ujkoletü 

?Ila a szó értelmét a kórokozó mikr·oor·ganizmusok bio-
16giai antagonistái~a korlátozzuk, akkor· a mult Század 

-:70.es ·éveire kell visszatekintenünk, mikor is Pasteur" -ez 
• lángoszü tudós, a mikr·6bák vffágának tökéletes isme. 
)'6je, felfigyel ar·ra a lkör-ülményre, hogy bizonyos leve.. 
'.-gfben ~16 mik:r·oorganizmus0<k meggátolják az anthr·ax·· 
baclllus szaporodását Pastetur már gondolt ar·ra, hogy 
6_it a ~elenséget behatóan kellene vizSgálni és talán le.. 
~e olyan nem kó-rokozÓ' baktérium-·fajtákat elkillö~ 

REX 

nitzőin 1utcinyos á-ron Mikó.-féle Ko1nmentá:rr{lt se~ 
ta'gitseiielc, amelyben a Gyógyszerköny11 1tel,ies sz?· 
161J vege rnegtalálható. 'A lap legutolsó száma pedig 
fej közölte az '.Or szúgos Közegészségügyi Intézd 
má két, még jelenleg is érvényben lévő határozatát, 
elr 'melyek ·,a IV„ Gyógyszer. köi:yv egyes ren~elke. 
az zéseit szükség szennt ideiglenesen megvaltoz· 
iol tritták, 
pu - Miután a leközölt C. 1824/1948 .. sz, módo
fo1 8itások kibocsátása óta az !Országos Közegész-

ségügyi. Intézet még egyéb rendelk_e~efs.~!f,!f is 
, Pasteur-- idejében már jól istÍ-Íertek és ö.Italánosan iJlasz-

GYÓGYSZERVEGYÉSZETI GYÁR <ÉS 

Bu~apest, V., Dorottya-utca 7. 
Telefon : 181-287 és 189-429. 

GYÓGYARUKERESKEDELM! R_ i 

Debrecen, ,somogyi.Bal":stí·ilt a. 
Telefon : 137, 
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fenti módositásban is (pl .. : Syr, kypophosph. 
comp.) szereplő egyes galenikus készítmények 
elkészítésének niódjtit i<J,eiglenesen megváltoz
tatták, tov<ibbá egyes hivatalos gyógyszerekhez 
füzöbt követfflményekhez bizonyos engedménye
ket tettek (pi: Digitalis fol), valamint a hiva-

talos gyógyszerek szám.át is szaporították _ (p1.~ 
Ttiacetyldioxydiphenyllisatin), szükségesne 
tartam a mult számban megjelent cikkhez a kö• 
vetkező rendeleteket hozzáfüzni, amelyek szin
tén még érvéiiyben vannak, -

Az Ornzág6:S Közegészségügyi Intézet Ch: 12/1944: sz: határozata: 

A -gyógyszer, illetve .gy-ógy..szerkészitmény rnegruevezése 

1 2 
a) Liquor· Fer1i albun1!na!a sa.:cha... Liq:UrOr ferri oxychloratl saccba.. 

ratus ratus 
b) Pilulae Laxantes 
e) Syrupus Hypophosphorosus ccni

posit:us 
Pilu~ae i,purgantes 
Sy1upus Ce.lcíi ,_phosphorici com„ 

A 2„ rovatban meg .. 
nevezett készitmény 

áta 
g 

3 

100 

fr. 10 

taxaár 
f 

42 

15 

8yrupus t..:atcu nypopnospnorosi positus 100 69 
d) Ungventum emolilens Ungventum Ieniens 10 17 

Y~!ikns átnevelését . meggy°'si'tani.. Me~ond~t~ 
·:flaif· triinden igyekezetünk azon van, \ho~ ez sikerul1on. 

· Altalában a sajtófogadáson az a vélemény alakult 
ki. hogY egész Európa Priás-csizinás léptekk~I menetel 

(.ciafizmus felé De a fa,Sizmus által félrenevelt 
··'.S. :pai országok lakosait hónapqk __ alatt átnevelni de. 
~okratá{iká, nem .e~ könnyü feladat és főleg nem I"Ö-
lll 'd" ·1 ~.fidlejáratu_ 1 or: szo „ , , , , • _ 

· sajnos, az o.ramutató :rohanasat barmennrtre is sze
.retnénk lassitani, nem sikerül, az i.dőnk lejárt és nem. 

:.~·.fudtuk a ·többi országok, lképvtiseI_őit a nünket érdeklií 
' kérdésekről tovább megszólaltatni. 

·· Tóbb meghívást kaptunk, hogy 1látogassuk n1eg or. 
;:·tzágaikat és h~szük, hogy eljön az idő. amikor· e ked
·,.,. meghlvásoknak •eleget is <tehetünk. 

M 

* 

galom vezetői 

t.erét 

89 

töltik meg az -Oper ~áz hat-alma.s néz{f-

A szinpademelvényen Szakasits Át11ád, Kár'Olyi ML 
háll és neje, Rákosi Mátyás, Bó'hm Vilmos, Piros 
László ·-~· a szakszer\'ezetek megbizásábóll - az összes 
.s·zoc„ Dem„ párti miniszteI'ek, lés a (párt '!ezetőségi tag 
jai foglalnak helyet 

A müsot az operaházi zenekar· és ének együtt'esé
bó1 áll - a Vasas és AcéJha.ng éne'.kka1, Fricsay veze 
tésével kápráztatják el a hallgathságot. " 

Szünet után Szakásits Árpád méitatja_ a kongresz
szus j'elentöség~t, és egyMn a munkásegység fonfOssá
gát, 1majd Károlyi Mih4}y hivja fel a közönség figyel:.. 
1nét a most ki1·obhant ellenfortada!mi jelenségek töké·-· 
letes kiirtására„ Rákosi Mátyás Szintén a szoros .legyütt
müködés lliegszilárditását jelöli meg ia fégfontosabb ti
nyezönek. Az 'llsztrák kiküldött átadja az ausztriai szo
cialisták tküldeményét, K u n f i Z s i g m o n d 
hamvait, amelyet egy felfilszitett, e Célra készilli ul'ná
ban hoztak magukkal rOnÖepélyes külsőségek \-.~özött 
történt meg az átadás 

V aselinum stea1 inatum .10 12 „_ 
1 

• 
2 ·:·\__ 15 európai ország szocialista küldöt"t; Tildy Zo tan Vanillin O. ~ 1 

fJ) VaseJinunti cholesterinatum 

A tábFázat 11. rnvatában felsorolt gyógyszerek, iJ .. 
letve ;gyógyszerkészitn1ényelí helye.;t· a gyógyszertárak 
a. táblázat 2„ r·ovai:ában felsorolt gyógyszereket, illetve! 
gyógyszerkészítményeket is kiadhatjál{ ![ 

A megjelent külföldi küldöttek iüdvözlö beszédel fe„ 
jezték be a kongI'eszsus jólsikerült előestélyét. 

Ha a gj-'Ógyszertár a táblázat 2 rovatában felsorolt 
gyógyszereket, illetve gyógyszerJíészitrnényeket adja ki, 
Ugy azt az orvosi vényen feltüntetni köteles 

H)i pedig a gyógyszei:tár a vény n1egis_m·étlése <ese
tén 1{em az elözó1eg kiadot.t gyógyszert, illet.ve gyóg;v~ 
11zer·készitményt, ltane1n annak a táblázatban ieltünte· 
tett megfelelőjét adja ki, artól az elkészitte~őt felvilá
gositani tarto.zik, 

Az uj készitmé)lyeknek a 282100/1944. ;B M 
tendelet!ei jóváhagyo'.t áttételeit a táblázat 3 
tünteti fel. 

számu 
rovata 

A táblázatban felsoto}t u. n. galeuikus · készitmé.
nyeI{ elkészítési módját az azok '.előállitásához szül{sé-' 
ges, a IV. kiadásu 1\IIagyar Gyógyszerkönyvben eddig 
fel nem vett anyagok tieUen1zőit.. valamint azokat a IV. 
kiadásu l\lagyar· GJ'Ógyszerkönyvben, szereplő ·.készítmé
nyeket, melyekre vonatkozóan a hivat'!<:ozott gyógyszer- ' 
könyv szövegétől :eltér·ö intézkedés történt, sorrendben 
az alábbia:k közlik 

reel van körfllvéve. mely a böF üdeségét lokczza és ba!{ .. 
tkriun1ok ellen védelmet nyujt Szappan, szóda és nuís 
alkáliát tartaln1azó lkt'é.mek !és e~r;ulgátnr:{.'\k, főleg vize!'! 
1nediumban h~'dr·o~rsis folytán, ~ h5r sr11:filn1jét elron 
<"-.Bolják. Eze.n .:roncsolás kö1 eike:r.t~b;'..•n n::: einheri bőr to .. 
nusát elveszit:i, 'din va, repedésekkf'l (elL étdes, töréheny 
!tosz és igy kárt.ékony bakt-eriuinok kifejlCtlését ·~vlt'-g_ 
lronnylti. 

Enyhe savakkal LanettviaRzok alkahnazása .ese
t&en a krémek az előnyös cca -6.5 sa-ikoncent:rációra 
állithatók bo. 

Különös elönye még a Lanefti-iasz e1nulsióknak, 
]io~y f'óldalkáli fémekkel szentben nem érzékenyek lés 
~y lll!ill (képződnek ~nész és magneziaszappanok, n1e1yek 
ldl·áiást okoznak;· Szőrtelenitő készitményelrhari fö!daL 

'káliszulfidok allralmazhat-ók és a kénhydrogén képződést 
L..anettviaRz \'isszaszoritja lés ·a \'egylileteket stahllizi1ja 

hiilföidfin- a· Lnnettvi:1f;r. készihné.nyek a gj.Ó~y
J~rl~ú}Vekbe n!fiY.., f'2i'vé'.te-ttek és ltits~álatuk •italángs, 

A] l ' '"~ d 100 ·-· .•.. ::.:_1.:1:,1:.i:rsasági"' 1elnök, .. a •kormány tagjai _ Nagy Fer·encce co·101_au;svlrut. n g · '~ .au ui 

124 'ó1ai inacPI 2ci6 után' az oldatot papiron ,s7JÜl'jü:k. -}~. d\az 'élén, az Ellenórzö Bizo-tt.ság, a magyar munkásmoz 
G1anulatu,1nok bevon:ísához kg_ilrent 150 kcm-rt haszná.. tf, -------
lunk, labdacs'Ol~n§J i"eunészietsz-erüleg azok if'elülieöétöil" (;"' 
függ-öen ·:·;1 

B. J. M, Büdszentmihály: i\_ rámhizott sza1kiigyberi J~, 
a lépések rnegtö'ltéi.J11Lek Kedves leve1iéből en,g<edelmév~l.{\i. 
ideikta"tom következő sor-ait: , ttt a falusi .maigány.ban. :°'{t, 

hol s·ohP.e jÖ' link örsze ik0Üeg1~I5kal, jól 1e...:.;i1-. olYasni .a.:;.·~~. 
„Gyógyszerész!' lap iudománJ·OS- cikkeit Aldás ez n. lap.~ ~ 

\{ ez köt össze a lrüflviliágigal " ~'.~t 
A, D Sr.eged: A !kfözö~'.i nmetfkai Q)01ftno1n:mgi)k 

adatai közé tö1de'l1és folytán értelemzavaró fldat kér~lt.. 't,, 
Dur\ra por = eoa11·e powder: 20~as 1s·zitán ~t:s?.itálvn: 'i;~: 
enn.eli:: legfel1jobb 40 száz:a1éika n1enden át ·60..as szttán. ·:::L 

M, P. Kaposvá:t: I{érdez~1t „-Stero:sarrl:l(enőcs" .. öt- ~. 
"·.:t bőrgyógyászatban' is alkaln1azzák. In1petig·o,_ fiuunkUlo„ ::'X 

sis etc. eseteihe;n. :5'% di:chloI"oxy-ehlnaldint tai-t·almai. A _')],
b:aseli J R. Geigy A G; hozza foTga:lo~n!ba > 

V„ I. Doboz (Békés m): A. barlliiursiav ::;zárma7.é7, ~-~ 
kok átalaikitásáróJ ·érden1be1} a .követkJező ~zán1ban1 elór&-: ;~, 
is közlöm, háffi elő-állitása nehezen áthid'al!h:ató <lkadá~.\ ;,;. 
lyokba ütk-Oz:ik 

*) A dr. Láz,ár és dr. O:t'net \egyészeti 
ol!ajgyá11ban, Ujpest, V:áci-U·t 71 

~~~~~ ..... ~-"i 

1 Ma~á[~i ~u~ol éi ~apiráru1yár rf. 
Pécs, Ipar-utca 4. szám. 

Ajánlja ellsmerten legJ6bb kivitefl 

„Mo5'cat" kenöcs clob"oz 
„Mcu:at" kenőcs tégelyeH, 

vah:tmint az összes egyéb gyógyszerészeti -

1 
doboz, papinír u és nyomtatványait. 

' GYORS É~ PONros SZÁLllTÁS 
!,,,,~,,_~.,.~: 

• 
Antibiutlkúmok a penicillin el itt 

(Közlemény a Magyar· Pázmány Péter· Tudományegyetem Gyógyszez·észet-i 
Igazgalh: Dr .. 'Mozsonyi Sándor· egyet ny r .. !tanár) 

Intézetéből 

lrta: DR. TURI PÁL gyógy1ze14bz, egyetemi asszisztens 

Napjainkban a penicillinnel elért rendkivüli ered·· 
·,tÚények az érdeklődés reflektorát az antibiutikumok 
f~ fordították„ ~ Az antibiózis gondolat.a nem ujkeletü. 

>aa . a szó értelmét a kó1·okozó mikroor·ganizmtUso~ bio
_( t6ifai sntagonistáira kot'láto~zuk, akkor a mult század 
:. '10..es ·éveire kell visszatekintenünk, mikor is Pasteur·. -ez 
.a: Iángeszü tudós. a miln·6bák vil'ágánák tökéletes isme

;::·r6je. felfigyel arra a ~cörülményre, hogy bizonyos leve... 
riben \él() mik:l'oor·gairlzmrusok meggátOlják az anthrax··· 
baéillus szaporodását Paste1ur már gondolt arra, hogy 
~ a ~elenséget behatóan kellene vizSgálni és 'talán le

„ ~e olyan nem kórokoz6 baktérin1n-·fajtákat elkülö-

niteni. melyek biz0-nyos emberl'e káros fajokat el~uszti
tanak, A .. baktériumok antagonizinusa. vagyis az a je_ 
Jenség, íhogy egyes organizmusok · jeienI-Ct.eben nmsck 
fejlődése. iHetl·e szaporodása. megáll, ebhcn az id5ban 
n1ár· is1ueretes \volt és igen ,lól ibeleill'elt a da1„vinizn1us 
elméletébe. Az éló'k világában állandó küzdelem folyik; 
az 1ügyesebh, a hajlékonyabb, a 111ostoha Viszonyokhoz 
jobban alkalmazkodó fajták megmaradnak. a többi el
pusztut: ez a jelenség a mikrobák 'Világában 'éppugy 
fennáll, mint a legmagasabb rendü élőlényeknél 

Ki kell itt röviden t>érni arTa · a körülmény1 e. hogy 
Pasteur-idejében mái" jól ismertek és Ölt-alánosan 11asz-

!REX 
GYÓGYSZERVEGYÉSZETI GYÁR 'ÉS 

Budapest, V., D11rot1ya-atca 7. 
Telefon: 181-:187 és 189-429. 

GYÓGYARUKERESKEDHM! R._ T 

Debrece11, .somogyi-Baesó·!!t ::!. 
Telelcn : 137. 
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~ ~z6. viu~~t6" f4r:a-.Mtf6_k. 



k · •. ,,,,·,,·de et impera/J rónu!i ·elv.ének alkahnacls~:.·;.·-> 
n1iltak voltak .az antiszeptikumok, melyekne az orvosi ..,_ • 
iYakoilatba való bevezetésével a magfar Semmelweis gy6g;; itát szo!gflatában: egyik mikrobát kijáfsza:nf' 
korszakalkotó munkát végzett„ Alkalmazásuk azonban miisil-i ellen, az árt-alrnatlannal elpusztitani a károsat. 
kü!sőleges J;:eze-lésre "\"olt ka:rlátozva; a sebész kezéneh: , A gon.dolat ~alóban nagysrerü: az e1nber,·fellia ·> 

és eszközeinek fertőtlenit.fsére a k1ór·a-s viz, 'siublirr.iát... nálja. a legparányibb egYsejtü lényeket, mint utól~r 
oldat iés hasonló antiszeptikumok megfeleltek, de ezek- tCtiell kénüai Iaboxat-óritt:--i~ckat és mindaddig, 1nig a 
nek drasztikus, az emberi sejteket is pusztitó haf.ása ga gszkÖlehel ne1n képes rá, ezr-klIBh az é15· '>;;Cgyi 
tnia.tt belsőieg va)ó alb:abnazásuik ;nen1 !jöhetett tekintet~ helyekten készi'tteti el a leghatásosabb ifegJ verekei 
be !\iindez.ek következtében, ha a fertőző baktériumok pathogen baktériumok eHen. A perspfktiva, mel.ye~: 
val'a.ffiilyen kapun- átl '!már bejutottak a szervezetbe, h&- a gondoJat inJ,...újt. 'Szinte hntártalan; teli:int~1be vévé.·:·: 
t.ásos g,;ógyitás~k abban az idó'ben alig volt lehetséges„ szánlitásba jövő n:rganizn1usok sokaságát (egy~ül ~n· .. '. 
(Flenii~g 1929-ben a nyers ;penicillin toxicitását vizs- cillium-faJtából több, nlint l50(t jsmeretes), _-.!' ·t.eki~f_ .. : 
gálva, igen tanulságos: összehasonlitó kisérleteket vég- be vé\:e- tovább~í. hog3: ezek az alaeso-nyrend~ léri.y~k .t~: 
zett. 1\.íegfigyelite a penicillint !tartalmazó 'oldat és hig Ia]donságaikat e~fg· tág hr.tárok közt változtatj~k. ·.e1 
phenolwoldat.ok hatását legyl'észt a· :balrtérlunrokta1 más- zelhetö, hogy egysz'e:r I~ajd a kutatóknak sikefi,il 1f 
r·észt az einberi aeukocytá'kra„ A kísérletek a.zt n1utat- nyos ;egyesjt-üeket,, va.gy ab:ár Hu~gasabbre.ndii. lényeket.:;. 
tálr hocry amíg a penicllin a Ieuliocytákra m'ég nagy · ... alós.'igg~I :id·:)n:ihtni arl' a. hog;i.-· eröshatásu bakterit 
tö~ény;égben is íhatástalan, íaddig a pb.enol 1:640 ará-. illet"i; e bak„ erio .. sztatikus anlagokat termel,jenek; 
:nYu higitásban- a leukocytákat elpusztitja, . ugyanekkor Eltekint..._e a"I: hun1;,nüzáfó \'ifvóktó! -és vaccinák 
a pathogén baktériumok sz9porodását ne1n. foépes gá- nielyek tágabb értelen:hen szint.én /ide sorolhatók Je 
tolni,) ,„ nek, _ szcro~n-n , i.'tt a.r;tibiotiln1mot a penici,lin. ·_el 

Pasteur és követői előtt tehát "{ilágcs ,,olt, hogy alig áUitotta.k elif. LAz első il~cn terméket Emn;_erich, 
ideális nntibiotib:un1 c!ilak ··olyan anyag iehet, n1elj· a Loew produkú!tal1.: 1899-ben a Bacillus pyocyaneus k 
kór·okozÓkat aránylag !kis koncentrációban elpl,lsztHja, tuxájából; a tt.pta.la:jh61 izolált enzym a 'i'~p:y_~~Y:t· 
~nélkül, hogy a 
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ze-rvezet élő sejtjeire k.á1os i:nne: nevet kant.a és kím.utatták, hogy anthrax ·es tp 

Ilven szer- előálliti;ísa alio- látszott lehetségesnek: Jugzen törzsekk~l szemb.cn lbakh~1~cid hatásu Egy idó'ben 
a· tudósoknak egészeJn is;eretkn utakon kellett l1a1adni természetü ·helJi ifertözé2>f~k kezclés~re is alkahnaz 
A lé:gegyszeriibb élő sejtben lejátszódó vegyi folYama-. ne1n t.ul' kitűnő eze(hniénnyel 
tok, analizisek lé.s szintézise.k is sokh:al banyolult~~~~k, Későbbi vizsgáiatok kin1utatták, hogy a Bac· 
mint ami1yeneket a legkiváyóbb kémikusok a (legtokele- pyocyaneus nemcsak a Pl ocj:ar.ase enzy1net,_ hariem. 
te.sebben felszerelt laboratófiumban elő tudnak állítani; kékszinü. 1kloroforn1han jól oldódó fest.ekany_agó 
éppen \ezért nem ~volt zseni'ális Pasteur· korai meglátása, pyocyan;nt is termeli. Ez utóbhi - iéf! kisebb ~~ 

ben a pyocyanase is ~ kisérleti állatokba fecsken 
ve, 1nér·gező hatásunak mutat~~~ott, ennélfog;a. _tov._ 
gyógyászati alkaJ1nazásukat kulsöleges kezelesre ko 

SOXUHH inj. (Természetes tüsxőhormo") 
3x50 OOO E, 5x10 OOO E , 1x50 OOO E 

SuHostat (P. amynobenzolsulfamicl) 

lüx0.40 g, 24x0 40 g. és lOOxO 40 g-o•s 
trubletták 

Cócadrlt (Cocainu•n novum adrenalinnal) 

fogászati helyi ér"ZJéfltelen;~s1re 
2% és 4%-os 10x2 can. es 100x2 =· 

S1rvita 81 <~1 vitamrn) 
5x10 mg és 5x50 mg, inj. -- 20x5 mg. 

tablett,; 

tozták. . .' , 
14 esztendővel a 1pyocyanase felfedezése utáiit .w 

antibiotih-um rát napvi)_ágot: érdekes módon a_' .~etl1ct_ 
hez (k:özélálló penic.illitlsav. melyet 1913-·ha.n s,dcer 
Penicilliun1 puberulum tenyészetéből .e:öáTiit~ni .. ~A\ 
is hatásosnak bizonyul't, 1négls behatóbb- v1.zsJ~.al~ 
csak a penicillin fe1feélezése után veték· Hat~_~f-~ 
gram-pozitiv és gram-'negatii bal{tel'iumokkal , _s~ 
penicit1inn:él lényegesen kisebb. . 

A }{övetlH_•.zö antibiotikun1 felfedezése Fleminir·ri 
hez füződik Az eddig felsoroltakl{al szen1ben, :D:Z ,J 
ben előáilitO"tt lj sozyn1 (nevét bakteriolytikus ha 
kapta); nem saprop!lytc. erede,tü, han-en1 maga a-z 

-szervezet állítja efö, <különféle testnedvekben; . 5 

t-0vább~. toj<il"ból fs kiHönf~te lllati szervek~Ml !-8-: 
litani ) I\:ésőbbi behat& kutatások :megáUltpt~ttá~f-
-a lysczy~ egj szénhid-i:~t-bontó enzy111.. ~:r kif 
t.fn b:t.ktericid hat.ásu, labilis 'természe~e n1ilatt 
therániás alkalmazására nem kerülhetett sor·,. 

~pnen a lysozymn1al kapcsolatos balsikerek. 
ték Fl';.minget azokhoz a '.tanulmányokhoz és kuta: 

Gyá•tja és forgalomba hozza hoz, rnolJekn·;k ,fgsii-eredrr:foye a penkillin f_~1i 

l !ett 1929. junin5Abnn jeleni~ n~eg Fle;1ling~ ~o:.1s tii! a.mylta ,a pmicifün tenyészet bal<tériurn-ellenes halasar•;. 
~'ii"tl ., nCs t-ekiatet.tel enneli ifelhasznáiásár:::. a B1a!ó~~llu:e~' ~~e izolálásánál" i___. és ett-Ot az időpo-n _ -

· é V · • "T •• t·~ ''ben~ Gyégyszergyar s egy1par1 " • fejezet nyilik meg a chemotherápia tör ~neie .. ' 
~udapest, VH, Somogyi Bé!o:·ut 1. f:Gje~.':'.t, rr.(b a g~ú~~yitó tudon1án~ snha ue-m. ie!, 

1„ ____ .._ ________ _,_. _______ _. lődését foglalja magában„ 
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A Népjóléti Miniszter 
·180.300/1947.N.M .sz. rendelete 
a gyógyszerek törzskönyve

zésére vonatkozó eljárás 
kiegészitése tiurgyábian 

A közegészségügy !!'.·en.dezésér·öl szóló 1876. évi XIV. 
, te 167. §-ában, valamü;i.t a hatósági orvosi szol'gáJatról 
, és a közegészségilgyi f.örrfnyek egJ·ébh rendell1.:ezéseinek 

niódositásáról szóló 1936 :IX. 'te 21 §-ában foglalt fel
hatelmazás iilapján a kö-vetkezoliet J:"endeleffi: 

l § 
Az egysé.ges összetételü gyógyszerek "és g;)ógyszer

küJÖnlegességek, továbbá az ugynevezett ko111mersz-in .. 
jCkciók, lÍon1oepathiás szer·el{ és külföld1ó1 behozott 
egyes - káhitószert nem tartaln1azó ·-'-· 'gyógyszerek. 
vala.mint az en1berorvosláshoz használatos bakteriológiai 

'· természetii 1védőoltó- és kórjelző (diagnosztikai) •készii
mények törzskönyvezés.ét és forgaloffibahozatalának tu. 

;·.::don1ásulvé:telét, ugyszintén folytatólagos ÍÖ!zskönyvezé_ 
'sét az Országos 1Közegészségiig,yi Intézet megtagadhat..: 

ha .'a gyógysze.;:készit:in.ény eladási ára az érvényben 
tévő gyógyszerárszabás, illetőleg az abban ~efektetett 
elvek szerint Idszánútott árat meghaladja. 

3 .. § 
: -._ I:la az Or'!zágos Közegészségügyi Intézet az 1. § 
·~ emUtett valamely gy6gyszerkészitmény törzsköny .. 

Tese é111 forga!cn1hahozatalának tudomásulvétele iránt 

HIRDETölNK SZ!VES FIGYELM1!:BE! Hitdetég; 
dijaink 1947. január hó l-től a kö.vetkezQ'.k_: 

A boriték első. _és utolsó oldail:án hasábszéless:é-gben 
1 mm 2 50 forint 

A boríték bel·ső rész;én hasábsz-élesr~glJen 

1 m·m 2 .-· forint 
A lapban léyő hirdetéSek hasábszélésség_ben 

1 mm 1 50 forint 
Ap~·óhirdetés, 1egfeljebb 3 sorig 20.- forint 

-
elöterjeszt~tt ké_~elen1 elbfráláSa során a gyógyszerké
szitményre_ vagy annak alkötór-észeire, illetó1eg gyártá
sáI'a vonatkozólag további adatok közlését, avagy ujabb 
vizsgálati i.anyag vagy végleges kiállítási minták (cbn 
kék, stb.) be1nutatását kéri, a kéreJme7,ő köteles hz ()~··· 

szágos I{özegéSzségügyi Intézet felhivásanak, annak 
kézbésitése n~pját követő naptó] szán1itott kiicncven 
nap alatt, eleget tenni. '.E határidő elmulasztása eseté
ben az Országos l{öezgészségügy Illtézot a :gyógyszer .. 
készitményt csak akkor törzskönyvezheti és l·eheti tu-· 
domásul annak fcugalombahozatal~t •. ·ha a. kérehnező a 
gyÓg;}szerkészitmény !törzskönyvezését és forgalorniba· 
hozatalának tudomásulvételét - a megállapitott dija.k 
nak ujból való befizetésével -··· az er1e vonatko1,ó 1en 
delkezések szerint udból kéri. 

4. § 
(1) A jelen rendelet kihirc!etésCnek napján lép ha

tályba 
(2) A jtlen re.ndelet hatálybalépésével az ezzel eL 

Jenli:ező jogszabályok hatályukat vesztik 
Budapest, 1947. évi január hó 17--én 

Dr Mű LN ÁR ERIK a k 
népjóléti miniszte,r·. 

~~~~--~~~~~~~~,, 

~-M_o_s_o_l_:v_g_ó __ g_y_ő_g_y_s __ z_e_:re_· s_z_J 
,4, .z~ii:a.déf"' c.s.adáia 

Egyik őszi délután, amikor erősen sár·gul
tak már a Trefm t-kert fái, ugy délutáin s 1&ra 
felé, kémiai előadásra ksézülődtiink Még csak 
szállingóznak a nagy előadóterembe a hallga.tók, 
de ia „studensek" 1nár körbefogják az előadó
asztal jobb olda!lit: várnak valakim. Egyszei 
csak nyilik az ajtó, s belép Winkler ;,taw:', szá
jában az elmaradhatattan szivarcsutaklcal, 
mely dehogy is égne !most, hiszen itt tilos dohá
nyozni, (inule á szivar vég szopogatv.sa megenge 
dett, no és dohányos ernbernek ez iis valami.. A 
s.zokáBos. egysz.inü szürke ruha van, rajta, de a 
széles, fekete selyernnyakkarúlőt a bársony nid 
lény takarja, jekzvén, Jwgy itt az ősz és hidc 
gebb szelek is fujdogálrrak m&r 'iKedves, intel
ligens aroa mosolyog, de rnintlw, egy kic8it szó 
rakoztt 1JOl'llj.7: hol a studense!1:kel beszél, hol :; 
bejövöket figyelgeti, néha meg lop'Va az előrdé
terem nagy Q.rá,jára pillant s összehc(s~nlit.i« 



ard _ ZMbóráj!J,001., amdy a bársony 'm~!lény jabb
oldAU felső zsebében pihen, egy iJwsszu, fekete 
. selye1nzsi,rior végén. 

De ni csak, halkan hiyilik a baloUlali ajtó, 
belép a „doktor'' ur s meggyu}tván az apró lán
!JU Bimsen~égőt, egy pyengéd fejbólintással jd
zi a ,,tata" felé, hogy az idő elérkezett. A „tat.a" 
is viisza,bólint a. „doktor ur" felé, s a studense
ket faképnél ,hagyva, eltünik a fobboldali a.jtón, 
maid alig egy rövidke perc rnulva pltalmnos él
icnzés közepette a másik bejáT·aton lép be s 
cny)"i/,e rneghajl:is ;IcÖ'Zben. ·niegkezdi --az_ "előadc!.sát. 

„Tisztelt h&lgatóság" ·- mondja ~ szán
dékosan ihangsulyozom mindig a „tisztelt" jel
zőt azért, mert !mint tw]Juk -- :Sajnos - álf<L„ 
1lunk kevésbbé tisztelt egyének is ülnek itt ille
téktelenüi, kiknek minden igyekezetük oda irá
nyul, hogy a türelmünket próbára téve, az idők 
fOlyamán valamilyen fogással ié.s' machímfoióval 
diplómrit csikarja.iiak iki tőlünk.. H ozzáJuk nem 
szólok, ők. nem értik az én előadásomat, mert 
részükre én itt kinai nyelven b•esze7ek.. :És bá1' '" 
szabályzat értehriében kénytelenek •vagyunk szá„. 
mukra is előadást 1tartani, minden ~gyekezetünk 

Mai irányárak · 
Kötolezettség nélkül„ 

Steril Yalla 
10 

180 
Ste•„ vatto cel!ophónba 
Nem ster. I, vcitta 

Papirvatta 
-,70 

Steril gaze 

194-7., január h6, 

5% cassaskontó 
utánvéllel 

25 50 100 gr 
1.90 3 - 4,30 
101/o· ol drágább 

120 1.70 !„80 

110 150 

1/4 112 1 mt, 
-1.70-~w-,r,.- --

Steril p6lya szegett 
5/5 516 5/8 5/10 

-1.~s~o-=2-..-:.-·'2"J"'o---,2"s"'o' 
Mu!lp6lya, nem steril 

110 120 l.60 2,-· 
Papirpólya 

Billroth batiszt 
1/8 

'3 .. 80 
G. 0. fec:sk. egyl, 2.79 
K. g„ „ 4.50 

Szemc:seppentó · „ .• 38 

·-56 -67 -78 

114. l/2 '1 m. 
6 ·u.- 21,~ 

Á fecskend6k egyenk 

dobozba csomagolva. 

Szopó, h,dli 
Körtefecskendó 

napi áron 

5 6 7 
18.- -10.80 -·"-·"~ 

Presservativ 1 drb. Olla - 9' fii!,. 
Sérvkötó 1 drb 32 „_ 

Kövesdi Séndor 
va!!a, k!l!szer, oumi<írnl!, betegápolási cikkel! 
B111lam~st, Y;, Bajcsy·Zsillnsiky-1U 22. 

Te!elon: 125--946 

a Jövőben is oda fog irán1f1J]ni, how törekvései,
ket tőlünk telhetőleg lletompitsuk,, Már ~· tet .. 
szik tudni - ahogy lehet; mert a tudatlanság· 
és unintetligencia tüzzel-vassal iüldözve lesz \ál.. 
talunk Nem célunk, hogy őket feleme,iük.! Bú'r 
-- sajnos _ ritkán \az is megtörténik a tudo
mányok r·oppant \Szégyenére, hogy 10-15 évi · 
kisérletezés uwn - persze \nem kémiai !kisér·le
tezést Grtek részüki'ől, hanem diploma v<Ldásza
tot - ilyen egyének ds oklevélhez b"utnak vélet.. 
lenül és illetéktelenül, és 1iászabaditfatnak a 
szenvedlí emberiségre. 

Mai elcadás01nat is csak kizárólag az intel .. ' 
ligensekhez intézem, Egy rendkívül 'fontos és 
érdekes !kémiai preparáfonwt foqunk azonnal 
tárgyalni, amelynek képlete C H Cl3.. A. ké
mikus szakember 'trichlor1nethan néven ismeri 
őt, mig a praktil= · patikárus chloroformnak 
nevezi. Sajátságai közül altató hatásá1t ismerik 
legtöbben e víztiszta, >nagyfafsulyu, édeses-iila· 
tu es izü folyadéknak Azon intelligens hallga
tóknak persze a chlorofo11nos rablásokat jut
tatja eszébe, amelyek régen idejét ntult dolgok . 
s ma már lcsak á dajkamesékben élnek 

A mi studiumunk szempontjából a chloro
form, rmint .a zsirok legjobJ' oldószer·e b'i.r lfon
tossá,qg·ril, anielyben azok bőségesen oldódnak. 
.Erről jut eszeinbe a.z iamerikai farmerek pmkc 
tikus gazdálkodása a chloroform pompás ki
hasz1rálásáviil, ainellyel egyik amer·ikai utwn~ 
alkalmával volt szerencsém megi.smerkedni. (Itt 
hamiskásan mosolyog a 1:kedves Winkler "tata"„ 
mert hiszen 'A'nierikában tudtunkkal ő sohasem' 
j1á1t.) „Ezt csa,k azért említem közbevetőleg, 
hogy e 11agyszerü zsiroldószernek, amely rri;ég 
hozzá nem is gyulékony, kitünő zsíroldhatását 
'megjegyez.hessük"„ 

Az amerikai lfarrner ek - tisztelt hallgató- . 
Bág - vala;milyen állatnemesités folytán, órws 
sertéseket tudnak produ/oá,lni. Az intelligeri.• 
farmer - bár ő nein diplomás g11óg11szerész _ · 
ismeri a chloroform pom„pás zsíroldó !hatását, 
s a nyolc-t;z méte'l1názsa svlyrna meghízott, 
mar/ával 1tehetetlen ál/,atot emelők lsegitségével 
chloroformmal telt kádba helyezi,, 

A chlmoform ·- mint kitünő zsiroidószei· 
- „tudvalevőleg kioUlia az 'állat zsiradékát, 
amelyet a chloroform.tól e7Jválasztva a farmer. 
ihasznosit, mi.a a kádból kic:melt, :imrnár sovány 
disznót u1ra hizlalásra forna" · 

Bizony dafkamese volt ez ,is, hiszen Winkc 
ler jata" is együtt nevetett a }wllr1atósággal 
rajta; de ha mw. rér1i hallgatóinktól kérdezem: 
mel?fik a legjobb zsiroldoszer: 'mosolyoqi>e1 eni· . 
litik az „amerikai disznohizlalást"„ 

i (N--y) 
.„_,„, __ ,~-·--·--

Sedyleffa iablélta 
30cx0„015 
Szabadon i·endelhető: OTI _ l\!.1\.BI 
MAV -·- Szasa - Dohbi stb. 

Hozzászólás a gyógyszerészi reform tervezetekhez 
At"liidőn o„A„ Gyóg,yszerész•7 megnyitotta a nyil~á

nosságot mindooki szán1á1 a, aki bá1 n1_inő elgondolással 
előlihre tudja vinni a gyógysze1észeti reform idöszerü 

·kérdésének (lnegoldását, kötelességemnek i:aíáltam, hogy 
páb·asze1etet.elnbó1 fakadó, négy évtizedes gyógyszerészi 
müködésef;.r;, tapasztalatain alapuló hozzászóJáson1at ren
deikezés1e bocsássan1 azzal a biz'tos tuµattal, hogy szak. 
niánk szinvonalának emeléséhez és i1em süll)_'esztéséhez 
Oyujtottam segédknf;t. 

A vita a kérdés körü~ széles n1ede.r·ben folyik," Az 
alkalmazotti kar Jiidolgozott tervezetét. n1ár beterjesztet. 
t.e .a n1inis!:e111ek A tufa.jdonosi kar emléltlrattal igyek
szik a más vágányra futott szerelvén:rt uj irányba 
terelni Ahog~: nem válhat törvénnyé a he~enyészett, 

nen1 eléggé átgondolt ,javaslat, épugy nem állithatj3. 
ffieg a.z Eg3·esület emlékil'ata ·a szociális fejlődést a ina
ga · törvénysze1ü utjában A két eUentétes P.lláspont ösz
szecsapása JÍem idézhet elő egyhelyben mai adást Kiutat 
a mindkét részről lelis'1!erten fenn nem tartható hely
zetbó1 tovább kell keresnüllk. 

E!sö és l!egfontos"abb kérdés, 00.ogy a gyógyszerészet 
a mai kötött ,jogosit\'ányu rendszere mellett tud-e fela_ 
datának megfelellli a den1okráciában is, tud-e lannak 
társadalmi berendezkedés-éhe beilleszkedni, A fel~letet 

megkaptuk az alkahna.zotti !kar· Jegbaloldalibb politikai 
pártállá.su csoportjától, a"m.iko1 kötött jogositványu 1·end_ 
szer álláspontjára heJ;Vezkedet.ti ~ép csak ihogy komnm
nista_kapitalista felemás 1uegoldásáv~l. megalkotta a fá
ból vaskaríkát. A tulajdonosi· kar /é:rzi, ho·~y á mai ·rend_ 
szer nem biztosit,j~· a r<zoeiális igazság érvé:nyesülésének 
a lehetőségét, bizolljoS engedményeket "hajlandó tenni. 
Az ·emlékiratban ajáni.o.tt mód azonban csak arra alka!. 
mas, hogy az elégedetrens-ég feszültségét tJillanatnyilag 
levezess~ de.a bajt nem gyógyitja gyökeréb.en, talán in. .. 
kább növeli 

Nehogy az é\'t.izedek óta ismert megol'dások közül 
~ bá11nelyiket .is ujh61 elővegyük és l,a vita anyagába bele... 

dobva üres szali:nacséplést végezzü:nli;, vizsgáljuk meg 
azokat röviden a mai helyzet megvilágitásában és a mai 
ezen1l~let szemüvegén. De néhány má.S fogalmat is rüsz
t.ázni kell, amit hamis \éttebnezéssel beledobtak a köz .. 
tudatba .. 

Dolgozó gyógyszerész, ·- akinek állitólag, nincs 
megvédve az életlehetősége a concessziós rendsze1·ben, 
·- !valóban csak az, aki képesitéSf.vel, de ritkább eset_ 
ben a képességével is végez gyógyszet,észi munkát napi 
nyolc órán át? !Nem vonható ezen fogaloiÍt ~lá azon ön
álló gyógyszerész is, aki az '"·üzemi időn tul Js gondját 
via~i azon lüzen.1nek, nwly tulajdonosnak,, alkalmazott .. 
nak egyaránt biztositja a kenyerét? Sok ellentmondás 
és hely-telen megál~pitás -van azon állitásban, hogy azo .. 
nas Jképesitésü, 1it.kább esetben azonos képe.sségü (? !) 
gyógyszerés'zek azonos -iértékü (?) munkát végeznek, 
mégis munkájuk hozadékát lílem az azonos képesités, 
sőt nem is az azonos iértékü inunka figyelembevételével 

kapják n1eg, Aionos értékü munka csak azonos képesség 
mellett lehetséges „ De me1t ép a képességen mulik 
egyiknek a jobb érvényesülése. tmásiknak az elmara<lása, 
idézi elő a társadaltni r:ét*'gződést Azért '.lehetetlen éi;; 
nagyon igazságtalan bárminő ikataszter-felállitás, n1er t· 
épugy tág tere nyilik a nepotizi:nus, a protekció, ki.inyö
kölés és tö1tetés lehetőségeinek, hogy r angsorbaR. ai 
érden1esebbeket átugorják és előbb (jussanak akár· ifüJ· 
álló, a.kár részjogosit.váiny hirtok~ba 

Az alkalmazotti lállapofital, mint adcttsággai -sZi~
molnunk kell. Nemcsak a tiikés tern1elési ren.dsze1 fej_ 
lödése okozta az alkalmazott gyógyszerészi rend µ.dala
kulását A korláUan szabad !iparban, ahol ffiindenk.ine.k 
tnegvan a lehetősége !kitanult n1esterségét önállóan fo]y_ 
tatní, nem jeleritéktelen a segédek ~zá1na. l\iíért? Ner~~ 

azért. mert a kéP.esitése inellé hián;vzik a tőke„ Két ke~c 
sZerszámával telkezdhet.né az önállóságot. De hiányzik 
az a bizonyos k-épessé.g, !a ·kock4zatvállalás és a. re.:.elő$_. 
ségérzet az önálló munkáért. 

A tőke !szerepe a gyógyszertá1ban igen Itelytele:n 
megvilágításba került la. multban 'es ntég inkább rriiost 
A gyógyszerész közgazdásági. nevelés hiánya folytán 
maga. sincs tisztában a patikába fektet>ett tűke', illetve 
az üze1nneli igaz hozadékával !Legöbbször a bevitclt 
összetévesztik a hozadékkal. A ttilmerkanH.lís gondo1ko 
dásuak, hogy bevé.teleiket növelj,ék, boldog, boldogtalan. 
nak osztogattak rabati cintén riiagas százalékokat a ha. 
zadék rová.sára Innen támadt. a jogos kérdés, va.jjon 
„mennyit kffi-eshet" a gyógyszerész, ha enn~i .Százalékot 
ajándékozni tud. Ennek a „befektetiésnek'' ·.az árát azon_ 
ban a Jogutód fizette nueg,_ n1er·t az „átruházás" aUtaL 
n1á'fa.f a kimunkált for·galom képezte az átadás ellenér_ 
N~két Az alkahnazott g;rógyszerész jogosan keseredclt 

S el mllil1kája egy részének li.lyetén ·herdálásáért, mert.
nen1csak a piliana.trQ<i megröviditését látta ebben 3. 

könnyelmüségben, de kilátástalanná itet.te a jövőjét is. 
'Arról ábrándozni sem. m·ert, hogy \ilyen alapon valaha is 
önáltósodni tud.ion átruházás ut.ián •öregségét még bi. 
zonytaianabbnak·Iátta, ha alkalmazottii. so1ban ifng}a ta 
Iál'ni, mert a rabatok cimén .elherdált összegeke't nem .a 
szociális beI"endezked:ésekre forditott.ák· Ez váltotta k~ 
pályánk két rendjének az !érdekellentétét Ez azonban 
mégsem volt ok ar1a, hogy mi 'magunk keltsiik. feI .11 

gyógyszertárak nagy latifu1ndiumokkal felérő értékének 
hamis látszatát, beledobva a !köztudatba, _hogy egy jG_ 
gositvány vagyonokat él'ó nemzeti ajándék amit a fiog_ 
nyerő ~ngyen kap„ 

Az a t-Oke, mely Iegltöbbször sze!'lény családi 1vagyo:n 
kiegészitő részét képezi a képesitésen felül a g:y.zygysze_ 
r·észi hivatásának gyakor·lásában és ne1n a spekulációt 
hanem a termelést szol'gálja 

De nem tagadható tény, hogy a gJ·ógysze.részeknek 
ez a !nemzedéke, mely az 1876-os t.örviény rendszerébe11 
clZolgálja a közegészségügyet. semmiféle más rendsze!" .. 
ben sem tudí:a volna jóbban eUátni :a feladatát A ina-

MISTI 0 L 
kötszerrögzitő . · -, 

50 g r.-os f ormaüve1B beH 
. minden nagykereskéd~sben kaphCito.1 

• 



ií 

~zdeményezéa lehetöségeí mellett kiki a 1tiaga 
any~gi es~köielivel, egyéniségéhez méretezett igényei
\'el, az o:rszág legeldugottabb vidékeir·e is elment hiva 
t.ását gyakorolni Egy kikötése azonban· núndegJiknek 
ott bu:jt n1eg a kapott és sokai; üigyelt jogosítvány mö
gé, beruház9tt t9'kéjének, melyet ia tudásán ki'\ül a, köz 
számára rendelkezésre bÓcsátot.t. /biZahyos védettséget 
biztosítson . .ts vajjon ~ ré,szjogositványok_ leendő tulaj
donosai Ile1n tart.a:nak-e számot e:rre a védettségre? 

Nézzük meg_ .a ~hatalmas nemzeti ajándéknak neve-· 
zett jogositványt, melyet a imiagántuJ.ajdon .elvén áHó 
mostani tulajdonosok egyedül akarnak bito10Ini, a köz_.-· 
ismert okokból ne1n kil'ánnak -0zztozni r~ájuk kényszerL 
tett ré,sZ.tulajdosokkal. Az értéket li.lletó1eg sokat lehet 
vitatk-ozni, 

(Folyt köv) 

Megjelent 
a Magyar Orvosi Sze-mle 

t: Magyar Orvosok Szab~d Szal{szervezetének hivatalos 
l;:özlönye, dr. V/e~l !E:tnil Jőszerkesztő és dL Ferencz Gá
hor felelős szer keszt-ésében. 

Jl..,elhasználjuk az alkalmat„ hogy üdvözöljük a ~st'
\:ét szakszervezetünk organumát.. Kívánjuk, hogy a 
ll:zakszervezet harcos szel1.eme fü:ányitsa laptársunkat és 
lankadatlan erővel folytassa az orvostársadalon1 eddig 
e.Ihagyatot.t ré,t'egénik szelle1ni és gazdasági fellendülé
•ét. 

Jóllehet, ugy az Or\'úSf, !mint a gyógyszerészi prob-

,,CITO'' 

lémák elsős1n ban közegészEégügyi kérdé$Ck, ugy 'TlÜ..;-·._:---=: 

jük, hogy az uj demckráciában kölcsönös megértés lesz'_,· 
az iránj·elv. Ió közegészségÜgJ·et, a dóÍgozók ln.Un.':,,. 
kae!·ejének bi:.d:ositása és fokozása nélkül, nem \képzeÍ~ g 
hetünh: el 

1\-Iinden igyekezetünkkel azon leszfink, hogy az Ctf. ' 
dig nem egészen tökéletes együ.ttmüködését a két szo~ 
rosan együvétartozó pályának, vé~re megfalósitsuk„ 

Nem !esz nehéz a feladat, 1ne1"t évtize-dek óta min~ 
den tCh:·~~vé_sünk a.rra h·ányult, hogy /az egymáSrautalt~ 
ság szü:kségszerüségét közös nevezőre hozzuk Ami_ ed.:. 
dig nem valósulhatott n1eg, )!.nrist pótolva a inulasztásO;._, 
kat,,- eg,yik~ l'egfontosabb programn1unk:ént fogjuk együt. 
tes közös erőfeszitéssel nOOgvalósitani.. 

Ugy legyen! 

A Magyar ·Oi:vosi Szemléből vesszük a követke~ 
- zöket: 

}, JJÉALTH BILL 
t947 .. től kezdve ·minden. angol állampolgá;:· ki\'.éf.el és 

:~idom cen~, nélkül. hlzt.osi:va v~n b~t:gseg e·:;et~1a. 
_EgV évre szolo szabau o:i:vosvalasz±as i·enús:r.ere. m::::hett 
, ·yikorlat-ilag az orroso-k _állami 8Uuilma~ottakl:;á lettek 
g_ A törvényt az orvosok többségéae,k eHe...,'1.zése ~!le .. 
<~.re -szavazták meg, kik a magár.praxis elyesztését-01' 
~:ttek_. .Valószinü azonban, hogy a féleler11 nem .elég 

,Jepos. . 
Az orl'asképzés igen drága, Igy csak a Jobhni-Oduak 

rirllégiuma. A praxis és felszerelés vásárl_ásá1lak szo
'::ása n1ég ig;r is adósságh~ dönti a fia.ütl o'ivost. A ka

\_--reset ;i. mi viszonyainkhoz képest, igen magas. Az adó 
_;~'erősen ipragressziv, azaz g~ akor!ati!ig a :sooo font fe
}:_:Je::.ij jövedelmet a kincstár· \oágja zsebre Az adómo1·ál 
~:-·:jó:".'az 1a:ilgolok saját ügyüknek érzik a világbirodalom 
~:'._:fenntar táiát, 

HIREK Az 1946. november 2-i országos választmányi ti.lé„ \ ~·--, 
sen az orvosképzés nívójának en1elése volt egyik font~, >„ ,·„-

tárgy ,,), .•. ',., Tudományo~ továbbképzés 
Az angol otvosképzés nívója !magas. E képzés fő-

leg nagyobb kórházal<ban (medical school) folyJk \s első 'fi'- Mult számunkban megjelent felhivásunkra 
évtó1 fogva hangsulyczottan gyakorlati A felszerelés 'Y, töröm.mel közöljülk dr. Széki TlDor eg.Y!etemi ta, 
mindenütt irigylés1eméltó. A vizsgák -;neincsak az egye_-: ::; X---nár komoly, és körültekintő vál&s:z,át a -
te1nen, 1tane1n két nagy egyesületb~n :ts történnek. Ez a·.-.:~;,- '.!;-_gyógyszerés:zi tqivábbképzésrőL Ez a válasz a 
céhrendszer maradványa Igy p! a Gyógyszer<szek '" ";,hivatalos á!Jásfaglalásön tul egy ikwá.ló tudós 
Egyesüiete is vizsgáztathat 01·vosta~allgatókat. Igen ,.:,~, f: emPeri meg11yila.tko.z:ása is„ 
sol< vizsgát kell tenni ~ ezek szigornak A !vizsgázók 40 , .. Mul'tkol'i cikkünkből kimaradt egy nyomta" 
százaléka szokott megfelelni ,,5; " tott sor. Mert az CS'aik természetes, hogy nem 

'-'-~( __ ;, "".i- _aikartuk irn!i, hogy 1934-:ben· négyi~hen tar-Anglia 45 millió lakosáz n n1integy 65 ezet· Órvos -.."' 
jut. Ez a számarány szemünkben magas, de ott imégis /.- tottaik igyógyszerfazi továbbképző tanfolyamot, 
minden orvos erősen elfoglalt Munkájukat csak " ki, :~ rumem ~ 1934 .. óta Magában az 1934-e:a esz-

• - "d • 1 · '" tendőben nehezen is lehetett volna négy tanfo-tüno képzettscgü sege sze1111éfyzet1·e tan1asz \odva képe..:· _•-•,'-~.-,-,;_;.' d . 
i , · !yamot megren ezn1 .. 

sek ellátni, l< k a .mi viszonyainktól eltérőleg, injekció,. ,, ÉS még valamit meg löell !\:Ua. p1tanunik: az 
kat. is adnak 

~„ Egyetem gyógyS1Zerésztaná1rainak jel0icnlegi vá .. 
A munkásbiztositás igen "zél<skö1ü 'Szabad onOi- \; laszát is lloerffinek, tudományos keretnek tekiint

\:álasztás elvén állallak de egy otvost egy évre kell vá·.:.,- 'J!: 
• jük csupán. Ezt a ke111etet valóban komoly és Iasztani.. l\1inden igyakorló otvos igy egyben n1u:hkás~"t- '~~· ké.seitmén~ek kihüf. 

k(ji;e~teo~u,e kaf4li.ató.k 
f«iuát é8' ~é~eteíci ~(jma~e&..s&a.n: 

,,., id&szerü tartalommal cs""k a „tanitók iés ta. 
biztosiró orvos is.. Az egy orvoshoz tarlozó biztosltot~ >cl:' i' nulók" közös szándéka töltheti kL E,rre mutat 

~-tak maximális száma kétezer. ·-< rá különben dr. Széki Tib~o·r egy€i:iemi tanár 
A társadalombiztosító rnndelőlntézel<l isme•·ellen. A ~\ • utat és irányt j·elölő felszóliitása is. 

• 
Syrup. FAGIFOR 
Arsofag dragée 
Arsofag e .. ferro dragée 
Arsofag e.. ferrochinino 
Citargan puk és tabletta 
Citclax tcibletia 
Hiperacin dragée 
Keurocil 
Nono zsebóvzxer 
Roboc:olch~. s.ine et e, arsen, 
Tcnocardil dragée 
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Telefon: 121-035„ 

gyakorló onos szükség esetén a 1biztositó terhére k6r·, ~. , Mostani felhivásunlcat tehát nem az Egye. 
házba utal. A !ró,házak állandóan telve vannak Há~ -· ;;, Jem gyógyszerész-tanáraihoz, hanem tára rnel 
rom.hat hónapra 3egyzik 1elö a nem sürgős betegeket,-,'.·• · .. lett dolgozó kartársainkhoz intézzük Mondják 
!gy sok az ott!ton fekvő (pi pneunomiát nem szokáo i'f fel ok maguk, hog·y hol, '.miben 11ek.edtek meg és 
kórhAázba uktaln1 '.) d . t t há . · •. ·-,·,i,'.'_; •• mMi.re van szükségük az akadályok leküzdésére,. 

gya or· o or·vos ren szer·111 napon a romszo~ . ;:, 1.t akarnak tudni? \ 
rendel s egy rendelésen 20-50 beteget lát el Az angol ; , Sz-Olalion meg a gyakorló gyógyszeré.sz. 
ember rendkívüli fegyelmezettsége megkönuyiti ezt a ·t/, \ , Meg kell vallanunk azt Í'S, hogy nem vélet, 
feladatot.. Az 01vos igen gyorsan kénytelen dolgozni. .,if , lenül irtunlk tudományos továbbképlléSt a gyógy-, 
ezért nem vetkőztet le :minden !betege! s gyo1s, igen ·;e. ;, szerészi tov11bbképzés helyett. Tudjulk ugyan, 
rut:inos vizsgálattal 1-2 perc alatt intkz el egy pác!- ,;~ l\hogy ezek a szálai\', összefutnaik. A gyógyszere
enst Az otthon feln:ó'ket g~·akran látogatja. , ":-~:. -~:::,szi-tová 1bbképzés a tudomá11yt is szolgálja. A 

l\linden betegről pontos nyilvántartás készül. Annak · '::. f.lUdományos továbbképzés azonba.n ennél sokkal , 
ellenére, hoi,_'Y a biztosit.ott .és magánbeteg közt senülye!? <r:': ~-:_-'messzebbre mutat,, ].'.I:agát a ,gyógyszer-észt sze- ,, 
rnegkülönböztet.és nem. történik, igen nagy a magán„ '.~&, é·r~tné a tudomány' s·zo1gálatá

1
ba állitani. Hogy 

praxis (Utóbbiak .között sok a biztositott.) , , l' f'kémia!i nyelven beszéljünk: felszabaditani né-
Ugy' a rendelőben, mint beteglátogatáson egy sze, \f;' ibány keresikedelmi kattőskötést a tudomány 

mélytelen, .gyors, rutinos n1agatartás jeHemz;i az angotl,· ,;~; i>SZámára„ 1 ( sz„) 
orvost Az angol betegnek ez tetszik, viszont kikerül_. ,::7 

n1agJ·arok nem birják n1cgsznkn.í. '.fL 
A sablónra ,,aló hajlam, egt,"' bizonyos individualiz~ ·--'" 

m.us hián)a általában jellemző.. Nen1csaJi_ a praxi$han• :x;, 
hanem ae építkezésben, lakásbetendezésbejt is. --1~; 

,, Gyógyszertári jogengedélyezések, A népjóléti mi
~J>lszter a 10 880/1945 M E., illetőleg a 2 3ri0/194B 
;;-_}!. E„- ez„ rendelet alapján a szajoH .,1'.!egváJtó" -cimü 
;-;tróiY.szertát ~()gwitványát -D.obó J. Jenőnek visSiE.ad· · 

! Dra1irolí~i ~! r a~lelf ál~!i ~érmun~át 
I"""'~"""'"""""""'""""'"""""'"""'"""'""""""''"""'""' ........ „ 

legjobb kivitelben, olcsón vóHclunk 

TRES R. T. 
Budapest, XI, Budafoki·ul 205. Tel: 26·86·20 

i:e.; a buda~tli ,;Ayostol" cimü gyóg,~ sze1tár jogosít_ 
v.ányát Cz_ukor Jái!Josnak engedf:ryezte; özv. Lassá__11yi 
Jenőné sztil. Breue1 Róza részére ha1szoné:hrezetet enge-· 
délyez.ő 191.100 /1946 szármu határozatának hatályon 
kivül helyezése meillett, a szolnüiki ,,1\-íegvál:tó" cimü 
gyógyszertár jogsohványát E~szt Miklósnak engiedé.
lyezte.. A debreceni ,„Tisza" cimü gyógysze1 táir haszon_ 
élvezetéit J&nap Ailadárné szül· Szabó Eszternek en')ie· 
Iye"te .. (lfü.410/1947 N M. ••árrni) 

Párt-hiI"„ A Szocde!ll Gyógyszerész .. csoport ,ta:gjai
ook jogi tanács minden kedden d u 3-4-ig dI Faragó 
József, Budapest, V., Vli!segrádi-Utca 24 

Szegedi levelezőnk szokat!a.."1. esetre hivja' f~l fi_gyel„ 
münket Teniesr<;Táry JSz:Sef szegedi. gyógyszertárát a 
Mag~'flJ Nők Demokratikus Sz!Öviets:~<>B J'iÖplap utján 3 
napi lb-ojkott1a ité:l1:~. E szokatlan rrrépttéletet az váltotta 
ki, hogy a ti.iast lef~lyt lbányásztragiédia~hOzz:ártartozói~ 
naik gyüjtött.el{ és ezt Temesváry megtagadta au::zial, 
„högy erIB a célra nincs pénze". Ebbből 1áth!a.tjuk, hogy 
egy_egy me1ggo:ndo1:atian ldje:lentésnéJk: mily,en kon2'le1k
veneiái lehetnek, m'é:g ha ezt egy „nyu:gatos'' gyógfsze. 
rész teszi is. 

Dr„ l\ielly József egye:t~mi tanár a G;vóg-ssoorésztu
dn!llányi ~ár.saságban tartott február 14 _i előadásáról 
lapunk legközelebbi szám·ában emlékezünk meg. 

Halálozás VV'álll J óz;:ef 62 éves gyr&gys1zeiész Bu. 
da.pesten e11hunyt 

HoUó Lajos g;;ógy;~e.r~sz. a mezőszilasi gyógyme-1. 
tár társ'bé1lóje !és felelős vezetője, iéletén~.k 5!7Jk évi@„ 
ben Mezőszi1las-on l>:l!hunyt 

.Jankovich Dénes gyógyszerész, életének 68-ik 1éTé·· 
ben elhunyt 

Megjelent a Gyógyszeré'szek Naptára 1947 Az is-. 
n1ert papirhiá.n.J'okozta késésért 00 kiá1pótlást nyujt az 
izM:Hes és házagpótló könyv, 

Helj-reig~zitás Mult évi dooembe1 7-én a Szoc De:~:n„ 
Párt Gyógysze!'é~z. Csoportja 1endez;éséb-e-~1 meg,t_ai:tott 
I\1ikulás.-t~stiély1e a drr Wandler· rt. :3!50. forlnta.s adomá
nyának nyu·gtiázása technikai· okokból ktruur·adt.- - Ugy 
a pénzbeli ~ományé.rt, vailamint ,az általuk klildötr 
tombola-tárg~aké1t a Vezetőség u.t6lag n1011d klöszö. 
netet. 

Gyógyszertá1 átruházás Mnmos Gyula, a váci Kő. 
kapuhoz cL"llzett gyógyszertár szem·élyes üzleti jogO'S:it
ványálr'Ól Csonti Szabó László gyógyszerész; időközi tu
lajdonos ja vár a QemoÍ:id~t.. 

Approbációs vizsga„ )P1e.g1 i és vidéki ka1 tá~ -sa.tnk P:1' -· 
deklődiésére közöljük, hogy a::'. approbáci6s v;iz.$gá1a elő_:. 

készit.ő tanfolyam március ~Lán kezdődik az ',Egy.etemí 
Gyógyszerészeti Intézetbell (Budapest, IX.,. Ilőgyes 
Endre~ut 9.) Ugya11itit az előzetes j:elentkez1ések-et is el„ 
fogadják 

Gyakornoktartási engedély„ A vallás_ és közokta
tásügyi. minlszte1 a népj&léti miníszterrol egyeté111:;ve., 
az egyetemi gyógysze.r-észkép»'és·ről .tzbtó 82,900/l_~„ 



1 
' 
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V K„ Ítf ~Z'.án1u :re11de1et _6,. ~«a ~ a. flYÓ~ 
gyakornoki gyakorlat wabály~l szóló 9 lWji19~. 
V„ K~ 1~r sziámu rend:elet 3„ sz..akaszá ak.J..p,-ján Ludmányi 
~,~~nait, az oroshl:zt Remény gyógysze:rtát· felelős• veZé 
OOJet (149 042/194() Vl VKM sz.), Jankó Gyu)a Győr. 
K~ssuth Lajo::.·„u 20 Alanysas myógyszar,tár és Galata 
Laszl.ó .FűIJöpsz:áliás, Isten'i Gondv'iseLés gyógyszei-tá; 
(22 425*1947 .. Vl VKM szám) ,alatt gyógyszerészgya. 
k?rno:k ta:rtására feljog:ositottn.. · 

F'elhivás az előfizetőkhöz? Igen sokan ugy a szak„ 
sze1vez.eti tagok, mint a gyógyszertárak nagy· h.ált;ral>éJk„. 
ban vannak az ~lőfizetéseknél. Nehogy később nekünk 
tegyenek szemr:ehányást, ·na felesleg.s költségmgte1 he-
1és:sel -érvénye::-itjük követeillé:sünket, ·al'I-3. kérjük az elő_ 
:tiz:et:ést eddi·g még be nem küldő kari:tár:saiÍmt, hogy az 
1402 szán1u postatakarékpé:ruztá1i befizetési sziámfüánk„ 
ra tantozásukat fiz'esSék be. -- Ism!é;relten ikérjtilk _a 
sz~\szervezeti tagok4t, hogy a havd. tagjárulékot 

1
(1 

forint) ne .a kiadóhi\:-atalunkhoz, hane!li a Vll„ Eötvös
utca 25/a gyógyszeréisz-sz.akos~bály cimére a S2„917 
s.zámu csek'kszámlára fizess& be.. 

H~fer-készit.mények átváltozása 1947„ : január 22-tó1 
1. 1s·zamu Gye1ruekhintőpo-r 1/1 -dohoz beszerzési -ára 
228, fogyasz1tói ára 3-.15;' 1/2 d~boz beszerzési ára l.151 
fogyasztói ár-a 2. 10. ' 

Gy0rr.nek--kr·é.m tubusban bes'rerzési ára 3.09 fo-
gyasztói ár a 4 25. ' 

, Feni! .árakat az Anyrug_ .., A"hivatal a 166173/[947 
sza;n1u leuatával állapította m<eg. - A íogyaszi.tói -á.-raik: 
sem.n:i-iiéle cimen nem nJÖvelhetök 

2, számu Hintőpor nőknek 1/1 doboz beszerzési ára 
3. 86, fogyasztói ár.a t6.-·; 1/2 doboz; 1beszerzési ára 2. 15, 
fogyasztói áira 3 30. 
, . 3~ számu Hintőpor· :1ieinőtrt:Jeknek 1/1 doboz beszer

zes1 ara 3.02, fo-gyas1ztói ára 4,.16; 1/2 doboz beszer~ 
ára 168, fogyasztói _ára 2.130 

Rosen. créme tu.burslb~n beszerzési ár.a a. 86, fOITT'W?Z
tói. ára 6.-. -· A kiskereskedői és nagy,kereskedőí fur_ 
hoz 3 S'z.áza1ék :forg. adó já1W:. 

Budapest gyógyszertárainak állapota az ,ostr·om ~-tán 
cimü "Cfkkünk folytatását anyngto1hkl.ás miatt l©vetlk:ez.ő 
számunkban ho-zzUik. 

Fe!hivjuk kartársaink fig)'0lmét a vároS klözpOlJ!tjjá_ 
b.3;? iekvő, általunk jó hírnévnek örvendő Dombay Pan~ 
zxor a Kellem·es családi otthont, jó- étikeziást bi?Jtto:sit. Na .. 
pi panz,~ó á1ia: étkezém:el egyÜtt sziemélyenikérrvt 82 frt. 
é~kezés nélkül 18 forint. Buda.peat, V, ZoltáILu. 16 .. J,~· 

S.zecke~ · IÜzeltetek. 
Hal:'cos szellem. Azt kifogásoQod, hogy s:zaklapUD!k 

ne-m eléggé harcos szellemil Hogy azért adunk egyre 
nagyobb te:ret a gyógyszeréS:zi tudomáinynak, hogy ezzel 
eltereljük a figyelme~ a 1!3.lp igazi céljáról: a szocialiE-ta 
;:i;áillásxól. Mit mondjunk.? . Valóban nem vag<lalkio
zunk.. De nem é1heti olyan :sérelem a dolgozó gyógysze
'~s~eker, hogy azt 'ki ne kiáltSuk.. Lapozd . csak végig 
ec.ct_g megjelent szaklapjamkat. Mégyünk tovább a ma
gunk utján a dolgozó gyóisszerész€.k ér_dekeiér\t,. Köz .. 
ben azonban ezt a szakmát is müreL magasabb szinvo.-
nalra akarjuk emelni (sz) 

B. .~L: Azt ~l:ja, hogy r,SO<'kat politizálunk" és· kevéS 
teret adunk a tudo:!!l.ánynak. Olva!Ssa el „Hát·cos s001-
1e-m" cimü üzenetünket;, Két végliet.. Szeretném, ha a.J_. 

kalmat adna, hogy összehozzam magukat: a két gá!IL
cwskódót. Én a mall@l ~l <lilik omzy:it k4""1<, 

h<>l!'Y ""'1!it lJl,!ll!!(i;gyelö, °" •r&ian &-<!~ fél, 611 lg 
len ~ehessek ennél az eszmecserénél ÉS am.iik:ot' máir 
pcrnan ~.:iSz.ee:·es~kedtek, a. v~$_- végén ~ ja ehnondot[í 
magam lgazsaglJ<t Ez pe<l!ig nem lehet más: csak. a; 
gozó gyóg~-z;erészek közös utjálnak szoci&ista me . 
gitása 

T
"Lb . ·. (sz.) 
ou eknek: Srerkesztős€igünk tul van terhelve i.· 

ratolclreil. Bármennyir_e is igyeksZfu-ik azokat eIJi,.,i!b , . '""-.)'e 
meg:Js 1111eg;történik, hogy egy-egy_ cikk megjelenése 
marad Sajnos a papiiihlány olyan nagy, ~0.gy lap-. 
tervezett heti megjelenésére ezi4őszeri.nft nem go~do 
tunk Hisszük, hogy egy-a>zer ez is e&övetkezik 

Nagyon . megneheziti ~iadóhiv~talunk munká·á 
ho~· egy-egy gyógy:szertárJ ahol tfö1bb e1Jőfil1zetője ! · :· 
lapunknak, .egy befizet-isi lapon Wldik be előfiz. ,· .· 
Itt a leginagy?b baj. 8-z, lhogy igen sok esetben 8 
I endelteté.sér-ó1 nem is emlékeznek meg. Minden cÍin 
tozást ~érjük azonool köiölnL :v: , , 

Arendássy László, Budapest: A kérdezett 2 
ügyelet többtelfizetése 904.50 Forint 

Idős pénztárosnő: IgaZán. véletlen, hogy bet:évéd 
abba a ~atikába, ö~ asszonyom, erélyesen felszólított; 
hogy vigyek vissza _két Ezaklapot, mert nem kell 
kollég~k" Igy mondta Nem kell N.,,,;• hoz:tam· 
A kartárs21k talán mégis beJ.~~k -és 1ájönneJ;:, ho 
abban a Lapban l'Ólutk is szó :van.: ,Osalk róluk van , 
~rtük és nekik c@nléljuk a lapot.·., De önt, a.sszcmyo 
m~rh.~~e~~enül sajnálom„ fionnan v-esti azt a fölényt;· 
U1'l gpgot, amellyel rendellkezni aik-<irt velem? :Va 
olyan mélyen : beleSüllyiedt a sok évtizedes szolgaságba·; 
hogy most már csak a főnOike_ hacrligján tu.d besZélni? 
Szegény, szegény, ör<>g pén~tjárosnő .. Ha tudná, lll<lilllyf 
re szánom és még igy is anewyire ts.reretem magá' 
Ha egyszer nagyon megcsalódik a mill"lkájáiban éS' p,~ 
életében, jöjjön el hozzám, sirja ilm magát . . Nem tel; 
szek szem:reh.iányást Min~ szeretetemmel meg to~ni 
vigasztaM · (sz;) 

Tőkebefektetéssel gyógyszertároorletet kere!! 
tevél<eny gyógyszeréSa;. Nán1atolrat a Gyógy•i 
szerész" kiadóhivwtálába. " . ''+ 

Vidéki nagyvarosi gJ-·ógyszer·t.áramat elcserélném bU~. -
dapesti_ g~ógysz;ertárra. v'lálaszt „Ráfiz.eóés" jeligére>.;; 
kiadólhivatallba kérek. · 

I\iegje[enik havonta k&t.szez· 
Szerke:sztőség és kiad<óhivata.l: 

VU., Akácfa.u. 45. l. 2. 
Telefon: 422--140. 

HivatalQS 6riík: d„ u. 4-·-6'„ig. 

Felelö.s szerkesztő~ Felélós kiadó: 
HARANGI SÁNDOR SOMOGYI SANDOR 
Telefon: 344-:--311 Telefon: 135-846 

( S7.erkesztik: 
MARKUS DEZSö SZÉKELY JENö 
Telefon: 422-140. Telefon: 16~6. 

illptulajdonos: 
a M. M. Sz.. Szakszervezet Gyógyszerész Szakosztálya) 
Hoffmann József nyomdája, · VJI-:-Karinezy.utea 5. . 
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> · A MAGYAR MAGÁHALKAlMAZOfTAK SZABAD SZAICSZ!RVRm 
'c;.YÓGYSZERÉSZ SZAK.OSZ'f'ÁLYÁMAK HIVATALOS LAPJA 

lfjuság árulása 
1
; Először arra gondoltunk, hogy a gyógysze .. 
\:rész-ifjw.á,g 1947. febr·uá,r 12-i farsangi 1estjé
füviíl indulunk /Jci .. Hogy rácsapunk arria a vezér .. 
;fpálctis meghivára, .a korontis-angyalos levélpa· 

jiÍ:rosra és számonkérjük tőlük a deanokratilws 
hu.ladást . • . 

De 'talá,n ne menjünk ilyen messzire, Elő
ször ad1atok alkalmiat rá,, hogy találkozzunk. 

::Mert régen keresünk már benneteket.. Hol 
.vagytok? Szóütunk Nem tiélentkeztek Tudo
mányos pályá1zatunk meghirik,tésénél is elsősor-
.ban reátok gondoltunk. . .. 

Hol, \nierre >bujkáltak? Hová rejtettétek el 
magát a haladó ifiuságot? Ki vá!.lalja ezért a 
felelősséget? Hogyan l.eJietne segiteni ezeken :a, 
pégzetes hibákon? 

Ezekről a kérdésekről szeretnénk beszélget
ni veletek 'Nem az ifjuság vezetőivel, hanem· 
az egész ifiusággal üljetek körénk, hallgassa
tok men bennünket és próbiáliuk megérteni 
pgymást. 

, , · Nagyon jól tudjátok, hogy az egyetemi 'if
JUSág han11fa a vüág minden táfán a haladó. 
lwreszmék kisérője volt .. Maga az ifjuság pedig 
~z eszrnék zászlóvivőjé.. Most ne iber;zéljünk azi 
~~mult /vuszonöt év szégyenletes kor szakliról,. 
- emlegessük az ifjuság eltévelyedését és 

rvszerü lélekmér g·ezésfJt, A bábeli hangzavart 
Felejtsük el, hogy a tudomány hajléká.ból ki
V.erték a ~udornányr·a szomjazókat és nem egy
zer v'ér folyt, az ifjuság drága tvére - az 
egyetemek tantermeiben. 1 

. Most oo vessük fel a felelősség kérdését. 
'flogy tnagyon sok minden, az 'egész magyar e'let 

kulása, éppen az ifjuság hangján és állás· 
glalásán mult. Azon, hogy 'ők oJ.aállnak-e 
"lteni az 'üvöltő/oekl, verekedni a ve1V3kedők· 

vagy a szellemi hala<!Jás ősi .iogán ellenáll
.. Tudjuk, mi történt.. Csak egyetlen g;illan· 
kell vetnünk .a. világ most alakuw tér képé-

hogy '14ssuk, milyen rnély szakadékba so· 
a ezt az országot ·- l1z ifjuság árulása .. 

Beszégessünk· 'Nem tudjuk, ldk vagytolo, 
honnan jöttetek. Milyen szülők küldtek (ide ben
nefoket, hogy tanuljatok és részt vegy•etek a 
közegészségügy l'JzolgáW,tában. Bizonylira gyagy. 
szerésrek, parasztok, orvosok, munkások, mér
nökök, iparosok gyermekei vagytok 

A te apád taMin ':ninc8telen föld·müves valt 
és most iUtott földhöz a népi demokrácia ere· 
jéből és igazságából . .A \te apád, a ti apátok bá
nyász, Mvos, mérnök va,gy munktis., Látnotok 
kell azt a, példátlan er{ífeszitést, a,mi ezt az or
szágot a romokból talpra ·állitotta.. Tudnotok 
kell a kemény külső lés belső csafá.róZ. Hidakat 
a ferobbantott hidak helyébe. Az aláaknázott 
é!Rtér t uj magyar életet. 

Most épitfük a jövőt Nem magunknak 
Nektek épitjiik . • • 

Igen, csak tessé/c. His:;;.en azért vagyunk 
együt~, hogy beszélgel!sünk. Hogy megértsük 
egyrnast. 

- A'z ~fiusáu tanuljon 1és ne politfoáljon. 
1 - Jöf.i körelebb, .lw.dd nézzünk a szemed-

/Je. Most 'nem kérdezzük, hogy ti, igy együtt 
valame;nnyíen helyesliteke ezt a ki,f.elentést. 
Fiogy te valójában kinek a nevéb1m besze'ltél. 

- Az if}uság \tanuljon és 1W politizáljon. 
-- Ohó, hiszen többen vagytok, Itt is, ott 

is egy hang. És ezt éppen most, éppen ma 
mondjátok? iAinikor a te.gnagyobb nükségünk 
volna az ifjUsáa hitére és erejére. 

- Látjuk, hogy hová vezetett az ifiuság 
politizálása, , 

-' Igen, a rossz !politika, A helytelen kiál
lás.. E·mlé.kezzete:k csak vissza, rmicsoda mérték,,. 
telen politizálás és uszítás folyt az egyeteme
ken .. Ki emelte fel a szavát ellenei. Ki kiáltott 
„állj"-t a vesztükbe rohanóknak? 

-- Hiszen éppen ezért inem akarunk most 
politizálni. 1 

_ Akkor lehetett? Most nem aehet? Nem. 
gondoljátok, hogy itt valami hiba van? Olya
nok vagytok, mint a '111{1gC8alt szerelme{llf3k. Nem 


