Stzei:ku.'6t a~~ekú.

iru·nk szakn1ai hőskölte.."ném~

Nivó-süllYedés„ S·zivesen fogadunk minden bhál6
szót €s 1ia 1tJárgyila.gosa:n hangzik, épülünk is· belől :;. A
lapot nerú magunknak esi!náiljuk. Azon vagyunk, hogy
e p.ály.a minét s:001esebb rétegét bekapcsoljuk a m.ag:.;,
k.-Oz.i:is mu.nJciíba - Ha még messze is vagyunk V~sö cél..

kitüzésünktő:1, de - az utat már'· kijeliöltük. Hogy ön
mégis: nivó-sifilyedésről beszél; azt is ineg tudjuk é-t·..
t.eill. Ke~etben ugyanis a lap bot1!ado~ó Járá.Rá;náJl, ön
_ la'Ilkesed·ett a _le_gjobban 1.-fié.rt? l\:Ler t alk:rkor inég vell:i.iJn~_
volt Azóta kissé elkooyax-odott ljÖlünk Ezért látja ugy,
mintha a mi sze1lemünk ka:nyai:odott vo~na el. Ennyi
az egész.
(sz.)
Ne1n az apa 1-945. őszén mié:g abban bi:dk, hogy
hamarcsan felfü::ötik a n>épí diemokl'á-cia szocialis~a har •.
eosalt. 1946. és·zén az.zal utamt,ja el a..z 1egyi'k muinik:áis:párt j0té'konysági jegyének megvá.sáziását, hogy: „ki
biztosit BnJgem .ar1'Sl, hogy ez valóban jótékrnnry céllrt
.szolgál €ls- nem megy pá'rtcéldk:ra ?" 1947. teJlén a nlépi
demokrácia jóvnltálból kedvezmiémiyes dis:znóih.oz ,jut a
fővárogtól .
Tudjulk:, hogy az ,apja annark idején vagy
harminc évi '*l!l'édeskedés lllt.án !kapta a gyógyszertárat,
MegéTde!Ilelte„ _De Ölni, a. !lielánya„, az apja halá1a utiáln.
még egy közii:z.emiii dismórta ifsr mléltatlanianik biZ:Onyult~
llogy ne is beszéljünk azró1 a. h:atadmas állami aj1án..
dékróJ . .
(sz )
R. K.. Kezdem beláWoi, hog;, na.gyM ncliiéz Önt. Jd..
elégíteni. E.gy jogos ügyb<m irtunlc az eietéről, aml
annyürra megnyezte ma:gias tretsztését, ho-gy otthon még a
feleségének iS ff-Oolviasta,
Akkori cikíkimk kaJr.társunk
Ugyré.t támogatta, segitette egy mölltat1an vemenst;ár:s..
Bal szen1,hen. Bár tudtuk, :alclror ls· az volt és mia is az
a véleményünk, hogy egy hetvenéves gyógyszieréS1z n9
legyen aktiv patika•.tulajdonos • . • !Most pedig egy•.
szerre ~pja_fogja magát 00 :felháborodik, melít szalk:·
Japunlkban a felebaT'áti sze~~t ékoo.szó[lástával nem
1
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SIXlllO inj. (Term•szate1 tüszEhormon)
8x50.000 E, 5xl0.000 Ill„ lx50 . 000 E.

15x10 mg, ~ 5xl56 :miJ, inj. tab!et~

r

-G-yógyszertár· tulajdonoshoz nőülmenne ,~agyonos, k!ö.
z:épkoru kec urinő. ,MJeig1bizott: Budia:pes-t, Erl;::el_u.. 4•
Il„ 19, hétá<özrnap 4„től

tl~f~
Megjelenilt ha, onta kétszer .
Szerk<\SZtöség és kiadóhivatal:
VU, Akáefa.u 45. I. 2

eoxs mg,

Gyártja ó forgalomba lto.1ra

Servita
Gyógynergyár 9s Vegyipari RT.
Budapest, Vll, Somogyi B•la·at 1.
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Vörös .felek a Hadak Utján:
Hunniában valami készül,
Rongyos hadak, ~oppant Jw..aa/c
Sereg!enelc 'üigan, witézül.
1

Ez az ezer évig !nyomorgók .
Százszor 'J,esuJtott, bus csapatia,
De az erő, a friss 'Erő
s vigságát a nagy Ékt adja.

Márna Tüz-ország, Magyarország,
Fagyo.tt testét a láng befutja,
Csoda esett. Földre e.sett,
Benépesü4t a Hada/e Utja.

Ágyu, 'gyilok, uri bitan_giág
Nem fog a Jmi dW' ereinloen:
Ha meghalunk, hái megha'.unk .
S ha meghalunk, megha~t itt ~nMule1i.

Szazezernyi parittyás Dávid
Készül :biZón, dalolva mto/c:
Ejh, .ió urak, dics? -~rak,
Ilyen gyá.válc a Goliatok?

Mi 'vagyunk.: Jövő :és If!azság,
Engesztelés és 'JWgy 'lte~e,t,
És ~i vagyunk, csak mi vagyunk
Jó Sors, ha kell, s lha nem kell: Végzet

E roppant nép nem Csaba népe,

Minden mienk, csak a türés ".1"6m
S nincs hatalom, 'amely megingat
És hangosan, nagy-hangosan
Idézzük meg hóhérainkat.

1
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gy.ógyi;;:zerés,zfér:jet lk:eres, -· Levél•eket „GyógysZéttár"
jeligére a kiadóhi vataliba ké:rek..
Gyógyszertári mikroszkóp (Leitz) o.:lcsón eladó. ·Cím a kLadóhivatalhan

lOx0.40 g„ 24x040 g. és lOOx0.40 g-Ql!I
tabletták

Servita 81 <11. vitamin)

ki">

Buda.pesti gyógyszertártulajdonos 35 éves özvegye -.

Sulfostat (P. amynÍ.benrolculfamid)
fogászati hie!yt érziéstele.ni;l:ésre
2% és 4%-oa l0x2 ccm. és 100x2 ccm

lajdonosról Bizizuk ezt az oknyomozÓ gyógyáze~·
történelemre Addig pedig nyugodjunk bele, hogy vanl,;
nak Iaz.adozó 1ulaj:lomos·oik és bol'dog, elégedett munka._;;·
vállalók.
(sz.)
H. B„: Paoo,szkodik, hogy 67 é''es és egyedül keU
t'obotolnia ~á!kóczd-Uti gyógyszertárában. Iílyen ~1apo1r''.:
kÚJ:i felmenté-sét áz ügyeletes szolgálat alól Beadvány<)
kat ir és ugy· hivatltOzilc öre.gs~~pe, ruirit valami ma__·.
gas kitünte~s1 e Ci::al\: éppen az nem ,jut eszébe, ho_gy
fiJem kel,lene egyedül 1obq~1olnia. Ha már robotról \tan<
f.zó, van elég ?-llástalan gyógyszerész. Igazán nem
,·ánhatjuk kai1társunktó!_ hogy osz:: ozziél;:: a 1sorsunkb<i~
M.i a munkamegosztás alapján állll!llk De liegaLább eb.
ben ragaszkodjunk az fgaz1S1ághoz
N:é:z;zen C!Sak ~·
rül a Szaikmában. Rá fog jönni, hogy itt nemj csupán·
6'7 éves tulajdonosok VíalNlralk, hanem minden rang"i4
Ne visi81lked,jék ugy,
x·endü, koiu alikalmaz·ottak is.
tninr'lha egyedüi1 álllna a .szak•::TIJában - pótolihatatl·an rk:~
ráva1 éR,· l;:;É!pes1ségeiyeL
(sz)\
I\lagunkról ,
A sze1kesztőfu: jelzik vagy a!iái,rj'ák
cikkeiket Ezzel v{ill:a1lják .a felelósiséget is. Hogy me.
~yik szer:k.e\Sztő mit i~ és hogy:an Íl' meg valamit, az; az
illető egyéni képességein mulik
·
Sajtóhibák. Lassanikint talán arra is so1 !kerül,
hogy szak!1apunkbOO. minden S'aj tóhihá1t kiküszöböll1jünk.
Jele:nn.l;::ezz1é!k 1-2 ols an kiu táisunk, 1akinek jó tipográ..
-fiai szeme van és havonkint néhii.lly órára sz.h:·esen vál„
lralk:ozna ilyen irányu ö.nze11lern segitő munikára
V A . B Makó: Jelzett tann.ifumán""át a legnagyobb
örömmel vár:juk Éppen 1ez a tárgykör az., rin!ely talátli
a legjo·bban é1dekel ben111ünk:et Amint a cikket kézhez
kapjuk és elolvassulr, azomirail megikezd,jük aru.1 al;:: köz-··
llét:blé,t Sze1etnő1k,
ha ka1társurrukat „A Gyógy,S"zerém"
Jegyre bőwülö tábo:rában iál~am.dó munkatársainJk ík!OOié
sorozhatnók
(sz)

s. SíÁM

l:IUDAlíEST, 1941. MÍRCIUS 16

egy:én~ént minden -tU.::.:

Telefon: 422-140.
Hivatalos ó1ák: d u 4--6~-ig„

Felelős :!W-Ikesztő:
HARANGI SÁNDOR
Te!eton: 344-Sll

FelelÖ& kiadó:

SOMOGYI SANDOR
Telefon: 13&-846

Szerkesm-ik:
MÁRI{US DEZSö
Tele.fon: 422-140.

SZÉKELY JENö
Telefon: lóZ-856.

Laptullajdon0<1:
a III. M. Sz. Szakszervezet Gyógyszerész SllakuulA!ya..
H*'-'fma= Jó....,t n,omdája, VII., Kesk>cs,[.11tca 6.

M'elyről lQ[Jenila szólott nekte~
Más 1/1..ép e nép, ez csak: a Nep, ?
A föllcelt Nép. S ugy.e tremegtelc.

Dobban a Föld s piros virág_os, .'„
Nagy kedvvel YJ, Napa~ köszon~iulc.
'l!Js láng-folyó; szent láng-folyo
M itufon utca, ha mi elöntjük.

Ez az ország a mi országun~,.
Itt most már a mi kezünk epit,
Tobzódtatok, tobzódtat,o~,

Ui hadsereg a Hadak Vt.ián,

T<' es' dal ma riongva vág szét
M.
Városfa/.JJ,k közt, falvan, imsz n„
Itt van a nép, ·megjött~ N~
Vihar irammal, Hadak 'Utian.

Ui legenda, uj harcos ének:
Ez a Jövő, 'a kész Jövő
s· pi-rkadása a magyar Égnek.

Éppen elég volt ezer emg.
aW

Ttt jOO.n a 'l"l}ép, trónt ülni fog most

Ezer évig férge a i"/ögnek,
]tél a nép, ítélni fog
s ezersze:r }aj a lbünösiiknek.

ADY ENDRE
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Hozzászólás a 1udományos továbbképzéshez
máskor pedig, lha hosszas és költsége.<;;: fáradozás_ ut~:Felhivástokra1 pielyben a gyakorló ,gyógyszerésZt - n1uukánkat siker koronázza, legtöbbször kisül, hogy_-.~
kívánjátok me,gszólaltatni, hog) ő maga mondja el, hol
puskaport fedeztül\: fel, inert pI'oblÉ-mánkat 10--20:. évJ
! miben rekedt :n1eg és mira- Ienne szükség·e az akadá\:·el lczeiőtt máx megoldottá~ csak épp_en nú neüi. -tud.;~
tw1lc róla ·"
lyok leküzdésél'e, wglllékelten néhány sorban vázoÍni
próbáltam hogy ja vidéki gyógyszer~z miben rekedt
Igy 't'ln1egy az µmbernek a kedve a buvár-kodás-tOf
n1eg és mire lenne szüksége„ Szerin~em: könyvre,
n1ert könyvek hijján valóságggal elölről kell elvé~:
könyvre és !könyvre, nomeg t-ermészetesen 'magas nivó..
mindazt, anlit mások, megfelelőbb körülmények közÖt\:'·
ju -szaklapr a, szakirodalon1ra
kellő tá1npontok birtokában „magasabbról startolys/i;·
Az elmult korszak ,,„szaklapjai'~ netn sokat tettek
.sokkal kevesebb fáradsággal és sokkal I'ÖVidebb--'i
é1tünk.. A Gyógysze1észtudon1ányi Társaság Értesitőjét
alatt) már elvégeztek.
-. -~/:.·.
kivéve, magunkra voltunk hagyatva„. 20--·25 éV\'e} éz ..
.. Eg_ész~n máské;nt n1enne minden, ha n1egfelelö sJ~~:
ei'Ött ldkei:ültiink az egyetem padjai közül és tudás
konyvtar allana rendelkezésünlu·e, ha áliandórui é~
dolg~ban ma is kb„ ott ltai-tunk, amit annak idején jól-·
süliténk szaklapjaink és szakfolyóirataink révCii
r·osszul megtanultunk, hacsak imitt--anwtt véletlenül
utó~bi i~ők, ~~don1f.nyos kutat~s~iról és eredménye~
nem tagadt valami ránk
ha ,betelnnt.íaunk aenne a legn1vosabb külföldi szaki~/:
A LEVÉL:

Eln1azadottságu;nkat és fogyatékos tudásunkat ak.
kor érezzük leginkább, anúkol' egy-egy tudományoF
cildi kerül a kezünkbe és \l•átjuk az ürt, ami a rég ta.
nultak, .__ kissé már el is felejtettek ·- és a :tudornloy
mai helyzete közt tátong. Sokszo1" bé' sem tudjuk töl.
teni ezt az ür t, !félre kell tenni a közle1nényt azzal,
hogy ez nekünk n1agas.

De gyarló tudásunkkal gJakran 1negrekedünk ~
niindennapf :gyakorlati életben is, látszólag egészen egy_
szezü dolgokban is 1és megfelelő szakllönfvek hijján sö.
tétben tapogatunk, próbálgatásokra időt, anyagot1 mun_
ká1 áldozunk, g)-akran elliedvetlenitö sikertelenséggel,

Két perc: Moszkvában
A Mlmpa pirosat j elzeU; a teherautó. féke1

zett iés meg·állt. Négyen idaztunk. A többi három botosban és szőr csizmában, a tél ari3ztok
ratái. Ezek nem fáztak. A !kocsi farában nagy
halomban lvitorlavásznak. At»VMztarn a puha
kupacon és kinéztem a kasból Széles 'kerek téren állt a gép, az uttest JR.ges, fhófoUoktól tarkázott l4.z autói' sorfala előtt pitos villamosok
keringtek, a zsufolt perórwkról !.,'ibuggyant a
nép s a lépcsőkön lógott, egy-egy talpalattnyi
helyen vetve, meg a lábát, iAz ütközőn is utaztak.; az egyiken egy tizéves kölyök ült s uri kényelemben ujságot olvasott„
Ez az ör:eig M oszkvka volt, a , Moszkva recsaja", a folyóparti rész.. '(Rozzant, rogyadozó:
faháJzak, arnelyek sötétszürkére pácolódtak a
tetők gerince fűStös, mintha a napóleoni tÍizvész üszkeit őriznék De itt-ott, a faházak között, k!er:iel~ei}ik egy uj épiWet, egy bérház,
egy rnin1.8zterium, szerkesztőség vagy mozi
négy vagy hét 4vagy tíz emeletes. Terméskő M'..
zak, sulyosak, sőt nehézkR,sek. N ern vésővel, dé
szekercével faragták köveiket.: ormótlanok
mint a /jéghegyek, s az utas ugy érzi, hogy ~
hasonlat találó. A szem ,csak a csucsokat látja;·
a többi., az alap, az igaz <SUly, alul van, a föld
alatt. Legfeljebb tizedrész W.tszik, mint a iég··
Mgyeknél.
.
\
.
A tér ka:réja ki5?öskörül csupa bolt Egy
hentés, 'fef!'JJ szűcs Pékség, itjsá.goBbódé, halke-

pokba és tudományos folyóiratokba is és ha inunkállk~Y,
ban rerndelkez.é.sünkre állanának az egyetemek és -ltudét:::tnányos Vagy kisérleti intézetek szakkönyvei.
Mindez elér·hetetlen álomnak Játszik n1a. a vidéki/
gyógyszerész részére„ Mellékelt sol'okban n1égis megkLséreltem e probléma n1egoldásának ilehetsé.ges Vbltár8,
rámutatni.. Amennyiben soraimat közlésre érdem12SD.elé.
találjátolt, a cél érdekében hálás Giöszönettel venném. -

A CIKK:

A „Gyógyszerész" tudományos cikke1t '
gyakorlwti kö,zlemény;.oit kétségkivül örörnmJ
látja minden gyógyszerész.
·
reskdés.. Egy csemegés, „Gasztronóm" f;Jirat>";
tal s egy szabómühely, ooonbetük ialatt. Az rvoo::
kiirva rá, hogy „Atelier". A pék előtt ~orbaállf'
nak vagy tizm. M eltette egy kopott árudJL,
melynek nincs Völirata s a kirakatban se Utszi!O
semmi. Bévül, üres polcok alatt egy álmos öreg?
asszony. 'lla ez a bolt egy YM1á)ra;i-regénybe,n sze•
repelne, biztosra venném, hogy !ev'egőt árulnak
benne. Mindeviféle levegőt, jót is, rosszat 1,s;'
Tiszta alpesi levegőt, uyermekek részére, akik•
nek gyenge, a tüdejük. Ritka levegőt az aszt.
másoknak, sürüt az inyence/cnek, langyos lés il;
latos !evegőt a Krímből vagy a Kaukázusból.·
az énekesek és a ~bányászok részére és csali;
jeoyre „ . .. De a bolt itt pJl Moszkvában és nen'I
lehet tudni, mit •:írulnak benoo.
·
Azt se tudom, minek hivják ezt a teret.
Oda se találmék ujra soha; de me.gnéztem nut'.;
gamnak apróra, nagyon pontosan. Elhatároz~:
tam, hogy egyszer majd otthon megirom, :inB
lyen volt ez a tér; megirom hiven és r'észlef,e
sm, lőszintén és egyszerüen, mint egy kutatú
Mwrirom, hogy 17 fok volt a fagypont al.att
szürke, ólmos ég; rengeteg ember, renget
teherat6 és rengeteg fürge, rohanó gyer
Nem olyan pompás, mint a Kreml, nem olya
egységes és ·zá~t, mint egy gyár. Nincs '(raft.
semrni különös, semmi jellemző. Egy tér a f·
lyóparti 'M oszkvábóZ; se. nem szép, se tnem
Mert ami öreg rajta, az már nem szép, 'és l:li .
rajta uj, rnég oom az. J)e vnégis rneg kell i. ,
mwt ez a kerek
olyan mint Mo8%klia, ol:.

*

evalamennyien ta!ál:kozmlk,

ha vannak is olya··
.akik a 1ap pol1iiiikai üányával nincsenek
.százszáza!Jékig megelég<ldrve. A „Gyógyszerész"
' pddigi tudományos cikkeivel is fügien nagy swl··
gá,latot tett a gyógysztTészetnek, tovwbbi prog.
·ramja pedig, ha a sczép tervek megvalósulnak,
(ebben ped~g az edilig1ek alapján nem ké~óill~e
dünk ! ) , olyan lapot adnak a magyar gyógysze·
.· rész k<JZébe, anülyen "1;Elffic<S'1k belföldli lapunk
n~m volt eddig, dp vifülgiviswnylatban is a 1eg.
: jdbb szaklapok közé emelii a „Gyógyszerfuzt'',.
':Maga az a l;ény, hogy a „Gy~S2'erész" haj<ia.ndó leközölni a továbbképző tanfolyamok
egé!iz előadási ooyagá1t a vidék elhagyatott• és
e]maradotit, de tudnii• és haladni akaró gyógySfl~észeíire korszakalkotó fontosságu
Ugyoois
"-'-·.amint ezt „A Gyógyszienész" szerkes2'tői
filen hely.esen fogták fel a pesti, sőt debr eceni, szegi '<li, péesi stb. r!nvábbképző tanfolyamokon Csak azok a jolbbsmsban élő vidJéki
gyógysze1"és:zek vehetnek részt, akiknek módjukiban áll hosszrubb időn át valamely várnsbwn
:tartózkodni és emellett még valaJdt patikájuktiali fizetni.. Ezt sajcnos, igen-igen sok gyógy~rész nem birja éS igy kénytelen távolmara.dJ\i a továbbképző tamfölyamoktól. Ezek szá,má,.
:. ra a továbbképzés •egcyetlen utja a könyv és
. ·szaklap Sllaklapot illetőleg „A Gyógyszerész"·
dől vMunk tehát ig,en sakat.. Az edd~g·i prog-·
rlllffimon tul a következőkben ,gondolnám még•
a•.programm kibővítését:
1) Tudományos rész: adjon „A Gyógysze.

rnz" beszámolót az utóbbi $.--4 ev tudomá.
nyos vonatkozásu kut&tásafról és eredményei·
ről, ugy bel, mint külföldi ·viszonylatban, minden egyes ese,tben megnevezve a forrásmunkát,
hogy ha vala.ki bővebben ·szeretne valami irá;ut
tájélrozódrni, erre támpontjai legyenek. Első,
sorban gyógys2lérészi vonatkozásu kutatások
érdekelrnek beimünket, de térdekel minden, ami
a gyógyszerész munkakörtével báa.mikép iis ösz.:
szefügg, tehát kémiai, pha:rmakológiai, stb„ vo·
natkozásokorn kivül pl. növányvédelmi, talajvizsgálati, .taiajjavit.fai, bakterológiai, pathológiai, mikrobiológiai ikutatások, vizsgálati
módsziorek, emberi, állati, növényi parazitológiai kutatások és védekező mód:swrek, kozmie·
tik a ugy elméleti, miaJJt gyakorlati teki1JJtetben,
anaJlysis, .érték és tartalommeghatá:r ozások és
mérési módszerek ·stb.. stb. Mindezeket röviden,
kivonatosan, mer,t his2l.en valamennyinek pontos ismertetésiére kötetek keUenénclt.
2. Gyakorlati rész: szllntén elsősorban
gyógyszenészi vonatkozásban, ismertetendök az
uj.abb gyqgyszertári készítmények, gaJeniku.
mok, ,,Jj á,r ások, eserbleges gépek készülékek,
eszközök, uj abb anyagok felliasznMása eddig is
ismert vagy ujabban bevez•ebett készítmények
előáfütásánál, prnktiilnra tanácsok, u. n. „mestmfug:á1sok", tabllettázás, ldragiirozás, granulálás„ ampulllfuzás, srberlwálás ujabb eljárásai,
stb. EZl"n kivül a gyógy•szerész munkakörével
összhangba hozható ipari, kozmetikai, növény..
védelmi, parazitológiai ké.szitmények gyakorla·

·mint laz '.e([Jész orsiá.g; öreg és uj is, haldoldó

dalják az ágy ahl, ma,skarát özternek és egy·
mást rémisztgetik.
Most utólag, \örülök, hogy megkérdeztem
a milicí.sM!t, mit is árulnak abban az üres boltban. Nem levegőt és nem nyomorusá.got árultak benne, hanerm szinházjégyeket.. És azért
volt olyan üres, mert nem ''rvolt „áru". nem volt
jegy. Két hétre előre nincs hely a szinházakban. AzMn zöldbe, jordult a \lárnpa, turázott a
motor és megindult a kocm, a vitorlavásznak
kal és a négy IJiadifogollyal.
- !
Ez csak egy kép, egy pillanatkép, s ilyen
van szá.z, !van .ezer. \Most, hogy rendiezem őket,
már tltdom, mi:hez keadiek velük. Innen, a Duna /elöl né.zve, egés:ren imás a wzinük„ Szenvedélyek csaprw.k föl körülöttük, a levegőben lő
porfűSt száll, mindem téglríJnak e!őiele !van, a
vasváz, tart6s!ö8rkezet, de eauuttal erőd í.s.
Ezért olyan elfogultan büszkék ':ők, akik ott
építenek; érzik, hogy mihelyt egy falat huztak,
e.gy elvet is igazoltak vele !S ezért olyan tamás·
kodva elfogultak azok, akiknek ez fáj. Eszembe.
jut az a zömök szinházépület s ~nár ma.ga:m
se tudom, szép-e vagy csunya, hiszen az egyiket ugya:nolYan e.rövel vonzza, mint amilyen
erővel taszítja a másikat. Egy belki ostromban
élünk, minden épület állás és erődítmény. Uj
normákat kell hogy keressünk, a szépség nem;
mérték többé és nem mérték többé a Parthe-

:

nok~

.. bl. megszülető, zavaros 'és mégis kristályokba

tömörülő. Egy tér, M oszkvá.ban.
; :. lgyékezbem minden részletet rögzíteni s
llWlegepn lett tőle. Az élet mindig csak perceket
.ud; ezekbe sürit mindent az emlékezés,, Egy
percet Párizsban, az Odeon··tér:e,n, napszállta·kor, egy másikat, a windsori ·!ll-tcá.kon, lassu
· f!8őben; mikor a.z esőkabátról lustán csöppen le
a t>iz. A'z élet iJ!erce.ket 'ad · s mi, kr6nikások,
.Csak ezekről a percekről tudunk hirt adni, mert
ezekben feje;ződnek ki az 'évek. A jiá'rdán, a ko, CBi mellett egy fiérfi állt, cigarettát csavart és
mélyre szívta le a \fűStöt, lboldogan.. Aztán ki'fltjta, fölfelé, egy épülő .ház állványai közé; a
..fllst fölfelé szállt !és ibeleveszett a vastra:verzek
közé. Ekkor határozútm el, hogy mindezt egy.,
.ezer megírom. Mert ezt kell imegirni, ezt és
eemmi mást..
·
! : :De 'most, 'hogy irO'm, meghökkenek és- meg~k. Kik olmassák ezt, milyen hittel, s milyen
:lékkkel? Kérdezősködöm, firtatom az emberek
,l!é,leményét s Uitoni, hogy minden mondatunk
.előtt a történelem silbakol, talpig vasban Ugy
, . , mégsem lehet ugy, ahogy szerettem <vol„
·!1<!; hiv'fin \és egy szerüen, Livinstone vagy
~mundsen módján Az ir ói :objektivitás hitelét
PC!!ztette s én nem hoztam 'IYWogam:mal se zász' ~e ásványokat, se \érceket„ Nincsen semmi
yitékom, - s ki hisz nékem itt, ahol a leg ..
ben még lön=!}Ukban sem hisZll!ek? A va. ura nem kiVáncsi senki. A 'l!fl,lQságot b111'UU·

non.
öRKt!NY 'lSTVAN

13:2
ti készilf:é.se a Jegujabb eredmények alaJpján.
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GYóGYSZERJl:SZ

.l GYóGY .
jesen felesl1eges. Ha fent akarjuk tartani •
gunkat, haladnunk kell a korral, t~biJJ/Í5
munkarnódsurrekben épp ugy, · mint készi •
nyeink korszerüségében, mert .csak igy l.ek
tünk versenyképesek a gyógyszerészi ipar~
Végezetül még csak annyit kivánokmi:
gyezni, hogy ha az imént felvázolt prd•g·rrurll[
bővités talán tulmegy egy gyógyszerészi
lap keretein és inkább a Gyógyszer-észtiido'
nyi Társaság remélliE1t&~ rovfüdesen m •'
duló Él1flesitőjének tárgykörehez tartozik;
erről az a véleiményem, hogy egylSlőre,
GyógyszerésztudCJmányi .Társaság Értesi
'P.181ln jelenhet meg, a Gyógy·szeresz velreiti
e.zt a szerepet is, amikor :pedig !l1J:1gint m
lenhét az Értesiitő, akkor munkamegósztá
az Ér tesitő közölje a szigaruan tudományos v
natkozásu dolgokat, a Gyógj)'szerérsz p ··
azoknak gyakorlati alka!Lmazását..

Anii a szakőnyvebet illeti., saj'llos magyar
llY<3lvü szakirodalmunk igen kevés és az is rész..
ben 1daivult E téren rnndkivül .sok a pótolnL
való. Sajnos magyar nyelvü szRkkönyvek kJ.
adása az eladható igen khi példánysflám miatt
igen nehezen megy, .Mégis mindenképen elő
S)eil segitmi, hogy minél tilbb szakkönyv jelen..
hressen meg magyar ny;elven, elsősorban magyar szerzők munkái, de sok esetben szüksé~
lenne idegen szerzők jó fonl!itálS'air a. E<V'éghől
ugy gondolom, hogy a ki.adásra kerülő könyvre
előre megr·,endeléseket kell felme,nni az érdekelt
körökben, hogy legalább a minim,j)is példányszám biztositva le,qyen.
H ozzó.fér hetővé kell te,nni a vidéki gyógy·
szerészek részére a legutóbbi .8-10 évben m,eg.
ielent doktori disserfociókat és uj dissertációk.
ból minden gyógyse!jertárnaJc küuteni lloell egyegy p'éldányt, megfelelő önköltségi ár megtéritése eUenében,
CSEJTEI KAROL'Y; '
Haidúnánás.
Ugyancsak lJJhetővé kell ltenni, hagy külföldi szaklapokban ~megjelent olyan cikkeket,
rmely·ek valamely gyógyszerészt köze,lebbről ér..
dekelnek, pontos 1násolatban, !esetleg fordításban megkaphasson az illető gyógyszerész. En„
ne,k a munkának elvégzésére elsősorban a itnun„
- Telefonbeszélgetés kanélküli gyógysze'f'észek lés az egyetemi hallgatók jöhetnének számba, akik igy '11émi mel„
l~ems~thez is juthatnának Ugyanigy lehet
Már éppen nekikészülődtemi, 'hogy megl'
séges lenne, hogy pl. egy ki1Sérlete,ző vagy ku- jam azt a bizonyos cikket, melybren végre lme
tató munkát végző vidéki gyÓ!g\)'sz,e1rész hozzá- mondom, vagy amint mondxLni szokták.:· les
juthasson az egy;e,temi könyvtá.rakban, a kémia~ gezem a magam különv-é?eményét,, Már a ci
vagy gyógyszerészeti intéz1et köny;vtárá:ban ta· ifi leírtam.: 1876-1947-ig Ugy 'képt.e#em, ho
lálható könyvek őt érdeklő részének szövegé.. valami egészen komoly vallomás lesz b'előle. H,.
hez, eredeti, vagy fördito!tt állapotban
ugy tetszik.: /4.ki állásfoglalás. Vagy IJia igy.jol>;'
A „GyógyszJeré:sz", hasonlato.s!lm. 1lapsz:em. ban tetszik a· közösség lázadása az egyéni liit,•
léjéhoz, tartson állandó könyvisrnertetést is kapásokkal szemben
,
, ·•.
. rokonvonatkozásu·' : Mióta az eszeme,t tudom, rnintfdg a tol$ ··.• \
ugy gyogyszeresl'J1,
mmt
könyvekről, Kivánatos lenne p., a jélenleg be-- a legiobb ba'l'át01n ÉvtizedJek alatt annyira ös~ •
szerezhető összes magyar nyelva szakkönyvth1 szeszoktunk, hogy ugy iérzem., ez a tolt szembe,,
kivonatos isme,rtetése, besz·enési árlának közlé· f-0rdulna velem, ha 'egyeítlen soromban megaf.
·se. Talán módot lehetne efteni G!r'ra is, hogy a kuvást nem venne észre. Most mégi$ sokáigii/Jteifi.
szakkönyveket a kisebb vidéki patikák rövid a leirt cim előtt. Mi történt? Mi állít meg? Mi~
időre kölcsön kwphassák. Amint vannak irodal- nem merek kimondani abból, arrm't előre W.htitif..,
mi kölcsönkönyvtáralc, melyek niég vidékre is roztam . Felelősség? Igen, ez az. Nem· twldltí
adnak könyveke,t kölcsön, niiért ne !ehetne eg 11 hányan állnak linögöUMm ebben a közösSé .
gyógyszerészi szak-kölcsönkönyvwrat létesité.. harcban . . .
·
ni, ha ll!zzel a vidéki gyó,gy;szeJésiék tudomár
De hiszen !éppen mől volt sz6 ..• 'Cs effnyes önképzését lehetővé tehetjük? Ez annál kor gyötrel!mes töprengMembe hirtelen bete..
inkább is indokolt lenne, mi~rt bizony imeg1int cseng a telefon.
csak igen kevés patikának van mód.iában Bzak·- Halló,. Igen, én vagyok
könyvet venni és a :sz.akkömyvbár csak •távoli
·Mit 'Szólsz a iogkiirásokhoz?
áibrándj a ma;r ad annak a vidék~ gyógysZierész.
Tudok róla..
.. .
nek, aki nem lrelye21kedik arra az. álláspontra,
··De.
arr
óZ
bizonyára
nem twU!z, ho~J
hogy: „ugyan kérem, éppen amnyit fi1énlek már most futnak a kérvények, A minisztériu1Tf,
egy skatulya tetüzsiré1,-t, ha ismerem a higany„ alig
győzi !elhessegetni a korai jelentke:iJMt
tartalmának ]eguj abb mérési módszereit, miffl::. Szakszervezetünkben csak most tárgyalunk, . .~;
Ina nem ismlerem !" Kéiteégbelj:111, hogy sok ily- t.ázunk a pontoziási le/1.etőségekrő~ • , •
. ·
módon gondolkodó gyógy;szerész van, akit elkeÉs
az
l?vatosak,
a
törtetők nem bírj, _
seritett a pálya kommercializálódása és most kivárni a kataszter lfeM,Zlit&iát Jgy akarwili io,.J
hátat fordit minden tudományos kérdésnek. vitani a saját pontozási arányszámukon. tJs td,
Pedig, hogy épj:j''ll ez, éppen tudományos flel- ezen csodálkozol?
i · ~<
készültségünk hátramaradotitsága v<Ylt igen
·-· Fel vagyok háborodva.
.
··
nagy mértékben befolyásaa! a pálya kommer„
·Alljunk
meg
egy
triilkinat~·a. Enffotit.
cializálódására, arra most külön rámutatni tel- ez háborít fel. iEz az egyéni jogadomán110

vóit• •

m@z;etes kilenfi,ése, 1876 óta láttunk ennél
"mb. csadókat. Míért legyen az _ember emelttebb, mint a ~örvény maga?. ; , ,
. ·- A törvényt is emberek csinálták
,
, _ De 11em mi. Ezenfelül az 1'8~6-as gyogy·
· észi törvényt nem ugy gondoltak el es ibo;tották ki ahogyan azt évtizedek alatt mea: . 'rbálták éS meghamisitották.
.11J' ~·Eszerint tehá.t az 1876-os törvény szo.
iiiiz;sabb volt a main:&. • . .c.c- S o k k a l s z o e i á l i s a b b, Gon„
':·: UJ, csak el: liány ro'ham indult a tör-vény szo." is szándéka ellen , , • • . , . „ , .•
e,• __ Országos, tulaJdonosi penzu.1/'!"~fos8el:
,;_.-. __ Csak ezek az országos gyu1tesek bizto„
'f.;,~tták 1iz idönkinti rohamok siloe:rét„ .·
_ Sajnos, ezt nem, lei],et "'ftagadni;•·· ·- Csak nmgunkat amitanank, ha letagad„
'fi6,iik És mo&t itt lá~un,k, ,két évvel a felszaba•
i-iliilás. utáln, 1947 marcius~b?-n, :~za~sze;vezetbe
.•wmJJrülw„ a népi diemokracia küzdoteren . . .
· _ É•. semmit sem értünk el.
;·
- Még azt sem mondhatjuk, hogy az 187~·
;~8 törvény iszerint hirdetnek vagy kétszáz pati.
•:diő.ra n1f11vános pályázatot.
·•: -·Mit tehetünk elleM?
.
,
__ HisZljn az rend11én való, hogy most olya·
· nok jutnak patikához, ialr,ik évtiz.edeken keresz·
tül csak '/frlődtek„ Eszükbe se JUthatott, hogy
: jJatikát kérienek. .
.
.
' . · · _ De azért, amig lehe,tett, vettek ezek is .
·- Már akinek volt pénre. \Akinek vagyona
'~olt.
.
.
k
·1h t "1
•. · ·--· No ae ~nost már enne , reme e o eg,
•''ifége." U gy értem.: a cser•eber'éknek.
. .•
,. ' :__ Ennek a tilalomnak egyeW1·e semmifele
fi>palapja \nincsen. Csak annyi bizonyos, "'°.gy ,a
fogo·kat kiadják lés niár most akkora a nyilt es
'titkos tiibekedés ,.
'
:.- -· Ezen. nem cs0<Mlkozo1n . , .
.
.
.. ·.· __Ji;gyénilen lén sem. ?olo.nfl: 1'm~er, a~i
·item.· uszik az árral, ,_ka ugyis viszi az ar. Jog. : 'Itat psztogatnak, tehát. o.da-?1lnak. És ynég JÓ,
":1i.0 gy a régi rendszer kitaszi~ott. rnegbelyegzett
'pátikáf/'1J,slegényei is szóhoz 3ut:hatnak~ U.g<yan
<);i trlgyelhett ezektől 8i nagyobb kare;I lrenye,:fetf
' ' ·'· ·- Hát akkor niíics sernmi hiba.
,_A hiba nagyobb, mint '{}Ondolod. Félek:
;'akkora hogy elnyel 'bennünket .mindörökre.
l · -·'Nem tulzó.s ez?
ú
-·- [téld meg magad. M:e_qalakult a 'huszo.n.
l fcét tagu katasztetri pontozó 'bizot_tsá!f,,. Awrt
J .vamiak iliyen sokan, :hogy sokan vaUal?ak a. fe··
• oolősségef a nagyfelentőségü -,n,unkq igazsagos
l el.végzéséért.
,,._
-~ Ez helyes i.s„
; · ' ·--Eddig igen De azt mJár kevésbbé fogod
{ helyeselni, 'hogy a ponto'f15k (eie 'föl?tt észrevét'. tetiill elfut az idő. Annyira belemerülnek a pon. toz&ba, hogy megfeledkezn!:k lr6la • • • .
\.
_ Ugyan mir'ó'l?
.
„
·
·- Arról hogy 1947-et irunk. 'Jl]gyszeruen
belefelejtkezik a pontozásba, az ösztör:ös vé„
delcezésbe 'és közben nem gondolnak ra, hogy

Megbizllató szlllilcul!or készitmény a

DEITROSE

„Krystosil" iniekci6

Kapnaló
5, lll, 20 és 40°/o-os oldalban
1, 5, IO és 511 ampullás
cs1111111g u1ás11a11.

Krystosil : PH. H. IV. eldiiratínak

meglelelö Dexlrose puriss llryst.
sec. Szilágyi.
Készm és larualomba hozza:

.............................,................„ .........
1876--19.47·ig egyésrnás azért mégis csak tl:Jr ..
tént a világon
.
- Szerinted tehát mí a teendő?
·-- M egmondoni A szakszervezet ,gond<Mkodjék a ' saját szociális jogfoly~'!l!ssá~áró~
Bástyázza köriil magát olyan szociali.s vivmn ..
nyokkal, harcoljon ki olyan ,jogokat, amelyeknek birtokmban . , .
- Hefs,;en a szaks~ervezet ..
·-- Nagyon kérlek, ne szakíts [.élbe. Foly.
tatom, A szakszervezet eredményesen 'küzdhet
ezzel a megnövekedett és 'kielégített tula.jdonoat
táborral.
- Hát te ettől fé!sz?
_Bevallom: nagyon. Gondold csak meg,
hogy a szakszervezet jelenlegi ~ez~t'!i is pá.Zyá7·
nak jogokra És egyesek vaZoszinuleg nem '8
hiába.
- Azért ők 1tovább is har coUwtnak a dol·
gozó gyógyszerészek ügyéér.t.
• ,
__ Jsmerem ezt az elmeletet . Ér-;-ttsegi utqn
is azt mondja a diák: tamír ur kerem, tessek
megengedni, hogy ezután is el.iöhessek a tan:ár
1
w·hoz • . .
- Aztán mégsem mennek el
_ Lehet, hogy egyszer még elmen"!'!k,, a.~
másodszor már nem.. Elviszi ő loet a sa1at el'e.
tUk , . . Er7 öl tehát ne 1fi beszéljünk M é(J: lhlf
ők akarnák is, a szakszervezet nem twl nii~
kezilieni velük
_ tJs ha másként adnák ki a ,iogokat?
- Akkor természetesen máskép ala~

,m~mien

M_ert, ugY'_e,. a;t te. V3 elisme{l'ed, hogy
mi;>el a gyogyszertári JOgositvány az állam tula,Jdona, a.z volna a le(Jegyszerübb ha az állam
maga élne a jogává!,- sőt jogaival.' 1
.--: lga::M van. A' földb•irtok oom volt álr
lami io,qositvány ..•
, 1 Ugy van. Szigoruan magántUlafdon volt
es a.z álla,m mégis hozzá me,1't nyulni.
- De azóta. észbe kaptak a többi 'érdekeltek és körül.sáncolták magukat a magántula,idon
szent és sérthetetlneiégével .
.--- Éppen <ezért keU nekünk is védekeznünk
. Amig ebb.en a társadalomban élünk, az embe:
rek elmennek és <elmerülnek.
··:- Aztán <egyszer csak itt iJs ___ ott is fel.
bukkan vaZaki a másik oldalon.
, --· 'A~ik ellen mir védeke;onünk kell. ts ink;f bb addig ha.rcoijnnk ellenük, míg ők is Te·
lunk 'vannak..
- Ennyire_ bizonyos .vagy benne, hogy ők,,
szemb<e ker·ülnek velünk?
. - Előbb-utóbb elkerülhetetlenül. Ne /ele3tsd e!, hogy e;z az osztályharc Amíg lesz <e,qy
7ogtula7donos-reteg és lesznek munkavállalók
addi,q ez a har·c egyetlen pillanatig sem 3züne~
telhe,t,
• .~ Es ha a kollektiv-jogO(<jii:vány lép1M

eletbe?

-- Twio"'!, hogy akkor j>árok pontosan· a
szakszeroozeti uton, ha •azt mondom.~ akkor va·
r·ázsütésre mina.en remibe .iön. D,., ~t nem igaz.
Akkoi:. sem jön rendbe.
-- Hát akkor • „ . ?
- lifeg kell adni a ;logolt 11na, hogy egy.
egy patikára közösen több személy I• 'pályázhasson és ki iehessen adni il11en többszemélyes
joy.-o~itvá:!'vt ,iB 'Az ilyen,patilorik, mint víiágitd
pelda~ allna,n;ik a ma,qangy6gyszertdrak 'előtt.
Lega!abb <ennyi,t mentsünk 'ki a közösség 8zám<f,,
rrr a ,~iilluedő ha.i'6ról.
!
, • --::- Erre· azt monqfák, 'hogy ig'en. 1ia az Mszag os•zes nagy gyoayszertá,rai lkollektí.'IJ.dobra kM·ülh",tnének . ·
--- Hangsulyozom: 'W-ülönvéletnényt jelentek
be . M rfo 'csak nem i• szerkesztői minőségemben
~eszé}e,k. D~ u.Q1/ k~pzekm: nti'.re 'l'átférnének (14
altal1Lnosan kollektiv \adományoz&wa miár az
'állarnositás feltételei 1is mJegtererntöd~eT.l„ Vagy

eset!ea a. közsér;_e.~ité~é •Ami '!nyegében az
komoly es__ l'lz_oc;~Zis lép~s az államositá!s]elé.
- K~szonqm, ebbol neni kérek Nem ,.:.
rok sem lá,llami, sem fővárosi tisztviselő la
- L0h~t, hogy egysz<er még ver·ek
fo[lsz _egy ilyen gy~gyszerésd állásért. .űss
kottetést vesztek igpiybe, csak hogy befus · ·
abba az állami, '/fagy községi \ay6gyswrtá\„
De most ne be$zéljünk erről !
r,..,.,
„ - . Aztron ift·oonnak az 191.9, óta
pacika3ogok. Ugyan kik kapták ezeket a fo ·.
k.at? Ugyan miféi%' érdemekért? Amig ezekg~
<embereik r:yuqodtan benn ülhetnek a patiká ·
b:zJ!• , ad;dig a mi bőrünkön \ne akarjatok k/
tivizaln'.: .áUamos_itani, vagy •k?zséue•iteni:
ért keru!J'unk rm, a .dernokriáJcw, 'harcosai 1'{>
szabb helyzetbe, anint ők vannak?/
'
- Ebben mindem tekintetben egyetér
veled; J?e. erre. cs~k egy megoldás van, a gy
!zert~r1 Jogos1tva11;yo1!' felülvizsgálata 191
1945-ig
Mmdenki t/Jizonyitsa be hogy gyó
s~wészi érderneiért, a palyán eltŐltött több · :.
~izedes 'rnunkáiáért futott-e patikarjoghoz • ~
tgen„ m~g kell erösjteni b<en?Ze, s ha. nern, ~l k
venni tole. A mozt-, a .trafik-, az ita.lméré8 ·
ge_;dély_eket i.~ f~lüJvi;sgálták. 'P'8dig azok
kozegeszségugyi intezmények is egyuttal.
- És ezt h<:{flJan lJehetne kemsztül'l!inni?:
_1
Egyszeru az egész. Az Igazságügyi·
t;Mzf.er megteremti a felülvizsgáJlat jogi :al(JtfJ
es leh~tösé,qét, a népjóléti miniszter "'edir/ ·'
rend0li
"· ·
- De akkor még több ui tuZajdonos s~
a, "zakszervezet nyakába. 1
·
• •
„: Az ujak nem olyan veszedelmesek, mi' ·
a r~giek Azok még nem tanulták 1d NniJkl
maga• 11ne,sterségét. Meg nem ment át .a, v . . ·
be El&i1tte még botorkálnak a, szakszeroozet,
a. különböző tula.idonosi érdekk.épviseleteli! ·
zö~t. A l!zivük idehuzza, de \az érdekük .oda
~Zt őket.
.
1
- - l gy lf'8luf.t me_qint elérkezMl kiin.du/4
pontodhoz: a 'l!éMkezéshez.
. .. · •·';
--- N_o de itt aztán álljunk nu")g. M.e,rt Y;ifthogyan is alakulnak az ügyek, a szakszero · ·
nek. fel kell /oé~zülni.oe· Nem engedhrd;jf;}(, kif
tani magunkat.
. e .·:
-- Meg kell esinái1ni a l{~pótlékos
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Ismét & legguontilbban és
a leg„ontosabban és csak
gy6guszer·térak részére
szállit

·-l;ézetet. Termész>etes, ho,gy ez áldozatok nél·
;. , nem megy. lKi loell tárulnfa a szakma szivé.
ek és zsebének.
__ Persze me,qint \bennünket, rnunka'llállaM-sarcolnak meg. Hiszen a tulajdonos bizto' ül a ny<eregben. Gyi,ijt és szorgos niéh imád• a gondoskodik a családjáról· Neki neni kell
· k01'Pótlék, se 'nyugdiiintéze.t, se együtt mind
:!! kettő.

"

1

,,CITO''
ké&~tinéh~k

k6.eüt

k~ce&tta.flUt ka~a.éék.

iwiwü és. fl'én.et&.i:i ~a.~s&a.1t-:

_Ma fniég nern JceM. Igazad van . N<em ér·

,,deke· Csinhlják r;ieg a .8,.zakma napszámosai? •

e: • -- De

ha kimondiak, hogy a gyógyszertaátruházhatatfanok . , Hogy nincsenek reálgu-patikák . . .
·
. - Kimomiják? :
·-· I!:s .ezt még kérdezed? Ki kell, hogy
~ndjátok; Most 'még itt vagytok a sza,kszer·
?vezetben·• Veritek az asztalt szociáiis felháboro:X@tistokban.
•:
.- Kérle,k, ez csak termész>etes. De a jog.
'.:~dontányozás előfeltételeinek megteremtére je.
·:1enlr:g a lgsürgősebb„
· · - Nem az a rtegsürgősebb . Addig nem sza..bad kiírni és kiadni " ;Jogokat, mig le nem rak; ;u,tok a szociális 'alapot . Ha 1947-ben nem ez a
'!Jege'J,ső, tminden egyéni. é1 deket m<e.Q~~őző szük•fégsierüség, akkor szet 'kell kerge~ni r;-z~ka~ ~z
embereket, akik a szakszerv<ezet \ügyeit rntezik.
11
~s azt hiszed, "1,ogy a jelenlegi tulaido·
:nosok ..• ?
1
..-: ·.· " --- Rohannak a.z '5.ldozataikkal, ha ltudjáfa,
.·:Mgy ők sem he1tediziglen örökéletüek Ha, a
';pyógyszer•tárat nem lehet átruházni és hatvan·
ötéves koron tul senki sem lehe,t tulajdonos,
;V(LYY munkavállaló, ak~or mafd \jönnek ~ s_e;
·;.yitenek. A'hogy mondani szoldilk: a 'a.iat iol
)felfogott 'éra!Yik.ükben .
~;:,:.
--~[gy azután az orsrogban legalább száz
>, :uj patil'cá,t fel !ehet mé.CJ allitani. 'Miután !mór
.elmult a veszély.
1
·
_„ Megint csak azt kérdem: érdeküke ez
a jelenlegi ~nunkavállal-Oknak?
.
·; .~Hát hogyne volna érdekük„ Most én hi: vatkozom arra a bizonyos >nagyobb karéj We·rwérre.
'
· - Olyan 'bizonyos vagy b:eoine, hogy \a,z
•meglesz? Van fogalmail róla: Imit jel.ent nw1
.. egy gyógyszertár berendeiése.•. fels~ere'.é~e, és
;:llllátása igyógyszerekkel? Helyiseg, atépiws
jó be;fekte6és rnindenkinek
. .
. : _ D[ közben az uj tulajdonos belebukild
eb~e a nagysierü 'Vefektetésb.e, . Mert azt a kölcsönt vissza is kell fizetni ám.
·--- Eszerint te. ellenzed az 1ui ioaok kiirásrít„
. . ~Nem, én még ennek &em. vagyok ellene„
De elős:Wr ennek Is teremtsetek valami komoh
, és rentábilis 'gazdasági lehetőséget. Vagy
. · fn.ond.játok 'ki, hogy uj patilc.afogokra tpedig csa,k
.>vagyonilag jól megalapozott kartársak pályáz. .háfm:ak.
!
-- No ne i'f'éfálj..
- Nem tréfálok. ~n íbe:nneteket Védeleki.
'fi:n; a •zakszerv-ezet nevél>en 'Védem. a jelenlegi
.mÚnkavállÓJ6kat a biztos tönkremenéstől.
.. . ·
.:.._Ne. haragudj, ha ezt még rnegkérdezem
··,.tőled: G;s ha az a bizonyos szövetkezeti megol-

•:> -·

- Ez

Syrup. FAGIFOR
Arsofog drogée
Arsofag e„ ferro dragée
Arsofag e. femichinin&
Citargan pulv. és tab!efla
Citolax table!ia
Hiperacin dra;ée
Neurocit
Nono zsebóvszer
Robocalci1> sine et e. arsen.
Tonocardil dragée
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dás jutna előtérbe?
-· Benne vagyunk az őszinteségben iNe ke,
r1iliük meg ezt a kérdést sem. Kezdetben vala,
sőt hivatalosan még niindig 1van a kollektiv-jofJOSÍt'l!ány. Ez e.llen még a tulaidonosi lérdekeitség ·egy O"é•ze is a szövetkezeti tömörülJist vetette fel. .
1
,
--- I!:s gondolod, hogy erről niiár nem l'ehet
és nem érdemes beszélni?
- Nem arról van szó, hogy oont lehet ezt
sz<lvá fonni, hanem egyedül 'arról, hogy mióta,
előtérbe lépett. az egyéni jogadornányoros, azóta
senki s(:m beszél róla. A kollektiv-jogositvány
ellen ér·demes volt •ezt az lérvet felvonultatni· De
ugyan ki me1· és ki akar harcolni a saját egyéni
ér(i,ekei ellen?
1
- Nem tudoni, hogy igazad v·an-e.
- Erről taián maid 1ná.skor. De hidd ~!
nekem' ha a kollektiv-jogadámányozás fel'l!etése
nagyobb sikér'1'el járt volna,, alckor ma a gyógy·
szerészet V!erkei csak ugy harsognának a, szövetk&zeti eszmék .hirdetésétől. l gy nem érdemet<.
Egyszerüen ikimult, mielőtt mJegszü~ef!ett volna.
- 'JJ:z a te,rvek sorsa„ !
· 1 ~ Ez az ember sors·a Olyan /,esz azéletünk,
arnü'!l'81tt megérdlemlünk. De iál ügyeljünk:,
1947-et irnnk! I!:s 'ha egyszer nekünk szegezil.l
a nagy kérdést: mit csinálta.tok 1876-1947-ig.?
Miben, hogyan vwtátok le a tanulságot, ti, u
szakma napszámosai? .. „
Legalább a k'érdésekiet vessük fel, ha egyec
lőre adósok is maradunk ra felelettel .
SZ~KELY JENő

Az V.-ik Magyar gyógys:.r;erkinyv

.•.;szt a

lrta : Dr. Mozsonyi Sándor egyefemi ny. r. tanár
.
Az 1935-ben életbeléptetett IV.. kfi:adásu
magyar gyógysz@köny;v teljesen elfogyc•tt. De
ha nsm fogyott volna is el, akkor is ujat Jml ..
lett volna ll'.lár kiad11i, mert hi@en a gyógy~zerk?nyve~ ,tulaj~omképpen rfal'lben már megJe}ene~ük. pillanafaban elavultak, m,•llilyi!Vel inka,bb ideJet multa tehát egy több mint tiz évve] ezelőtt megjel,€1nt ilyen munka
• Egyes ~ülföldi gy:9gyszerköny;veket éven.1
k~nt. fugge:ekekkel,
add1tamentum<Jk.\al swklraik;
k1_eges~1tei;1 „ N~lunl~ ezt rfazföen aiz Országos
~o~';?esz.segugyi Intézet ama hivabalos dekla..
r,ac101, u. 1:· „hataP)zatai" pótd1ták', amely•eiket
egyes, a habor'! alatt be nem szernzihető gyógys~ereknek hazai .e::redetü anyagokkal való pótillá•~r ~· _nagyr és~be~1 az Egyetemi Gyógyszerészeti
!nt~z..!tben tortent elgorrdolás és kidolgozás
maJd ezt követő klinikai. kipróbálás utá,n java.'.
soltunk Ezeknek nagy resze ma is jó szolgálatot tesz . s tudunk nem egy olyan helyettssiW
szert, a~elyet a; klinikák s orvosaink annyim
megfel,"!lonek balaltalr és megszoktak, hogy ko•.
moly ~zr~kemb~~ek kije1entéS1e szerint akkor is
M.-sz_~aJ_m foga ak azokat, ha m:l;r 11'ihet majd
kulfo.d1 .~vedetü anyagoJrnt, drogokat kapni,
(syr. calcm phosphorici cOlmp. , s""1r 1'odi acidu·lus, stb ) .
·
,... .,

zükl~z V.. gyógys21er'könyvre tehát sürgősen

~
seg van Tulajdonikléppen még a háiborus
ez a kérdés es
• az 0 rsza,
.. •
evek a.latt •szóbakerült
~os K""
, .. •
n . . . oz,egeszsegugy1 Tanács . ki is küldött
sze1kesztő
egy
··
- bizotts•á«>ot
„
= , de ary. . . ak'· •.K!0 • 1· ~"
~v1aros
es nyugtalan allapotok között komoly eriedm.
nyes munkát végezni lehetetJ1oa1, volt '
· e·
Hogyan kellene ·tehát rmost m•egke~~n1·
teendőket?
'
'A-V [ 1'>
Minde~ek előtt egy népjó!J!éti rr:inisztertl ren
d~l;et volna .:szük,séges. atme!y egy állandó jelfüe1m~
?"' og<y;s·z~r konyv-sziE1rkeszt:ő bizottságort; k eál" ~
es ~ 8 ·"''.:n~ll!~ a sz6banlévő munkálwtok m~Mrb~~
megmd1b.saval és elvégzésével az illetéke;;
szak;mbereket s egyben kellő anyagi f1edezetet
~or;sa;_tai•i; ~"DdlelkezéSr:e, ami: a gyógyszerköny
ar·2 bal kesobh m~gtérül:rue.
v
AnnáI Is !~ább sürgős a dolo~. mert rendesen _hos•szu 1do szokott elfü!ni, lll!ll1g eg-y ilyen
nai'iy
komolv kö;ültf'kintést ~génylő munka
<;l~eszu]. .!'-- IV gyogysrnrkönyv is talán 6-8
eJVJg ~eszult.. Az V. gyógys2.ierkönywt i!lebőle!l:
e t;;iantetben rész;ben kedvezőbb, rész;ben kedvezotlfillebb hél.y;ietben vagyunk
oo"" ~edvező~!ei:,eb?
a helyzi,t azért, mert a
~.onksvges kulföld1 eredetü anyagok: drogok
'Z'~óg~szerek, szakkönvvek stb beS2j'rzoése mé '
mmd1g nem könnyü feladat.
i,
g
~zze! szemben viszont ,gy"OrSabban befüjezheto J1: sz a mu~;ka, mert a szalkembe~ek m.ír
sok mmdent elom kido!g-oztak.
·
,.· A kén;iai rész sze.rkesztésében a gyógyszo..
'eS?;· .. veg:yesz
eg-vetem1
C[}rofusszmok mu-•~·._,_ .. ,
U.Ka1
,
kOucUK az 0 rszagos Kö~éswégügyi foté ..0
·i

::s

hibát mindent)setre ki kéll küszöbölni A!
gyógyszerkönyvek általában a legnagyobb publi!Jitás menett készulnek. Nálunk is
igY kell, hogy legyen.
" · Ugy vélem, nagyon fontos volna, ha a szak-·
közvélemény máris meg~:n,ditaná e tekintethelll
&a szüksél!l21S a.kciót, foglaiLk~zna e. kérdésE~l, a
·:részleteikbe is behatolva. AUandnan folszmelll
.tarúva az üg)l'et, össe1:e kelll<ene gyüjteni és kö-·
:iiöinL a javaslatokwt, elgondolásokaif;. Ez a lap,
iii,ínely minde:n közé1,dekü k!érdiést magáévá tesz,
·'bizonnyária készséggel ad lleilyet i[yen kö·zlem"'·
iiyelmek is Sok kérdés vár megvitatásra, ei.
·'döntéSr•e,
.
.
.. . Felkérjük karitáJrsainkat, s a f.en0mJ1tett
.Jinyezőkct, közöljék mú1e!őbb javaslataikat ab·
cban az irányban, hogy milyen egyszerü és ?szszet\?itt gyógyszer,eket, vegyszereket, gale~ci;
•-inokiat, diogokiat, testápoló szere'lmt, gyo.gyac
·szati segédeszközöket, .sebészeti ki\t.i\•7J\szere!wt,
&tb gondoh:lának és, tartanának fe]vieendőknek
' Az orvostársadalom hozzászólása; is rend. lói1Yiil fontos"
•
.
·
Azt is el ikel1ene dönteni, hogy milyen
tartalmazzon a
inellékleteket, táibJ:í;za'tokat
gyógyszerkönyv.
1
· E ,tekin11~tbe,n a magam rés:oéről a farta
lom kibővitése mellett volnék, még, akkor is,
Ila az a könyv árát megdrágitaná.. Ne feledj ük
él hogy a gyógyszerikönyv a ,gJ"ógys·zerész l·eg ..
·fÓntosabb és leggyakrabban hasz.nált, mill!den. j)api segádeslZikö:o'e, „törvényikönyve", szükséges
tehák, hogy ab!ban lehetőleg mindien fontos•abb
dOlogban felvi!ágositást, utbaigaz;itást nyerhe•s~@földi

ze~ben

Schulelk professzor által lkidolg
modsz·erek - már rendelikeilésre állanak.
A p~armak?gnosia! rész is -- ugy fudj
, ":. (;yogyszensmeieb Inté?ietben telj\csen é''
ke.szult.
·
·
"
.A gal@usi készitményekre vonatlr ·
pedl(g az Egyetemi GyógyszevészHi Illltéze
folyt:;ttum;k immár •föbb mint 10 év óta ki
te;; _vi„sgali:tc~on es S'c:Jk eseúbe;n klinikai ki
ba~okon 1s al:!ment rendszeres tanulmán:f
kat..
. ,
· . A l;·gelső teendő azonban annak megál:Iapl
tas_a, hogy „mely a.ny8fgok vétessenek fel aZ "\!'.
gyogyszerkonyvbe?
· , >:
Már a IV gyógyszeriloöny;Vbe belmrűlt ~ .
egy olya'! k~:zitmény:. a~'ITyre a gyakori ·
nagyon ;1t~":.n. va1'. •s.zukseg s :imeJynek f~
t~le, e!ke~·zites1 modJa, vagy vizsgálata inkáb ·
didaktikai szempontokat szolgát 1Aaua amy '
am. sfü ) Azt hisszük, hogy 'll11ég e nagyon ti
beletreméltó 1"1vekre tekintettel se sz&baid t
s~gosan megterheli;.i, íieies!eges anyagok t 3
SBN:O:l ~ .~l{~gysz,er,~ara~at. Más kés2'itmény
pedig ido@zh •n k1derult, hagy p'ha1imakol
@emp?ntb61 •értákte]enek, teh!át ezért klel! ·.
hagym a2'okat (ferrivas készitiményiek). Ismií
más. gypgysze~·e.s készitmények i'lőáll1iltását ké
olcsobba tenm (Pl ·· a s,z:eszies készitmény
szesztartalmánalk csökkentése. stb,)
.
· '
. Az ehle11?r~ő . vizsgálatokat is egys®ifSl2
tern, mc~onahzalm kell, hogy minél kömyebbeli
és o/csó;bban e1Jivége2lhetóík Jegy<mElk azok,· .Á
qu;i:ht.ati". . reakci?k során a cseppianalizili, dEl
meg mkál}b '.'- m1ikroc, vagy fü1 mikro~ el:iá.~
sok, a menny1!~ges v:izsgálaito!kban rralgy sze~
hez k;ll h~gy Jussanak, a ma annyira fontíls
takaa:-ekosS1ag szen1pdntjálból.
· <,':
A csapa<l:ékos és a 11zin.-11eakciók intenzitá~
sánai~ ö~s~e?asonl'itás utján történő szai!Ja~.
1negallapitasarn is nagy sulyt k<)ll hel:J1~;
Owk. a. ~ön~)l'ei; elvégezhető, <;gy;szerü fizikái.
és. kemi:;.1 v:1zsgalafoirnt kell a gyógyszerész iir:
szere ·eloirm Ne terheljük őket felesleges h<Jl!Zi
szada<Jmas, drága el'járásokkal, ... bizzu.k
e11enőr:ző közegielkre, mint ahogyan ezt már
P_h H. rv -bfill a sebészeti kötözőszerak :thJ .
~eben a mull és a jodoform-gaze esetébein í4iic
JUik
,
.
;
. Azt, hügy milyen készlitményrek wtessentek'
h_1 v1:{alossá, t;ermészi;tesen a mindennalpi Ol"V'~
sn_. u1·et_ve „o:y;ogyszereszi gyakorlat, '!'észben p!!<
dig a ~u 1fo1d1 itu~ományos szakirodaJom a!Iapjá
lehet e~ kell el'Sosor•ban megáJlapitami.
. '/
F_eltet!enül sz_ükség van e tekintetqen a ~
ko~ló .Qyo_qy.szer·esz kartársak, a gyó ·
· .'
gy.eszeti gyarak, a gyógyáru- és gyógynövén3"„
n~gy~reslvedők, kötsZ'el'észek stb.
hozzás
•
sara is,
• , A IV. gyógyszerköm>Vet a kiad&s élőtt
lo~gal titokként kezelték s eJl<'Yál~a!aban n
nyuJtottak módot az el{)zetes h-OZ'Ziás7fil
.,
- .-. -- - - '

ezt .

--~

uéti

kö!nivizek és illatszerek készltéséhez
használjon

Ct>'"'fl'e~
itf.C4.tf.dv;fM1,cdO.ka.t
a régi finom minőségekben,
Kapható: as össze& virág illatokban
és divatillatokban.

Kérjen árjegyzéket!
Magyarországi központ ;

FISCHER VILMOS
C11m11ex illóolajok és esszenciák gyarlása
llUDl!PfST X. FilZ~R-U 21.

Telefon: 182--547,

Aiapilva: 1909.

-.-s1en.

oktassa tanitsa. főleg a gyah:o1lati szakismer·etekre•
Különösen 'fontos, hogy mindent pontosan a fennállá
szabályoknak és -a szaktudományok mindenkori haladásának megfelelőe~ oktasson. Ha valanlit nem [tud a fő_
nök vagy ·helyettesse, előbb nézzen utána, hogy miként áll a Icé,rdés, vagy ha e1re valan1'ii okból nincs mód·
ja, inkább ne tegyen lanól emlitést, Ne felejtsük el,,
hogy helytelen dolgok tanitásával so!,:at ártunk a gya ..
lcornokoknak, a n1agunk ,tekintélyének 1 és az egész
gyógyszerészi ka1 szinvonafának,. A gyakornokkal való
helyes, célirányos foglalkozás a jövő \n1agyar gyógysze~
részet al3,pját rakja le, Ezé1t tartsa mindellki nobilc
officiumnak, kitüntetésnek lé.s \fontos kötelességének a
*
A :fenthivat.kozott, ma is érvényben levő kultuszmL jövő gyógysze1·észnemzedéknek, a gyakornokoknak he.
niszieri rendelet „a gyógysze1ész gyakornokok ~foglal.. lyes lcilcépzését, A tanitófőnök helyezzen sulyt arra,
hogy a lgyako1nokban a hivatásszet'etetet /és a foglal'ko~oztatása" tárgyában:
„A :gyakornokr időnek az a célja, hogy az előzetes zás megbecsülését felkeltse és megerősitse.
A gyógysze~~yako1nok a gyógyszei:tá1ban taegyévi egyetemi ter1nészettudományÍ alapisu:,~:retek birnultakrél 1elvégZéit' 1nunkáiról részletes feljegyzést,
t9kában inregismerje a nyilvános gyógyszertárakban folfó _munlcát, 1Rz ottani életet, a }{ÖZÖnséggel szemben naplót Vezet. an1elyet a „Bevezetés a gyógyszer:észi hi:Való viselkedé_st, gyakorlatilag is elsajátitsa: azokat az \ratásba'' cimü kollokviumon bemut~tni kötel'es Ezt a
isn1ereteket, 1ari.1elyek a gyógyszereli szabályszerű e&é. naplót la kollokviumra való ,jelentkezéskor a dékáni hi..
sZi,téséhez„ eltartásához, kiszolgáltatásához szükS-ége.. vatalba nyujtja be. :A gyógyszerész gyako-rnoki felada·
eek, megismerje a gyógyszereket, alapanyagókat, esz.• tok könyvének megielenése után a napló helyett ebbe
kell ,a tanultakat és -a ·magyarázatokat bevezetni.
közök_e~ készülékeket, megtanulja a rendszeres SzabaA gyógyszeré.szgyakonrok a gyógyszertárban~ eltöl ..
:--ros, felelősségteljes gyóg~szerészi' munkákat, megszokja.
tött
idejéröl az ott tanultakrról, a i[rrakornoki iév vé.
·~·a rendet, a tiszt.aságot~ a fegyelmezett \gondolkozást, ,a
gén.
junius ~ó második felében va_gy szeptem,ber' hó etc
i:ondos és -pontos gyógyszerkészit;ést es 1a gyógyszere.,
s6 !felében tartandó „Beveietés-~a gyógyszerészi hiva~zi. ethika követelDllényeit
,
· . E célból a lfanitóAőnök, vagy a helyettese minél tásba" cimü kötelezö kollokviumon tartozik beszámolni
iöbbet ,-foglalkozzék a gyakornokkal, minél ,gyakrabban A kollokviumra \az egyel<>m illetékes dékáni bivatalá."

.

Minél szél·esebb körü hozzászólás volna kihogy az adatgyüj,tés és a termékeny
Vita• mi~őbb mrnindulhasson. Alki nem ki:ván
!I kérdéssel hos:gza:srub!ban, vagy a 11yilván-0ssá,g
Lelőtt foglalkozni, kii!!dje be javaslatait a buda ..
pesti Egyetemi GyógJ"szeirészeti Intézetbe (JX,
Hőgyes Endre-utca _7.), ahol! szive~ei: ö:ss,zegyü]tjük és a későbbiekben foilhaS'zmalJuk az
értékes adatokat
• · A szí6banlévő munJkálatok mi1előbbi megin
ditása nemc•sak kari, de közegészségügyi iildekböl is igen fontos.
·
~ánatos

1
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ban kell jelentkezni a !dékán áTtal kifüzött időben.
Az alább következő vezérfonal szrilgáljon irányadóul arra, mit kell a gyakornoknak n. _gyógysze.rtár·ban.
megtanulni, illetve elvé.gezni

Az okt<it_.':ási minden esetben .azzal kezdjük, hagy
ismertessük h;,eg a gyakornokot a gyÓgJSZC;:tárr.il Cs
~ azzal· kapcsolatos. helyiségekkel, az-ok hereil.dczésével,
fels~e-rel'ésével, · eszközeivei, ka1bauta:i:tásá~al (a helyi-·
11ég, az áliványedények, eszközök, stb. tisztogat.ásávaI),
a, gyógyszerek elhelyezésével, eltai-tásával, a gyógysze_
r'észetre vonatkozó legfontosabb jogszabál~y-okkaI, >a
mérlegekkel való helyes bánásmóddal, a közöns2gl)'el
1zemben n1egértő viselkedéssel, stb„
"'
Ezut.án a gyakornok már beilleszthető a gyógyszer-·
tár munkarendjébe ugy. hogy -előbb a laboratói:'iumban
fol:6 gyógyszerkészités egyszel'Ü al'apmüveleteit gyako_
- rolJa alkalomsze1üen, rurnilyejn _munka éppen adódik. de
azért bizonyos rendszer szer.int. A recepturához csak
késóöb oszijuk be a gyakornokot:. akkor, amikoI' niár·
biz.ony?s . ~:ézügyességeb elsaJátitOtt, a mérlegeken ~ól
tud me1n1 es az egyszerübb alapmüveletekkel tisztában
van. A recpturai munkák ':bevezetéseképpen gyakotolja
a gyakornok .a porosztást ugy, hogy könnyen .gördülő
porokat osszon el lés mérje meg egyenként /az egyes efosztott részeket„ A gyógyszeikészitks alapmüveleteit
alkalomadt<l.n egy_egy galenusi készitrnény előállitásá
val, illetve 1egy-egy eleinte egyszerU, JrésÖhb bonyolultabb
re~ept elkés~i~~.~vel gya!rorolja a gyakornok A végzett
muveleteket nun-el„ behatóbban rnagyarázzuk meg a gyakornolrnak, lehetőleg fizikai, kétuiah hatástani és te1 _
ntészetesen gyógyszer-észtechnikai szempontból is \A fon_
tosabb recept.urai gyógyszeJ:alalrok1a
nfkalon1adf.án,
egy-egy adott esetben külön Js hivjuk fel a gyakornok
figyelmét.
A 'Vezérfonalban megadott sorrend bf:tartása ben1
lényeges, nem okvetlenül szükséges, ~ l-iem is lehet minden ~yógyszertá1·ban azt \pontosan betartani. A gyógy_
szertarnak 1n1egvannak a napi folyó mllnkái, ugy a laboratóriumban.· mint
recepturánál!. !Ezekbe.mégis .ugy
kell a gyakornokot bekapcsolni, hogy előbb az egysze_
rüebbeket. azután ~fokozatosan a körülményesebbekeil
végeztessük vele Kül~ösen arra kell sulyt. helyezni,
hogy az eszközök és \készülékek használatában .lés a kü-.·-lönféle galenusi és r·ecepturai n~'üveletek végrehajtásában kellő /ügyességet és jártasságot .szere-zzen( Ismerje
meg lehetőleg az összes gyógysze!·eket és· szabad idején
olvashassa azok Jeirását a gyógyszerkönyvben -és egyéb
f!Zakkönyvben.

a

Vezérfonal.
1. Körséta a gyógyszertárban. A _gyógyszertár hel)iségeinefr, ber·endez;ésének Cs felszefel~sének ben1uta~
tása a 260.520/1934 B M. sz„ rendelet alapján.
2 A gyógyszertár hefyiségeinek és berendezésének
karbant'artása és tisztogatása„ Az állvánJedfnyek tö:rlése, eszközök (~ozsarak, üveg_ és porcellán edények,
epatulák, gyógyszeres !üvegek, t~geiyek, stb..) Jisztitása:

3, Mié.rés_ A gyógJszertári mérlegek. (tára.
tizedes_, :analytikai 1nérieg). A méi·és gjrákorláS; ·,:_ :>t
r R-1 k,ézi- és tizedesmér legen.
a ~
4. A gyóglszertár anJagkészlete„ (..:-1 gyógysze
\egyszerek, _drogok, gyógyszer·es (galenikus) készii --~'
hyek, kötözős7erek, gyógyszer különlegességek és -Vem..'
le~ eg~ysége~ szerek, szérum, vitamin_, horill_~riké:-
menyeH:, gyQgyászati segédeszközök, egészségápOlö;'<f;'-··tőtlenitőszerek> :ásyányvizeki fürdősók, piperecikk7
stb.)
5. A gyógyszerek felosztása er ös, vagy neiit'· ,hatásuk szerini Eltartásuk (Közömbös Jmtásu, _égyl(k
tesztes. üresker·esztetii, kiétkei:'esztes szerek. kábitóS_rek)
6. A gyógyszerek helyes e1tar,t:áSa, tárolása..
g!ó~ysze~·ek jóságát :befofyásoló körülrilények:-_· fény~;:
t.etseg, hideg•.meleg, nedvesség, szárazság, stb..)
'7, A gyógyszerek ne,•ei, synonymák.
8 A gyógyszerek betöltése. (Az ~mpleálás eZlÍJ)áj'
lyai) A '.készletek pótlása (defeklma.) Az anyagb„ ' '
zés módjai,
9„ A gyógyszerek
oszlás gyakorlása„
.--_.,.~
10. A gyógyszerk!lnyv„ -.C~fü tartalmaz a gyógyszer,
könyv) A hivataTos gyógyszerek
'~11.

A ·gyógyszerirészités

alaplilüve!etei:

api-l,

(c~nfusio), higitás (dilutio), oldás (solutio), szür.és'

( .-_''
1

Iaüo), keverés (mixtio), döI"zsölés (trlturatio), porHIÜí
(I>ul;e~isatio), !á~atás (niaceratio), páUitás (digestii));
fo~razas (decoctio), per11:olállás (percolatio), szári~.
(s1ccatio)1. sajtolás (préselés)> deJJt-és (clar·ificatio), }~\
öntés <.decantatio)~ 'szitálás (cribratio), lecsapoi~:
(pr·aecipitatio), olvasztás (liquidatio), sterilezéS (S . :,,
lisatio), tabletta készités (comprimatio), stb.
,
12 A gyógyszeres készitmények ~(Aqua aromatic~
col.Ien1plastra, ,. cornp_rhnata, em11Iastra, elaeosaecharA;
e:x:tracta~ olea medicam.inosa, pilulae, pulveres, saponft\:
species, spirit.us, s,upposit-0ri.a. syntpi, tincturae, Ungu~·
ta, l'ina medican1entosa. stb.) Mindegyik \típusból Jega:~:·
lább 1-2-·ötl készitsen el a gyákornok. A készités- kii~·-:
ben előforduló alapmüveleteket magya1·ázzuk meg. <
.13, A r·ecept kellékei, az orvosi rendelvé,nyek elké_~-:„
szitése. Taxa.
_:,;-"-'\
14 Kézi eladás. (Milye'n szer·eket lehet kéziellldási'
ban ldszolgáltatni, ár„)
v-,_;'
15 lA gyógyszerek elkészitése és kiszolgáltatá~~
körül érvényes jogszabályok \a 260 510/1934. Jl.. 111·.
számu rendelet alapján.
_: _,'.:
16„ A fontosabb recepturai gyógyszeralakok.. (Mi}'.
xtura. oldat~ suspensio-i
emulsio.,
saturatio. le&'.::
net, kenőcs, z·ázókészülék, porok, 'pilula, granulá; bolu'~_J:::
suppositorium, gl_obulus, bougie, pasztilla )
'''
17.. 1A Formulae Normales készitn1ények.
18. A gyógyszervizsgálat elemei. Az eiysatjl1)_,
fizikai állandók meghatározása: sürüség, száraZinat
déktar talom„
·"
1

·',L

v,

19. A gyógyszertári könyvek vezetése. A gyógy
tiár ker·eskedefmi adnrlnisztr ációja

Budapest, VH, li'f!lgyattldl Szabó-uka 31.
Telefon: 222.7 i3,

gyógyszertári és laboratóriumi
felszerelési cikkeket szállil,
Compra tablettasajtológép is
párlókészíilékek gyártás alatt.
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Magyar Gyógyszera

könyv
-

Felhivás ·--

A gyógyszerés2lhudomány műhelyében láza„
folynak az elől<észületek . az V. Magya1
:Gy6gyszerkönyv mieWbb:i kihozására Tijjenhá·
·rom év feldd1goza;tlan anyagáit kell ősszegyüjte
:mök. Külföldi gyógyszeriköny;veket· tanulmá.
:11.yoznak és most várják, -- talán már meg is
érkezett, - az amerikai gyógyszerkönyvet.
Hogy mi a terv, milyennek képzelik az uj Ma111ar Gyógyszerkön'yv tudományos felépitését,
}Jtl'ról komó1Iy és mi111dent megvilá,gjitó tájékozta•. tót ad Mozsonyi professzor beszámolója
;
Mi most innen, „A Gyógyszerész" has'álb"
'„ jalról, a gyalmdó gyógyszierrészekhez fordulunk:
/küldjék be hozzánk tizenhároméves tapasztala' taikat és é=eivételeiJ,et Nem kivánunk komoly
·.tanulmányokat.. Egy-egy vázllatos leirás, egy
feJvietett ötlet elegndő, hogy a M„ Gy. K szer; J®sztőbizottsága kiértékelje és felhasználja,.
.Tudjuk, hogy . rengeteg ilyen adat gyült össw
•.karbárnruink gyógyszertári munkája közben . Bi·zonyosak vagyunk :benne, hogy az uj M Gy, K
csa·k ugy lehet foljes és hézagpótló mü, ha ki . Vétel nélkül mi!llden do~gozó gyógyszerész itle.'JI= taipasztlalataina:k garoagi anyagát.„
..• . . A Magyrur GyógyszerköicyV c:ilflk akkor lesz
·.~etemesen a magyar gyógyszerészek könY!Ve;,
·ha annaik: munkájáJba hHJ1Jel és szaktud!á1sával az
egész magy<ar gyógyS1Zer-észet bekapcsolódik
.

Jlllll

(11z.)

6~tJ.k é1- g.~~rieeéfeek
&kszervezetünk Gyógyszerészi Szakosz.
t{j]yának intéző bizottsá~ . aiz ailábbi átira~-ta~
fordult az Orvoi!ok Szabad Szakszezwezetéhl'lZ:
·
Dr. Melly Jó,.,sef egy;etemi ny. r. tanár a
Gyógyszwéal1budományi T&1'Saiságbwn TuZ orvosok és gyógyszerészek_ ~,y;üttmüködéséró1 töb···liek között ezeket monidot1la: „Az uj magyar de. rnokráciáhoo méltóan a sz<>llernii értelmis~gi
· képvisdeteknek, rehát az orvos- és gyógys:ze.rész-szaksiwrwez;etaknek meg kel!! talJ:áJniok és
le ken fektetniök az együttmüködés alapját.."
·. Ez a megállapitás csak megerősitett pen·
nl!nket abban a régi ter'Viinik!ben, hog<J felkérjük az Or'Vosok Sz.abad Szakszervezetét: egy 3
.~ tagu bizottság minél előbb Uljön össz;e és
kezdje meg táJ:gyailásaiit
Hogy a köz.egészségügy vonalán mennyi, a
ckö~ös problémánk, azt talám nem is kell külön
liangsulyoznunk Csak hozzá kell nyulnunik a
két szakmát ér1ntő éS érdeklő kérdésekhez, hogy
a megoldásra érett tervek egész sora bontaik:oz. ~k ki.. Éppen ,ererf; mostani felhivásunkbam.
llem is terejszkedünk ki részletekre, ezek~t
1Jlár a: r.emélhetőleg hamarosan összeülő közös
_" t(\ság lesz hivatva ioogtárgyalni.

~Hö

htvánék nem mennek a Szabadsáu·
llidhaz

Szaik:1apunk első számában itettük szóvá ezt
a különös patilm-áthelyézési kér1eJmet. Ugyanakikor szakszerw·e21etünk is állást foglllllt ellene .
Most minden kommentár nélkül közöiljük az
aJii;bbi határozatot :
A budapesti I. 'Városi cimü reáljogu u11ógy
szertát áthel11ezése
HATAROZAT.

A Magyar Népjóléti Miniszter m 162.730/
1947. V /3. számu leiratában émesitett, hogy
Éllő István és neje gyógys2!e!'tártulajdonosok a
budapesti I. Városi cimü reáljogu gyógyszertáruknak a Fővám-térre valló áthely:eL?Jése iránti
kérelmét, tekintetteil arrn, hogy BIZ á1thelyezés
az Aesculap és a Fehér Eéereszt gyógyszertárak
létfudekét veszélyeztetné, teljesithetőnek nem;
találta.
i
Értesítem Éllő István és neje gyógyszer „
tártu'lajdoowsakait, hQgy a X kerületben, a
Gegi}édi-ut--,Bfhari-ut körny1ékén, a XIII. kerületben a Békie-uton, a Domán-utca és Gyöngyösi-ut között és a XIV. :IDerületben a Tihanyi-ut
környékén van szükség gyqgy;szertárn a és e helyek egyikére kérheti a Várbeli Városi cimüreáljogu gyógysz;ertár áth!e:lyezését.
Elrről a polgál1!nesteri "X. ügyasztály.t, a.
tisztifőorvos urat és Éllő I1stvá,n és neje gyógyszell'tártu1aj d001osokru't értesítem.

........""".........

........................................."""

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

h.(l,fjllktr;e.8-kedő.kf1.él

kodátea.h
~~ii>éf&eh
ka~!
1-„„„......„ ................„ „ „.......
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Leegyszerüsitett módszer a Magyarországorf
forgalombanlévő

miit.rágyák

'A n1ultban is, de különösen f:tua, uagyo-n gyak!au elő
fordul,- hogy .a gazdák )i.em 'tudjálc megállapitani _valamely müt.1ágyáról, hogy milyen hatóanyagot tartaln1az_.
Ebben a kérdésben ·az alábbiakban közölt egyszerü
n1ódszer alapján a gyógyszerész nagyon könnyen nyujt_
hat segítséget a ~zán1uk1a„ ~z a lehetőség annál is in-·
kább fontos, mezt igy a gazdáknak nen!! kell a iőlük
!egii;öbliször-·ávolabb leső tUdományos intézetekhez. vagy
,egyvfzsgáió áliomásoirhoz fordulniok, ami a postai küL.
dözgetksek miatt jóval hosszabb időt v.esz igé.nybe.. A
helybeli ~yógyszer·ész segitségével akihez. mint is·„
meröshöz szivesebbe...11 is fordulnak a gazdák·- már egy,
\'agy fiél nap a!at:t vál~szt kai)haroak a feln1erült kél"„,
désre, an1i viszont a rr..ezögazdasági :texmelés zavartalanságának né.zőpontjából jelenthet nagyon sokat.
A kérdés megvilágításához e1söso1ban azzal keil
1isztában 'lennünk, hogy a mütrágyákat, 4 -6ennü)>: lévő
hatóanyagok alapján né.gy nagy csoportra osztjulc fel:
!. foszfol tatt.almuafr, m_int a 1) nyeJ'·sfoszfát, 2)
csontNszt, 3) Thomas-salak, 4) rnészfoszfát, 5) Rhenánia_foszfát és 6) szuperfoszfát.. Az 1első négy lényegileg
szabályos kalcium~szfát) a Rhenania* egyszet· sa'."vanyu, _a szuperfoszfát pedig kétszer· savanyu lralciuin-

·

.!\z elvet dt. Eperjessy György dolgozta ki a1mak ·id;~
jén, n::a.jd a hábo!u első )éveiben, az anyaghiány kéW., ,
!'l1.0!'e miatt„
dol'goztam át egyszerübbé, könnyebheD.
b~szerezhető reagensek felhaszn.álásávaF és ma iS
alkalmazzuk.
A módszer· ismertetése során ;:tz egyes reakciók_~~-_,
gJ·arázatát l'llellőzöm és csupán azokra. a ,jelenségekr~ ·.
szoritkozO;:n, ametyeknek helyes megíigyeI ése feliétlén-;
biztos utat mutat a felismerésben,
A felsorolt 1niitrágyák piszhos„febér, világos~. vagy
~ötétszürke sz-inüek~ po:rszerü, vagy dátabos álla.potü3.k;_
eg3·e.s kristálySóik is, de ~ küiaő megnyilvánulásaikh61
egyáltalában nen1 1.tehet pontosan következtetni a ruibenlétülqe 1.Az alább ismertetendő néhány egyszci:'ti fogás:
teháÍ feltétlen "szükséges a felismeréshez„
-

en

)gy

1

Szín aiapján feltétlen: e!irüiönithetö az összes (többL - ,
mészn~trogén fés Thomas„saFak, n11ivel ezeknek a.
ezine csalmen1 fekete-szürke, (poralakuak niindig!) miDt ,
a világosabb szinti kor oinié, E kettőt aként különböztet-:
hetjiik meg egymást.ól, h-0gy egy_két késhegyrzyi_t· 'tét::·
kélncsőnyi vizzel összet ázunk belőlük. Ha az anYag_
gyorsan Ieüfepszilt:. s 1az oldat tiszta 1narad (a folyadék·-:
felületén finom fekete por· lebeg)! \s eJrJellett acetilén
foszfát
szag is érezhető: mésznit1'ogén, ha /néhány pet'cig egyert. ,
II. ini!ragén-tartal;,11iU.ak, mint a 1) chilei-sal~trom
(NaN0 3 )!
2)
norvég 1és német
mészsalétron1 lctes szuszpenziót ad, s acetJlén szag nincs: Thoma's~
salak
(Ca(N0 3 ) ,) 3) kénsavas ammonia (H,N),SO,), 4)
4
A t<)vábbiakban az elsö ll!épés az oldhatóság.
4) Leuua-salétrnm ((H 4 N) 2 S04 és H N. NO, kb
kell
jegyeznem, hogy a imÜtnigya tulajdonicép.eni ·ható·
egyenlő _ ar·ányu keveréke), 5) Péti só (H N N0
és
4
3
CaC·O egyenlöarányu keveréke) és 6) mésznitrog_én anyagának az oldhat.óságábóf egyáltalában nem J.ehet
követl,eztet.ni axra, hogy maga a n1ütrágya ~s feloldó..
(CaCCN,).
dik~e
teljesenio mivel '3 hatóanyagon kivüf nagyo~ sok
III. káli--ta.rtalmuak, 1nint a 1) 40 százalékos kálisól
uiinden más 'Oldhatatlan anyag is lehet„ sőt van is: beQ",
KCl 1és 2) kénsavas káli (K2 SO )„
4
IV„ mész_tartal~nruak, mint az 1) égetett mész ne„ Igy. pi 11 péti só hatóanyaga a kiválóan oldh.ató
H N. NO , a mütrágya azonban mégsem oldódik látha.·
(CaO), 2) őrölt mészkő (CaCO ), 3) cukorgyáti mész.
4
H
.
I'
•
iszap (CaCO ,l. 4) máJ'ga (CaCO s) és 5) gipsz tóan, 1ner·t a hatóanyag mellett 1évő CaCO ~ne1n -0 dh_<:t-tó_
(CaSO )
veg;tület„ Hasonló a szu1leifoszfát. A Ca(H 2 P-O 4 )2
4
Bár nem tartozik szorosan a tárgyhoz, mégis .. meg~ oldható anyag, de a Jmütrágya nem csupán ebből áll, te..
hát 1láfhatóan ez se~ oldódik. A továbbiakban eml'itett' :--·
jegyzem, hogy a foszforos m~trágyák hatóanyagát P 0
2 5
oldhatóság és oldhatatlanság tehát ~izárólag n1~ndig:
százatékba.n,a káliumsókét K'), 0 százalékban, a unészn1ü.
csak az észlelhetöségie vonatkozik.
t.Iágyákét CaO százal~kban és a nit1ogénesekét- elemi N
százalékban fejezzük k~ ami annyit jelent, hogy pl. a
Késhegynyi ;anyagot v.eszünk, (összerázzuk fél kém... ·--,
40 szá7..alékos káliban lévő KCI, 40 száza~k K Q_nak csönyi Vizzel, ha oldódott: chilei-saletrom, német, yagy
2
felel meg. (Azaz kb. 63.4 százalék KCI van benne,.)
no1v;ég mészsalétrom, Leuna.salé,trom, kénsavas amn1Q~_, -,
A f.enlti összeállításból Jkitünik, hogy huszféle anyag- nia, kénsavas \káli, va-gy 140 százalékos káli Ha nem ot;·
gal kell szám,_qlnunk tehát„
dódott: valamelyik a többi fel nen1 sorolt mütl'ágya kö.Az elemzés menete --· lévén icsupán müt.rágyákról· zül,
sző ·- lényegesen eltér a ltlas.Szikus minőleges elen1Ziés„
A nyert tiszta oldattal elvégezzük az FeSO t
c,e.tői, kizárólag gyakOrlatí inézöpóntokat tart szem ellőtt
H28'Ü4-as nitrát reakciót, ha tnegkapjuk: chileL-salét-_,
és a feltétlen megbizhatósága mellett a gyorsaság és rom, valamel;J-ik 1nészsalétL·on1, vagy Leuna-salé:trOJÖ•, .-:
e.gyszerüség la I.egfontosabb cérja.. Az Agrá1tudomáTiyi Ha iútrátr·eakció nincs, a -többi oldhat-0 únütrágya kij~-::::-,
Eg;retem Mezögazasági Kémiai Intézetében mát· csak- Ztil van doigunk valanwlyikkel
nem egy 1évíiz.e<le alkaln1azzuk és ltanitjuk, s az eltelt _
A isalétron1okat t-ovább igy válogatjuk s:z:.ét: ,
idő feltétlen ikezeskedik a 1nódszer megbizhatóságáért.
Néhány cseppet veszünk~ vizes olda.fbó~ és BaC~2:-::.:,:
dal reagáljuk meg.. Ha a szulfátreakció jelentke_zik: ::
:1o) Tulajdonképen s-zabályos só.. Hatóanyaga két ve~
Leuna-salétrom, ha nem, uj vizés oldatot (H4N)2COi'.'.:'.:gye-s-'Eúnak, a CaKPO 4 -nafk: és CaNtaPO4 -naik keverél.----e, tal hozunk össze Ha csapadékot kap_unk: valame}yik'
,d
. , a CaHP·,
ue
ol hatosaga
o.~-.enek felel meg, ezér.t gy,ako-J„
ntészsalét.rom, ha nem: chileí..salétrom.
· · ::->·:::
latilag- anuttk l1~kintjük
A mé~zsalétromokat nem szoktuk megkülönböz!~i
íől

a.

*

• t.o·1 , mert csak ia krÍstálvriz
tartalom iliiiat.t kü..
-eg,rtnas
•
Jönbözne~„ --' _
.
. •
.•
Ha
anyag o!dódott w1zb2n, de n1t1atrekac1öt nem
tt' amikor kénsa\as anunoniával, 40• százafékos.,
ad0ny
jkénsavas lcálival lehet dolgunk csupan. a k"ov.et „
va,,,
, b
· kezőké~n haladunk tovab :
· :es -0'dato:t
NaOH - dal n1elegitjük. B.a .észleliink
i
-1'
A '\lZ
mn1:-0uia szagot: kénsavas amn1onia, ha nem: l 1a.ame...
· la.~k·
Ezt azután már uj vizes !oldatból akár.·
•· ~
y1. 1.:.:1
t\.<1 18
,._,,
kl 'd•
·:saCJz.. os szulfátreakcióva.!, akár· az AgN03··0~. ori ~·
·..eakctóval könnyen eldönthetjük. 1\-fegjegyzendo. ?ogy
· -~osta.nában a két kálisó többé-kev~sbé eg.3''lnussa]
erP-1
elvégezni mind a ket '!eakszennj„,..,,,...,.{!
..,;.o,..,~ •
-· ~-- t célszeIÜ
·
cf6t és a miit.rá.gyát aként miOOsitjük lu~::savas-. vagy
·,· 4o !százalékos tffilinak, hogy me!yik reakc.io J~ntkezett

az·

oL

.· erösebben.
:
A nen1 oldható trnüttágyák ·-- !uint az összes íosz,:
fortartalmuak, az lösszes mésztrá~gyák és a péti só ·fclistneréséb~n a .követlcezőli:épen játunlt el:
Egy_kft késhegynyi anya.got :fél kémcsönyi 1--~ ~~.!)

száialékos HCi.ban for·ralással oltlunk,7 majd leszur1uk
•
t""zta oldathoz b_ia (5 százalekos) fl4NOH-ot
cs a fo •
k
•
1· f "t' 1
1 l
Ha
auun{.
- Csap adé''"
,... kcJe,tkezik: valn1e1y1k
~
,.osz a t3
van dol'gunk, ha nen1: 1nész1nütrágya, vagy peb só.
A foszfátol{at akként kü1önitjük el, hogy uj, szilárd
· anya.go t \;1z
· zel for!alunk néhány
percig, ifuajd leszür'jül\
~
•
5
. és a tiszta o1daldathoz BaC1'2-0t adunk, Ha mint.egy

perc mulva a1en1 történik· semmi változ<is: csontliszt.,
l'agy nyersfoszfát (amelyeket. n1ár nem szoktu~k n1eg..
különböztetni egy'n:~iástól), !ha 5 perc. mulva gyer \zava_
fosodást észlelünk: mészfoszfát és végül', ha ·azo1u1;3"l
et'ÖS csapadékot tk:apunk: Rhena.nia.„, ~agy ~szu?.~~f>::t~.zfat.
E kettőt. /vizes o-ldat.ban lab:n1uszpap1rossa1 kulonboztet-

jük meg egym€stól, lévén a Rhenania~foszfát vizes ~ oL
data !lugos, .a szuperfoszfát.é pedig savanyu 4i:én1hatasu.
A mészniüttr ágyák rés a péti só felismeI"ése az aláb-

bi eljárás szerint hajtandÖvégre:
Uj szilárd anyagot veszünk, adunk hozzá hig (5--·S
százalékos) HC!-at. Ha 11ezsgés jelentkezik: péti sóval~
vagy valainelyik C&CO:i tartaln~u mészmütrágyával át_
iunk szemben, ha nen1 pezsgett: égetett n1ész, J.vagy
gipsz. Az ~röbbi e.c;etben uj vizes 'íoldatot :NaOH-dal -~e
legitünk, ha an1monia szagot észlelünk: péti só-, ~a

nem: valamelyik a h'áronl! -0!C03 közül~ amelyeket inat
tsak az anya-g tiizcfes megfigyelésével isnlt}Ihetünk fel.

?l:

Ha az :anyag fehér, vagy.. csaknem fehér pot! Öt
mészkő, ha sárgás, de fin-om tapintásu: ~ cuk<Jl'gyar1
nié.sziszap (és végül. ha, sárgás és érdes: buarga

A

hátralévő

égetett mész és gipsz .__, ameli•ek te--

hát az elöbbi i·eakció sotán iHCf Utozzá.alásái:a '11.m:n pe_
zsegt~k ·-· elkülijnit•ése nagyon egyszerű ~u~. vi~es ~ oL
datba ;}akmuszcsili:ot !mártunk, ha megkekul: ege~ett
mész, ha megvö1ösödik: gipsz„
Mint látnivaló az eljárás valóban ;gyors (és egysze...
,
'
1·
l"'Ü, ha kipróbál)uk, 1ájövünk arra is1 hogy te 1esen meg.
bizltató, '.felt.étlen ltjó segitót-ár'Sa lehet mind a „tu~gyar
·---1·· · ·d"
gyo"gyszeresznek, mind a magyar n1ezögazdasait1 ter.
') Jitt s.en1 ,--árlh~tunk 1Jel'jes oldúdfü=,fü Forra \asi 1 o
melésnek
2-3 perc
-··------·-

1 5
Ma leellett volna szólnunk az egy'etemi; ifiu.
OO;ghoz Két héttel m.ege!őztük a~ 1848·<JB sza,
badságharc rnárciusi emlékünnepet,,
'Petőfi Sándor 1848 március. 1,5 ..ér; a
Talpt'~ 'malJYar" ..ral rázta fel nemzetet es a
lellceseaktől izzó márciusi iffus.úgot 'A":i;óta lcét
ncmzedé/cen maidne'ni •egy évszazad szaqu}dot~
keresztül és bizony borza)inasan megtepazott,
.
.
megtaposott bennünlvet.
1867 óta csaknern minden eszte1:&jbY>f m.IÍ.sok és másként b-eszéltelc a \magyar ifJW'O.:Y/wi;·
llf ég a .Talpra nw.gyart is ugy é;tel1"f!'ezték. ';s
hangsulyozták, alwgyan azt ~' válto,zo k?r ira„
nya megkövetelte Voltak te,3pedt es ~~ge_dl;t~
ndők sőt évtizedek mikor Petofi lázito
esz te· leperrgett
'
' "l . De az, . el;·
verse
b.z ember 'k
e lellcero
nvomott r·éteg, .a.z dégedet!ene~, a szellemi ~s
fizikai proletá.rok mindig, szm;niasan hallgatták
a költő 'örök üzenetét,.
Petőfit ,minden kor 1"'8fl tudta mag~nak
magyarázni, rriinden 'kor rri,agan;a~ magya;.azt<;
Sajó};."á..gos nenrzeti ese>meget csi_naltak (b,elole es
adagoUák hogy meg ne artson, Nagyon
~g~,Úek rá, h/,gy Petőfi iga~i 'area és formdal.
; ,6, szeUenie elő n.e bukkanion valahonnan. J'! e
11 1

„ ,. .

pirosló nrccal és pi1"o8 ~r!Bzlókkn!
a hősöket egy közös sirnak ad3,ak,
kik iért<'ld hcaltak szent Világszabadsúgl"

Ezeket a sorokat valahogyan ugy dadogta
el ugy elbá]oslcodta, mintha egy édes gyermek·
,
vérsikét adott volna ,e,I:ő
Talán az votl a (egfőbb hiba, hogy ~gy ~v„
századon á,t szavaltúlc és (l'osszul szavaltált. V ~·
iamit mindig meghamisítottak Vagy a f?rma~,
vagy 0• 7,ényeg'et. De minden esetben iaz igazsa·
1
.
•
• 'Wld
got.
·
Petőfit \is gyakran ott és, akkor ''a4iciga, a.
elő, amikor semmi szük8é.g. sem le.t;t volm;a ~
RosszuZ és rossz helyen idézték .A';Lit, pe~'f! ,rola szonokoltak amire felhasznaltak Petofi ha.
lálos kiáUásÚ a <ViUígszabadsá.oért, a~ ·a; let1;
t".bbször ügyes kortesfog:ás volt csupan olcso
k~rt~seélolrJra, ífJs valóban nem. egyszer 'Uf;f!Y"ze.
rü eredményt lérte,k el vele. 'Hiszen ne~. ok ~e··
széztek, PetÍJfi -költem1nyei~ ~ézt~k, _Gyonge <;~
veiket, keflxieiőtlen vala~zta_si e~elye1ket Petofi
zseniével probáltúk memamtani
Az 1940~es évelc elején is Pe,tőfi i'.Z'.a!P';0•
mam;a1 jtiual korb4c~oltálc fel a mm c1usi ifiuság ,7elkét, hogy m;n.el la}aposabb rész.sse lehesse,n az esztelen totális háborunak és a,szörnyü
bomla<iszon~
totális pusztulásnak.
'
•. .
„ "
E gy évsiázadon át igy adták sza_31·01-s_za1r
ki
Petőfi
egy
Emlékszünk egy szinészre,
Petőfit, \igy használták cégémek, ,hirvm:esne~.
renwkbe, készült i>ersét szavalta és a \v'égét va· Egyszer fe1dicsérték, máskor leraní/attak, d$
lósá.ggal elhara[!ta:
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m!áreiUS' 15-'én mindig kiál4tak vele. A költő pe·
dig csak türte és úl!ta részeg esztendők dülöngéw szertele,nségét, félszeg hősködéseit Petőfi
a nemzete költője volt, 'de ez a nemzet sohasem
lett teljesen Petőfi nemze,te. Afféle künn a bár
rány ·- lbenn a farkas játékot játszottak egy·
mással.. A mikór a költő a körön belül került,
nemzete kivülről szemlélte„ Ha a nemzet lá./Jit a
körbe., Petöfit rekesztették ki. !gy folyt ez a
reménytelen fogócska kisebb megszakításokkal
·ma.idnem ·egy évszá:wilon keresztül.
Pedig főként Petőfi az, akinek költői 'és
emberi nagysmgával, tündöklő feltünésével és
végzetes· eltünésével, az er1ész szabadságharc
ma is világitó utiát felmérhetjük. Ha Petőfit
követj'ük a Talpra magyar-tó! a segesi,ári csat!áig, az egész szabadságharc kit4rul előttünk . .
És végig az országon ma megint átdübörög
Petőfi 'l!ázitó kérdése.~
!
.,Rabok legyünk vagy szabadok?"
'Mit felelfünk iiá, mi öre.qek? Régi harcosai
e nép és a ivilág szabaif;lárJárnak?
- Szabadok.
ÉS mit feleltek rá fii,, 'fiatal-Ok? Most,
191,7-.ben, valóban hozzátok .beszél Petőfi. Hoszszas vándorlás és tévutak után lx költő végre
hazaérkezett:
Halljátok? Figyeljetek Nem
s z a v a l .i ·á k Petőfit. A költő eliött, hogy
hu.•zonötéves lobogó fiatal•ágával, ő maga kér·
dezzen 1neg benneteket.~ ··

ma,

.,Rabok legyünk vágy szába/tok?"
Az idő sürget. •A' költőnek lcsak néhkf.ny pil/(J;na,t(J; van siámwtokr·a. A költő várr, figyel, tekintete a .szivetekig er.. Feleljetek . . A költő
leh(J;.ftia fejét és nagy könnycseppek gördülneld
végig az arcán. Azután elfordul és megy •vl!sza
az örökkévalóságba,
Az if.i'uság nem vdlaszolt.
De 'egy év mulva betelik az évs:tázad. Ké
•züljetelc. A költő 11iegint eljön közétek és ujra
„elhafsogja" a világtörténelem l:Jrölc kérdését:
„Rahok legyünk vagy •zabad.ok? .
1

(sz)

1919~1945-ig.
Szakszervezetünk Gyógys21erész.Szakaszt4:'''
lyának március 9 „i ·taggyillése egyhan:gu!a,g el~ „
fogadta az il:láibbi deklarádót:
i
·... ·. „·
I,gaz·s·á.gügyminislfüer Ur !

N~pióléti Miniszter Ur !

intézlrniéni .

A gyógyszeitár köz•gés~égilgyi
és az áWmm eUenőrzáse al11att áM„ A gyógys:rert4-. <
li jogosítványokat a mlin:idenJmri kormiány?;ajj';:;
erre illetékes szerve adja Id. Ho.gy kikből áJIJ.ott;)
és hogyan müködött ez a mindenkori k(!I',máll(V1 . ;,
ziat 1919-1945-ig, arI'ól .egy or.srag kiiosztá!ia '··
és leron~bolása tanuslmdik. Ha visszatekinitfutk ·„.•.
ennek a szégyen!lletes huszonh.at évnek politikai ·
boswrkárr1ykonyhá.M:ba, megdöbben\'e ismerjiill\
fel, hogy amióta Horthy Mil\lós bevonult B;mla.(
pestre, azóta tervszerűen vitték ezt a nemzetJet ·
végZJetes ntjára
.
. .·.
Mindwi léP'ésükkel, minden tettükkel ennek,
a nem is ti~kolt célnak a szcllgáJJ.a:táiba sreg<'id., ·
tek. Minden hivatali tolllivonás enn~ a.Z utasi.
bá,snak a iegyében keDült alll elutasüott és ]oodl.
vezően elintézett aktákra. SennanifléÍ.e áJHást e1i:
nem nyerhe~t.t más: cs1ak az ő emberük.. Csak
ezzel •a k€rielhetet«;en módszerrel erősith~t€:1!l ·•
meg és bizfosithakták hafa:lmukat. Csak ennek
a megajándéko~ott szolgah.adnak mindenne k\WJ ·.·.•·
~egitségével érhették el a WÍJrvia várt nag>y cél~, ,· •
hogy végre"végre kiáalha~anak Ní&metorszá,g.
meHekt Cs·ak hus2lo11'h1at é"l'i konok kitartással
juthattak el a mai borzalmws psztulásrg. Csak
az ő kiválas2)tott és ene a célra kitermelt, meg.
Vásih olt •ember·ei'.klrel.
·
Hogy ez még ma is iélő, ellenünk működő
szervezet, sőt szervezk.edés, azt az össllleeakürvés
bfaonyitja, EIDl/Elk ket!tősr célja a demokrácia .
memdöntése és a Horthy.rendszer vissza.Wlfüál;a;
volt..
;
ltppen ezért, ha !most fölwl.iük a fulellísliég
kérdését, első•sorban ,azt kell kutatnunk: kik.eb ·
harfottak lik megbizhatóknak? Kiket jutalma, • :
tott •ez a hurszonh!at es2ltemdős romboló államhatalom állami jogosiúványokkaJ!?

,,.,

'·;-·>

B11da111s1, V., Wellerla Séndefmll. 11.
Otimiáruk -· Kötszerek
Betegápolási cikkek

f

Laxoptin hashajti

i

Gyógy@zerfári jogosilvény-re,•izi6

gyógyárunagykereskedé~

. De itt maradjunk is meg a . ni.agunk. t.er"~·
···1Mn A fulisza;badmás óta a moZ!l-, ~ trafik- :is
italmérési„n;g<Jdézyeket lénye~ben, rr;ar
1
.•~ · felülvizsgálták. Egyedül :: ~ozeg<;S~eg
~vonaláu · nlem történt sei;irr:i1. ilye':' 1i;an>;1
a régi békebeli minőségben
~zkedés Csak a gyógysze1tan JOgosutva,nyok
~rtokában gazdálkodnak . és . Vll,!fYonosodn~
· . é mindig ()1yan embereik, kik erdemtel€!nu~
rn ggelo"zték ·évtizedek óta
„rne
, tára mellett dolgioza
Nagy Kristóf gyógyszertár, Váci.u. 1
„értfomes kartársainkat. 1
.
,
.
,
N elii1 sorolunk :flel 1lilvelret és. gyogysze;tá:
&kat. Elég, ha kinyirt;unk egy igyó,g1'.~zeresz1
Fekete
r ptárt és megtudjuk: kik enne1t a bunos rend.
hálás jognyertesei? Még oot sem vonEngedjük át végre a falusi f;,oesm?:_knalc az
„ ·ok kétségbe, hogy idlőnkint egy"eg_Y ol3'.an k~r
ilyen
gyógyszertári elnevezés.elcet; Ol.i,uk le el, krsunkat is beültették valahova, !n valoban ev~
ti:110deket dohrowbt a tálla meUet Ezeknek a sősorban azt a 'J;,atalmas aU.a,tallomanyt: az
•
'-~·es', a bar.s+~1száma e1:enyesmen
;"v'
, ~-··-· •- J'.Okouok. orosz!ánokat medvéket, hattyukat, sasoka,t, ga..
lambokat, ;zarvasoMt. sárkányokat. Még a~
a kortesek népes tláiborahoz ke:pe.st
.
De állitsuk szgmbe vielük azokat, aldk •ép' kor is, ha ezek fehérek, feketék vagy akár·
valók is i
, ,
. ,
•·.. pen ezek m!att Jernara~ak :i I?ály~nk i.e_md~e aranyból
Nyilvóm
ezek
a
qer~k„·all(J;tolc vigyaztak;:en·
kalbb, Jegllépzetteb.b ~ogy'.szeresze1t. N ez?Junk
geteg érte~metl/en les idoszerutebi e!nev~~es~
·végi!!" azoknak a •sorain, akik a1z EJJ:mult huszoi;- tJppen ezé'l1t loell efőször ezeket a lhétf BJU sar·
l:lat év alatt hiwba j„e!ent~i;z;tek,_ ".ain; nem is kányoMt eltenni láo alól.
folyamodtak g-yógysz•ertán Je>goS1rtvany<ért. ~z~J<:
~cyigeteg az értelmetlen ~ a csak ugy kanem tartoztak az elmult r·endszer kedvencei !;ii„ p:á;sból
/név, a:melybe 0 gyógyszer~
• és az volt az egyetlen bünük: nffill aka:tak, tár igenelőráneigó..lt
sok
esetben
megkapaszkodik. Ugy(J;n ki
· ~gy ezt az ornzágot te11V1szerü felclőtlenseggel
áÍlitáná, \hogy a .,M(J;gyar Korona" .f!Y~flyszer·
elpusztitsák.
.
.
nem IJ,ehclt és nem '.oe!l .a legsu~gosebb~n
Kérjük az I.o:a1bSáigügy:mmszt:ei; U;~t,, te- tártól
Köztársaság"
patikát esinalni? ÉS ki mondJa,
remtsen jol!"i l<el.1ető.siéget annalk kiv1zsga!asaira,
hogy
József
Vcír
. herceg,
nit!s~.a ~e?JI, ,de. ~r
h·
ez a huszonhat.éves bünös áll1amh3;~al?m
méltó, hoqy er1y közeg.eszsegugyi inte;meny
·. kfki:;;; és miért tüntetett ki állami kon,cess·z1okent ra
homlokz(J;tán disze!egfen?
gyógyszertári joirosiúványokkal? Kiket __ny_ert
N e,m aJc(l;rjuk ';Jenki valló.sas érzé~enységét
ineg e„zzel a maga vé_g~res terve 1~r•rnztulvi[•:
lére? Teremtsen a Mm1slfüer Ur Jogi alapot ::i:r- 'érinteni. D:e e1vlcént itt is elfog<;dhatJulcc CJ:.h?,l
ra, j10,gy eZJektőf az érdemtelenül. odwkemlt a qyágyszer ész. mélyfége.sen val!,asos 1!1;eggyozodése meqeoyezik a 'J)ati/t(J; vMJOszem;tienek. er..egyógys2l~részellitéil meg lehessen vonm ezt a ha~
tallmas állaimi ajánd!ékot és el q1ehessen -:e:im dendö hitével, ott meg, kell h;xgyni a 1ré?' '1'}6·
v!et . D·e az a 'gyógyszer.esz, ~' cs;ik R,mle~ken_t
gyógyszertáralkat. , Nleim hi~s~ü~ ~?o:v M1ms~
ő1
zi a szentek neveit, a leg·me~usege&ebb hit ki·
ter Ur nem ooztana azt a velemenyunket: amit
su,qbzó
erefp, 11éllcü!. az irnelta~Za:n lett arra,
az elmult rendszer az állromból , 'é;~emtel,:neliJ
számára loihasitott, azt a demokrae:anak vissza hogy a szerrf:/3ket cégernek hasznali·a · . : ,
De méq 'igy, rnég itt \is lehetnek kiv~telek.
1
lcell szereznie.!
Ahol
a ifyógysz.e;rtár' és annak nev?. __évtizedelD
Kérjük a N fo.ióliéti Miniszter Urat, , h.ogy
_ a:inföen nem kétel1kedünk -·- az tgazsagugy. a.latt olyan patin.át kapott, mely letorulhetetlf;_n
Ahogyan valaki 'rmond~tta :. eze_k ug'/I_ osszenotmin~wter U r mielőbbi _iogillag . alát~i;sz!oi!t
1
rendeletét hajtsa v:égre es egy UJ szo c1~hs ~og· tek a nevükkel, 'hogy eletük orokrP. iossze.fort (J;
1
••
reform szkll.emében ad.ia ki o1:va;: Jmrt~rsa1_nlk patika életével . .
Tudjuk hogy 'eddig e_gyedül Dózsa. Gyorgy··
nak kik szaklmai tudásukon felul a ikozeg~~
ről n:iivezt~k RÍ patikát . 'Mi a.zo11ban nem; arra
sé~g-y szolgálatáb2,11 dolgoznak a demokmc1a
gondolunk, hopy felf étlenü} jor;_adafm(J;r:oT;at
kiépitésén
fessünk (J; \gyógyszert4ra_k c_egtáblr:ir·a Aki if!Y
Szabadság.!
Barátság.!
'óhajtja megoldani \a nevvaltozta(J;st, az elö_tt
terrnészet.esen ez az ut is nyitva áll. ÉS itt
mind§ó.rt fe!hasZ'liá(iuk az allc.a71;nat, h~gy meg.
mondiuk.c nevezzünk el \patikat F e n Y e ~
l á s z z ó r ó l, erről a nagys~erü forr~l'm!i
SOx0.015
harcosról, hi gy~gy~ze;r_ész volt és ,nemr~g :halt
Szabadon renUlhető: OTJ - MAEl
m.e,g amerikai \emigractoban Ha m!l'r utoo~ ":~.
adhatunk Fén11,es Lászlónrolc, legalabb, patikáinli
MAV --· szasa ·- Dobbi stb
homlokzatán állítsunk neki 1örök emléket.. . szi
Azt sem 1nondjuk, lhogy a gyógyszeré
PODMIU!ICZ~'f' CIYOGYUl!J!lTAR 1 pályáról
letért nagy müvész~kkel: Jbsennel,
BUDAPEST, VI
Telefl>n: U6-'-!iJ.1; l
vagy
Rippl'Rónroi
iJózs,fjffe! hivalkodJunk. fM
t,_,,,_.,.~._,;.,.. . .,.:-' ,.,,.,.,,.,.~.,='="'-""'--=oc~ "·""""""""-~~„~~

·---Tel.: '25·874
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~ézz~nk csak :'issza tudós tanitómestereinkre
es vá;J,asszuk ki azokat kik ifrdemesekarra hog
a nev_üket időálló fesÚkloel megör·ökitsük ';vag~
ki buv0,rkodott a gyJgyszeres;:et
Ki szentelte .az ,Jletm ·a
, g11,ogyszereszi tudomanynak? Vajj'on !JW,ny pa.tiJoát .nevezhetnénk el.: Ernyei Lajosrói, Rozsnya: „fMáty<jsról,, Kazay Endréről, Fell<'.tár
ErnilroZ, Thán )Karolyról és Winkler Lai'ósról?.
Végiglapoztuk a „Gyógyszerészek Naptárra)
U,Yógyszertári, . chnjegyzékét ·és megdöbbenve
a.Utunk meg az elnevezések fantáz'átlans""fi

ll
n1;!l ett. Ha. JJéldául valaki egy 'bizonyos el!zten'.
mob'."n ,,J'rlun·mackó''..nak nevezte el ujszm·· .
patilw-r;yerrniekét, 1akkor abban az évben 'Jnti ?"ft.
i;::;;t;!X:tfn u.i gyógyszertárat erre a névre/~

V~&yük ~zemügy;·e,
bir?ila_lmaban~

'

, . Irty Vutottunk larm a megállapításra h-0 ··.·.
m+'&ker;iuk kartársainkat.: járjunk elöl iráif!'!!
rnutato példával a szakma és a de ·· k • ~
megbe 'fi' 'b
mo racia
, . :si7 e.se. _en Ne sadnáljuk lz.zt 1a, kis f ·.. ·:
t~~et1 es ·~°.lts'eget, ha ezzel legalább nc,lkile · :·;
k7aev
the.~1u!c ~ közegészségügy srilyos '•ege,,:':..
apott Yir hely<?,1t
( !W'

wuw

·-----
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Tudomány es gyakorlat
Dr. Hantos László h' -..A gyórmsz~r!?_k _és_ töltő-kötőanyagaik (vei~uli:mok) kozotti ossziefügig1és
valamint ez
utóbbiak hatástallli befolyá,sának el1birálásánál
. több ~a.kfortJcelJ, figyelembe wnTuiink. Tekin.
teifue Johet W hatoanyag és vehfüulum közötL
c~e~leg lefol~ó ilDémiai reakció, a pharmakoilo~
g1m antago!HZ1111i:s, m. syneljgizmus, továbbá az
alki;lrnazo~t vehJ.culumnak esetleit<ils mér"'~ "
hata.sa..
„_„o

Lfoyd W. Haz!eton és R . G. Hellermann
Am. Pharn;t Assoc. Nr 35-1946) . S Sooi1'oi;ukor;. g]ycerm1, propy!englykol és alkohol' be~~amolo:Ja s2leri;t11t tanulrnányoztáik a cukor. sző
locu~o;r, glyc~r m, pr opylerrg:lykol és al<kohol be·
fö[yas_a t. ke~ :igen gyak_r}1:1; a1kalma20ott gyógys'?er kesz1trneny
resorpcm1. ara és pedig a. ear-·
, ü , kb
d. i~zol (·t_ovwuiwa
· an C) és egy bai•bitrursav
szar:11azak . a Penfobarbital-natrium (U. s.
P?a~m. .~1vafalos 11SOPJ 1ntyJ.aethylba.rbitursav
. natr11':m~0Ja)
(a beszámoló- további részében
P.) krfoJtlett hatásokat..
F<ihéregereket alka~maztak kisérleibeiknél
mely:Jmek a i(YÓ~yszerkészitménydr vizes ol ~
datart .· a~ag~Jtaik mtr11vénrá.san és· pe'I". os.. A
ITIIE1~foJ.elo P~.rhuz•amos, ellenőrző kisérlreúelknél
!l<;d'~ a v;hmulumakat 1[ormészetesen e.. és P.
n?lkul. Szamos táblázatban állitották öss21e fil„
se:leti;1k eredményeit. mel:y'eket 10-25-50
szazalekos cukor, swlócukor, gJycerin propyJ.
:~glvk_o'. és .1 ~ szá".8-léikO's alkdhdI ada~lás&val
eczleJ.tl k N eh~ny fagyele:nireméltó eredmény:
Cu!cor .: Nincs kü1Iönbség, ha C.. és P . vfüz,es
oldatban vag; 10 sz.ózaléikos cukor oldatban kef~_:. al~'almazasrn. 25 százwlékos cukor oldat ha„
8 "'am.:'?.' zavart okoz P-nél, c..-nél nem
• s.zolocu.kor.: észleletek. azonosak a c'uk „
nal Jentwkkal
or„
· r Pr_opylenglykol.: 10 százaléknál tömén ebb
ada'.l'ol>'.sban 8 Yllj'lgetikus hatás Prnél;
g;in1szt k~s G.-nel, ha per os történik A syner
gi;sm;is még szembetünöbb intm'V'énásan. e ~n·i
. nel eszJ.elt .:i;nt~gonizn~us viszcint 1ntra~énása';,
n~1 voJt kier,ték!elh;;to, mert. a propy[éllglykol
n,i~r egymaga:ban 18 konvuliMs á:llanotot íide'z
· ~~
. .

9··
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1

!ta..

.

, Glycerin: Per os adagdl!á,sbah 10 százalék;•
nal ~n~~:i-saibb koncentrációban hátráltat ·a Isz.1l vndast
•
fe1„
• b ugy P . „nél ' mint e . -ne'',„ Int""·!'
·rnv„nas
1
a
!fi.a.
mazais1
an.
azonos
a1
vlres
old,~J.. """"-"'
..
•
k• „ , ,
.•
.
~L
=Ol'PC!OS
;oper,segwel. 25 szazalékos töménységü glyee~moldat adágoJása halálos. r
.
t' Alkol~ol: 10 !lzázalék é.s ezen felül synergio.
.~
ikus ~tas P-nel ;, a:itaf(onlstilms G.-ruéL
Gyogysze1 es lceszitmenyek mJint pl E~i •
rek, ta;;ta'lmaznak cukrot és alkoholt 1S"50 x~- ·
zalekna1 nagi;obb culmr:bar1talmu lliész.itmén;zek.
ben„ 1;, ba11?.rtursa;vszá;rmazékcik hatékonyságá •
feltünoen csoklrnn, ezmel sz:emben 10 száialék
alkohol a hatásfokot lén)l'l1giesen emeli.
·
•„
'
A:;~észüZő '!!Í .'!'W:gyar , g~6gyszerkönyvrJ.en,
~ milkent 2. kulföld1 gyorors2lerkönyv:ek
(ez··
es, tben az angol) szerkesztő bizo~ú.ságainak ill
~~ok, megbizársáiból végzett kisérleto...kről s~óÍd
ozlese~ből látjuk _ biwnyára fontos werepet
fog !i'~toltern a késdtm&!yek tairtósitása konz.ervailasa
'
„ A mul1Jban a fölyélkony gy~gyszie:rpket
ko_1wtelenek _voltak &füli, viszkozns, mézzelelké- }
s~itett ~or"!abmn adagolni, alkalmilag pedig s<Jk )
so h.ozza.wdasával sik•erült csak konzerváiln' A é .
deshlláció mü'llelete solkat változtatott :~,n,
be.rt a lepárlás utján n:inert alkohol .ismeretéen hamarosan rájöttm a.wn tulajdonságára
~~1'.Y }Z oldata~ b?mkí.sát és a penémiktéNödéS,{
J<; 1.nJete 1 meggatolia. Alkolwltartalmu dTóo-kik~voi;at?K
hatása lényiegesen jobb volt a ko~áb·
b1 Jr:e•sz;1tményeikkel &,emben. Olaj hozzáJadásá:':'l i;s igyekeoitek a készítmények form1entáciÓ'
Jat e~ a PJ"nésziképződést késleltetni ez méz
mh ostkn1s, használatos eljárás, afacso•ny ~zeszföku
oro a.1
· ·
1
~~, Az hod'.11ombi;n, rne:m nagyon találkozunk
0 ·-1 _rendszeres
kiserletsoro!Zatokkal mely<lik 'a:
folyeko;;_v • zyógysz:eres készitmény~knek alkóholla! , t?rt~no. ~onzer'V'áJásávail foglaikoznak„ L.
f." Gab, 1 alla'l?;to~ta meg, hogy 15-17 sz~·
eJ:: . alkoh?l szükseges a biztos konzerválái.;ihoz
UJabb, kísérletek azt . er€dményeztiéik, · hogy
gyengen savanyu k&mlra.táSu (pH 5 ií és„ ~
L

.

·.·

t> a]att)

gyógyiszerkéS?li1tmény,eknéJ 15 százalék
•. alkohoil elég&&ges, míg seml~es vagy kissé lu.•. JliOS kémhatásu (pH 5 . 5--8 . 5) készitményeknél
· · 17.-18 százalék alkohol .wük~"'el! Erősen savanyu, és erősen lugos reakció . (pH 3 ill. pH
11) már konzervál alkohol nélikül is..
„
J. W. Grote és Peggy Walker (Am. Pharm .
Assoc Nr 35-1946), J Stein& (Schweiz.,
Apoth. Ztg, Nr 7·-1947) átt<lkintésében beszámolnak az angol Bullock és Elsdoo kiiS!érletei·
ről, kik az alkohol! és a szil~,rd alkatrészek kon„
·z.erváló képességét és összefüggését tanul:má11yozták, s megállap~tották, hogy 1a konmer;váló·
szer mennyiségi'l mindl8i1l. egyes drognál külful
pro'b1éma.. Él1esztőgonrbát az alkohol könnyeb·
ben öl el, mint peneszgombát Savanyu reakció"
. ban a balktériumoik •elpusztui!n~k, viSzont a penész ki:fujTődését 1°lősegiti, m,ert pL 1 százalékos
súsaV„ oldatban is keletkezhet penész. Illóolaj
tartalmn drogkiivonatoknál 10 százalék alkohol
elégség<es, rnig a többinél 11egalább 15 szá;zalélk
alkohol szükséges a !mnrze:rváláshoz.
Ugyancsak 11/.1111 találunk pontos a.latokat
a. szakirodalomiban, hogy a ma;gias eukor:tarta·
lom és a szrllláttd aL'k:atrés:?Jek mennyiség.e mily
mértékben be:foyáso!j ák .egy kés~itniény tartós•8'Ígát. A Syrupus simpJ.ex alikolwl hozzáadása
11élkül eltartható A kiét sz.erzö azt javas0Jj1a,
h(\gy egy késziményben jj'[•enlevö cukor menynyiségének m.:;gfelelő si1n:upot vonjuk le az
· öss=pnyiség1bő1, s cSUpán a fennmaradó rész·
hez - amit ó'.k „szahad 'lliz"„nek neveznek -·
adjuk az_ alkoholt. Ha a kiészi.tmény glycer1ia1t
tartalmaz, ugy annak kéts-zeres mennyfüs~
hozható levo:ná.sba. (50 112Já,zalék ,glycerinoldatok már i'lta1thatók.) Ha a növényi kivonattar·
talom vagy a szilárd alkatréSzek mennyisége
jelentős, ez továJbbi levoruísra ad mJéldot.
Ezek levonásoik néha eP'A""'o" ~eltünő, n
afacsony u. n. „S1Zabad viz" ...et 1'8Z111tálnak, ugy
hogy néhány százalék alkohol hozzáadásával
elérhető a konze1wálás. Például, ha egy szirup
31. 25 .szá!Zialék cukrot tartalmaz, ami 50 szá·
zalék Syrupus sim1)lex-111 :k felel meg és 30 szá··
rolék szilárd alkatrészt: ugy a szabad vii'z 20
szfamlék, melynek konrervál&sárn 3.--3.5 száza·
lék alkohol szü[méges csurpán. Ha az elkésútéshez fluid e:icilr:actumot v . tincturát használtunk,
ugy e minimális alkoholmennyiség mlá,r j elll!ll
lévén. további adagolás :1) ilool~g<es. Aetherikus
olajoknalt is van konzerváló haitá:sa Az emul:>Jiót másképen kell el:bir:álnunk„ Bev,ezetőben is
ernlitettük az olajnak vizes drógiki;vonatokra kij1·dtett konzerváló rtulajdorisáigát, az emulzió
esretében ugy tekinthetjük, hogy az olaj emul. zió a vizes !'észecskéket egy olajhártyával ves2lÜ
körül és igy a külső Kiáros behatásoktól m gvé.
deni képes .

a

Uj magyar gyógyszerkülönlegességek, jlovatunKiban eddig, külföldi l.apszam.!e kaIJ<IBán,
m:ndszeresen beszámd.llnik a külföld: elismert
nagyjelentőségü uj gyógywer produktumairóL
Tesszük ezt azért, hogy resz<ben ezuton is hoz·
zJájá:rulja:nak az ismeretbövLtéshez, de másrészt
az okból is, hogy a magyar találékonyságnak
esictleg uj invenciókkal szolgéi\iunk. Tudvalevő,
hogy a magyar szaibadaJ.mi törvény szerint soha sem maga a készitmény, hanem mindig az
uj elöáfütOO'i eljá.rá:s réS2lesül törvényes védeJ,emben. (Egy példa: Cardiazo~Tetracor.) Füg-'
g.dlenüJ az előadott:cl<tól, célirányosnak lát:nők,
hogy az uj magyar g\'Ófil"•.zérkülönLeges.ségeJk„
ről rendsz~es ismertetést iközöjjünk, mert a
kartársak feltétlen érdrlklőd'ésére .ta1t számot a
tudományosan megala:pO'Zott,. kómoly magy::W
gyógyszel'.1Vegyészieti ipar temnékeinek összeté.
tele, indikációja sfö, mr3rt ennek ismeretében
tudományos-prop-agandiJsbája lehetne a vHágVi·
sZony'ratban is jelentős készitményelknek az or·
vosi körében. Ezek sre1rtn&k lenni mi is, mi.
kor azon fülhivással fordulunk a magyar
gyÓg\\"SZEll:'Vegyészeti ipa.rhotz, hogy adja meg<
rwatv.ezetőnknek készitmény<il irodalmát, hogy
azt mód6 a lngyen a kartá:rsakkal megismwbebni.. Mondanunk sem kellene, de mégts ez utoJi
i>S a1áhuoottan hangsulyozzuk, hogy ez a vál:fa„
Jatokra semmifále anyagi megterhelésS(.'l nem
jár, tisztán a ka1,tá~sak ezirányu számos meg,.
keresése késztetetit benn linket e f.elhhrás köz?Jété:te.Jiére, itt a tUJdomá,nyos továJbbké{>Zés, ez
esetben: ismen: tbővités a cél.

•
„"611tdt'""" uólu:Nl :

TH. GY MEZőBERÉNY. Plumbum aceti·
cum ,~icnm sola.tum eilőálfüásá;hoz: 180 g
Plumbum oxyida.tumot, 100 g acid!um aceticum
glac.-ll!ak megfelelő 320 g 30 száza1ékos eeetsaivban mel~gités mellett fellloldunk ; de 11!1111 hagy„
i uk kikristalyooodni a ke!etikemtt 300 g Plumbuni aceticumot, hanem most már a Ph. Htmg.
IV. ~Jőirásw szer'int 100 g Plumbum Qxydatumot adunk hozzá s a keveJ1éik€1t gőzfürdőn h<>
vitjük Mvo·gatás kö~ben, mig a lkez<Wtben vörö.
ses (n.afünca;zinü) fdl'yadék csaknem t.ökéletesen n~egfehéredett Utána 900 g forralt vizet
öntünk hozzá,

•

Be. !R. BUDAPEST. Barium sulföricum
azonossági vivsgálata nincs fülvévie gyó~zeT·
könj<wunkben. A Ph. Germ. VI .•ban m.ega.dott
próba: 2 g arwagot !> g krfüst. N atriumca:1:1bo.
mí,ttal 1O kcm vi2Jben felfőzzük, a só.sawal
gyengén megsal\lanyitott szürletében Bal'jrum.
nitráittaU fehér csapa;dékot kapunk (Bar ium-
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szulfat) . .Á: szürön visszamaradt (barfam cooOO..
nat) Mg sóS'avban részben oldódik, würJ.ete,a
lángot "'öldre festi és hig kénsavval csap:adek
keletkezik (Bariuni szulfat). Eze!n leilit fulis.
merésipróbánál meg ikeiil jegyeznem, hogy a
lángfesres nem mindig sikerül, s ha ezért kéte.
lye támad az azonosságot illetően, végezze el a
chromátos reakciót: a fenti lefrás szer:im.t fel ..
tárt Báriumszulfáúból lre1Jetkezett Bariumeambo<.
nat sósawas old!á>báiban iloaliumchromált sárga
szinü Badumchroonatot választ le, amely viz;.
ben, ecetsavban alig oldható, s&sruvban v„ salét,
romsavban könnyen oldódiik EreJ:'f: biztonság
akábó! kevés nátriurmaoetátot is aJ<fuatunlr a re.
akció eszközilése előtt oldatunkhoz, ment 1eweJ
a sósav oldóhatását kiiklmzöbölhet:jük.
•

1
1

TOBBEKNEK A svájci gyógyszerafap.
;myagok és külö1rl1egesség6k felé· érthető cJIDDkból fördi\ll a:z álta!ános érdeiklődés, de ,sajnos ott
is, miként az egész vilárgon, szoloá,oos, hogy a:z

egységes alaP'anyagokiat nem a t!udományoa n<r
vüköu, hanem •egy rövklebb védett névé!l'h"""'
zák foJCgalomba Isseikuiz professzor n&g-<J •
elgandolár.sa valóra váltása segitene ebben ii!z ·
veszWben : _ „dolg=on ki a nemzetközi tiffe
dományos világ a hosszu tudományos nevek he:
Jyett egy az alapanyagok elnevezésére áD!la.lá!lo5
san kötelező nomenklatur•á1t."
··
I.iegut:óbbi száimunkban köwltünik ösS1<eáJJl
tást, hogy pl. tis,2Jtán amida21ophent védett né-,
ven csak Magyarmszágon 52 néven hoznak tor.
galomba Képzeljük el, hog;vezhogy hatványozódik külföldön . Bár fennáll az a felfogás, hogy';
a beteg mniidig uJat akar, de meigsinyli a tucl!>-. •
mtí;ny. Mert az owo:s és ezz.el kapcsolatban $''
gyógyszerész is szálnos esetben ruJt his2li., hogy:
más, javitott, fü. fokorott hatásu szext rendeli.
egy esetleg uja:bban .iclbban propagá.llb, de a:zo.::.
r1os alapanyagu„ más nevü ké&zirtménny~' Leg-/
közelebb egy kis nomenk<!atura, vagy szebhe1Ú·
denominatio-izelitőt adunk.
1
·

S?.akszervezetünl\: \Gyógyszerész Szakosztálya vam!rnap, n1ár·ciµs 9-€n, taggyül1ést tartott :Alig fordult
e!ő a gy6g;l'szerészet történetében, hogy ilyen tsulyos,
sorsdöntő kérdéseket tárgyaltak r:volna,. Nem kevesebbro'1
van szó: mil'yen 1is legyen a dolgozó gyógyszerés~k éle_
te. az egész n1agya1:· ;gyógyszerészet szociális megallipozottsága és fejlődése a következö évtizedekben? ..•.
Ahogyan ia l<ülönhözt'I pr·oblémák felvetődtel<i. a ~elelós.
ségtöl áthatott, Iiomoly hozzászólások pergőtüzében, bizonyossá váit, h_ogy ez az egységes szakszetvezeti
g,rógyszerész-sei'eg valóban hivatása .magasl".ttán áll
Nincsenek szemflyi villongások és val6sággaf versenyez_
nek, -1.hogy minél nagyobb erővel, minél '81-edn:Jényes~bben
szálJhassanak sil\:ra a közösség érdekeiért,,
G y ö l b i r' ó Jenö kartársunk trezeti a taggyti.
lést. Az ö ,fe'&zólal;ása nyitja ·meg az ülést. Megállapít-.
ja, hogy sem a névre !szóló meghfvól\: nei:n _futottak b~
mindelikihez, sem ~a testületi körtelefon nen\ adta to·
vább a szakszer·vezeti '•taggyülés pontos idöpontjánal\:
közlését Ezután n1ég nagyobb körültekintéssel fognak
intézkedlli. Maid a következő fontos és részben ~·át gya_
lásra. kertilő ügyel{rőf tesz jelentést:
1) A kataszter kél'dése,. {Eddig kb 700 kitöltött kér.

M1~íDi D1~1l íJ P1Jiráru1yír rr.
Pécs, Ipar.utca · 4. szám.

Ajánlja elismerten legjobb klvlteln

„Moscat" kenecs doboz
„ Moscat" ken6c1 tégelyelt,
valamint az összes egyéb gyógyszerészeti
papiráru és nyomtatványait.

dGboz,

GYORS ll:S PONTOS SZÁLLITÁS.

•jáépltési érdemeke'• m
•.Mre <1gw
, 10..-50 pontig terjedő
· • kálát hoztunk javMlatba.
.
. : rAz 1919--1945-ig kiadott gy~gyszertári ~ogo.itv~
,. . re·v1Z1'6"
Jeoo fogJ• feFolvasru deklara.
~111~
Jarn·1 s-"-ly.
~n-.;;;
.

•.ol6J~ deklaráció elhangzik. lErl lapunk. más h_elyén tel..
•alán a felter·jesztésbez egyhangulag bozzaiar

beé1kezett adatok feldol'gozása olyan hatalmas lnu11kát.
jelent, hogy az Intéző Bizottság javasolja: kizárólag-~
ennek a munkának elvégzésér'e még f,iz gyógyszerészf.-hivjon be a taggyülés Ezzel nem l.csak a munka, hanem
a felelősség )is megoszlik A taggyülés hozzájárul· dr. Kálmán László, Matáncsevics Gy~gy, Fendrich Arnol~'
Winter Adolf, Józsa Lajos, Nagy Lajosné, Benedek
István. dI, !Modor· Vidor 1 Mát'kus Dezsö és 1Székely Jen6.
kartársak behivásához.
2) 'Az Intéző Bizottságban a len1ondoft 'háretm-tag'
hefyére: Gerő Mildós, Kárpáti Sándor és dr-.. Kemény
György kartársak megválasztását javasoljuk A taggyü..,
lés !gy !határozott.
3) Az Intéző Bizottság átírt a !Népjóléti-· és az Jpar• .:.>
ügyi mjnisztériumokba, hogy a 111élkülözhetetlen kerni.-_ --.--káliák kiutalását szorgal'mazza. Itt .e1 sósorball tnunkásszernpontok vezettek hernnünket, n1ert az egyleti venyek
elkészitése egyre nagyobb akadályokba ütközik„ lll_etékes helyek teljes in.egértéssel tfogadták szociális lépésiin„
kel
1

4„ A jogrefor1n ügye a Népjóléti Minisztériumban van
és an:nalí érdemi efint-ézése k1ár nem rajtunk mulik. ~
Népjóléti 1\'.linisztérium meghosszabbította a $azdátlan ·
zsidó gyógfszertátak, illetve a még vissza nem tértek
jogositvánJának kiírását,
5. Tájékoztatást adunk kartársaiolrnak, hogyan ill.
képzeljük a kérdőivek l<alaszterbe kerüló lriértékeléséf:,
Bár a bizottság még csak munkája kezdetén áll l>s méil
nem is alakulhatott ki végleges álláspont Az 'eddigi el..._
gondolás szerint minden szolgálati év két pontot kaP,
tizet ,a feles<ég és 5-<; pontot iuinden eltartott gyermek.·
l\fegvitatás alatt áll a rokkantság megfelel<} 'elismerése.;;
A tudományos képesitést \egyénileg bíráljuk et de neiD'
a doktori dmet hanem egyedül a tényleges tudományos
munkásságot vesszük t•klntetbe. Ugyanigy biráljnk ie1
a hiteltérdemlően igazoft politika~ szakszervezeti ·.élt' .

korlátlan mennyiségben . kephe1tó

a

C 1B A

g-

ké11íh11ények

••·.,uJéiL

"dkat
Men hért Vilnws: Amikor a kollekttv szer_zo
ldt'I után végre sikerült fedél alá ho"".L nem
arra, hogy pont az idősebb k~rta;~'.'1"'t

•.•-:::tunk
... b:
\'--·

:_-~ •tja

éppen azzal, hogy jóval magasabb a. fizetésük a
·_.IJllJ ~-él .IA tula. donosok természetesen sz1vesebben alkezd0~
·
J
• t
'd" ebbe
e. mazták
a -fiatalabbb kartársakat. nnn az 1„_ ~:s
..
.k,~I am1 kit''niki
·ntéző bi7.ottsághoz_ beérl\ezo
uatok..
tet
u
az
,
Hdik ••
;:: •1' . 80 százaJék az idősebb kartársakból t.evo
osz-

. l>ó.

is~

állásnélküli füstán ;tppen azért gondoltunk atra,
o~yan alRpo;bogy
elst'I kategória j.s me~hetést nyuiltson, U!I!•
h•~Y ~= most lépett Is a pályára, niáI család-0t is eltart.
b:!?.n„ Ezért arra gondoltunk, hogy az alsóbb ~ate~..
.\ t 20 százalékkal, a
10 százalékkal fogiuk no„
n 1 i l\iár mindenütt keresztül ment, most kl, Sza~szer·
ve n Tanácsnál fog eldőlni ez a kérdés.
alósz1niileg
yeze !ha •ák jóvá, ahogy azt mi kér•tük: a 800„ast ?OO..
;!Y ~ k!:~őt 500_ 60 0.ra fogjuk körülbelül felemel~•
' HARTMANN Tivadar !kartársunk lnditván;a•~ a
.. és e hangnlag elbatározta:. hogy „A Gyogyszetaggyulét
gy k eszwJ
"'éook
rész"
k
szer
, készkiadásait. ezentul 1megté...
f'Lfl a B·z 5 kategóriát 3-ra szüldtsük .össze

tI

d6ivet kiiJdtel\: be a szakszervezetbe. Err·e különben nép',.jóléti !minisztéI'iumf rendelet; is IIötelezi kartár·sainkat-'~
A tulajdonosi kérdőíveket nenli vehetjük figyelembe. A__:;-

Ujra

>
'e<lelnreben megtalálják kartársaink. Murkus De-·
. .Jel.
terMJ u t Vilmos és Székely Jenő bozzászólásai
rA eny,..,r
·
. „ ul
ta

felsőt

Taggyül e• s

1

····~~~·~~~·-~~~-=====-
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i2!óGYSZEl~ÉSZ

Y

Jenő

ritil<SALAMON
kartársunk ióvatosságot aiá."l. a
lTkal pontok ldadásábaln Csak tényleges polltka1. er ..
t)O
• l
demeket
jutalmazzanak.. .lsmerJ'ük az t a.. mébány kar tár.
--sat. akik ilyen vonatkozásban sz6ba kerülhetne!\: . • •
HARTMANN Tivadar kartársunk: \Nagyon
is.„
rik azokat a kartáI'sal\:at, akik 1919. év óta gerfi1ce: har·colta[{ a demokrácia ,eljövetelét célzó n~pz~al~na~t
ban
Mindenkit ismerünk. 1943-ban felhivas etl\:eiálze
·
·
któl' h ogy J"elentkezzenek a tSzoc
·lloztnayer
elvt.átsun
k lő
k ata Pártba: hova fog vezetni, amit egyese e „
d
emo r
_ páran, akik
• akkor is
· odamerészkészit,éttekY
Voltak egy
.
é..
mcsak négy ember', Sokan voltak, alnk ke~
kedtek. l "';kedtek De mindenli irásban ~s dolmmentalnl
nyen vse
,
é b •ts•g em lesz a
kell Egy bizonyos: részrehajlás s ara a .n
'té.
.
á kb
-f..1.
ontoz::\s nem vegleges t „
kataszter .pontoz so an. "' P
•
• f !vételt
let Akinek nem tefszill. fellebbezhet es UJrR e
-kérhet„ Becsületesen és igazságosan dol:oZUillk .
r
Berta Ferenc, Grineusz Dezsii rés Jozsa La1os k~ ;
tár•alnk t.ár gy! !hozzászólásai után az elnöklő Győrbuo

10'.

kartáre lezá1ja a vif.át: á sak t
; l•1téző lblwtjság
:
Megnyugtatom a kart r
a: ' a
l"tikailag
éleményen van a kataszwr po l
•gysnazon a v
t · ·cs felől \A
bizbató és nem megbizható csopor os1 a a
• .
~g á os ké esitésnél természetes, hogy nem a pen·
dom ny
~ di r mát értjük, ha az illető soha egyet.
>Jérl ,aiegszerze .i:;_ot em Irt Egyénileg birálunk el
ten tudományos c1 e nb
it"'bbnyire csak azok aze..
núndent. Tudjuk mi lis. ogy o
Ul k
reztek d-Oktorátust, akiknek pénzlik volt- Sokan n~
k kik ngy járták \az egyetemet, hogy a szattti:iian~~: el a falatot Egészen más a helyzete an
édesapja .gy6gyszertárfa!ajdonos volt.
JóZSA Lajos lkartársimk az elnök. felkérésére a
N~ugdljlntézet jOJ.,nJegi b.elyzetén'll beszel;

~k, :S~ek

AGOMENSIN ampulla., tabletta
AND:ROSTIN tabletta
CARBANTREN
CIBALGIN úaJblett1a, oldat
COAGULEN a1upul!a, por
CORAMIN ampulJ~, oldat
CORAMINR taJbletta.
DIDIAL tabJ1-,tta
DIGIFOLIN ampulla, clldat. itlabletta
ELBON tabletta
ESIDRON ampulla
LIPOJODIN tableiltA
LUTOCYCLIN ampulla (2, 5, 10 mg) ;
taJbletta
OVOCYCLIN ampulla (1, 5 mg)
tabletta (0.1, 1 mg)
PERANDREN oldat, kenőos
P.ERCAIN ampulla, tabletta, par
PERISTALTIN ampulla, ful@etta
PRISCOL ampulla, tabletta, oldalt, kenőc,j'
BRIVIN
RESYL ampulla, d',dat
SISTOMENSIN ampulla, tabletta
SPASMO-CIBALGIN kűp
TRASENTIN ampuHa, tabletta, kűrt
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Az igen ~·isztelt vezetőség felszóliOOtt ar1a, _hogy a
nyngdijintézet iés a korpótlékos -fizetőpén~tár·-kérdéséről
beszéijek. rEngedjét.ek meg nekem, hogy ha egy f:aP.yamatban lé1Ji ÜgJró1 csak néhány szóval tudok bcszá ..
Inolnt Réf e..szt~1dő óta 1az inté.ző bizotf-ság soha \_1e1n
szlin.t n=i-eg harccJni, llog;r végre a saját 1f-oglallrozási ágá_
han az ~l'egkor.ára megfelelő nyugdíjat megkaphassa.
U gy érzem, hogy ·ez az idő n~;ár közeleg. Az intézkedés
joga E miniszt-e1• kel'Jében (\'an„ Mindeh megförténik. hó-gy
a rrilnis:zter 1er.delje el a nyugdiji.-,tézet felállitását. \.Én
azt hiszem, hog;r {8--10 hétJen -beH.il n1eg Is lesz Ez ép_
pe:n Glyan jól fog n1üködni, ahogyan a katasztert kz in~
té=61)izat"'-ság 1-tgc:r.te 1A .i}yója n~üködését fenn fogjuk
továbbra is tartani, hogy a velem egykoru kartársaknak
~s ju:szon valami Engedjétek 1n1Cg ·nekein, hogy err'Ó1 ma
iöhbet ne b2§z:fljek. Igérem, ho-gy teljes pontossággal fo •.
gok l'efc:ráini ~z kredmé:nyró1.

Ugy éledt fel ez a kérdés „A' Gyógysz
rész" hasábjain, olyan ért.elmnben vi!rígi
·meg ennek megoldrisi lehetőségiBit dr. Széki·
bor egyetemi tanár nie7yen átérzett 'és tuao
nyosan imegfflapozott !hozzászólása,
ezek alapjiin a továbbképzésnek máiusban
meg kellett volna indulnia.Mióta ez a gondolat ujra felvetődött ·e
re7másra 'kapiu'.: az ér:de~clődő le,veleket.,'Hogy
n~ilyen elemi erov~l, nytfvanuf meg a, gyogysze:
res~k?en ~ tudniv.a.gyas, . eliif!, hr.; r·amutat'lk1t
Cse4tei La.ios kartarsunkimai szamunkban.iköi
zölt magas szinvonalu cikkére. ·
... ·
Mi az oka. mégis, !hogy a 'gyágyszerészi
i•ábbképzés vakihol rnegakadt? Tudjuk, hogy,
Arrrn kéien! a t.aggyüJ,ést: intézzünk e.gy átiratot a
jelenlegi bizottság megbizatú.sa lejá~t lés egyet
N-épjéffti I~Iiniszté1h!tnha~ hogy it,gy'ia, igyógyszertári jo.
l>en !minisztériumi leiraton vagy a!ríir&Jon rn'/k
gok, inf:nt a ko1!Jótlékos nyugdíjintézet in-eginditására la
_lik
a bi.zottság é!<';tének meghosszabbítása vagy
Lcrh2f<'i.1 G5 év í-egJen_
•
ujj!Lélesztése. 1
Az indítványt egyhangulag elfogadják.
Nem !hisszük, hogy a Közoktafá,sügyi !Ji-',
FALUS Jenő kartársunk a7krt tartja 1nagasnak a '1.iszt:érium ne ismerné fel ennek az ügynek ó1~· ·
65 éves korha~á!t, mert igy nen1 i{ir'jük el azt a e-élt, hogy . ási !jelentőségét Nyilván csak meg11e/cedtek 1!0,.J
tnin2l nag}&bb számban törhessen elő a fiatalság.
lahol az 'akták és most a bür15k1·áeia ősi jogálJ,'
E ké:::dés körü11 hirtelen igen nagy vita kerekedik
nem nyu,itják ki a kezüket, hogy fa legsürgő-;
Kenyeres (l\XU1ál'y, Fehér· László, G:Vörbiró Jenő, Kovács
sebben elintéz.zék.,
'
.· ,
Andor, Rány~_ú I{á1-0Iy és G€rö {Miklós elvtá1sak mondl gy lesz a segitségr:e, hivatott kézből l~rtá:
j8k c1 a saját áHáspontjukat,. Közben egy (Ids zavar is
kéz, mely megakasztja. <Blgáncsolja egy sz~Jc._:
táruad iaz egész titába.n„ Nem j~t pontosan kifejezésre:
ma tudománym felemelli;edését. Ezt a szárulé
a 'gyógysz01észi müiiödést, a.karják_e a 65 éves életkor·~ kot senkfről sem alcar,iuk fe;ltételezni., Eg11etÍim'
tal 1nieghatá1ozni, vagy a gyógyszer-tári jogositvány biI'., aláírás ielegendő a gyógyszerészek tudam4nyos'
ío~dástÍ,t
torxíbbképzésé'11!ek májusi tanfo/Jyaniához.
· :
(
Miért
lcéslekerltnek
fönt
a
minisztériumi
SÁNDOR Imre Jiartái:sunk ige'n érdekes, -valóságos
urak?
kis szake!Oadást. tart nyugdijintézet.i elgondolásáról éS
(sz.)
r.z ezzel összefüggő ké.rdések reális ~ehetőségérOl !(Erről

fu

küIC·n cikket vár tó1e -„A Gyógyszerész" szeI"kesztös:ége„)
Ezután Székely Jenő /kartársunk 1inditványozza, ter·..
jesszcn felierjesztést. a taggyüllés a. Népjóléti Miniszté.
r·iu:mhoz:
-

A napokban egy \o.rvosi vény került kezembe, amelyen a következő ffelirafu bélyegző ékesliedett: X ör&_kö#..
Ne hjanak ki egyéni gyógyszertári jogosítvány_
sök Bessenyei gyógyszertára, Nyire.g,yháza.; Mrlő: y._ Z,
1a pálrázatot, ne .adjanak '.ki tpatilHij-ogokat rnindaflgyógyszerész„
áig, ndg- ki nent mondják a gy-ógrszertárak átrultáZUtánaérdeklődt."emb hogy ;nevezett gyógyszeI"t.ár Vii.j.:..,'<
h~tailanság~lt, nein indulnak fneg az intézked-ések a
joli reáljogu~e„ Neins szcmélyjagu„ Kérde111: hogy képez~
r~áljogu gyégysze?-tá:rak n1egszüntetésére és nem teheti egy sze1né!yjogu 1 g:;·ógysze;:tár X ö1öküsök tuJajdo~.
szik köto:.~ezövé a. ko1'pó-Uékos -nyugdijintézet .halla..
nát? ~Személyjogu g>ógyszertár, tö1i'én1eink 1él'telméb~n1
tlékf'al'an megaiakitását Ha nen1 veszünk tudomást
nein örökölhető Hogy a l\1in:i:f.;zter 1ruiönös kigyképpé:il
réla, hogy 1947-et trunk és belenyugszunk a jogoeset.leg valamelJik ,1öröiúisnek" fogja adományoini 1a jo-··
:dtványok régi a.!apon történő kiir·ásába és á.domá„
got. az még nem jelentheti azt, hogy ó'k má:ds tulajd1?'..nyozásába, örökké efulkudtuk ~zociális liüldetésünnosa-i a patikának. Legfeljebb haszonélVezői. '
ket.
l\1ivet nen1 konJuét esetben való szemléiyeskedés -~
célonir, hanem a hefyzetnek jogi szen1pont9ól való ,megvL
.t-\ tagg~riilés az indítványt. egyhangulag elfogadja
lágitása. lt-egyiik fel, hog;' nevez"Ctt gyógyszert.ár reáL
I-IARTJ\~ANN eIVtársunk :fklhivja a taggyüJ.ést. hogy
jogu. Ez esetben kérdésem a következő:
a Id}zeledő rná:rcius 15 ,.e fo:r·r adalmi é:; népi ,jelentőségét
Vajjn'n miért sookták a gyógyszertár bélyegzöjén, .a.
eg3 peices felállással ünnepeljük meg. ,,
a hősökért,
clm:-kéken, a kiszolgáltaf.ásnál !használt dobozokon es t.a_
kik a I..'1Í é!etü1tkért áldozták élelüke~ . ;" Megtörténik,
sakokon feltüntetni a tulajdonos nevl.t? Az{rt...e, hogy:--·~
GYőRBIRó kartársunk: Köszönötn a 1aggyii1és
az adó-hatósági !közegek tévedésbe ne essenek "BZ ad'ó-_-_\:
rész~\'e-.:öinek sziTes megjelenését és a ·rkon1oiy ügyekhe~
alany szeméÍye feOOI? Alig hiszem! Valószinübbnek láf.:. .rnéltó :hozzászólásait. Tagdíjhátralékát mhtdenki saját
szik az a felfogás, hogy inkább azért, ·hogy a közÖn~g :é:::dekében ·fizesse ki. E kötele.zettség :lelkiismeretes teI·
legyen tájékozva azirá11yban, hogy a gyógyszerek h~_-:-r:
jesH t~.(>t a- kaíaszt:erLbizotJság a pontozásnál is tekin_
Jyes, vagy 'l1elyt.eien kiszolgáltatásáé1t. kineli tartoz-i'k'-\el~
i-ei_i-0 -, csc i
isn1erésseJ vagy eiítélö vélen1ény;ével

HIRDETöINK SZIVES FIGYELMÉBE! Hirdeté,si
'aink 1947. január hó 1-t?J a,~~vetkh'-e'?bk: .
•
A bo1iték _első és utolso olUi:lrlán asa sze1esseg0011
1 mm 2 50 forint
A boriték belső részén hasábszéle$ég~n
1 mm, 2 - forint
A lapban lévő hirdeúésclt. hasábszél~sségben
1 mm 1 50 forint
Ap16lri:rdetés1 iegfeljebb 3 sorig 20-·- forint

Mert (ha nent ez a ;cél, ugy azt kell gondolr~oni~ hagy
(Bár a
·.i~0-520/1934. B. l\'1 számu ,rendelet előitja_, ~~g? ha
Úgy lközségbeln több gyégy~zertár van, ugy :~l~tuno _helyen meg ke1I je!Olni 'e. gyógysze1tár elnevei:eset., vagy
a tulajdonos nevét is )
Nos tehát ezek !alapján már n!ost kinek az érdeme
8. g;rógyszertá; 1szabályszerü müködése, a közönség Ö~
Íetie.n szolgálata? X örökösöfoé, vagy. a ?,.aiika felelos
vezetőjéé'? Elvitathatatl an, hogy az utobbie!
Szerinten1 tehát Vagy csak a gyógyszeJ:tá1 nevét
tüntetjük fel a 'bél,}'egzőn és edényzetek feliratán, -yagy
pedig a gy6gyszertá1at _vezető gyógyszer'~~z. nev~t 'is.
ugy hiszem. a kö-zegészségügy-- sz~n1pon~3ahól ~lJesen
közöinbös 11ogy az illető 1gyógyszeresz, mint tula]donos,
nii111t bérÍö, vag·y pedig csak mi.nt egyszerü kezeiö áll
, felelős posztján
•
• . •
Helyesen tehát igy hangzana egy gyogyszerta11 bélyegző, vagy ci-mke f(\lhata: Isteni Gondviselés gyógy_
, szer-tá1, Tö1öliszentvendel~ felelős "\ezetője: l\iagyar Ist~án gyógyszerész. u gy hiszei.n~ ha az unero egyuttal . a
pa'tika,jognak tulajdonosa is, ~zzel a feliráss~l nem ~s1l\
csorba tulajdonosi n2ivoltán Ha viszont a Jog tula]do„
nosa nen1 •maga l\eze1i -· bármely oknáll fogva - a
• " ha. sz_
gy6g~'szeitárat1 clégedjék meg a \paj 1-k a ,,szereny
nával é.s engedj-ék át ezt a s,dicsőséget'' annak, .akinek
•
•
át.adták a vezet.és 'felelősségét,
Ha ilyen •értele:n1ben jelenne n1eg egy szabalyozo
l"endelkezés, akkor ee-yszerre sol;: pa:ika nem a 20-~0
évvel eliöbb elhunyt néhai jogtrulajdonos ~gisze a~at!_ ~il
ködne és llla.'11 kellene olyal1 feiirással sem talalkoz„,_
nuuk ''mint .ainilyet 10-15 évvel ezelőtt Pesten láttam:
A B~ Szent György gyógyszer:tára. Budapest; \ Bérlő:
C. D„·; Kezelő: E· F„
dr. T. L,
-](zárólag hiusági szen1pc11t-0k jál:szanak közre,.

1

Amikor a n1agyar Paria1nent Kovács BBla ügyét
t-árgyai.ta, íulfütötlJ; levegőjében az egyik !klsga.zda honat:\a, :-élénk tetszé.sek köz~itt kijelentett.e.1 hogy nen-E! aké'-r u,~h sem komniunisták, sem szociálde1nokr atálr ÍG1tni Elnevettem Inagam, Eszen1be jutott egy régi gj-'e1mekkori
emléke.11.:, ~1.mikor rettenetesen orditoztan1, hffgy ne1n
akaiok már·cius 15 ..én szavalni De belül égtem a ,ágy.
tó!, hagy a „Ta1pia. It>Iagyar"-t :elszavalhr::ssaro: • _,_
,
1
A honatya na.gy tiitakozása n1élyén, a szce1a:1s.:o\ nev
elltn. o'.t \olt a Süha le nera tagadható tfn~-. he:t;")' :i t"
honatya 1ná1 rég szociallst.a, csak n1ég nen1 vette ki tar
·~attát a füléből.. rrudata alatt ugyanazok·ért ~ felsz.a.h:=i._
ditó es-zn1é.ki·rt harcol, az egész magj ar paI as :t tá:c:3ada,•.
le~ ~rc1;::kében, mint n:~i, marx:ist2.k, ebben 11incs közöt:ünk
haiszálnyi különbség s-em. Hovatovább rncgtlől: ;:;.z: a vaiá~sige is, hogy_ ne1n állunk a magántulajdon eh; én· Rá..
}ö:inek lassan, hog)- n tnagántulajdon szen~s{ge \(rnatkozik a házan1ra, a kisbhiokom1·a, 1nég az autóm1a i:~, _,_sőt
hoi·iibi!e dietu, a i1crzsaszőu;regemre is. De nem vc:rca,<.k~
zik a tenn-elöeszközö!u.:e, ott, ahol la bé1ek ~1e;n vc_,_tag
.soha arányban a termelőeszközök rés a (étke n~u~iott.a
has:.:; 0 n~1al ,a nagy'\ állalatol~nái.
,,
.
'
·~' a 1'<1'HtlJS'
Ennek bizonyitéka az egesz.
v1"j'ago.n za}-'-c
<-'--~'--.· ,__,
tási és sucializál.ási törek\:ések lázas Inegva.lósitá_sa Ha
megkérdezik a .g:yőztese!ret. hogy mi h2-_szn;ik a. :c.;.'lg-ernyi szenvedések és áldozat-ok árán Dyel"t h.abv~u::;ol, ha
őszinték, csak egy lehet a felelet: s e .1n n1 1
„
Ilyen háboi ui\ után a békéhez ne1n 1uthatn:<k el audig, tniO'0 1.olyan n1_egállapodások ne1n jönnek lé:~e, 1.nely,ek
a népek n1egé-!hetését és fokozódó jólétét ne b:_!~cs1tanaJ.i:,
Ez a bevezetője annak, a1niről \tulajdonképpen i~·rni
akarok. Az Egyesült Államok e~nöke, Tn1n1ana: l~.gu~obb
, E ' ··1t iNe1nzetek Szövetségéhez egy 1nc1tvanyt
az
g:;esu
·
A~
Cl t't"
nyujJ:-ot.t be, amelyben egy ,,Vil'ágke1eskedei.rn~ · _1ar a.,
aitar előkészit.enL E világgazdasági munkare.:;:~ ker.e-i:e'
' 1 • 'bf.~
a I-'aSS''1kus
ben, a béke ne1nzetköz1- t·.ar t'ossaga
ce.Ja
...~, ~,
~,
"" ~
„
•
k
„,,. a~
ché~ D..L
közgazdaságban a nenizetk oz1 mun ru.;wgo.;;,_,t
-~
kahnaznák, _ minden nép, minden tarsadah111 Id::-~~ ~s
minden ember \javát a.
,
_
_
Ha nem egy kapitalista érdekeket véd~ 1\ ~1~1:;\,::~:1
á.ából haRanánk e szocialista izü, \s vHág\.;.;,;::on~l;;. ;_~L-'1 ,
SZ J
, •ti •
''i,--.~a'~'~ S"I'
fel neiu mérhető eszme 1negvalos1
.asat. pl! __ .~·- 1 :'~"' • 0 .~
,
akodók
De
lm.ár
annyiszor
bscsa:3?.:i1:
a. v1.
k
l ennen g~an.
!' 1 „ f.'·'-t a-,~,-.:-,1i,,.·'a
·
d
1
··1
I
··r·nféle
szós"okka'
oon„u~
"'-"~i~- ;:,.-~
lag o gozo1 , tu o
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. _ _
~ ~
• „ ler' ekkel hog"-' ezt kétkedve lfogadiul-...
L«:•gnagyo.),,}
lZU
'
.r
,
,
~" _>V;f_
.. ..
1 „ dvözölnénk a világ leggazdaga.b1) es, e~ore_ia.~-:
oron1me
u
t"lt" ,,1.
P·-·1
•
•
„
hatolag meg
so lraig
v ezérszerepet .be (L .0 _L~meJ:1~'"""
.
~
. "lt ÁHamok exponensének fe!ve1t, a nr.g) esznj_e
E gjesu
n.
d'
·
•„~-ede'·e
-- 1. ·'t, h a marxi gondomo asu es c„e1vr,d". t n1egny1·1vauu_asa
'b
egnyilvánuló en)bertöl hallanán!i. e gran Iozus
I en m
'II
-r?
ter\eket. yagJ reá is vonatkozik a Ta1pr~. i1 agya_.
A Világliexeskedellni Charta bennünket, is :nag!~n
érdekel Az, hogy kis legyőzött Otszág_ vagyunk1, a Vllag
tétk!épén csak egy szinfolt, nem jelenti ma rnar, hegy
hangunk !fs szellemünk ne lehetne nagy„ Nem vagy:ink
de nincs
be.k.epze· l1~.e1-t. csak a realitás rnesgyéjén járw1k,
•
t ~ , -- ~1~ „1
a világon-n1ég egy nép, - 'lás ezt ma mar u.zas nehiu
állithatjuk, - an1ely a szörnyü \ ilűgégés közepette, s:l~
nem látott rombolások ,-és pn.sztitások után, ~ .~~.r::nn-:.b~l
7 nap alatt teremtette a világot'' ~z ad n8El.ffi!.{, ~ ~zG 1 "1' • 's fizikai dolgozóknak, erőt és bátozsúp1t anF,_orJ
en1.i e
rt· ,~. - - D"'
szemben PO-~ 1z<1.!JU.il!I.·.,. '"'
ho gy \az elmuit rendszer0kkel
·
•
•
ugy politizáljunk, hogy felteteve az egye111· ~,,,~-o-:t"-~é<>t
~'"--- __ r·-·- .~ •
•

T
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Caphosein _ Dexmalt.an - ?alcorizan :---:- Vita.
jecol _
Rizo1naltan Oriza -· Maitiron. Hatmatkás:i _ Zamako -- Zabpehely - Zab-liszt
Minden gyógyátunagykercskedé-sben kapható..

Krelllf!&Cher Tápszergyár Y, lláiloMllta t5.

1$0
Nagyon megnehezíti kiadó hivatalunk mnnkáját,
hogy egy-egy gyó~tár, ailioll t)>bb előfizetője -va,u
lap1llni<na;k, egy befizetési laJ>On kü!diik IJe ellöfizet~.
Itt a legnagycxbb baJ az, hogy igen sok esetben a pénz
rf!ndeltetéséről nem is eml~eznek meg. Minden cimY.áJt<>~. axoil!llaili köz~ésllti kérjül<,

Pályázati felhlv6s
G1·-akorltt.ti 1ikon mot:ó túdományos pályázatot hird~„

olj.\rási inOO.ml'l:'ef, t'Of>Y tan~yal ~ált-0z&tlanm
De i[!enis nézzük e.ak meu, how ·
~~ Részt vehetnek s pályán rnük9dó gyógyszeré~u„
rende!ker;ilc„.
van s:ó. 'B_zámolfunk te ezrei a /Cérilé88'Jl,.
'j;.,. l;ivül a. ~gyeteml hallgatók és doktor.ndmNk L•. tovább
szer es mindenkorra.
I dij: 1000 forint..
---·!tit. eLq)orlmn éppen az itjuság soraim irányltJuk te...
Infláció.
II. és III. dij 1 500--000 forint.
: Mfll<Íg'kurtlató ren-6rónlki:ú:
Köztudomásu, hogy a nyomá1ban já'ró
érdekhajszát; az egész világ -nevében nyiiatkozhassunk a
:;·;.~:-Mutaatj,ik meg, hogy ezt á pály:á. t:, ie:zt a sz.aknuí.t ai
A pályázat táirgyát ldfejezetten nem Jrotjük mea;. A
da<fáoi é~ erköl_csi tébply miként kerrit a 1ia·
javak elosztása \tekintetében.,
gyógy:szerés~tudomány keret""' bOlül
Mrki szabad-OA
tudománytól a kereSkedelmi w.cllem sohas<im tudja , el"
maba mindenkit.. Micsoda tömegvándor/,ás •Uí;
buváiikodhatik TáJékoztatáaul a><mban méi:is kir"'B"'•
~ts.ni Tegyünk hitet róllia hogy ez a páJ1ya az egye...
Kétségtelen, hogy a világgazdaság szervezetét egy
dul nveg egyetle,n darab táplál() ennivalóért;
világgazdasági ·kongresszusnak kell kiválasztani. a leg;:;.-vrinen- ~ az egyeternen tui ás tovtáblb ápoija, fejleszti és dunik néhmy irm.,t muta.tó l!lé<maikört:
Hogyan
ügyeskednek _és acsarkodnak, utaznak,
-:_:.' ~jes'l!ti a :gy6gysziet·és2(1 tiudootányft Reru:le_zzült bé,
jobb erőkből, nem hagyva Ud egyetlen ország érdekeltjét
t J avasl<>tok az V magyar gyóg}'Sze~könyvhö,,. ki! ..
adnak-yesznek, , cse1:eberélnek, csak hogy m;,>g,.·
-;~-eljiik fel, hővit~k ki gyógyszeruhi laboratóriuma_
sen1 és nem áÍ'tand6 vezet.öve~. hanem egy évenldnt váL
löno• teklintet:te! az abban fe!V'<lendil
galemkuun<>!k:r.a..
11.iaradJanak. Ma.r rngen leszárnoztak a <1>ulu1m4•
tott·_ .,karna&-Y'' ir·ánytásával Nagy feladat: a r·égen
;>uikat.
Ha maga a gyógyszertár, a táza, a. külső vilá~ot hazai nyersanyagokból
(A ik&czitmények kidolgo~a
pénz megőrzésév;el. Mindenki egyedül és kizd.
::-- ~~. a laborat6:riwnlban befele nézzünk - a tu(1o_ és értékmeghatáro1'á:s )
óhajtott v á m kinai falainak lebontása„ Ezt kell 'leg;
rólagosan a maga mezítelen életével törődik }
• '®ny vilá.gsba Csak igy áF&iatunk ei1ent annalk az ol.
elsősorban rendezni. --Á vám és adókkal járó sulyos ter.
II. E.gy olyan vegyület 00/szei\llitása, amely a gyoTegyük a szívünkre.a lcezünke,t. Ki n~·
--::.(Sá- esábitásnrak1 h.agy kik~solva. tµdooná.nyos képzetthek annyira ntegdrágitják az áruk beho-zatafát, hogy- el_•.
morban oldhatatlan, de a 1béQ:ben oldhá-tó bevonóanyag
adott el valamit az inf!áJei,ó szrönyü zürzavará,; :-.:- -~~b1Ü11ket, - ia:z expediál;áslJan. áru'beszetzésben és 1a-bdacso-k, tab~etták beVOllJái.sára„ Ez lényegében, ne u. n
maradnak a 'Várva várt külföldi áruk, Ki ne e-nilékeznék
ban, hogy diailabnasan vihessen haza két deci,:'; r•.ruruázásokban lmtáromuil meg teljes szak!rnai. clhiva_ entierosolvensszerü rkészllihn~yek eTőállitáisánaik tökélen hábotu vé·ge felé egy ametikai pénz-zseni tervé.1·e. k Öétolajat 'és 1egy kiló burgonyát?
.· ••• : . jp~nbt
z ö s v i l á g p é n z megteremtéséró1 Utópiának
tesités.ét szolgá,lná.
,
Ma
m!Í.r
alig
ern11_kszünk
erre
a
szen~.':
. El.ső páJyámtunk m~ """'1rzy lkleretek kömtt indwl
Játszott, de a ~gy tervek keretében talán ez is meg fog
III A chemotherá-pia ujabb gyógyszerei, ezek k§imiá.,
esetlen 1kor szakra.. (Neha ugyan nem ártana,
-De itt a cél a fonWa; a jutaklm öslltöiwés esupifun a meg... ja, minől<ig!'"' és mennyiJei:e;s meghatározása
valósulni. Nem- lebecsillendö a nemzetközi v i z 1..
ha a békétlenkedők elé tárhatnók az inf~
:-_tnu„atkozM:m. Távolabbi vonatkozáSban a Sfiak:ma tudo.
u t a k jelenfősége sem,. Tudjuk, milyen veI"sengés fo..
N . Mi módon ddig:o~hatók át, illetve készithetilk el
kétségbeejtő nincste.!enségét.)
·· mányos S211attjéinek fe1'melésél'é .
lyik egy,.egy
s z a b a d k i k ö t ö megnyitásáé1 t
a hivatalos galenusf kászitm.ffit:yek ugy, hogy minél több
De ha elfeledjük, törölj'ük ki végkép ai,
Nezni beszélve az országok közötti f o 1 y a m o k hasz„
Pályázatunk feltételei; A gyiakóllail sikon mozg6 tu ... áúand6sitandó ferrovasat tairtaima:wamaik?
emlékezetünkből. Ne hozz1lk divatba a kormá..'
t!ományoo pá!yamü bekiildéid llatlárideje: 1947.. április
nálatáróJ Ugyanez vonatkozik a világ v a s u t i háló.
A pályamü terjede!lme legalá,bb tiz old.al. A szerkes·z ..
nyozható emlékezőtehetséoot.
/
15 .. ~ A legépelt kéziratokat BZerke&zt&égiWk egy, a
zatának nemzetközi szabályozására, a s z á r a z f ö J..
tö.eég :oemcsaJc a pályanyertes milveket, hfinern a di~.
Ha (l)aJaki nagyban
biinösen feketézett>. e fl'Ógyszerésztudoroány mii-velői körébő> alak:u:lt birái!ó t·~ftel lniernelt tainuhr.filiyo.kat ia 1eldözli„
d 1 és 1 é g i u t a k közös használatára.
·~
S végül, de talán legelsősorban emlltend6 a világ lecsukták.. Aki elnézte, tudott 'l'Ó/.a és nem ie:• \Í>lwttság döntéaére bi;zza ki. eredményt az 1947. május
SZERKESZTőSJilG„
la rendőrségnek, az maga is feketézett.' L e)sei•i !BlpBmmlmk!ba:n hozzuk ny!Iván-060ágra. .Mmdont
(rabonatermésének helyes el-0sztása, Itt csak szerényen lentette
1
Deakkorma egyéni érde.kbllf
: _· tfkövetiWk, hogy a pá.lyiainryartea milret tovább vigyük
A p:!lyázat-0kat a. meghatározott időpontig j~Ugés
azt jegyezzük .meg, hogy 1920-ban lezajlott nagy agrár·
senkinek se jusson eszébe, hogy bár kit is u t. 0;
'-·:_ :-19 tvtékesitltiilr a b.t, a köz; 4a aa o-ltilZ!ág jaVáTIR..
levél kiséretében ,,A Gyógyszerész'' szerkesztős·é:gébe
válság után az 1928-as évben jelentkezett nagY termés
Z a {} o s a n 1ne.qv1ádoljon. Mléu annak se, akf:
Természetesen a pályam!l 1zerzője a m<>gjutalm"'"°ü kell beküldeni
sem tudta megohiani az Rzót'a -folyton jelentkező kenyér.
igy akar -.Szabadulni attól a kötelezettségétől;,"
gondoka~ Igaz, hogy a háboru nagy étvágya sokban hoz.
hogy alkalmazottjámak a jogos hat hónapi fefl..\
zájárult., hogy ki :ne alakuljon egy niveUálló időszak.
mondási időt kifizesse Ne most kapjon észlTe, '
i!::rintettük a VilágkereskedemJ'i Charta megvilágítáhopy
la tá_vozó gyógyszertsz e:iielőtt egy évwl
Hárman csináljuk a 1lapot : a_ szerlcesztő" lejáratát cltmlaszoló zsárkhegyeken jussunk le
sához szüksé~ hézagos adatokat, hogy fe!váza-ljuk azt
meg zsebbol adott el ~Ultraseptylt s eZ&rt maiuaz.
ség a nyomda és a kiooóhliivatal. Hánnan ir- a nyomdáiba.
a lehetőséget, amely adva volna ahhoz, hog)' nyugodt.
&ágot szolgáltat. Ez az igazság pedig nem {iellief
juk, hordjuk ÖS'SZle az anyagot, szedjük ólO!IDbéloés fejlődés 111'llletét bizl<>J!ithassa. Ehhez azonban egy
A közegészségügy védelmében ffin!eljtik fel
más.: a hat hónapi felnwndá,si üM le.alkudása,..
sorokba a tudorrmny és világszemléletünk hüvő szavunkat„
:.
szükséges és ez ·- vélemé'nyünk 'szerint ·-· mél{ nincs
három hónapra.
. '·'' ·sorait, javítjuk át .a irefelievonatokat, tördeljük
meg, hogy a világ népei earyszer· végr'e belássák, hogy
Nem
türhetjük,
hogy ott, oool „A Gyugy
Ejnyr!, <Ifnye, km·társak! Itt 'IJa/.ami nfnc&·•
és tefjewtjük „A Gyógysrerész"-t. A nagy kö· szenísz"-t kis-:-zedik és kinyomjiá;k, álland„óar1
minden ~r·emt:ett léleknek egyforma Joga van az életre,máfén
.:
2ös mnukáiba.n valóoággil:I há1nnasikn~k va- mocskos zsákok huUahegyei heverjenek„ Tilta.
hez. Ne lakjon addig j,enki jól, ne ruházkodjék senki pa..,
yalaki azt 1mondta.c ne bolyuassuk ezt q •.
gyunk: mozdulni oom tudunk egymás nélkül.. kozunk az egész helyis~et. elboritó pisz,ok,
zarul, ne latrják a lu:rus..pal'otákat, ne legyenek a kivált-kérdést . . .JJ..„e igeni~ csak bolygassuk.
. .·..
Még csak azit sem mondihatiuk, hogy a szer- gyapju- és textilhulladékok ellpn.
8ágosaknak szanatóriuma.i, amíg az emberiség igfcn nagy
Mert;i~iro/ va~ itt szó? Megint a munk,f,..5
kesztőség a :fl~j, a nyorrnda a kéz és a kid6hiviarétege nyomorog, ·fázik, éhezik, rongyos és betegség
Ebbrn a fékitelen terj·eszkledésben a betü
B?n aka?ak f!lverni a po_rt az egész injló.,eióérf, : . taI a láb.. Minden mnká:hoz külíin-külön egész
pnSztitja: mert nincs számára orvos, kórház. gyLgyi
1' annak .tulardonosok, kik ugy 'ér·zik.c nem i~ <)
uer„
emberek keHenek. Talán csak a szilv Mzös: vi- meggyalázását látjuk,
Átázott
sáros
zsákokat
leguritanak
a pinri~stek el~get ~z inflá~ión, . ~ost .euy öreu pati- •
szí és szabályozza, szaklapunk egész~ég;es vérEzt a ulvellálást IH!dig egyedül és kizárólag a ha··
cébe.
A
s'/Je~nyes
zsáikok
rázuha:nnak
a
nyomás.
kfÍ,rusfJeg,eny
karom
honap)'aval
akariák
meunfJ.·
keringését
1
tahnas, gazdag <>rszágok kezdeményezése kell, hog 1' előre
velni anyagi ,tekintéllyüloet.
- · .·
„A Gyógyszerész" az r3lső sorától az utol· ra ,~4őksútett papirosra. Az üzlet kérlelhetetvigye és akkor megvalósulnak a YaHai-,SanfI"ancÍskói. Csi;ik polygr;ssuk ezt a llcérdést.. Hadd
sóig a közegészségügy szolgálam?an „áU.. A lensége viaskodiik egy szerény keretek közö~t
Potsdami elhaLir·ozások, a féleJ.emnélküli élet. a nYUigodt„
S:tnk
~rszt_an
Vagiunk
bele,
törjük
össze
a
nyomda tehát, mely szaklapunkat kiszedi, .,oldll!- dolgozó nyomdai kisüzemanel és azok munka·
biztonságos megklhetés. Ha a S2;o~iális feszültséget ICve,
zrt6
tukrot,
ha
meghamis#ja
az
igazságot
••
laktba
tördeli és kinyomja, - ugyancsak Jelern- saival.
zett-ék, és a birf.okon kívüliek nem ér·zik Cirökké a becssA gyapjuhullooék a P_atkó.nyo/c egées~ tá.i
·
(sz.)
tős
szterve
a
magyar
közegészSégügynek.
j)Otf..ság érzését, ha minden szellemi és fizikai dolgozó a
Ennek a kis, sötét pincél:j'é'll dialgo'Zó nyom- borát termel.te ki és táplálJa aiz 1~lfoglalt prnce.
munkája ellenért.éke gyan~t megkapja a létszükség
hdyiségben„ Ltt is - ott is hatalmas patká.
íla
munká.sain;vk
.védelmében besl'lél ünk.
.
diktálta ellenszolgáltatást, akkor fog a világ odáig jutni,
nyok futnak át a szü1en és !már az 'i-s előfor
nyomda
írdeigleoosen
bér1beadta
a
pmce
A
hogy beszélhessiink a világbéke megtez'0mtéséröl. Ami:.
dult,
hogy beleharaptak a saj,tó-gép'et igazitó
···hátsó l'észét ·egy gyapju- és szőrme~hull:adékkal
kor az anyák tudni fogják, hogy nem a vágóhídra szülik
láibáiba.
nyomdász
egy
fenn~Hó és megbizható gyógysz:er·
foglalkozó
cégook.
Néhiá;ny
zs:l!kkal
kiez<iték,
ma
gyermekeiket, s. hogy é_rdemes élni; m_ett ahogy a madár
V'.'gt<;szeti
organ1zációval, külföldi speVédB1met kérünk a nyomda nevében a klo·
,_ nagykereskedők. Gyalogosan keroték, 111a -:-·
szabadon szárnyalja a léget, nem ismerve határokat,
cialtitascik köZÖsen tö1ténő bevezetésére
· autón járnak. R'étségtelen, hogy az illető urak r ülBti ti~ztiorvo&tól és védelmet „A Gyógysze..
legalább al!nyi Joga legyen a \viJái: jólétét meglőremtö
és eladására.. '
·
meggyapjusodásához ncl<:ünk semmi közünk sin„ rész" szerkesmősége és kiadóhivatala nevében a
népnek a •aját éfot\\hez.
„PHARMA"
jedigére,
Bloclmer
hird&
csen Az sem ta:rtozik ránk, hogy hányszor éS Népjóléti minisz,tériumtól
~-,
1
• l
' -::'.~
•
i, ,- ;-!.\:.
.~ -· f·c.___ :__ i
tőjébe, IV., Vá.roohá,z..uitca 10
.
(M)
hogyan váltag;>tják ruhájnkat és autójuk&~~
1
A patkányokkal szem!Jt111 - a magyar köz~e az má:r· a mi ügyünk, hogy ne a pmce e,gészségügy áldozatos szolg'álatába.n.
(sz)
1

1

1

ts

-----

A nyomda védelmében
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A GYóGYSZER:€SZ

''<h~V ',a\~as

A kivonatok balJasztanyagai
lrta : SPERGELY BÉLA okl. gyógyszerész
(Folytatás)
FERRUM. Nen1 }{eV-ésbbé nélkülözhetetlen eleme az
szer\:ezetnek a vas, lBár' már· riégen tudják a biOké-·
mikusok, hogy a vas az életfolyamatot kémiájában
fontos szerepet rjátszikj mégi~ ,csak a liegutóbbi é' ekbcn
Wa,rbutg Ottó klasszikus munkája világitoft rá a vas
univerzális jelentöségél'e„ A Vas ·mennyiségének 6: zék~l
tet1ésére Jmegemlitein, hogy az en1beri testben kb. 3 2
gr·amm fémvas van, főképen •a lépben, n1ájban. ·ahol a
vas mint ta.rtalékanyag szerepel és llmen U\.erüf a többi
szervbe a biológiai \Szükségesség srerint. A uövénJek
ha~rnutartahnának 0 5 3 százaléka a vas, de
vannak esetek, mikor ez. felemelkedik 10 százalékig.
'l'udtaI€,·ö, hogy a vér a vasat N tartalmu komplex ve..
gyületek 1alakjában tartalmazza, melyek ujabban H li-·
rn i n e k néven foglaltatanak össze és amely tulajdonkéJJen a porfirinek vas~sói.. Hans Fischer· állapitotta
meg 1a Ha.min összetételét Is neki köszönhetjük a szinélő

tézisét is.

A Hl:i-n1J.nek p. magasabbrendü állat-0k 'iS.Zer:vezetében
különbözö fehérje molekulákhoz kapcsolódnák és a fe..
h~rje molokulál1tól tüggől~g különböző ·vérfestékeket a! ..
kotnak, melyek, között a legfontosabb a közismert ha_
moglobin, mely a vörös Wérsejtek festékanyaga„ A h3.moglobinnak különleges feladata van a vérben Az oxi..
gént 1azán magához köti és a vérpályán az oxigénsze.

gény szöveÍekbe Viszi Ezt az o~igénszállitá~~ -.ne~ ·g~,
ros __kötöttség alakjában végzi 1a hiimoglobin, hanem az
02 igen laza kapcsolatba . keiül a hiimin vasatomjáva"1,
aminek az a következmfinye, ho.gy amint a vörös Vér.::·
sejt az oxigE'.nszegény

szövetek

közé

komplex vegyületei alkoh<>lban oldódnak és

jgy ·1evéldiogjaink alkoholos kivonatai nagymennyiségü
··v-t tartalmllZitltk
MAGNÉZIUM. A n1agnézium a calciummal együtt
·,; )i legfontosabb lbioelemek közé tartozik és mindaz., anlit
,:„:·:-a 'icalciumnál a fiziológiai szer-epre vonatkozólag emli··
~-- -~ttem, áll a núagnézium1a is, ezenkivül, nrint ahogl'at1
~~---8. vas, állati vörösvérsejtek festőanyagának alkatrész~
?:_::i,tgy a imagrWzium :a 'növényi klorofil fémkomponensA

jut,_ az -o-X.ig_· -

parciális nyomásánali .csökkenése elegendő ahhoz, hD&-y
az oxigén a hiimoglohinhól felszabaduljon. Ennél 'Jáí·
oxigéJ.mzáliitásnál neL'l Qehet szó oxidációs folya;rr;;a.tr-ó~
n1ert a- 1tamoglobi11 egyszerüen a levegő neut.ralis oxi~
gén 'molekuláit viszi be a szervezetbe.
··
Ezenkivül ismerünk egy légzési fermentet, amely;··::·
hasonlóan hiin1int ltartalmaz, de ez egy egészen'
szetli:ezetü \-Cgyület, IÍtlelyet fer·menthiiminnek ig nevez~·:·
nek - Ez a légzé,si fern1en4 amely fontos biol'6giai !3zere..'
pet tölt be. Az oxigént uem \}azán köti -n1eg, rniint -'á-;_:
hamoglobin, hanem olyan "alakban, hogy az a lchasi:'-_c
dáskor ·alítiv oxigén ion alakjában válik ki a molekU: :;:
lából1 /a1nely erőteljes oxidáció:ra képes„ A ferment mü~---<
ködéséneh: n1ag;rar·ázatá1a 111~g csak annyit, hogf a:·
fermenthez kötött báron1 vegyértékü vas oxidál, ugy~:n_.~_"
akkor a vas két vegyértéküvé redukálódik iés kép~s~-válik !Ujabb oxigén felvétet'ére„
·
Ebben a biológiai oxydációban legyéb ferrnentumok\
is r·észtvesznek, u. rn. It:af.alaz~ citoli.:rom, peroxidaz_e;-·mely~k hasonlóan különböző kö~sben lévő h~in ·.v~; ·
gyületek.
Ezeken kivül ismeretesek még egYléb vasfartalmU- -,-;
komplex vegyületek is, melyCk fkülönbözii biológiai f~-_--_
lyan1atokban vesznek részt. Ilyenek, - hogy rövideri_._~;
megemlitsem -· azok a komplex ~vegyül'e.tek, mefyett ai:---'
alkoholos -er:jediést támogatják. vagy a ken1ényit6 és:~'-.
többi :Sz·énhidr-átoh: képződését segitik elö a zöld növé·
n;rek asszimilációjánál, ugy, hogy nyugodtan n1ondhit~:--:-:·
juk, hogy a vas, illetve vegyületei a$ejt és a. sejttart_~~;
lom fel~pitésénél, vagy lebontásánál nélkülözhetetlen
szerepet· játszanak.
A vas hiánya_ a növényeknél klo-roz.ist idéz :e.tó:--:'
Ennek mibenléte még ~.incsen egészen tisztázva, de mCg~
állap[tották, hogy Idorozis esetében a növény !élegzéS~:'.:_c
és tranzspirációja e.rösen csökken.
- -A kivonatok szempontjából

mas:·

Dr. Kené1 fn~r! é1 Iár1a
•

A Mg kötés igen laza a·-klor'ofillban, ugy hogy azt
már gyenge organikus savak is, mint oxálsav, könnyen
leválasztják. A klórofil különben (igen fontas alkatrésze
'_'.nemcsak a dr'Og)lak, hanem a készitményeknek is és
~.:_;jgy ennek élettani ~ kémiai szerepéről -külön fejezet ..
.' ~ben bőven fogunk beszélni„
MANGÁN. Az említett kationokon kivül még né.
hány kation nél küözhet.etlen az élet rele1neinek felépit.é_'.::' ·géné], lgy pld.. elvitathatatlari a mangán szerepe, mely_
<~_ -nek katalitikus )sajátsága -igen sokbaD hasonlit a vas
L'.·Bajátságaihoz. vagy az áll.ati szervezetben a réz szere1

péhez,

Nem ritka, hogy egyes növények magántartalmu
talajon is ldoI'ózisban szenvednek., a klor·ofilképződés
csökken, elfakuJnak, ebból kifolyólag ~ápanyagszegények
n:aradnak.
ZINK, KOBALD, !NIKKEL Meg kell emlitenem
még, hogy a zinket, kobaltot és nikkelt is a foOO>sabb
bioele...'11ek közé kell sorolni, lnelyek közül különösen a
zink játszik emlitésrem:éló szer·epet. Ezen feltevés helyességét az is alátámasztja, hogy ~ növény minden ré_
szében megtalálható, különjisen klorofil tartal-mu sejtekben, amely a~t is 'valószinüvé teszi~ ho_gy az asszin1L
Iáció-;nál :valamilyen fel'adata- van„ Ugyancsak érdekes
rriegenlliteni, hogy az anyate;jben ~s aránylag sok zink
van, ami szintén fontos biokémiai szerepe mellett 'bizonjdt A kobalt.hiányra inkább (az állati' szervezet reagál
Ausztráliában iés Uj Zélandban azok a juhok é;; szarvas_
narhák, melyek a ;lrobaltszegény legelo"kön táplálkoztak,
elpusztultak. A kobalt a pankI"easl:ian ·as- a thymusban
halmozódik és !valós-ziuüleg az inzulin képződésben is
'"an vafmi szer'epé,
ALUMINIUM
IAz alurniniumot !általában, mint
sejtniüködést-serkentö el~met -ismerjük, ezézt híg alllminíumvegyül~k .oldatai a nÖ\'iényekre
pern1etezve h
levelei{ és a zöM része.k klorofiltattalmát n1egszaporitják és az asszinillációs müködést fokozzák.. Ezt a ta_
p-asitalatot a növényvédelemben alkalmazo:tt alurni'niUlfl'L'só permetezésnél is felhasznáfják. Azonkivül azt. az ér„
dekes megfigyelést hözli az irodalom, hogy a-z alumini_
umsók hig o!datait.ól a hialopllazmahárt:ra merevvé változil{, fd.e ezáltal nen:i veszti el penneábiN.tását, Különleges lkivonómódszerekuél ezt a jelenséget tekintetM
tudjuk venni, Az alumínium is, mint az előző kationok,
a növényi szerveze.tben mindenütt megtalálhatók

DILUMIN DR. WllDER
cs-golásolc :
25 gr.
por
2 db.
tabletta
10 u

20
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VANADIUiM Hasonlóan erélyes bioka!alizáror A
I'egatóbbi kutatások rámütatnak ~arra, hogy a nitr·ogén
és co! assz!miláeiónál számbavehető katali_tilrus szere..
pet játszjk A- foszfát mütl'ágyákat- vanadiun!rnal keVerik, hogy az_ -ofdat.!art 1foszfátokitl á növénY értékesít..
hesse, NagJ·obb n1ennyi_s-ég 111á;l'.' pl~zma.méreg, de ennek
hatását -<!- foszfát kompenz.álja E;zétt. 1a biokétnikusok
a 'Vanadiuni-fosfát egyensuJyról besz€1nek, n1elyne.lr a
t~Ia-jba~ fenn kell 1áUni.

dek~ megemJiteni a.zt a feftevé.s.t, mely szerint a f •
sók a ittövekediést és a, virág.zástf megfigyelhetöen ser

ken tik
KOVASAV Az anlonok között még ineg keJl:ei,ilitenünk a kovasavat, amely ugy az á1Iati, m_int a-'.~

vény! 'Srervezetben nagyon e!J:erjedt.. Az állati fostlÍeÍI
0.1 g kovasav- van 1 kg száraz anyagl'a számítva.'. Kii~
lönösen ~kat "tartalmaznak a kötósZÖvetek,
bö:i;, 'ati-'
mindenütt· szilárditó szervekben fordul elö a }e~,a~Qbfj_~

a

mennyiségben. Nekünk érdekesebb a növényelrben eltcig.:
u\ SEJT ANION.fAI
-----.-~~

lait szerepe., llnert a tartalék-ken1ényitoöen-organiknS ·kö :t.éshen fordul elő, éppen· Ugy, '-min~ a _fos~~av _Ho-d;-:

g11mi6ruk

Kornél

tr61uól

Budapest, VI., Klrtlly-utca 11&. -- Telefon :

istennel

Az anionók .az eddig emlifuft kationokléat képezett a kemény!~ ldkrlstályosodásánál játszik-e valamilyen
le a
Mercur
sóik alaiijában jelennek nieg, részben la vakuólákban,
szerepet, . az még nincsen tisztázva, Egyes 'drogban,- ,
vagy plaz1nában. mint emulzió, részben a !növé;nyi sz()_
Klilönös szokás kapott lábra egyes városi gyógy._
mnit az \Equisetum', feltünö sok kovasav van, amit ti",
veteit: sejtjeiben, auint kristályok
Ezek klizül néhány dekoktumba is @tviszilnk és oit mint kolloid kováOav
i!Zertárakban. A kirakatolíat, a bejáratokat, az_ ?-bl1ako·
közisn1er· sót )e1úlit.ek, legelőször· a h:atbonátokat, me:~át fele aggatják táblákkal) an1elyeken különféle gyógy _
képezi a készihniény hatóanyagát
lyek az állati szervezetben, mint hidtokarbonátok ffo-r„
szereket_ hi'rdeinek. ~,Penicillin és Ultiaseptyl -·líapható".
ARSEN, MOLYBDEN és ITITAN. Ezek "" anyag.
dulnak elő„ Nen1 é1·def.:telen azt sem lfelen~litenünk, hogy
',~Nadály
kapható"; „Borvaselin llrapható"; „Aspirin és
cser·e serkentó elemei között szeI'epelnek. Az arzén lktL
a NaHC03 a Na2COa"és a H'J.COa cserebomiásából kelet·
Iönösen a.z állBtvilágban, a molibdén ~!11 titán pedlg_·-.i,í'' -:..:--.:.-kevert por kapható"„ Ilyen és ehhez hasonló más aján~.
kezik, mikor a szervezet !a lugos natriutn 'carbonatot növényvilágban; igen kis n1enn;riségben ugyan, de m~~-:--;
.:·_Jisok éktelenkednek ezeken a u;ábláb:on. Akárcsak a
szénsav\al közön1bösiti Ezzel a három vegyülettef tart_
. 'sZatócsbolt-0k bejárataiban ahol nagy táblák közlik a
denütt megtalálhatók
··
ja fenn az állati szer·vezet a 1'vérnek !lnindig áUandó PH
járólíeló'kke1, ~ogy sót, bors<;tt, paprikát iés más. finom
ion concenhációját. Ugyancsak nélkülözhetetlen az élö )
,·csemegét lehet vásárolni Ilyen rendszer kezd kialakullli
A SZt:NVEGYüLETEK SZERKEZETE.
szervezetben \a Cl, amit viszont NaCf lés KC! alakban i
nálunk is ,,Tessék urak, !tessék, Penicillint, Ultrasep.Az anorganikus han1ualkatrészek átteldnt.ése ufiu->"-· ''c''j.ylt. nadátyt és más finom csemegéket árulnak".
'találunk 1neg a sejtuedvekben, Mindkiét só a.z !ozmózis-·
nJomást <Szabáfyozza ugy á plazmában. n1int a hejtnedv_ át kell lérne1n azon vegyilletek 6smertetés~r0, rn~ly;Jl
Semmi szükség sincs ezekre ·~z izléstelen házi hirki~étel nélkül a szénvegyü"fetek óriási csoportjába ~r~'
!Jen, 'ami viszont az anyagcserett'ernékek szállítását~ ille.
,. ;··aetésekre. Nincs más et"edményük csak az, 'hogy a nmgy_
loznak. '.Ezen vegyületeket 'részben a növényt_ részb~
t-őleg az oldatok diffuzióját teszi !ehetővé,
-''trozönség szemében a ·.gyógyszertáraknit a vásári lieres.
nz_ állati szetvezet hozza létre és é.pitit fel A naV~1.:'
kedés szinvonalára süllyesztik. 'Nincs is semn1i értelme,
FLUOR é,s BRóM
A fluor és ia hrón1 zt.ránJ·lag
a (.le.gegyszeiübb anorganikus elemekből: C, H, 0, N~Wl
hiszen' miilden épeszü einber amugyis \tudja, hog;r a
i~en kis n1cnnyiségben: talál.ha.tó iugy az 'állati, m-int !a
képezi a cuinol<at., fehérjéket! zsi"roknt stb. az állati-:~i~·:'-"
.- fMti ciklíekct gyógyszertárban Jrell líeresnie„ 1A hátsó
növényi szervezetben A fluor' líülönösen kevéssé \éi:de~
lek pedig a növényből ~elvett vegyillefoket iellibb szét,
kel benni.inkef, 1me1t az 'úllati -testben, n iint <'l· CaF2,
'-' : 'gOndoiat nyilvánvalúan csak az [ehet, hogy ha kiteszem
bontja a!Rpvegyületeire, majd ezekből! ujbó! feléplif .
a táblát, amelyen öles betükkel hirdeOOm a nagy occaoldhatatlan álalpotban a fogak zon1áncába11 €~ a csont.,
saját testének bioelem·eit, Az életfolyamatok vegyi ·"fo
rend".lz~:i:b~n található meg. mig a növ;ényviJágban egyáf_
, Í;iót, hogy nálant \borvaselin kat>ható, akkor elvonom a
tyamatai alatt teru1é.szet.e-S"en bekapcsolódnak az ·OrD.:
· Vevőt attól n. ka.rtárstóf, akinek jó izlése és kal'márságh~Ián csak alig f5zán1ba.vehetó nyontokban, inert oldható
níkus ~l.:olekulákba az előbbi fejezetben felsoI·oJt a~,_-:
!'tót mentes szelleme nem engedi meg az ilyen visszata-·
Bbi, erős sejfariérgek lévén. nem ÍR ve.hetnek részt az
'ganikus elemek is, melyekkel" együt.t egy 1gigalttikus ~
élet-1nüküdésben,
~,~Íizitó ür:leties ,felldnálkoizásoliat. Ez pedig nemcsak a
gyl munka folyik a szervezetben. E munka helye a ,sNt;:
·,jó izlést bántja, nemcsak az \etikát sérti, hanent suroí'ja
Az uWbbi éveknek egészen váratlan n?eglep<:>;bése az eszközei a fény, a hő, a~ enzimek.
'
':::: ;··
a tiszt-ességtelen verseny határát is, imert ez, a gyógy.
a n1egáifapitás, hogy a bróm, amely .a talajban htindeA vegyületek felépitését és lebontását a k~mi~ -~;j·
nü~t felts.lálható,
a növényi szervezetben '-igen f-onto[C
· azerészethen' eddig fízokatlan üzleti fogá's a vevóbeil azti
törvényei vezetik lés igy nem lesz érdektelen 8.tfu~- ",
··a gondolatot kelti, hogy " hirdetett gyógyszer a többi
szere1Jet játsi:ik. :iiitünt ugyanis, ipogy a bróin ugy a
azokon az ehnéleteken, n1efyek világos magyará~f'_:~
nöteltedéshez, mint a ~er·mis_ér'éshez nélkülözheietlen
' g,-Qgyszertárban nem kaphatóJ csak abban, ~elYik ezt
1
adnak az élő sejt életn>liködése következtkben ~ló~IM
és bár nem tartozili ···szorosan ide, 1n.egen1Iite1n, /hogy a
.'-~vásári t.áblá1[oi1 hirdeti..
k€miai folyan1af,okra __ iés amelyek érth'.etövé tesZik·~á
csilei salétrom e!ónye a rnesOOrséges nitrát-mUtrágyák_
Ha nem áUitunk erős gátaf ez értelmetlen szokás
ptazn1ában lévlí 6riási molekulák ikolloid jellegét., a f_e~
kal szemben éppen a bróm tartalon1nak l{ös·zönhető
·tovaterjedése
elé, 'akkor· rövid idő mul~a gyógyszer-·
gyületek polimerizációját~ vagy (szét.esését, azzal a ~~;:
.·_könyviink minda~ ötszázhatvanhárom -szerének, a kü..
JóD. A Jód \,iológi.ai szerepe körül ~uég 1na is vita:
bályszer"iiséggel, amit, a 'szénhidrátoknáI, fehé.rjékn'gJ,:'·,
: ·lönlegess-égi lál'szabás sokezer· készitn1ényének nevét pa....
folyik Itt nem beszélünk a pazsmirigy tyroxin tartal..
zsiroknál stb, lé1>te11 npon1on látni fogunk
"'·
pfrTa pingálhatjuk, tel:C ragaszthatjuli velük házaink
máról, mert ~z hatástanilag annak «i.ató.anyaga, de ér·
Folytatása követliezik)
falát„ r·ámázolhatjuk járdáinkra, utaiukra.
A 260..510/1934. !ll M számu :rendelet lehetőséget
m6dot ad arra, hogy csirájában véget vessiink az üz
leti l!!IZellem e Iegujabb tulkapásainak Az idézett rend.e~
.let 10 '§..a kimondja. ltogy a gyógyszertár· kirakatában
vá•ári jel!egü felirást, !táblát alkalmazni tilos. S ki állithamá, hogy a hivatalos gyógyszer·elmek külön tábhl
ill!i\\lill.i'illli!!:l'l!llilil!lllilll!llillllll!lillll!lll!!llll!!!llllliiBÍiiÍlilllllllllllll!lillllllllllllllllll!illll!Rill
-: -kon val~ ajánlgatása nem vásári jellegü? \Van e annál
' tenOOszefosebb dolog a világon, hogy a gyógyszerek
gyógyszertárakban kaphatók? S lennek a mindenki 1által ismert ténynek s gyógysiertár kirakataiban való
hir<lethe ml lmls lenne, mint kifejezetten vásári jellegi!
Ismét a békebeli felkésziiltségével áll
tevékenység!
b„ vevői rendelkezésére
A rendelet 11. § .. ának 5 pontja szerint a· fenti ren..
delkezés megszegfü kihágást követnek el s megfelelően
12 !l-3 51!, ' 2
Tóv!ratlcfm: Pharmo:eh~mia
biintetend6k. Az Országos Gyógyszerész Egyeslllet Is
fegyelmi 'el4 állithatj a az etika tör vknyei ellen vé.Mkef.

-
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228.-888

Az üzleti szelfemben mértéket tartó, a mások !ke.·
nem törő kart.ársalmak védelmet líell nyujtani.
Le kell 'taszítani a trómól Mer·curius haszonlesl'
istent és vissza kell ültetni Aeseulapo-t~ a gyógyitá3 ál.
dozatra kéez isúnét.,
nyen~re

PINCZftSI LÁSZLó

Gy(lgynövénybegyűftéssel ka!pcsobtbiin a
hasábokon máJr rámutattam a gyógy·szer'ész
sZ'erepnek fontooságára, hogy 11 die111okratikus
Ma,gyarország ismét visSzasz;irezZj~ őt megilJetö
helyét a nemzeitközí gyógynövényellátásban ill.
forgalomban, Számos kartársunk kiivánságána;k
tewe'lt ele1g<et, ha felhivom a fi.gyelm1·t ai gyógy.
növényü,gy loivá.ló gyaikorlati ,szakemberének
De Giovannini Rudolf old- gyó.gy,szerész Utmu.-tató oitmü kézi könyvére (Budian:st, 1945. Jupi ..
ter nyoonda). melyben tömören megtaláiljá:k
mindazt, __amit a gyüjtésge], szá.ritással, r:>ktá-·
romssal kapcsolato.sain tudni kell. A va<lott1 ter··
mő gyógynövén:l'Elk [efráoonak szabatos érthetőségét, a berr'ndevés és eszközök
mibenlétét
nagy mértékben megkönyitik a könyvecske ki··
tünő rajzai.
A szerz<'l eng~délyével közlötm mntató1ké]Jlflt1
egy ilk legfontosabb, európai viszonylatban illl
számottpvő gyógynövényünk Teirását.
Or·vo8i Sz~kfü (lVfotricaria cha:momilla).
Nagy tömeg"ekben - fordul elő az Alföld' szikelll
rés2lein, főleg a Tiszánt:uldll, ugyannyira, hogy
vir ág2iái; idején a mező helyenként fehérlik a
kamillátóL Kieie10b m~0 nnyiségben az orszáll;
egész terfüetén találkozunk viel•e, ott ta!á.ljulr
az utak mentén, díililkön, pal'lagokon, vcrusuti
töltéseken stb. KöznyelN'en lmmillána'k, sziilwi··
rágnak, anyafünek, anyaméhfünek is nr'l'ezik
Gyüj~endő: a virágizatJa (flos, flores), amelyet április végétől junius közepéig gyüjthe ..
tünk. E drogról elmondható, hogy a legelter
jedtebb, i!letőlteg, a leyáltalánosaibban has•mált
házisrer. Hasznáfják belsőleg és külsőleg mind
az embelr-·, mind a?J állatgyógyászatban. A VÍ·
rág főzetét hasz:riáiják l:rcrsóleg meghüléskor íz.
zasztoul. mo:ruMvül 11:yomffi'ronüásnáJ, fö1fuv{)dásná!, bélrenyheségnél és csecsemőknél gyoh10r és hasgörcs eset:én. Nagyon jó hatásu gyo-·
!morsa.vtultengésniél KülsőleQ; a 'kamillllafőzet
szem-, száj-, sehborogató- és ga.rgalizálómi :r. A
gombaalaku fészeiIDvirá,gzB:t a sz;ár végén foglal
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,1 Mra
15.- forfn&
Negyedévre
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Falll8i törpe gyógy........mtalmak:
,l hóra
10- forliit
3 hóra
25, - forint
&akszorveZ.ti tagok:
1 hóra
-,.,,:_ forint.
S. h6ra
zo,-, fodn&
Posta!akarékpénztár! 'eSekks•ámla iZámt 1401,

t fo-rgfLtni nem sz<Lbad, me1t elpocrlad és vi.,
, ··nt, · ha vastagabb rétegben .teritettük, ugy
üJiled, Ha az áru ki8"ámd, sepmjük egy
~mába; Kb,. 5 kg nyer s áruból ICIJl[Junk 1 kg,,
'á,raz árut,

·_ _ összetévesztés

A székfüvirágoi; gyakran
!!í:szebéves0<tik a hozzá hasonló kwtyakamil1ával
tbüZös p}piibéir) A kettő között az a különbség,
0gy a kamillavirág sárga_ középrésze kiemel·

'flo~zászólás

helyet.. Az egy€S virágz:it közepe ta vacok) kiemel~e~ő, kupala:ku, te~~boritvia a parányi sárga vu a;gocsikáikikal E körül hetywkélnek el a
feh~Pszinü, ugynevezett karimaviráigok. Ezrlk a
kanmavirágok a vir§,gzás kezdetén felhajtot.
ta~'· ké;iő?b vi1sszahajlók A virágot l·ehetóleg
szaraz iddben, harmat felszámdáJsa utáa1 gyüjt.,
siik Ne hamarkodjuk 1°! a ,gyüjtés kezdetének
időpontját, mert a korán ~e!i!oodett, te!j,esen ki:
nem fejlődött zöl<lszinü vtrágból sahasettn kapunk szép árut, A s•vékfüvi.rágot ot.t, ,ahol tömege~'!! fordul elő, ugyroovezett székfüfésüveJ
gyüjthetjük
A székfüs>Je<lő készülhet fáiból,
vagy résziben vasból. A nagyo:bb •es'l!közükJkel
.gyorsabban lehet szedni, de föbb gyom és szárrész. kerülvén az á.íuba, silányabb árut lkiapunk
A_ k•s,"bb székfüsz1e<ló-fésüklkel lastSllibban megy
a munka, de bisztá1bb anyagot nyerünk. A székfli;fésük dobozailalkuaik, nyeJ.esek, s alsó lapjukon
kb. 3--4 mm fiávolságban 4-10 cm hoss~u fo
g~k fésüszerüen állnak ki. _Ahol ki1seibib mennyi.,
S!egben tm·em, ott vagy f<1gy\'nként szaggatjuik
le kézzel a fejecskéket
vagy pedig haibontó.,
fésü ritkfrbb fogsora 1segttség'ével tépjÜk le a
vir~gfrjeket,
1l. virágzatot ménnél rövi.debb
legf,eljebb 1-2 cm hosszu kocsánnyal tépiük'.
Emellett ügyelfünk ana is, hogy gyom-, és fi}
m~ntesen gyüjtsük A füve! kevert vagy ho:srzszu szárral szeCI~ 'lbt gazos székfű nemcsak értéktelenebb á1rut ad. hanem hákrányára van a
száradásnak, s·őt a;z ilyen áru sokkal hamairabb
be is fülled, A Q'VÜÍtés alka~al először is a
s.zé,kfüfüsü tartóiából döbáljuk ki a; virág:gial
egyswnoe Jetépr tt füsrzJálalkat >és 'Megen növényi
részefoet, ma;jd •a fésü fomai közül lelógó hosz-

kedő, kupalaku, a kutyakoo1i11áé _pedig rendsze-

rint csak domboru. Ezi:;nfe1ül, ha a kamilla ki.,
em·elkedő kupját éles késse1 hosszirányban ·kettévágj nk, befül üresnek fogjuk találni, a kutya
kamllJáná[ pedig tömörnek Végül a kamiJ.,
lavirág j 1;l1egzetes kellemes iUatát a k utyaka.
millánál nem ffizlelhetjük, annak inkább kellemetlien szaga van,
1
,_. Jia,ntos

a gyógyszerészi reform tervezetekhez
lrta; Nilolics Milivoj

tani azon szociális probl'émák megoldását. meiyet az
uj gy6gyszerészeti törvénytöJ várnnk.
Amikor az alkalmazotti kar· ösztönszerűen a lto'Ké.-„
ben keresi n1ai rei11iénytelen \helyzetének legfőbb okozó-·
ját.• csak félig túdok neki igazat adni. A P.~tikában el_,
helyeze.tt tőlíe : annyiban· követett el niUlásztást, hogy
nem korábban vállalt.a azt. az \áldozatot, mellyCI az ·al.
kalmazotti kar,nak is az életlehetőségét lbiztositotta votna Sokli:al nagyObb rombolást tvttt véghez a pályánkon
;/Jögositváli1yból és rideg ber·endezésböf léletto'1 duzzadó az a külSő, spekulációra ber·endezkedet.t tőke, mely a
valamikor kizárólagos munkaterületünket, mint valawJ
fg€.szségÜ'gyi intézményt kifejleszt.
Ingyen ajándéknak sein nevezhető a kapott jogosit- szabad vadászterületet a maga javára kisajátította és
finy. Az lállam §Ulyos kötelezettsé,ggel adja a kérelme., alapos;in kihasználta az alkalmazotti és !tulajdonosi kar
:j6nek(?) A ,Sognyertesnek a közegészségügy szolgálatá- felbecsülhetetlen kárára„
Az áUamositás a gyógyszenészek nagy tömegeinek
ba _nemcsak a szaktui(iását kell beálli'tani·a, hanem erős
'köcl{ázatnak kitett és la kör"Zet na.gyságához mérten ak- igényeit ldelégitheti, n11ert a képesitésen kivül nem kell
'ko?a tőkét is, hogy az n:\inden igényt kielégítsen Az: a iszolgáfatba belevinni JSem kiilönös képességet, sem töinam ie.záltal egyik feladatát •n1agánvállalkozásra hárít. két éS hivatását a közüleb anyagi kockázatára gyako
j~ át és a 1teljesí"tendő
szolgálatnak ellenért.ékeképen rolhatja„ De é.ppen mert a gyógyszerész feladatát tul...
'tlölegezi. Ajándéknak tehát semmiképen lsen1 nevezhető. könnyüvé tenné ez a ke.dvezHbb helyzet, az a !köznek
kiilönösen azóta hent. mióta ini'nd az adományozásnál, ro-vására. 'menne, aZiél't nem került eddig se1n 1negvalú:mind az átruházásnál a nljjníszter kiköiti egy később sitásra. A törpe gyógyszertárak talán nyernénel{ vala'·meghatározandó összeg megfizetését a jóléti alap \javá.. mit, mert pillanatnyilag jobb helyzetbe ke.r·ülnének a
· ra .és igy n1integy részesévé 'tes~ a jogositvány érté-· fizetési :osztályba sorolással. Az alkalmazott kollegák
Mnek :azokat a gyógyszeriészeket, akik nem lehetnek r·osszabbul jál'nának, ntert az állami szolgálat többi
ágazatának színvonalára visszaesnék a f-izet-ésük, tnely
· ·uyennek a birtokosai,
Hogy a megadott ijogosi!tvány személyhez kötöttsége. kisebb, mint a iuagángazdaságban eJé.rhetö fizetés. _,-\.
·nienett a jognye1tesnek tulajdon.ává· válik-e, vagy l,sem. gyógyszerészet struktur·ájában nagy vált_ozáSokat idéz
.·:l)ár_mikor· ;iujegvonható-e. vagy m:ár az adományozás té- ne eJö. A gyógyszerészek jelenlegi létszámána1~ uagy rZnyével átruházhatóvá válik a birtokosa által' egyedül B7Jét ielvonná 'a ter·n1elő munkától és lnproduktlv ügyke.Jneghatár·ozott személy ja,,ára; szin~n sokat lehet cvita.t„ zelési munkát végezne. amiböl a közegészségilgynek
:kozni. A hivatás lnálló gyakorlásának megkötöttsége nem volna közvetlen haszna„ Az állanl!. ho·gy :a ~áfize
-:„az intézménybe be1uházot.t to'Ke V1édelmét és azon ike- tést ezen üzemekre elkerülje, kénytelen volna összevo-·
resZtül a kiizegészségügy hrdekét szolgálja, attól már násol:iiat ketesztül vezetni a városokban. a törpe gyógyszertáraknak nagy részét beszüntetni, a jelenlegi lét.~.
:~ nem választ.ható Értéke az adományozásl{OI' összeg..
szerüleg meg se1111 határozható, az l,a jognyertes tevé .. számot mindenesetre csökkenteni. űze.meinek anyageL.
látását az "előállító gyáripar és a közvetitő. nagyker·eskekenysége folytán csak idó'k folyamán alakul \ki
delem
ugyancsak államosításával tudná eeíak biztosita...
rtt meg kell emlékeznünk a reáljogositványokról,_ me.. ni A betegekilek
meg kellene elégednie kevesebb .,számu
~yekről ma ugy illik bes:oélni, mint egy letütlt rendszer
gyógyszerfotnlával.
(Folyt. köv')
·'CSÖkevényéröl, latifundiun1ok, melyek a demokráci'ában
·:·eh'esztetté.k a lét.jogosultságukat, Ezek szólamok. min-·
_den tárgyi alap nélkül ( 1) Valanúkor éJ:tékbeli különb.
Felhivás az elöfize'to"khöz! Igen sokan ugy a szak:,_ség volt. a személyes jogosítványokkal _szemben, amikor
szervezeti tagok, ~t a gyógyszertárak nia.gy' hátralék··':a válla:tkozQ töke magyobb védelemben részesült és a
'!birtoklásában beállottt személyi váftozások engedélyezé., ban' vannak az előfizetéseknél Nie'hogy később ne:kW.k
tegyenek szemrehányást, ha felesleges költSégomegt~rhe_
.~ kevesebb alakisághoz volt kötve. 1Ma gyakorlatilag
)aJig ;van különbség a kétféle jogosltvAny között, éiték.. tésse1 _érvé'nyesiitjük Wvete1éseinket, a?ra k~r.Jük az elő.
fiZ<ltret 'eddlg még be_ nem iküldö kartársallmt, hogy az
·'.~'1en sem. Fenntartásuk nem fuhet melegágya a reakció.,
L4ú2
számu postatakarek]>énztát! befüJetés! sziámJánk.
·nak, rriegszüntetésük sen1mivel sem viszi ·elóbbre a «te-·
ia
tart<>zásukat
fizessék be
,lllOkrácia megerősödését, !még kevésbé fogja el6mozdiköruti é~ egy kis falusi jogo:·~tvány között leleve bizonyos különbség. yan, mert. an0·iiik több lehetősége \'an 'la felvir·ágoztatásához, utóbbi
.'.p:edig törpe patikának indult már· megszületésekor. A
'.különbséget a helyzeti adottságon ifelül a jogosittányos
:'··egy~ni kvalitásai adják \meg.
Nem elég fényes ber·en.
:-déZésseI, portálissar szolgálatba lálHtani, kellenek hozzá
J.'· m-int a szervezet fejlődéséhez a vitaminok, L a jog-·
:-·.nyertes különleges képességei, melyellkel 'a holt papír~
.·
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egyes virágzat közepe (a vacok) ki-

emel~e~o, ku~alaku, te~~boritva a parányi sár-

ga y1r~0e&kákilmL E kőrül helyezl<eln<ik el a
feh~rszn:ü: ugynev~~tt ka;rimavirá;gok. E•rlk a

kanmawragok a vmi.gzás kezdetén felhajtotA virágot J~hetőleg
szaraz rdoben, ha1mat felszá:rodáisa után gyüjt.
~1 1 !; N~ ,hama1kodjuk d a gyűjtés kezdetének
tdopont1a.~, .!tller~. a ll:orán [eszedett, teljesen ki'
nem feJlodott zoldszmü virágból soihasem ika-punk wép árut., A sziékfürvirágot ott .ahol töme.g~l'i-'ll . ~ordul elő, ugyrreve2J0tt székfüfésüveJ
gy~JthE>;tJuk
A sz;ékfüs22edő készülhet fából.
vagy resziben vasból A nagyobb .esZközökikel
g.yorswb~'."n, lehet szooni, de föbb gyom és szárresz. kerulven az á:iuba. silányabb ár:ut lkiapunk
A . kis, •bb székfilsl'!edő-fésiiklkel lllJs1saibban me_gy
a„ n;u~1ka, de tiisz;úább anywgot nyerünk, A szék-·
fü,fesuk dobozailakuaik, nyek•sek, s alsó lapjukon
kb. 3~-4 mm távolságban 4--10 cm ho&s~u fo
g!'k fésüszeroon állnak ki. Ahol kiseílYb mennyi„
"egb!"n terem,. ott vagy egypnként szaggatjuk
le. ~zz:el !' feJecskéiket, vagy pedig hajbontóf':'s~ n~kabb fogsor~ ,segiltségével tépjük l•e aJ
vuagfi:~eket
:A vimgzatot ménnél rövidebb,

ta~<, ké.~ő~b vi1sszaJ1ajlók

legf!el7ebb 1-2 cm hosszu

Elllel~ett ügy~l)~'.1k

kocsánnyal, tépiük

fü:

arra„ is, hogy gyom- és
menL~en gyuJtsuk. A fuvel kevert vcagy hos~
s~u szanal szecl,-lbt gwzo,s székl'ü nemcsak értél;telenebb á1rut ad, hanem hátrányára van a
sza: aclJá.snak, sőt wz _i!yen áru sOlkkal hamaralbb
be. 1s „fi;ll~. A ".".ii1,tés alkahnáival e!őszfö is a
B-zekfo.fiésu tartóiaból ddbáljuk ki ai virágigal
•i;y;r,,erre let?p1·tt füszálwkat és Idegen növény·
reszekBt, ma;Jd a fésü fogai közül lelógó hosz'.

GYóGYSZER:tSrl

e· -.„ ·

székffuszáralmt tépde!jfü{ le
cu
:-.·'
es• • csak wZU
"' t'ai; „.onts"'·
„_
" P<o1m j
kupalaku, a kutyal«lmilM.é pedig rendszeUJ!\. ZS""'-ba„ ponyvára, A
.tt fmgatni nem szabad, mext elpdrlad és vi. kedő,
'knsmeretes
es
,,.And~•O•
<nri1J'tő•
......
·
kll_o_·
rint
csak
domboru. Ez1:!1lfe1ül, ha a kamilla ki·
ha .
,,.v
.v~ éJ ~
'"""
so~
·!lt, ba vastagabb rétegben ~eritettük, ugy ellll•elkedő kupját éles késsel hosszirányban keth gyja fJgyelm~n.. kiv~l, mert twpagztalha,.ftlt
fülled ·na az áru kiszfa·ad, sepmjük egy
tévágjuk, belül üresn~ fogjuk taJálllli, a kntya
• ogy .1;1ilye;i kfücm?1>eg v1'.'n „a gazosan s'lléd~:
móbm Kb. 5 kg nyer s áruból kwpunk 1 kg. ka!rnililáná[
pedig tömörnek. Végü:1 a kamil„
es ~ ~ ~ kozott az 1doveszteséget - <<
'raz árut.
lavh'lig ii:l1egzetes kellemes matát a ík utyakaamit 1~ t1szrbita1s alimlmáival s~nved heted!)!',
összetévesztés
A székfüvirágoi; gyakran millmiál nem észlelhetjülk, annak inkább kel~
azz~. hogy á,~u)~t drr>igábban tudj~ ér'cák~ . íisszetéyesrti'k
a hoZl'Já hwsonló kutya.kamillával
~~!, Ha a. gy~Jtest elvégeztük, az ál'llt élsi"~' '(;btiZÖS p1piibér) A kettő között az a különbség, lemetlen szwga 1van.
hbJu_k a sza'ri•tóhehsié.mbe
' • át.~.••· . ogy a kamillwvir ág sárga közép!"észe kiemcl·
,. " „, 1'l!d·"I
·'"'o_eg -gondosK;
d u„nk.•n:eg~ritásáról. Ha a száritóhel sé ~;
g~~~s1 !enileth1ez közel fekszik, ugy[0 g a
gy~Jtött arnt l-2 órán be1ül szét tudjuk ~ri~
tem, abban az esetben minden vesi2lél . n(Jk" .
elszáUithatjuk. Ha el're kilátás n~ncs ~"J
(Folytatás)
volabb" 10--20 km-nyire kell árunk~ ~llita
lrta : Nikolks Milivoj
nunk, .ugyhogy a s~állitás till:lb órát vesi igény-.
tani azon szociális problémák megoldását. meiyet az
be, u_gy gondoSkodjunk a.rro!, hogy utköl'Jb
te~al':.bb 2--3 óránként kiöntsük a gyüjtö~
Egy fővárosi körnti é~ egy kis falusi iogo- uj gyógyszerészeti tö1vénytóJ várnnk·
~ékfut .a gyepre v:>gy ponyvára, hdgy a közbé<~itvány között ieleve bizonyos különbség yan, mert anAmikor· az alkalmazotti kar ösztönsze1üen a töké..
a'.;n;eleg1-te~ nl;'ersa~~ a [wegőn kfuilljön. A !ti~ .2.; ·· riak több lehetősége ,•an •a felvirágoztatásához, utóbbi ben keresi n1ai rarnénytelen 1'helyzetéiielt legfőbb okozóhulest . eloseg1thetJiiik a virági átlapátolásá · - ·. 2 pedig törpe patikának indult -már megszületésekor. A ját., csak félig túdok neki igazat adni. A P.~tiliában el..
1 , különbséget a helyzeti ad<>ttságon felül a jogosfüányos
Ha a virág kiihült, rakjuk 'V'iisso;a 8J '2lsáko~lti
helyezett tölie : annyiban· követett el niúlásztást, hogy
folyt~s~k utunkat. Ezt azéiit tess2lük; !m<ll'it !' : egyéni kvalitásai adják \meg. Nem elég fényes beren. nem korábban vállalt.a azt az (á.Idozat<tt, melly01 az al.
el~enk~o „esetben .a _nyep~ székfi.tvirág átlI1joleg;c , dezésse!, portálissal szolgálatba lállHani, kellonek hozzá h:almazotti karnak is az életlehetöségét tbizt,ositotta vot„
sZI~, kesoh}1 f~ir-:ova viíihk, begJl'ullad és végül''. ·' e...:. mint a szervezet fejlődéséhez a vitaminok, L- a jog„ na Sokkal nagy.obb rombolást !vitt véghez a pályánkon
t.e]J,ese;i szetma,lhk a l'lSá:lillan, tönlire'megy,. Ez :;;1 nyertes különleges képességei, melyekkel •a holt papír. az a külső, spekulációt a ber·endezkedett tőke; meiy a
jogositváinyból és rideg berendezésből !élettől duzzadó valamikor kizár·ó}agos munkaterületünket, mint valan:J.
a :ysl'!el:l'. fenye~et :bennünket akkor is, ha ·hely.
. szuke ;matt kenyfol'enek vwgyunk octaharza ·a ·
eg.lszségügyi intézményt kifejleszt.
szabad vadászterület.et a maga javá1a kisajátitotta és
~ye~s a;runlmt c~omóba önteni. Ez .es·etben gon~··:
Ingyen ajándéknak sem nevezhető a kapott jogosít;.. alapos;in kihasználta az alkalmazotti és ltul.ijdonosi kar
os, ?dJunk 1'.'~1:~1, ho•g_Y az minél hwmarnbb,a· ··vánY·· Az !állam §ulyos kötelezettsé,ggel adja a ké1elme.. felbecsülhetetlen kát ára,
padla;im. keru!1~11. ad:dlg az á:ru begyulladását<.
.<>nek(?) A 5ognye1tesnek a közegészségügy szolgálatá.
Az államosítás a gyógyszev.észek nagy tömegeinek
atlapato!assaJl keslelifpthetj ük A s~itást paá; .
ba nen.:sak a szaktudását kell beállítania, hanem erős igényeit _kielégitheti, m1ert a képesitésen kfvül nem keli
l&!?.n viepiz.hetjük Mielőtt a padlá;sra _felteri>. •:; kóckázatnak kitett és 1a körzet nagyságához mérten ak·· a 'Szolgálatba belevinni iSem kiilönös képességet, sem -tő
tenok, ne2:Zuk meg ujból, elég tis>lta-'e nem t~ •;:,. · korá tőkét is, hogy az rr.\inden igényt !rlelégitsen Az két éS hivatását a közület anyagi kockázatára gyako
talmaz-e 1d1,gen nö;'ényi rés·zeiket, ~agy n€inl:. ,, illam iezáltal egyili feladatát magánvá!Jalkozásra hádt
rolhatja. De é.ppen mert a gyógysz.erész feladatát ttul•.
t~l hos'SZu-e „a kocsJá.nya .• Ha a ,s2Jékfüvet nJllli
ja át és a 'teljesítendő
szolgálatnak ellenértékeképen könnyüvé tenné ez a kedvezőbb helyzet., az a \köznek
~ezz;l s2ledtuk, hanem flesüvcl, nyetsi m rostál· : ;: elölegezl Ajándéknak tehát semmiképen ~em nevezhető, 10.vására. 'menne, aZJért nem került eddig scn1 1negval'GJUk a~ ol~a.:'. .!emezrostán, rumlit a Iyumk 7-lí' " kiilönösen azóta nem, mióta mind az adományozásnál, sitásra, A tö1pe gyógyszertárak talán nye1nének vala...
"?ID. atr;ielOJU:'k, hogy WZIOll csak a fejek, ill.
mind az átruházásnál a miiniszt-Or kikö'!i egy később mit~ mett pillanatnyilag jobb helyzetbe ker·ülnének a
"'?".ld;szaru feJ~ hu!Jjaruak áit A nyers áru roll.) •·meghatá1ozandó összeg megfizetését a jóléti alap gavá., fiz.etési :osztályba soi:·olással AZ alkalmazott kcllegák
tál~at i; JiJlfuggesz~ett rosta rázásával iiem -:;%, ra .és igy mintegy részesévé ~estl a jogosítvány érté„ r·osszabbul járnánakJ nrert az állami szolgálat többi
ped1,g_ k<;z~el v_aló á1tdör:zooléssel végezzŰk:. A',;' kének azokat a g!'ógyszeroszeket, alrlk nem lehetnek ágazatának szinvonalár·a visszaesnék a fiz.etésük, 1nely
kisebb, mint a 1nagángazdaságban e!éihetö fizetés _,.\.
megt1s~h~~s utai: )'b egy. -~jjnyi vas~ag réteg· ,.. Ilyennek a birtokosai
b~ tenwük a .vnagot sze.nel a padiason Leg- ;:; .
Hogy a megadott. Jogosftvány személyhez kötöttsége gyógyszerészet strukturájában nagy változáé"ob:at idéz
he.~es, ibb, paJ?irra, vagy ponyvára teri.tel)i, \') mellett a jognyertesnek tulajdonává válik.e, vagy \Sem, ne elő A gyógyszerészek jelenlegi létszán1ánal~ nagy rZhogy az ruru faszta marad3on,. Viastagabb réteg.
bár.mikor m~gvonható.e, vagy már az adományozás té- SZJét elvonná ·a te:rmelő munkától és lnproduktlv ügykehen ne teri!sük ! '.A. virágot ugyanis sz&ra.(f;á,s .,, nyével átruházhatóvá válik a birtokosa által egyedül zelési munkát végezne. amiből a közegészségilg~·nek

l IHo~zászólás a gyógyszerészi reform tervezetekhez
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-lyekről ma ugy illik beszéln~ mint egy letün"t „endsrer

csökevényér·öl, latifundiumok, melyek a demokráciában
el'vesztetté.k a létjogosultságukat. Ezek szólamok, min-

„:;::,_·

den tárgyi alap nélkül(?) Valamikor értékbeli különb„

~~-

· ség volt a szen1élyes jogositványokkal .szemben, amikor
a vállal'koz6 töke magyobb védelemben részesült és a

a gyógyszertárak szükségleteit•.. · '"

. birtoklásában beállottt személyi változások engedélyezé•

:t

_·afig ;van különbség a kétféle jogositvány közö.tt„ érték.

. :.

7""4t fffi.

,~-,

meghatározott személy j3.vára, szin~n sokat-lehet \vitatkozni, A hivatás llnálló gyakorlásának megkötöttsége
az intézménybe beruházot.t to"ke Vlédelmét és azon ike·
resitül a közegészségügy hrde.két szolgálja, attól már
el nem választ.ható Értéke az adományozáskor összeg.
szerüleg meg sen.Ii hat.ározhat.ó, az <a jognyertes tevé„
kenysége folytán csak idó1< folyamán alakul \ki
I'tt meg kell emlékeznünk a reáljogositványokról, me..

~·dgg~ 8~
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:Sé kevesebb alakisághoz volt kötve..

1Ma gyakorlatilag

·-beil. seµi . Fenntartásuk nem fehet Melegágya a reakció•.
nak, niegszüntetésük semmivel sem viszi 'el&bbre a 11.e··
moknlcia megerősödését, !még kevésbé fogja el6mozdi-

nem volna közvetlen haszna„ Az állam. bO"gy :a ~áfize
tést ezen üzemelu'e elkerülje, kénytelen volna összevo„
násokiat keresztül vezetni a városokban, .a törpe gyógy.
szertáraknak nagy részét besziintetni, a jelenlegi lét„..
számot mindenesetre csökkenteni. űze.meinek anyagel ..
látását az elöállit.ó gyáripar' éS a 1,özvetitö_ nagyker·eskedelem ugyancsak államositásával tudná c~ak biztosita ...
ni· A betegeknek meg kellene elégednie keVesebb_ ;számu
gyógyszerfornlával
(Folyt köv.)

--

Felhívás az előfizetoKhöz! Igen sokan ugy a szakszervezéti tagok, ~t a gJ•ógyszertárak nia.gf hátralékban vannak az előfizetéseknél. N1eh.-0gy k.ésöbb nekünk
tegyenek szemrehányást, ha felesleges költSég,me·gterhe_

iéss<!t _érvfuyesiitjÜk ikiövete1éseink<lt, arra Mr.Jük az elő.
fi~ eifd:ig még be nem küldő k;artársall<at, hogy az
1..4()2, sZámu postatakarék]>énztárl befi„tésl 8"ámlánk.
ra tarfo~t fizessék be

!

'
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A gyógyszerpiac helyzete
Art hittük, !hogy már beszámolhatunk olvuóirikna&:
al'ról a nagy ~öldi gyógyszecr'ibeszerzésrőfü, ameIYet
hosszu idő óta aooyila nélkülözni vagyunk kénytelenek
Pedig lhih€lt;etlen erőfeszdtiés folyik ~sszu hónapcik:
óta, hogy a lehete:Jent iii meg:va!Ól>itsuk

-:-> .~_'

87/2, Bs. 1947 &zám.

~::-~ reng~teg tevheüő

Pályázati hirdetmény .~.

A hazai gyógys zre.rkereskedelem naigyo!bb Ö.3BZegü
kül:Jjöildi Yftlutát fizetett be holland, dán·, nvrvég angol
és svájci érdeke1]:i5égeknek és a befizetett összegek el~
1enié1téke, a gyógsszer, a !hos!.S!Zu, kiméIJetlen té1.dkozta
iS!llert szállitási nehézségek rn.i,att mindantáig nem ér_
keztek meg
, --~: "'~;•J
Sz;:;lkkörök véleménye szerint,_ nl!ofl~ ,má'I ezen kifL
retett áruk i·övidesen rnegé!l{ez;nek

A Magyar Allanli Szirubányák Rt, tatái'
bányám~atának bányatá1rSpénztára által Tatabá!
nyán :fennta11tott házi gyógyszer,bárbarri egy ve"
zetögyógyszerészi és 'egy gyógy~zerészi á!l&sril
pályázat 30 napon belül a társpé~tárhoz
·

A nagy gyógyszerhiány melaett a ikö21egészségügyi
ható""'gok megállapitj.wk, hügy ezurttat sem h~!Mtá.k
1neg a já1 vk"nyos megbetegedések és emel .Járó halá/!o„
zrálSDk a normális, u n. ibél.:eévek~t

HIRIK

1

Meg kell mondjuk, hogy a már ál11alunk dly scilolzor
iróas:ztal I'e.Ildiszer, vaiyis a.
gyógyszeriíggyie1 kapcsolatos !kérdése&, négy m~zté-·
rlumb6l .és küilönf~e 1Uvatalokból történő ádini'nisrztrá...
lás.::i sokb.ain hozzájárul UJl; egyébk0nt elkerülhető és kiküszföbölliető lJajokhoz. Nem nyugodhattunk bele, ebbe a
h1xuss·záIDha illő bür·o.kiráci:á!ba és minden 1tiör0kv:ésün1';{.
f:l.rra irányul, hógy e diecenrtr:a].fuálkí.s helytell€lill5!égé.t az
(i·rde-keltekkel n1egiértessük

MheZJményezet1t~ -Wbb

Egyebek!Óen --. értesÜ1'IOOU:nk szerint ........ az, elkövet..
kezö záro)t rend€lkeziéseknéI &'llydo[Jir1n.1t, eiltip co!1f
cLtJl'iC -t, Phenntecill!t, ·at:i'd iae(?.tylót, Throphlllint.; Oa.r·bohroffia<l:hylacetat, Attaesthe.i!n (,pótszert) lQ gr ..
él!I alapon mindenik! !rap.

Ugyszi.initén arria kért beruruünket az. Any8l,ghivatJail,
hogy figyeJme,.:fssük az érdekelteket, hogy a ~árolt
készHm!ényeket csaki:s azolkinálli a cége:kn<él sizerez:vélk be,
a.hová lb$oszt:ást nyertek, merf abból, hogy más oéigelket
keresnek fel z~rurolt kéréssel, sok tffi:esleg;es mu.rrklat.öbb ..
!etet okoznak és eredmtényttj ezzel a1 nem érnek, mert a
máo cégetdwz feladott rendelést nem oogeclélyezilo. M

Körtelefon
Ismer.iük ezt ia jól megszervezett testűletf<
hiradást, A leglényegtelenebb Jiirt is lázas bu.z.__ '
galommal továbbitiák Tárcsáznak, ,cseng a te..'
kfon és adjmk, vesz·ik az )üzeneteket.. Mindent
megtesznek, hogy a saját érdekeiket minél ala. '
posabban kiszolgálják, E.zen nem is ütközik meg
senki, De ugy látszik, a B. Gy, T, :hivataloS®I ,_
még nem vett !tudomást róla, hogy vannak srok• O.'
szervezetbe tömörült gyógyszerészek is. Lega.";
tább is erre .vall, hogy a jó,l bevált körtelef01I y{
egyszerre felmondta a szolgálatot, mihelyt szak•.; ;e
szerv,ezetünk m<Íl/'c-ius 19,-i taggyülésének pontos
időpontiat kellett volmi továbbitani., Kider:ült, ·
hogy a testületi körtelefon nem müködik szak;.
szervezeti !vonalon A lcagylönak máizsás SWiVá
van, nem forog a tárcs~, . , Pedig a gyógysze'f'tárakban Makszervezeti tagok dol,qoznak élf
többnyire ők adják tovább a testületi hireket~„
Mi lesz, ha egyszer majd csak a szakszerveze~
vonal müködik és a testületi hírekre nem „f!Af
be" a várva várt bugás?
l(sz,)

ISmételten kérjük a s"a:kszervezett tag<>kat, hogy a
havt tag,1á1ulékof (1 forint), ne a kiadóhivatalurilldioa,
hanem a gyógyszerész szakosztály cimé:re VI., Eötvös_u.
25/a:i n 32.~17 i:>zámu csekkszári:tlá1"a fizessék be.

Vidéki ig8.zolások Minden jel arra mutat. hoej''
végre megindu1nak a vid!ékli iga.zolás:ok. Hónapok .ó~
valósággal eláraszrtan::i.ik bennünket a vdéken „leigazoit''
gyógyszerészek !eilszabaduliás elő'tti mllködés&vel Pon> ·.

lnkáu !Urán é1 Iínat.
l1~re Ramseyer Bern cscbwelzJ

~ár"

„g.

SIXlllO inj. (Természete• tüszőhormon)
3x50.000 E, 5x10 OOO E., 1x50.000 E.

Sullostat

(P . amynobe!lzolsulfamid)
lOxOAO g,., ÚxO 40 g .. és lOOxO 40 g-0'/l
tabletták

Cocadrit(C<>cainum novum adrenc.:innal)
fogászati helyi érnésteleni~e
2 % és 4%-oo 10x2 ccm es 100x2 ccm

Servita 81 (B1 vitamin)
llxlO mg. és 5x56 mg, inj . ·-· 20xi mg
tabletta
Gyártja és forgalomba hozza

Servita

gyígyiru1a11ykereskedés b.
.

fontos adatokat táiniaik elénk az~all a ~~~~el:
niin.Jen tőlünk tielhetőit, hogy ne u1h~se.
is pat±káiklb-an a demo'.krrác!a ellens·~.e.1,
Jlf'k . ed<li ·. téihetetlen<Jk voltm'ik és tanacstaJlamJ áll.
adat ibirokáJban. Matud..
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·
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·
~ -·_ -ditása: és lefolytatása Enm.ek t€J:mieszeteseni csak
{nieg'l~ehet meg a kelJlö- eredménye, ha a budapesti ~ga
.~ Bizottság rándul Je vidékre, rumak gyógy~z'.":""'
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Gy6gyszergyár és Vegyipari RT.

Budapest, Vlll, fráter-utca 19.

Budapest, VU, Somogyi Béla·ut 1.
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Dr. Keeéz és Társa
STERIL KÖTSZEREK, GUMIARUK

Bude1pest, V, Visegrádi~u. 36
Telefon : 401- '733
201-733

l.aboréms-képll:és
Menyhért Vllmos kmtársunk egyik intéző
bizottsági ülésen szóvátette, ~őt jwvas:~tot t~r
jesztett be a faboránskJépzéSroL l\fony;1ert ~1v„
tárnunk felajánlotta, hogy erre a celra illeszs§ggel átengedi a Gize11a-gyóg;v:szer,t~r l~bo~a
tó1iurnát, Ezzel is meg akarJa konny1~em a
terv mielőbbi megivalósitását A javaslat elhangzott és megérdemli, holn'. ko~n?Jyan fogl,alkozzunk ve"ie . Szóljanak ho_zza' kl, nogyan ~ep
z.eli? Ki ÉS mire a;karj_a megtanitani a !abornnS-. 1··1tek-~'·
'? • , , A oél kettős. Az eJ,sö, ~ hogy, a
je'O
s2gé&-11nuká1sok mielőbb szakképzett :a.toran· .
sok legyenek: szakmun.kJá,sok. A második, _hogy,
, szer·tá'rakbam szakképzett la:büransok
·
1'
a gyogy
dolgozzanak Bár a két cél szaJ:1·11all~ evalas21füatatlan egymástól, mi mégis elsoso1'bm1
, velünk együtt dolg\OzÓ munkás1iéteg__ szakegy , szellemi ~elemelk.<idésééit lelkesed uruk
mai eis
(sz.)
1
0

APF!ROBACióS VIZSGARA előkészitő tan:
. . 1-en
,
k ezi d"dik
fo'lyam ápr:ihs
o. · az Egyetemi
H"
Gyógy.szerészieti fotézetben (Budapes1t~ IX '., ?""'e-u . 7· ) Ugvanitt
előzetes Je1ent1rnzeg·Jres E nw
.J ·
seket elfogadnak.
100 éves a mikroszkop
"
no"'iában'' ia helyes cime dr..
, számunkbwrn meg3e
. l ent
mult

használata a pha11:"aho~-·
L'1P tálk p'a1 iegyeterru
- , t.aDJai
, ~1 _
t udomrá:nyoS is1nertetese:Tu:.;it\.,,

A Magyar Gyógyszerésztu.domó,nyi '!"ársatsta'p,
.. ·
.. t h
z Érte.siltő megJelen! e eéJ:temb t_agJ_ai • ogy a ""·'lyt egkapta és így
'hez szükseges lapeing"""'e
m
. . .
se _ ,
foly iratát hamarosan megmdltJa.
tMu?otmhanyC:zonha~ ehhez pénzre van szüksége,
m ogy ·
tagsag,1
, · (lJIJll1~a
,,.,. ''"t
k' i tagjait szi<Veskedjenek
~r
b1ainoo
csekk'lapon a Magyar Gyóigysze",_esztua.o-·
,.,.
,
.
T'""asa'
g
43
325
számu
csek.."kszamla_
iara
!IT113,tlyl =O
•
•,
"'
, „ , ·,'
beküldeni A tagsági d11_ az 1947 ~v,e, g)og:~
ertártu~wjdonosok részere 60 fonnt,, al~alm .
~tt ógyszerészek és tis~tviis-elők l°'SSZ>--"'1'.'e 36
zo gy egyetenu' alk.almfüo
n tt k
18 fo:forint,
a re'szére
·
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Cllem. Pharm. Produite

gyoll'san és p@ntusan szállit
helyben és vidékre

magy"'"'szági vezérképviselet

Telefun: 131· 777, 138

7~0

Telefuo: 138777, llUH.

TERLA''
fy!yuerészek Szövetkezete Kft,

BUDAPEST

Klbpanti iroda

üzem és rendelés telvétel:

VII.: KiRAI.Y-u. f.1 L EM. 7

Telefon: 421-926

Steril kötszerüzem. C11mprlmaták, [lletagápoliisi ~lkkell,

BUDAPEST, 1947. MÁRCIUS 31

iiíó
rint. ·A tag.sági dijal[: részle~kben is lehet ~e
küld!lni.

Március hó 28-án Dr. Vitéz István egyet. m
tanár tart előadást. „MikroorgaiJJJizmusok az· élet
!

szintézisében" ciminiel.
Jl:rlesit~,

.

A

Mirtus-krém gyártá!S'át. az Apost-01.
gyógyszertár Budap"'l~ V]I[, Jiómef.,körut M ·- ujból
rilr(;jigkezdte; -a riégi minöségbéD.I= GjÓgysz. áJ:': 16. 66 :fr..
Ela<lási ár: 10 - ft,
(x)
·.Az. (x)eJ jeloJtek ·fizetett közlemények

sirámainak. Egy llXWli!i4ban megrol<ikiant n6 'lly<mi0
ghval szem'beálllit,ja az illető egykort,'Í!llSiSZta ~ '
seit . ~het, hogy ]gaza van. De anf,_-b,iéim érek~_ a:~-;
rencsrétleiieken p:i:ób~Jjuk kl a demokrácia igazsái ;
erejét„ Elism~rjük az ön- Po:p:l];I~ _~tát. Mi- azO"
nem az onunklkal, l>anem a. t<>llllllkkal O!s a sZivünJok'

iTunk:. -

dr .. Z,, E : 1939. ben kapta gyógyszertári jogosit.,ill
nyát. (Ugyan miféle érdem<lkért?) 1946,ban li~~:
tárgyali>s után elitélték, majd blf.zorkányos gyórsaSá,~,
gal felmentlk; N!qwk m1'1va osak öt percig !ÍajlaMó'''fó:
gadni a_ S2lakSz.er_yeze"t kiküldiötteit. Még,~-igy···iá-~~
M„ K.: Azza1 hO"za!k.Qdik elő, hogy önnek jó orra V()lt,
azért, hogy nyilt tiimadáJSt intJézze:n az lgároló .B:iiz-O'tL
a.."llik-or -nem adO'tt hitelt egy ha~vanéves ör:eg -~edhnika $ág 'és a .
ügy00'1t1áily „jogtalOO" · irité2i<:e<ló$ei e!JeiiC:
1'947 ellején ráiirja „A Gyógyszel1ész"_xe.: ,,nre:!n ·ro~
dom el" és visszruküI!l!i a llOOdó!rlvatalnak. Belátilik:,"'
1947. jonuár h6,
hogy igruzia, V1aJn1. Mi
ön s-~álll!ár:a seni p~ld~~;
Klitelezettség nélkül,
oom szakmailag nem lehetiinlk m:egbizlh:atók
·(sz.),
50/o cassasl!ant6
Sz A,: Nem is tudtuk:, hogy m"giá.Í'ó'I van szó, Nem"'I:
utánvéllel
gazdája wzlZ[a} érvelt, hcigy valakit e""1< azért vett ,,,,..;,
gához, .mert már a , 1 szerI...--esztJőség<Í>en" együtt" d'Olg:<>r.otf,:~:
.,,;e, Erre meg kellett adni a méltó választ De
és nem magán"k Mi a llllumlcist nem bántjuk és nem\'
enge<ljük bánl<mi. Ma;gánaik ·mii n<l!Il árthatuk soh,a. Ha,
védelmet !keres, 1bennünilret mindig mi;,gtah\I. Azél't éliini<;':
hogy ma~"k élhessünk,
(sz.) '
H, R: Odáig már eljutol!JI:, hogy fölvrett egy gyal<or/i
nokot Ez kétséigtelenill a legol""6bl0 megoldás.. De !gy:.::,
megint cswk baj lesz az ügy<jlefleg szo\g4lattaL Ezt pe:./;
dig tiibbé nem lehi~t „átruMzni", Vegyen fel egy gyógy~}
ISZ"etrészt is a - gyakoi:uok mellé.
L -;-- ;':-

x.

Mai irányárak :

PESTKORNYÉKI vagy dunátuli gyógy~r"'
tárat bérelnék, ese±·leg megvenném, Él't.esdtést: ,
Papházy ügy;yédhez, Budapeist József-körut:'
hatvanhárom.

1

·

'

Billroth batiszt

Sxemcseppent6
Szep6, lulli
Körtefecskend6

--.38
napi áron

ö
6
7
'10.1080
1240
Pre~servativ 1 drb. Olla ·-·" fill Donna _ 96
Sérvkllt6 1 drb 82,-,

Kava1dl Séndor
v111111, kl!tszer, 1111miár111!, betegápolási cikkek
Budapest, lf., B11icsv·Zsilinszlly-li1 22.
!e!efon: 125-946

SIAKOSZTAlYÁMAK NtVATALOS

LAPJA

·az

neki''

1/8
li4
1/2
1 m.
8 80 6, - 11.- 21,G. 0. fecsk egyl. 2.70 ... f~cskend6k egyenk.
K. g,
•
4.50 dobozba csomagolva

A MAGY.la MA&Wuc4lMilORA!C SZAllW> SZAKSURVml!

>6YÓGYSZERÉSZ

Megjelenik ha vonta kétsr«·.
éa kiadóhivatal:
VII„ Akácfa.u 45. L 2,,
Telefon: 422-140,

Szerk-tőség

Hivatalo• órák: d, u. 4-6·ig.
Felelős BZ"rkesztő:

HARANGI SÁNDOR.
Telefoo: 344-SU,

Feleló.I Jdad6:
SOMOGYI . S.ANDOR
Telefon: iiló--8416.

Szerkesztik:
MÁRKUS DEZSö
SZÉKELY .JENö
Telefon: 422-140.
Telefon: 162--$66.

WPMaidonos:

a M. M. Sz. Szakszerv~ Gyógyszeréft szakeszf417a. ;

H„ffmann 16- nyE>!lldája, VU, Ka.inc"Y~- 5, .'

·

Hozzászólás az lfjusági problémához
, Székely Jenő kartárs, „A Gyógyszerész"
!február 28-i számában megráza szavakkal kéri
pzámon a gyógyszerész"-egydemi ifjuságtól,
miért hallgat, milyen i1'ányban (fejlődik, meg·
találta-e hdyét la forrongó, vaj#dó egyetemi
életben?
Hol az ifju.ság, melyet Székely Je'llŐ keres?
Már jelentkezett· „A iGyógyszerész"-ben, egyszer. F•iz8olyi Endre a mult évi karácsony~
számban igéri, hogy küzdeni fog ilWpunk \hasábjain, hogy „azok a tanszékek, amelyek még telítve, vannak az elmult /:rendszer levegőjéV!el,
végre a tudományt '{3.zolgálják és beilleszloedjenek a demokratikus rendszerbe,,'' A reménykedve ívárt t/Jekapcsol-Ooos elmaradt Nem tudk meg, hogyan amkitották ki életüket a Se. ő Egyesületen belül, mely évek lwsszu során
kimerült egy-egy reprezentatiw bál megrenésében, s erős bázisa volt a Turulnak, Vára 1beszámiolót arról, hogy résztvettek-e a
oldali ifiuság \tömegmegmozduMsaiban és
.lzolidaritást v1(4Ualmk-e velük? HaUgatásu'k!it azzal. magy,a,rázhatjuk, hogy a gyógysz;;„
rés'z..ifjuságriak csak ig.qn 'kis töredéke állt 'ki a
rcos balo7,da,l mellett, Miben kereshetjük enk az okát? A tiibbi fakultásokon mindenütt
egy i:lemokratikus csoport, a halailás \§lhari. Ezek köwetkezetes, kemény \munkával
gyűjtik maguk ~öré a Juircos ifjUságot.. Ezek a
'JléJMt mufató egye,tem'i hallgatók a Népi Kollégiumok köré csoportosulnak, A' munkás, pa..
zt és értelmiségi proletár származásu egye. ' áknak ma 15 kollégiumuk van Budapes„
, kb 650 létszámmal. A 'Pápai Páriz orvos•giumban van gyógyszerészhall.oató is, de
··ssre Tiárom, 'Kikből tevődik tehát iö8Sze a
gyszerészha!lgató'ság? Ha megnézzük a
gyvene:i iévek elejéről sz6w statisztikát:
őstermelő

Bánya és ipar
Keresk. és hitel

21
18

12,,5%
11.0%

6

S.5%

„.

Közlekedés
7
Értelmiség
(!?ként gy{lgyszerészek) 117

4.·0%

69.0%
akkor rögtön lf,átjuk, nagy a gyógyszerészhallgatók maidnem háromnegyed része 1értelrrviség~
szüUJk gy!'.rmeke, és azt is hozzmtehetfük, a !régi értelemben vett „é'rtelrniségi" (ide tartoznak
a gyógyszertáJrtulajdonosok gyermekei '18),
csak kb. egynegyed része a hallnawknak ke··
rült ki :a többi főcsoportokból (őstermelés, bánya, ipar, ker,. és hitei, közleli!.edés.) Ebből
kitünik a pálya iránti érdeldődés egyoldalusá-.
ga. Mi az oka ennek? Kiknek !érdemes ezt a
foglalkozást választani? Ez a ([Jiálya évtizedeken keresztül „uri pálya" volt. Csak annak volt
érdemes gyógys;Jerésznek le/n,ní, aki tulajdonos
gyermeke lévén, eleve pr~eszUnálva volt patika birtok/,á,sára, vagy a csa!áJd valamelyik ~ag
jának a patikáia volt számára kilátásba helyezve, 'Vagy aki családi vagyonát patikában lritta
legjobban gyümölcsöztetheitőnek. Csak egynegyed része azo!C11Jak a sziámd, kik azzal a ~udat
tal mentek a pályára, hogy mint munkwválla!ók
keressék 1m<ig ke,nyerüket . Mert mi várt VJ,Z aJ„
kalmazott gyógyszerészekre? Ha a lábai már
nem bírták a terhR,t, '\htL kezük reszketni kezdett, akkor l/]yermekeik te'f'hére lettek, vagy a.
társadalom könyöradományaiból kaptak koncot JEzt a bizonytalan sor8ot nehezen lehet vállalni, különösen :a gyógyszerészek között, hat
olyan magflBan áll a "tukLjdonosok kasztja és
olyan mélyen az alkalrnazottaké„ Az egyetemi ifjuságunk ma is kb. uye:n 1összetételü Az értelmiségi van tulsulyban. Ez az értelmiség ise:;n
különbözik az értelmiség nagy többségétől.
amely nem találja !helyét a demokráciában, .<
nem 'tud fenntartás nélkut csatkLkozni hozzá.
Kétkedve figyeli, sőt akadályozza azokat a re.
farmokat, ;mely<',ket a demokrácia kíván meg„
val-Ositani a gyógyszerészek í§letszinvoria1.ának
egységesítésére.. Tudomásul kell vennie ennek

