iíUDAPEST, 1947. MÁRCIUS ~l
rin t. A tagságú <lHail:: részle~ben is lehet bie·
küldeni.
1
;Március hó 28-án Dr. Vitéz István egyet. m
t.anár tart előadást „Mikroocg;mizmusok az élet
szintézisébein" cimmel.
·.·. Jtrtesités. A. Mütus-krém gyÍfactálsát az Apostol.
gyógyszertár Budapef!t, Vll[. , .Fól'JSef.,körmt · 04.. ·- ujból
m~gkezdte; a tégi minOségbeTh
GY6gysz„ á.!': f&.66 ft
Ela<lási ár: 10..- ft
(x)
· Az (:<)el je'löltelk fizetett.. il<:özlemények

M. K.: Az:za1 h.o·Ziakodik el-Ö, h-0gy önnek jó orra _v-0lt,

&"llikot -ruem adott hitelt egy ha~v&ié\~es ör,eg t:chnika

Mai irányárak :

1947. jcnuár hó.

Klitelezetlség nélkül.

5% easseskontó
utánvéllel

sirámainak Egy "'""1ili2.ban megrokikiaint n!i' "nYoo,;,
giá'l'al swmlleállitja "" illető egykorf{~ta
seit. „, ·Lehet, hogy- igaza -Van, De mf,:~~ ezek~_ á.:·
rencsétlenieken próbáI;jUk- k1 - a demokrácia igazsái '
~e;jét Elism~rjüik az ön- ,PO:p!P~ ~tát. -Mi-· azőD:
n~ az orrlÚ:l1kJkal, hap.em a. tollwlk.kal lés a sZi~~-

aiB

-iTUilk,

.

dr. Z.. E.: 1939-ben kapta gyógyszertári jogosi
nyát (Ugyan miféle érdem~?) 1946Cban l!o
t_ár:gyalás után eut€lték, maJd l:x:Jr.;zo~kányaS gy-,__
gal felmentik. Napok rn1„lva csak öt per~ig ha)m;;d<r'r
gadni a 1S·~aksz.ervezet· kiküldötteit Még-~-igy-:1s.~~--
azért, hogy nwcilt ramac!áist inl!Jém;en az Igazoló Biizott
$!ág és a. x ...ügy~f!álly "jogtafun' 1 - lli<tézkedései
1947. ellején xákja „A Gyrógyszel'lész11..re.: ,,n~ -·rog~:
dom el" éis visszaikü!~ a lciadólúvatalllak Belátj~;
hogy ig~ vain. Mi az ön számára seni p_olii~:.
sem szakm<tilag nem lehetiinlk megbWhatók
'(sz.).
Sz . A,: Nem is tudtuk;, hogy m~giáir.Yl ván szó, Nemei!
gazdája az""'1 érvelt, hogy vaWót ®"k azért vett ·~···
gáb.oz, mert már a ,,szerkcszroség'ben" együtt dolgo ·

v:e;o. Erre meg kellett adni a m:éJ.!6 választ. De nek\·
és nem magániak Mri a mwnkást nem bántjuk· és
enrge<ljük bánt<lll!ii. 11-lagánaik ·nJiÍ '""" árthatuk soha. Ha'
V'é<!elmat ikeres, bennÜllllrot mindig I®,gtalá:i, Azfat éliialk,'
hogy maguil!mak élhessünk.
(sz,),'

nem

H. B.: Odáig már eljuto~~, hogy tölviett egy gy'Akor'
nokot. Ez két&égtelenill a ui,golCISÓbl> megoldás;. De ig}t,'
megint CS'aik baj lesz az ügyelletes szolg{,lattaL Ezt pe-.
dig lübbé nem !eh~~ „átruházni''. Vegyen fell egy gyógy•. '
szetrészt li; a -gyakoo:nok mellé..
. . -

PESTKORNYÉKI vagy dunátuli gyógysrzer~)
tár:at bérelnék, es.el·leg megvenném. Ért.esitést: :
P:apluí:zy ügycvédih.ez, Builiapest József-körut
hatvanhárnm.
1
·
'

Billroth batiszt
1/8

1/2

li4

1 m.

830
6- 11- 21.2„76 A fecskend6k egyenk.

G . 0 . fecsk. egyl .
K. g.
•
4 50 dobozba csomagolva.
....as
Szemcaeppent6
Szep6, lulli '
napi áron
Kiirtefecskend6
ö

6

f

· 10.ioso
12. w ·
Pre~se•vativ 1 drb. Olla ·-,'6 fill Donna _ 9'

Séivkiit6 1 drb

112,--

·

Kava1dl Sííndor

valla, kl!t1zer.1111mi!lruk, betegápolási cikkek

Budanes!, V., Baicsy·Zsili11szky-ú1 22.
re!elon: 125-946

Megjelenik havonta
Szerk-tőség

~„

és kiadóhivatal:

VII. Akácfa-u. 45, I 2.
Telefon: 422-140.
Hivatalos órák: d. u. 4-6„ig.
Felelős szerkesztő:

HARANGI SÁNDOR.
Teletoo1: 844-Sll.

Fele!ó.I Jdad6:
SOMOGYI SANDOK
Telefon: l~

Szerkes2ltlk:

MARKUS DEZSő
Telefon: 422-140.

SZÉKELY JENő
Telefon; lGll-$6,

e

wptuiaidonos:

a M. M. Sz. Szakszervezet Gyógyszeréaz szak-ul7a. i
H"Hmarm 16zset nyomdája, VU, Kadncey_ _ J, }'
'
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&YÓGYSZERÉSZ
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SZAKOSZTAtYÁMAK NIYATALOS

LAPJA

Hozzászólás az lfjusági problémához
Székely Jenő ka.rtá,rs, „A Gyógyszerész'
februxír 28-i számában megrázo szavakkal kéri
számon a gyógyszerész-.egydemi ifjuságtól,
.mi.ért hallgat, milyen irányban (fejlődik, megialálta-e hel.yét ki for1·ongó, vajwJ,ó egyetemi
Mben?
Hol az ifiuság, m;elyet Székely Jenő keres?
Már jelentlóezett „A 1Gyógyszerész"-ben · egyiz<;r. Vizsolyi Endre a mult évi karácsony~
számban ígéri, hogy küzdeni fog i!wpunk \hasábjain, hogy „azok a tanszékek, amelyek még te, , vannak az elmult /rendszer levegőjéV1el,
'gre a tudományt '{;zolgálják és beilleszloedjek a demokratikus r end.szerbe„" A reményd,ve ívárt ibelcapcsolódás elmaradt„ Nem tudmeg, hogyan alak:ito:tták k:i életüket a Seő E gyeswleten belül, mely évek hosszu során
kimerült eg·y-egy reprezentativ bál megr enésében, s erős bázisa volt a Turulnak. Vár-·
a !beszámolót arról, hogy résztvette/c-e a
oldali ifjuság \tömegmegmozdulásaiban és
HaUgatásulidaritást viríflalta/c-e velük? • t azzal magyarázhat.iulc, hogy a gyógysze..
.résZ..ifjuságnak csak ig:ern ik:is töre!Mke állt 'ki a
rcos baloldal mellett, Miben kereshetjük enk az okát? A több?. fakultásokon mindenütt
an egy i:l.emokrati/cus csoport, a haladás 'élkarosa.i. Ezek következetes, lóemény \munkával
""lti/c maguk 11.:öré a karcos ifjuságot. Ezek a
"t mutd.tó egy,e,temí hallgatók a Népi Kolgiumok köré csoportosulnak. 1A' munkás, pa..
zt és értelmiségi proletár származásu egye.
· · álcna/c ma 15 /collég1'.umuk van Budapes·. , JCb. 650 Zétszámmal.. A 'Pápai Páriz orvosllégiumban van gyógyszerészha.Jl.qató is, de
'ndössze Jwrom. Kikből tevődik tehát (issze a
6gyszerészhallgató'ság? Ha ·megnézzük a
.Uyvenes /évek eleféről szóló statisztikát.,
őstermeUJ
21
12 . 5%
Bánya és ipar
18
11„0.%
Keresk. és hitel
'8
3. 5% '

Közlekedés
7
t!rtelmiség
(f?lcént gyógyszerészek) 117
akkor rögtön l/,átjuk, hogy a gyógywerészhallgatók majdnem hár'OrYl!IWgyed része értelmMégi;
szwők gywmelce, és azt is hozz:ártehetfük, a !régi ér telemb,en vett „éi·te.lmil!.égi" (ide tartoznak
a gyógyszertá~tulajdonosok gyermekei 'is),
~sa/c /eb_ egynegyed része a hallgaf!ókna/c /(,e„
rült ki ki többi főcsoportokból (őstermelés, bá~
nya, ipar, ker, és hiteZ, közleM,eaés.) _ Ebből
kitüni/c a pálya iránti érdeldőd,és egyoldclusága Mi az o/ca enne/e? Krikook érdemes ezt a.
foglalkozást választani? Ez a rvóJya évtizedeken keresztül „uri pálya" volt„ Csak annak vo-lt
érdemes gyógyst.erésznek ie1nní, ak:i :tulajdonos
gyermeke lévén, eleve pred]esztinálva volt patika birtoklására, vagy a csa!á.d valamelyik ~ag
jának a patilcá.ia volt számára kilátásba helyezve, vagy aki, csa!ádi vagyonát patilcá.ban látta
legjobban gyümölcsözte.th~tőnek. Csak egynegyed része azolciwk a s<Jáimd, !Cík azzal a !tudattal mente/e a pályára, hogy mint munkavállalók
keressék :meg /ce,nyerü/cet . Mert mi várt <az clkalmazott gyógysze'f'észekre? Ha a lábai már
nem bírták a terhe,t, Vui kezük reszketni kezdett, akkor l(Jyermekei/c terhére lettek, vagy a.
társadalom könyör·adomá.nyai,ból kap.ta/c koncot. JEzt a bizonytalan sorsot nehezen lehet vállaltni különösen a gyógyszerésze/e között, hol
olya~ magasan áll a -tu7.ajdonoso/c kasztja és
olyan mélyen ,az alkal'lltazotta/cé,. Az egyetemi if..
iuságun/c ma is kb. i"lyen 1összetételü Az értel-·
miségí van itulsulyban Ez az értelmiség \!Mn
különbözik az értelmiség nagy többségétől
amely nem taw:tja. !helyét a demokráciában,
nevi 'tud fenntartás .nélkül csat7.alcozni lwzzá.
Kétkedve figyeli, sőt alcadályozza .azokat a re.
formokat, melyeket a demokrácia /civán megvalósítani a gyógyszerészek 'e'letszinvonalának
egységesítésére.. TwJ,omásul kell vennie ennek

„

a rétegnek, hogy a demokrácia azt 'az örökséget, arnely a gyógyszerfJ&ri J°ogositványok átru.
luízhatóságában átve,tt, neni tarthatja ifenn,
mert nem lehet nemzeti ajándék tárgya jogositvány olyan réteg szárnára, onely közömbösen,
vagy éppen ellenségesen viselkedik a denwk-.
ráeia ügye iránt. - Ha RtZ az ifiuság ne;n tudja me1/érteni _ osztályhelyzeténél ifogva - a
demokrácia haladó eszrnéjét (ide tartoznak a
gyógyszertártulajdonosok gyermekei is), akkor
ezen kötelességünk vá.ltoztatni . 'A jogszerzési
lehetőséget \széLes rétegekre kell kiterfesztenünk és biztositanunk öreg lcorra a gondtalan
megélhetést - Enne/e érdekében be kell szün.
tetni 'azonnal a gyógyszertári jogosítványok át.
ruház.hatóság.át és fel lcell 'állítani a nyugdijintézetün/Det. !gy kevetebb „patika várományos"
jön a pályára l'i az arányszá;m az u.i lértelmiség,

a munkás és par asztszánnazásu értelmiség id
v;ára fog emelkedni.. A kedv rnegvan ehfuez' ·
lcomoly, szociális pályához, de nem olyan
riil:mények között, 'hogy az alkalmazott szenv
di el a foglalkozásunkkal ja.ró összies /Dellemet;l
lensége/cet.. Egye:nrangu félként, ·munkatá~
lcént akarunk dolgozni.. - Ha. a jóg átirhatósá,.
ga niegszünik, meglesz a nvugdijintézet, oly(})
utánpótlás jön erre a pályara, mely 'eltörli.
fenrvá;lló lcasztrendszert, az elinulóban lévíf; tá?'.,
sadalom ittmaradt esökevényét, s \biztosan, cél;,
tudatosan halad a baloldali ifjusággal Ezeknek
a feltételelcnek a niegteremtése a mi sürgö~
feladatunk Segítenünk !kell őlcet, hogy elfrhes
sülc (3gymás kezét S alckor maid Székely J
megtabália őket s lcözös világszemlélettel har
colunlc '11wid egy célért: „együtt mindannyiu'!t
NAGY LA'JOBN:t!J.
leért"

tkeznek. A legbelső burokban \ét elektron, a további..
-S,kban B·-8 e~elit.ton fér· el. Ha a második burokban 8:jiál kevesebb elektron van, úgy az elektronok szabadok.
de ha számuk a 8-at eléxi,, ngy a burok megtfilt, bezá_
·Jódik és a.z atom stabillá válik, azaz nem J·eakeióképes
.i\z első ilyen zál't afom a He (hélium), melynek a belső
bUrkán kivül nincs Szabad elektronja. A hidrngénnek
t:.:·~z _atoITLmag mellett csak ,l elektronja van, tehát még
lehet \stabil 'és amint a sematikus rajzból látható,
::'.á% egyes elenooknéJ az emelked6 rendszám szerint min\Ilg ein'llkl több elektron jelenik meg az első burkon ki;\,iíl, így a LI egy, a Be kettó, a \B lhár'Om; a C négy, a
)! ő~ az O hat, "' :E" hét_ szabad elektronnal rendelkezik.
míg a Neonnál bezáródik 8 ele!U'orutal a második burok,
.i;r.abad :elektronja llincs, ezért ez az elem stabil, vegy_
.~téke nincs, nem r'eakcióképes nemes gáz.

111•

A ki.vonatok hallasztanyagai
bta : SPERGELY 6f:LA okl. gyógyszerész
(Folyta,táisJ
A szén aton1jának az organikus vegyü!etekben ineg_
nYilvánuló ké!I111iai tulajdonsága az :atom szerkezetében

J'ejlik. Ismerjiik magának az at-omnak a felépitését és
így itt Csak röviden ·1tell utaFnon1 az utóbbi évtized ha_
tahnas kntatásainak eredméuyCtre. Az atom egy végtelen
fdcsi aton1-1nagból áll, mely kö1ül {elektronok helyezkednek lel é;3 ezen 1111ag kör·ül a quantum elmélettel pontosan Agazolható távolságban keringenek„ Az aton1-n1ag
pozitiv töltésü és e.z képezi az aton1 tuilajdonli:épeni W-

Hevesy Gyövgy
Mobelmdijas magyar hJ~tÍÍs
Igen kevesen tudják, hogy az 1944-ben kiosztott
kén1iai Nobel··dijat. kiváló hazánkfia, Hevesy György
kapta. \A ,,Termé,Szettudomány'' cimü folyóirat J. évfolyaJr.ának 1--2 :számában Erdey Gruz Tibo1 professzor,
kar társunk, az Egyete1ui Fizikai Kénüai és Rádíun1 Intézet !igazgatójának tollából n1egjelent cikk alapján, a
szerzÍi engedélyével isn1eretjük Hevesy György kla.:iz.
1zilrus munkásságát
A magyar· tudományos világ körében nagy örö1net
keltet.it az a hír. hogy a.z 1944-ben kiosztott kémiai Nobel-díjat kiváló hazánkfia, Hevesy Gyö:rgy 'kapta. Életrajzát röviden a köve.tkezó'kben ismertetjük:
1885-ben jBudapesten ~zületett, egYetemi tanulmányait Budapesten kezdte, majd Berlinben és FI"eiburg_
ban fejezte be, Budapest.en indult meg önálló. tudományos ·munkássága s az első világhábói:u /alatt n1agántaná1rá habilitálták, A háboru befejezése után külföldön kelle~t munkalehetőséget keresnie Kopenhága tudo_
r.iányszeretQ egyeteme az itt:honi lehetőségeket messze
Mszát'nyaló :munkahelyet biziositott számára. 1926-ban
a freibul'gi egye~.em tanárának és a fizikai-kén1iai inté..
1ret űgazgatójánRk hivta \n1eg„ Egy évtizeden át ÖI egbiM
tette az egyeteru hirn.e:„ét tudományos mun~ásságávaL

megét, mig az elekfl'Onok negativ töitésüek ~s prakiktíi'.
6
san sulytalanok (1 eiekh:pn
1 elektromos egység.) A,t
atomtn1ag annyi
töltést tartaltnaz, mint ahány elelrt.;:\
Ion kering a n1ag \körül Jés ezér~ az atottlí··tnag -+·· töl~;·~
1.ése a negativ elektronokkal ki van egyenlit\'e Az at.ont;...
mag-a neutrá~is„ L.\z atc1u-n1ag
töltéseit.ül, illetve ·ai·'
Még csak azt emliten1 nwg, hogy a Lt Be, B, ha
elektronok számától függ az atom rendszánm, minérit_~,. ::egy nlásík atomma.11 molekulát alkotnak, szabad e!ektJ:'on_
sége, kén~iiai tulajdonsága is Az elekt.ronok állandó . .k~ '"jaikat r'észben, vagy iegészben ~lveszlthetik és ebben az
ringése folytán az ato1n-mag körül elektron~burkok .k :
esetben poziUv töltést! Ionokká válnak, még pedig annyi

-+-

=

..'„

+

A nemzeti szodafista Németországból -µjra Kopenhág~:,·
vendégszeretetét \et.te igénybe, Dánia leigázása .utáij!;
Stocl{holmba ment és azóta ott folytatja tudo1nány9t1_~
1nunkásságát„ A változó Ifi$ most-0ha viszonyok kö:W~;:
is teljes mértékben a tudomáX1ynak szentelt.e életét. , : $
Hevesy munkássága K fizikai-Wé1rnia minden r.é~
r'e kiterjedt. sőt a kémia más ágait is fejlesztette. ·A,;·,
elektrokénúában az olvadékok vezető-képességé.t 1tann
m3.nyozta összefüggést ál1api'totit meg az ionok töl ,
1nozgékonysága és nagysága között, tisztázta. ,a rádi
aktiv elemek \elektroké1niai viselkedését.
Az igen.
n1ennyiséggel dolgozó kéntiai mikroanalysíst a rö_ntg~
sugarakkai végzett, quanti_,tativ és qualítativ sziJ.ikEi~~;.
elen1ző módszereivel gazdagította„ lA röntgensp~Sz,+.;
l;:ópiai uton 1922-ben Costerrel együtt egy uj ele~et· .(~":
dezett fel Ezt Kopenhága városáról Hafniumnak -.IM'.:;:~
vezt-e el.
A Hafnimn felfedezése nemcsak a röntgen.:sz.i .
elen1Ző módszerek széleskör ü használhatóságát biz_o ia, hane:n1 a Bohr-féle at.omeln1életl1ek is nagy:_
kere Ugyanis az elen1ek periodusos I'endszere ~18.pl
már régen megállapították, hogy a 72 elenll n'lég fé!f
dezésre vár. Bár a rendszer alapján az ismeretlen e1,
mek sajátságaira következtet-éseket 18het lev-0nni~/
esetben a rendszer nem adott eg:rértelmü felvilá .
tást. Az 5S--72 elemig a ritka földfémek fogla.
helyet, azt hitték, hogy az ismeretlen 72. elem f&

lartozlk. Hosszu időn ált hiába ker"'!ték a <Ilka füldfé..
'mek között Bohrnak sikeI'ült az atomebnélet ,alapJáu
;megmagyI'áznI. hogy csak ·14 ritka föld~ém lehet és a
>'.72. elem .anár nem. tartozhat ide, hanem sajátságaiban
,4 clrk6niumho1 hasonliö. Hevesy levonta ennek 'az elméletnek gyakorlati következményeit és az ul elerniet
.ílintgen-szinkép~lemw !módszerével e eltkónium 'ásvá·llY•k közölt kereste és meg Is találta. Klderfilt, hogy
a cirkónium ásványokban a hafruum több százalék
lnennyiségben ielfifoI'du!, azonban sajátságai annyira
hasolóak a dtkónlmnhoz, hogy kémiai uton rendkivlll
Mhéz 'a két elemlll egymástól elválasztani Ez az <>ka
.aitnak, hogy olyan hosszu ideig elkerülte a kutatók f1,U'elmét a cirkónium ásványok hafniwn tartalma.: Tu.,
dományos !Pályáján Hevesy sok kérdéllsel fogfalkozott,
af.onban két nagy problémacsoport 1,3z, amelyeknek meg_
~dása legtöbbet köszönheil kutatásainak: a radloaktiv
~emek kémia{ sajátságainak ké1dése és az Wotop ielein.k alkalmazása egyébként hozzMérhetej;]en kémiai
~blémák megoldására
Az á!ta.Iában jól bevált ké.mial vizsgá!6 módszerek
legtöbb rádióakti~ elem esetében nem 1allralmazhat6k.
_tsaJds a hosszu életű, tehát lassan bomló rádióaktlv
.demekbiil áll megfelelö mennyiség rendelkezésre IA rá:~ktíV elemek jelentékeny része rövidéletü, tehát ké.
a! 'sajátságai tanulmányozására különleges módsze.szükségesek (Vegyél'.téktik (meghatározására pl He

pozith:r töltéssel, illeló1eg annyi "'egyért.ékkel; ahány
eiel;:tront á.ladtak lgj· az össze!!: sza.bad elektr·onok átadása 'után 13- Li 1 vegyért.ékü, a Be 2 vegyé;rtékü, a B
3 vegyértékü pozitiv ionná váltcn:ik. A C atomjávaf kif_
IO"n foglalkozunk Az áb1án feltüntetett iN,O,F ,atomok
padig igyek€zni fognalr annyi elektront felvenni, hogy
a n:iásodik ielelrt!"onbuz·oh: 8 elektront tru:talmazzon Ezért,
az 0 két elektront vesz fel, amivel a negativ töltése 2v.el szaporodik, \tehát 'kiét vegyé.rtékü negativ fon lesz
A N három el@'Í'<II'ont vesz ter, tehát 3 vegyértékü ne·
gativ ion le!lz, ~égUI k fluor' 1 elektron! veu fel, lgy a
F egy v.egyért:ékit negativ ion lesz
Ezek után hogy néz ki egy reakció a Li 4• F l<öziltt?
.
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A LI át.OOti eg;r elektron! a F ..oak 4o ezált..1
ion lett, a F felveti egy eleknmt, ezzel - ionná válto.
:roü és !gy ilétllllO!t a LIF molekula.
Nem célunk itt az atomok szerke-retének részlet:es
tanulmányozása, de hogy a oeJtben l!efutó érdekes élelij~nségeket á~Itsük és az el.következő fejezetekben feL
sorolandó vegyülefuk gyors keletkezését létzékelni tud..
juk. szükséges lesz megt.ál'gyalni az orga.nilms vegyitletek vázát alkotó S:t'Jénatomolrnak 1Sajátságos vis.elkedésé,t a különhöw molekulákban,
A "'""" négy szabad elektronnal rendelkezik 'k miután ezt a négy szabad elektront el tudja bocsátani,
vagy ugyancsak négy elektront fel [o tud venni, négy
vegyértkkü :fonoka..t képezhet.. Ha felvesz négy elektront,
Ugy mint négy vegyértékű negatív Ion szerepel, lm eltaszltja négy elektronját, akkor négy vegyé1·tékil pozi.
Uv Ion kele.l;kezil~ Pld. a OR,.ben a C négy ivegyértékü
negativ ioO: a C0 2 -ben négy vegyériékU 1>ozitív ion. A
szé11 (ebben különbözik az összes. t;öbbl elemektfil, melyek

vesy a 'ádlóaktl\' elemek ionj a!nak dlffwilos sebeaoég->t
használta fe.l, ebbó1 számitotta ki a vegyéitéket. Ezzel
éB _niás vizsgálataival együtt lényegeien felderltette a
rádióaktív elenook kéai.i.áját, 1val'aminl~ elektrokémláját
Th-Iunkáss<tgának igen tekintélyeu részét az izotop
elemek vizsgálatának szentelte. Az i1zotop !elemek a periodusos rendsze1ben azonos helyüek. azonban különböző ato1usulyu I'Okonelen1ek,. Hevesyne~ Sikerfilt az ólom ..
mal ízo-top RaD-t Ilátható mennyiségben előállitant ~
az ólomtruaI való kémiai azonosságát ~ bebizonYit~
neincsak a 1ádióaktiv elemeknek vannak izotopjai, hanem a közöns-éges elemek 1~Uilnyomó !része ~ lktµönböző
suJyu tzotopok elegyeibó1 áll Ezek kémiai módswr-ekkel nem l"·álasz!ihatók jel egymástól 'iB.evesynek Brönsteddel egYfi!t siker ül6 a h!gam ban, majd "' káliumban
n1egváltoz:tatni az tzot.op keveredési (arányát~ Ha ugyarus izotop elegyet párologtatunk, akkor a könnyebb
izot.op gyorsabban párolog, nünt u nehezebb. tA. higanygőzöket légüres térben párologtatták, majd folyé-kony
levegővel hűtött felületen fagyasztották kt.
Az fzofupok keverési arányának megváltoztatása.
fontos iSzerepet jáfszi.lr a kálium rádióaktivitásának kér.
désében. !A kálium gyenge rádióaktlvitást mutat.- A kálium-izotopok részleges szétválasztásával sikerült Jdrnu.
tatni, hogy melyik izotop a rádióaktív A rádióakti~
lzotopok felfedezése után Hevesy fellsmert<e, hogy ezek.
kel az anyagokkal nai:Y hordor·ejil !\émlai kutatál!l>kat

~t<>~al,

ha élektromos töltésüket megváltoztatják, egy..
1de1uleg megváft-ozik azok vegyértéke is, Pld. a S-nak
hat );zabad elektronja va~ ez'ért át tud adni 6 elek,tront,
Ityenk(}r a S+ hat l'egyérfékü, nrln't a SO 3 ~olekulá ..
ban, l!e fel is tud venni két elektront, amikor S-- két
. vegyéztékü, mint a B 2 S moleliulában.
A szén a:to-mot ez az érdekes {Sajátságr:. teszi képes!é Btta, hogy egymáshoi is szorosan kötődhetnek, n1e1,t
az egyik C·+ a másik C-· ionként viselkedik„ Ilyen
formán hosszu I~ncok keletkeznek, melyek vázát l\épe~
.zik taz or~anikus óriás n1olekuláknak, nlint \a fehérjéknek, kaucsuknak, stb„
Ezek utá~ tekintsük meg ie.gy szénlánc szerkezetét,
& kis-érjük figyelemmel az .eg;rmásután következő szénatomok elekt.r·omos töltését.. Egy hatos szénláncnál az
az érdekes eset áN fenn, hogy a kezdő szénatom '.+• a
hatQdik -, töltésü lesz:
CC.C C„C,.C

+--+-+

Ebbó1 kézenfekvő' a két végén lévő szfnatom azon
UJ11ekvé~e,. h-ogy alka~n1as ".kör üh:n1ények közöt.t egy1nás
felé (ha1oljanak, il1yenkor· a.z egész szénláncnak ivben
kell ·meggörbülnie és 1a két végsö sz:én egymáshoz kap.
csol6dik lgy jön létre a benzol gyürü:

+e
C-·
~

e+

e
Gyakr·an a \szénlánc egyik
Oli gyök 'ka.pcsolódik:

e e e

e

a. ·-keletkezett vasalbuminat mnle.kula elektromos t-Olté.
:Bérel van káj;>csolatban, mert ha ezt (Na.Oli hozzáadásiral kompenzáljuk, a csapadék teljes egészében leválik
Az elmondottakból már }ól nwgér-1-hető, hogy mit
'értünk az ato-mok fövegyértéke alatt. Az atomok fő
R-0 - R - 0
R 0 „ R
;·:vegyértékei a molekulában 1rendszerint tel,jesen le van;..>nak kötve, míg az ugynevezett szabad elektronok képe..
. }lyen anhidrid láncok??~ állanak_ a m~gasabb
;·zik- a mellékvegyértéket, lmég pedig )ott, ahol az atom ..
h~dr~tok, ~el:ek ~olekula1aban ~egyik masik vegyÜiét~;:
tnag elektromos töltését meghaladják, negativ j~lleggeJ,
nel JlOO szenlanc 1s be \'an építve,
--ábol az atom ..mag pozitiv töltése a nagyobb, ia meUékA ls~éuláncok összekötő elemie azonban lehetJ g-:-"
vegyértékek is pozitiv jellegüek Ezell mellékvegyértévagy N is: n1elyek most már sajátságos moleirulákat ~(:·
kclr elektromos /potenciája bizonyos itávolságra éJvénye_
kotnak, lnunt az aminosavali: .és fehérjék, ..an1ely ve y~·•·';:_
sül és ebben a h?i:Dtávolsá.gban mérhetö is Ezzel nia}etek képezik a sejtnek legfontosabb élet-elen1eit. g u..-,
gyarázható a lnagy molekulák ·iadszorbciós jelensége is
Ezek előrebocsátása után kell még szólnunk a ..o: .. ;:-;_·_
··AZ adszorbció azonban nemcsak a nagy m1olekulák, az
-as ma1e1>:Ul a'k k-eletkezéséröl, Avogadro
'
z
vlJklasszikus e~,~~
/.u. n eukolloidok kizárólagos tulajdonság~ és \nincs koL.
!ete szerint a molekulában az azt felépÍ:{iŐ atomok
-- roid állapothoz kötve, mint inkább feltileti jCtenség, inert
· t'k
' igy a molekula elektr"Omosa"egy_
er·
e e1· l el ro"t"d
o nek es
-' ,k,·'· ·:
.
.
n 1 :,_.-minél nagyobb ln molekula lfelülete, annál nagyobb mét~an eg;y·eniitve,
Azonban már· itt ·meg kell emlitenünk:- ' . ·'tekben ér·vényesülhet a szabad efektronok mennyiségréto'l
ogy ez az elekfJ"omos kiegyenlitödés csak ritka esetbeh_
:roggó elektromos al{tivitáS. T.ermé.sz.etes, hogy az ilyen
tekint.hetQ tökéletesnek, \mert egy elektromos neutralitas·:;
nagy molekulák ;egymásra is hatást gyakorolnak, össze_
csak akkor képzelhető el, ha a n1olekulákat alkotó 4,á~'
, kapcsolódnak és molekula !halmazzá, u n molekula rámokban telje.s tiyolcas elektl'on burkok 1képződtek. Már
csokká egyesülnek.. Az ilyen halmazok az iűldatokból le
pedig a legtöbb esetben, liülönösen a szénláncba kOtött'.f
1~ válhatnak és ezt az Jalakulatot nevezi a h:olloid arémia
0-nek, szabad elefrtronjai mar·adnak, mert a Vele bp.'.'; ' gcl.-nek, Vizben oldhatatlan óriás molekulák is, mint a
csolatban lévő aton10kból nem vehetet.t fel annyi, el.ekt.'._:
'tetluloze. aflcothatna.k halmazatokat, lruelyek, mii.után
ront, mint amennyire a nyolcas körhöz szüksége voln&·
hosszu lánc molelrulákból lu"fetkeztek, rost szerüek„
Tehát ilyen esetben szabad elektron tölt.é;ek maradnak~
Ezekre vonatkozó kut.at.ások még mindig folynak,
Igy ér'thetö n1ieg, hogy az egyes or ganÍkus ·molel{ulák:
,de a néhány szóban elmondott er·edmények Kasset ne..
jól mérhető eleketl'omos töltést trt.almaznak„ Ha .eg;f
Whez füződnek és ma már nem teoriák, hane1111 \ké1niai
egy m·ol.ekulában több ilyen szabad elektront tartialmaió
és fizikai módszerekkel sokszorosan ellenőrzött n1egállaatom is található. akkot a térben -ia n1olelkula különböZö',
piUísok, an1el~'ek lután az atomok és moleJi:ulák térbeni
felületén . hol
hol "'-- sarkok keletkeznek, melyek
f:lhelyezödése tekintetében tiszta fogalmaink vannak,
molekula ifizikai -és kémiai ~iselked,ését szabályozzá!k„
Molekula..ismereteinlr sze.mpontjából /érdekes f.esz
Mindnyájan emlékszünk a ferr·mn albuminatum ·&.ctt:
megemlékezni azokról \,a fo~yamatokról is, melyek az
szitésénél arra a nehézségze, hogy a vasalbuminat ess:_:?
imént emlit.ett óriás !nofukulákat alkatrészekre bont.ia
padék az 'ófdatból !nem vált le. -Ez is egy jelenség, n10If·>; Ilyen folyamat a hidrolizis, ami nem m:ás, mint egy mo-

lekula jriz bevitele a nagy molekuJák alkatrész.ei a<özé.,
Már. az aú-hidrid képződés általános képleténél láttuk a
vízelvonás folyamatát, amidőn két vagy több eléktrOmosan idipol szénlánc hosszabb mollekulává kapcsolódik
össze, ugy, hogy könnyen elképzelhetö ilymódon egy 100
tagból álló !molekula.. Ennek ellenkezője, mii.kor azt a
vizet. ami az anhidrid képzödésnél elvonódott, viss:mve..
sz-i a !vegyület, n1iáltal az egyes lánc.tagok !felszabaduJ.f..
nak és az egt'isz nagy molekula részben, vagy legészen
szétesik alkatrészeire.. Ez törtéitik a ~Ilulbze lebontásánál '12gé_szen la h'exos-lg, a fehérjék hidrolizisénél, amel,egés1.en s aminosavakig mehet„
Messze vezetne annak a tanulmányozása, hogy a
különböző módon végrehajtott hidI'olizis..termékek n1.i_
IYen !érdekes képet adnak a molekulák felépité.se tekin·
tetében, hogy az egyes alapvegyületek egymásközt is
hogyan kapcsolódnak nagyabb csoportokká és ezek a
nagyobb" csoportok is legyes, most már· magasabb kép_
zödményekké egyesülve, ki'feljödik a nagy molekula,
amilyen a líeményit.ő, vagy celfuloze, vagy amit má.r
annyiszor emlitettünk1 a fehérjék. Az egyes vegyületek
tárgyaláskor itt.ott megeimlékezünlt majd az lérdekeseb~ bon1Iástermékekröl, mert kivonataink ballaszt anya,_
gai legnagyobbrészt ez'eknek az organili:us alapvegyü~
letekneli tömeg.éből (állnal{.
(Fol;rtatása következik )

hidl'ogéntarit:almu vegyület előállítható ~ehéz hidrogén:.
nel is és sajátságai kicsi, de észrevehető mér~ékben el~-->, hogy a megivott 'viz n1ennyi ideig van .az emberi szer..
térnek PI, ha a vi,zben a hidrogént nehéz hidrogénn~ '.:s: vezet!ben. E célból híg, ru~héz vizet ittiak ~s ·a vizelet
helyetlesitjük, akkor a nehéz vi'zet kap,jttil{ n2o, tnely _3_-.-:;t: nehéz vizttartalmának vizsgál atával köv.ették a szerve.közönséges viz sajátságait mutatja, azonban --f- 3,82_ k, 7-etböl való távozását. I{iderült, lhogy a megivo;űtl !z liter
C fO}{Oil 'Olvad é.s 10142 C fokon forr, legnagyobb sürÜ.. :. '.+' '· vizbfil 1 kcn11.-n:ri már 26 perccel az ivás után eltáVO·
sége n.em
4 C fokon, hanem Ll.6 C fokon van. A ne.:_-:·:~,· zott a-··szerveztbo'1„ A viz zöme azonban icsak igen lasbéz hidrogént iis fel·használha.fjuk lndikátoiokul Jrémia.i;-\~ ilan hagyja el a szervezetet, 10 nap mulva is csak la
és biokémiai folya1nat-0k tanulmányozásal{oI, Régen vi~-j fele távozik 1eL
ta.t-0tt kézdés, hogy ha hichogénta~talmu vegyiiletek_;.,,
A rádióaktiv indikátorük alkalmazása lényegesen
vizzel vagy hidrogén gázzal érintkeznek~ kicsexi:.~~
kibövü.Trt ia n1esters·éges rádióa.ktivifiís felfedezésével
lődnek~e egymás között a hidrogén-atomok vagy nOOi:-<' Minden elemnek elöállrthat.ó rádióaktiv izotopja..· E mes~
Kiderült, hogy pl. a benzol, p'iridi'n. nátriumacetát bicl-, ,'~ t-er~-éges rádióa1{tiv izo~opok indikátor gyanánt ugyan.r·ogénatomja'i egyszerü étintkiez-éskor nem cserélődnek :~ ttgy felhasználhatók és igy eh:ben linirndenféle. folyamaki nehéz hidr0:génnel; a cukor, celluloze molekuláibaú :?:. fot meg lehet vizsgálni. A !niestíerséges rádlóaldiv izoto„
csak az oxygénhez \kO"tött hidrogén cserélődik ki, k~;-,·:.~; Dokkal Hevesy és munkatá1sai elsősorban biokémiaiIizá'tió hatására azonban a ·közveit-Ienül szénhez kötött(:'.,' kutatásokat végeztek A fápanyagba rádióaktiv izoto·
hidl'ogén is kicserélhetó nehéz hidI"ogénre„
. ·-~'.~;'~ lk>kat juttattak, a ki'sérle.fi állat illetve i1övény legyes
·
tésze~... ek .rádlóakti.,·itását a táp'táI'ék be3"uttatlása után·
. 1~
A b1oiogus szen1pontjából 1érdekes kérdés, hogy--~/_;.:::'.:;·)··
'"'
vizi állatok testében -O_ié_vö viz és a környezö viz ki~ '::.~i: klilönböző időpqnit<lkhan mérték és ~gy \pont.osan követ.ré!ödik .. e eg;rmássaf. !Ezt a kérdést Hevesy és m~>ik &ették a táplálék alkatrészeinek utját az élő szervezet..
társai aranyhalakon és békákon vizsgálták. Kiderült,: :;, , ben. A gazdag eredn1ények közül ~neg'emlitendö, hogy
hogy laz aranyhalak testében lévő ,,izmolekulák 4 ón"_
l'ádióakti~ foszfátot tartaln1azó tápoldatban növekedett
alatt csaknem !'valamennyien kicserélődnek„ Megölt
-_-f kukorica szárában 21 nap alatt a foszfortartalom ;t9
lak testiében sokkal lassubb a vizkicseréIOdé.s Békák}.-; .:-~z.~Zaléka •az egy, i.!letve 2 levél foszforta?talmának 70
te9'tének viztartalnia kb. 13 óra alitt cs"erélödik (ki__ :(;l~~j-'S?azaléka cseI'élődöft ki. l\llegállapitást nyert az is, hog~
Hevesy ·és Hofer önmagukon azt is megvlzsgáUá~;:::L.;" -a .levelek foszfortartalnm között is állandó kicserél6
·,__,,,1--11 dés "fan. ::f:rdckes. hog:i E. tápolda.tba m·ártott levelek 48

6ra ala1tt nem adnak le foszfor.t„ felvenni azonban ke..
pesek A csirázó kukorica által felvett ifoszfor csak ia
csirába jut, de nem megy be az endospern1tun1ba, Rá"".
dióal{tiv nitrogénizotoppal kimutatta Hevesy, hogy a
már nem növekvő lfiapraforgó levélben is kicse1élödnek
a fehé:i:jemolekulák 12 nap aI~tti A nit~ogéntartalom
nak 12 iszázaléka u:jul meg.
Házinyul vérébe feeskendezett rádióaktív nátriwn··
foszfáttal n1egállapibható volt, hogy leggyorsabban a bél
nyálkahártyájának vegyületei' ujulnak meg, de májban.
tüdőben és vesében is nagy a megujulási sebesség A
vörösvérse,jtek foszfortartalmu vegyületci kisebb ·se1les ..
séggeJ ujulnak meg, A házinyul és béka cornbcson:tjának epiphysisében 50 nap alatt 29 százalékban, diaphysisében 7 százalékban Ujulnak rneg a fosztortarfalmu
vegyülBtefo Emberen végzett kisérletekbó1 kiderüH;.
hogy szájon át bevett rádióakt.iv kálium kis '.tésze nt~
15 Perc mulva jelenlt:kezik a vizeletben„ l48 óra alatt
pedig 11 százaléka ürül k'i. 16 óra alatt. a legnagyobb
része átn1ent a sejtekbe. 'hasonlóképen viselkedik a cn.at~
rium is. Megállapitott3 Hevesy azt is, hogy a vizelettel kiválasztott kállum a ~ejtnedvböl származik,
_!\ kisér·leti vizsgál'av.:bk terén még számos technikai
nehézség van Ezek azonban fokozatosan ki fognak kij„
szöbölődni és b.kkor a tádíóaiá'iv indikátorok Hevesyféle nIDdszere a kémia, illetve biökémia egyik legérté..
kesebb eljárásává lesz
(H--r)

stk!ti

j

·

:\

1

.. e
-\-C

Két il:i,.·en szénlánc :egymás felé köz;eledv.e _„ . <;-·;
lépése mellett összekapcsofódhatik és anhidrint ~ --~
(szénlánc _:z R)
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végezhet. ha pl. ólomkloridban az ólomatomok kis re.
Bzét 1ádióaktirv :izoioppal helyefitesitjük, akkor a kö..
zönséges ólomkloriddal azonos, de r·ádióal1fivi'tása foly..
tán biztosan megkülönbözt.ethetQ ólomklo·ridot kapunk.
E lkészH.mény segitségié,vel az oldódási 1egyensuly ter„
mészetét lehetett tanulmányozni• Bebizonyosodotlt, hogy
az oldódási egyeusuly dlnan1ikus term'észetii az ólom..
klorid oldódása a lelit<itlt olllatban !is tovább folyik
Közönséges köriil'mények között azél't nem figyelhetö
meg, miert hatását a vele egyenlö t;ebességÜ. kikristályo„
sodás elfedi. Az (ilyen eljár'ást rádlóakit:iv indikátorok
módszerének nevezik. Előszöz· Hevesy (és Pane:th alkal~
mazták„ Lehetővé tette számos kémiai és biokémiai fo„
lyamat mechanizmusának tisifázásáf, egyes rádióabltjv
lzotoppal .,megjelölt a;Tűn1ok utjánaK követésével'' He.
vesy felismerte rádióaktiv :Q.tdikátor,ok jelérut'őségét a
biokémiai kutatásokban„ Az anyagcsere tanulmányozást
rádióah--tiv ólom, !ille'tve t.oriummal végezte, niegftgyelé..
seit a rádióaktiv sugárzás t:el~e lehetővé ámbár· ez az
anyag :rendes köl"iilmények között nincs 'a .szerveietben,
mégis meg l'f'hetett állapitant hogy a növényekben a
tápoldatt.al bevht ólom a levelekben gyorsan szétterjed
éE egyes fteve!ek anyaga egymás között kicserélődik·
A nehéz hidrogén felfedezésével az izotopokkal való
lndikálás jelentősége l'ohainosan megnövekedett. A bid..
rogén_ atomsufya 1, .az izotopoknak ~ nehéz hidrogén„
11ak. fa_gy más néven deu,~;érium (D)_ .Z. Elvben .minden
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Lax1ptin hash1jtí
a régi b&kebeli minóségben

ism't kapható
Nagy Kristóf gyógyszertár, Váci-u, 1

________
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Minden .fel 'arra mutat, hgoy nyugdijinté..
zetünk rövid :időn belül tető alá kerül és megkezdheti niüködését.. Ezzel végre megvalósul
több {;vtizedes álmunk.. Mennyit volygafluk,
milyen sokat i;erekedtünk érte. lH ányszor sorakozta.ttuk fel szocifJis &rvei11loet. H·i1ffibci volt
1ninden„
Pedig mhidenki látta, !átniok kellett a ki„
áltó példákat.. Ott 'estek össze a tára mellett a
kiöregedett gy6gygzerész,ek Ki lcérdezte meg
fJJlük: hót veletek mi lesz? hová ,mentek? mié1t 'dol_qoztatok? hol hait;iátok le e: fejeteket?
!dk .rrondo!nak rátok a 111egrokkanástól az ehnulásig?
Mindnyájan 1tudjuk, hogy a 'Mbor·u .előtt
egy nyugdAjintézet megaT,apitásának 1ninden
feltételét ?negteremthettük volna. Mégsem történt ~emrni„ Nem 'tlolt rá 1nód és nem volt rá
feJ;ezet A szociális szemriontok cw„k azokat
l!ür_qették, ezo1·itották. akiknek a bőréről, (;.~
életéről volt ugyan szó, de nem volt beleszólá··
mk a sa.iát Mrsuk irányításába. Panaszaikat
csal~ egymásnak mondogatták és tehetetlenill
?Jer_qődtek a nemtörődömsi'rt konok eTJienálfis,f,..
ban.
A nyugdijitttézetet a ré_qi virágzó Gyójától
1!ártuk, kértük. sfü•_qettük, követeltük. Nem kü
lönös, 'Jiogy e_qy szörnyü világégés kellett eau
rég várt csoda eiőfeltételei1iek me_qte:remtésé.-hez!?
Vetsünk egy pillantá..t V~l!zafelé.. E g11 \nép.
jóléti miniszte1•i, rendelet 1945 juliu_, kŐzepén
iiira életre hiv.ia a Gyój<ht :Az élére iL a s o n.
e z 11 György lca?"társunloot á.!J,it1"ák Az uj intézőbizottságban
alkalmazott kartársainkat is
ott taMlfuk De .m.it vetf!ek, niit 'tlehettek át a
régi Gyójá.b6Z? H.fralcat és YJ"ornokat. Egv admin-isztráció nélküli \csődtömeget Méa ezt is
c.•ak ew infláció keg11etlen terhével. K(fizetett
iárulékolcat? 18enki. Felhii1ás. Kitünik, hogy ra.,
gaszkodnak a Gr1ó1">mhoz.. 8'ecrélyezés Há.zak
rendbehozása. Stnbiliz.áció 160 _qyóq11sze1·ész
/ca.p havi 150-200 \forint se'1él11t. ezenkiuül hg.
vi \4000 forint a munkanélkülieknelt
Közben áll.<úuJ;óon tárrrJa1nak, keresik n lehetóséaet a nyugdiiintézet meaa!akitására. . Vé
gfil má„ csak e_qyet;l;en ala7J1Jető ikérd.és tmarad;
van··e ennek n mai 1· ends~erben iinál//5 7étjo_qosurtsága, vagy egy ,társai!almi ibiztosit/J fór,•a
·•ág ke'l'eMben m'i..ködhetik? 1
Erre é1·kezik uégre memiyu_qtató Vi !la.sz.
Az >elnök deklarál_ia: a gy8_(f!f•zerészek. min<le11Jdtöl fiirmetlenill marmk dönthetnek sorsul:ról,
'öregkorukról, \iövőfükről. . . Vé_qre 1947. tavaszán mindaz megval6sulhat. amit· a boldog es
gondtalan békeévekben annyfazor tüztek hiAboJ
riapirendre Jtvtizedeki11 hiába kopogtattunk
Ez a rombadőlt, de épülő, élni akaró ors~áa lehajol hoziánk es me_qhallaat bennünket.. Mintha azt hirdetné' ez a me_qhurco/.t szakma any„
nyit szenvedett, 1hog11 csak egy ~'lyen ir_qalmat..
7anul me_qcsufolt ország képes rneaérteni és a
szi?fbe (!lelni.
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A GYóGYSZE

Munkálat•k a gyógyszervjzsgálat köréből
"!JlTA ÉS A MAGYAR GYóGYSZERÉSZTUDOMANYI TÁRSASÁG MÁRCIUS 14-1 ÜLÉSÉN 'ELöADTA:

1

Márci'.us 19'e.. A Gyója tárgyalóternié/:/
e_qyütt ülnek a Szakszeroozet, itz Orszá
Gyógyszerész Egyesület és a Budapesti G1}ógy
szerész Testület kiküldöttei. L o s o n e z Györ_qy ka'í társunk elnököl. 'Páratlan jelenwsé
gü értekezlet a gy6_qyswrészet történetében. A,
megalakuló nyugdijintézet jo_qi és pénzü_qyi uó/
natkozásait dr . \V i n e z e István bizto&itási
matematilw.s ismerteti„ Altalános és 'f'ésilel;~'.
hozzászó'/.ások után gyors irmnban születnek:.
meg n legkomolyabb leredmiéinyek. Az értekezléf,
résztvevői kivétel nélk'J..l, felelősségük tel,j~
wtbavetésével !tár _qyalnak. 'Mindenki érzi, hogy
c8ak az egész szakrna lelkes összefogása
remtheti meg ennek a ré_qen húzódó na,qy iügy7
nek a rncgoldélSát.
'
-;<
MAGY A.R GY6GYSZERtJSZEK o~sz,o.
GOS NYUGDl.JlNTÉZETE
.
•A nér• már me_qvan. A'z alap Erre nUí/
rá lehet épiteni a nyu_qdi.iintézetet_ /(ornvánti
rendelet kell a rnegaliapibáJ.s lel'f'endelésére. Adai;.'
{f1Jüftés és alapszaMlyok ..A sürgő.gség kirnondli.,''
..a Határozat Kimondják, hogy a

te,,

M apyar Gyó_qyszeré..szek Országos Nyug.\
difinlézetében a tagság k ö t e l e z ó:C
_qyó011szC1' tárban, _qyó_qyszerészi lfóléti inY
tézményeknél és gyógyszer'é.8zek . úJta,l
fenntartott egyéb intézményeknél dolg0,
ió qyii[f!!szerészi képesitésil alkalmazot,}
tak .részére (.qyógyszerészi oklev•él, régi'
rendSZC1''Ü gyakornoki oogbizonyi:tvány),
A g11armszerészi szakképesitést igényUJ·:
em;éb ~nunlcamálwlók részére ez a tagsá(t
önkétttes„
Uiabb határozat
:Az értekezlet ?'észtvevöi kérik a minisZ,'
ter ""at, ho_qy a Gyója a nyu_qdijintézef;:
felállítása után fa fennmaradhasson. To-.
lidbbra is ennek járu.lékbevételm fedez.;.,
zék azoknak <t gyó,qy<zerészeknek,. ö?!!l!&c
_qyeknek, lárváknak a segélyezését,' akik
nem tartoznak a nyugdíjintézet Tcöte'/Jc,
'kébe
·
Végre elérkezü:nk e_qyik qegkén'!Jesebb pont>
tárgyalásához. Ki és mílyen niértékben Wllak,:
ia a nyii_qdifiTleték fizetését? :A szakszervezet• '
álláspont nem iehet vitás.. A tulajdonosi .MT
képviselői nem zá.rk6Z1?1Lk el a ki'Vánság telJesJr ,
tése elől . Ha akad is egy multb6l1kisértö hanU;.:;
lényegében a legteljesebb megérbé„•sel jutnalc el
a megegyeiésig.c
i·
i
a tu&a}donord kar képviselói vál/,alják a •'
12 százclékos nyugdiiilleték megfizetésétr<
Ez pedig a siázszóealékos nyugdiiilleték afoáf'
1al4sát jelenti.. El kell is1nernünk, hogy évtitfi..;
dek 'óta ez ?Jolt az első Teménysugár, hoU'J/ ez a;:.
szakma, ha akar, együtt tud haladni MiruJ.<;ff\
esetre biztató ígéret a nernsolcára öss:WUUi.;
szakmai ankét kedvező légkörf/nelc rneuteri!!Ulf..
tésére.
·
(...:..:ty}
..
.
'

DR. KEDVESSY GYÖRGY
egyetemi m. tanár, a Budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézel eeljunklusa
Az eln1ult évtizedekben a tetmészettudományok
iutnden ágált nagy változások ~érték. A változás olyan
:Oléretü volt., hogy az előző kor legnagyobb fantáziáinak
::eiképzeléseit
fel'ünnulta. Az ember· az elért- t.udon1á:_Jiyos és gyakorlati sikerek birtokában lbüszkéa.\ mond·fl8tj3., hogy a természet sok titkára világosságot deii- „
·'te.fit iés :számos re:rületen siketült beállit~ni a loermészet
'~it az· enlOOr szolgálatába.:. Az elért eredmények 'sok
lekinitetben máxis é1eztetik hatásukat és ennek követ_
kez.t~ben iegyes tudományágak korábbi szenllélb~ és
alapelve lényegesen módosult. Nagy változások érték e
ftljlődés so1·án az orvosi. techfilkai:. \kémi~ Stb. gyakox!awt is.
-..
Az u,jabb megismel"ések tárgyalásakor gondoljunk
,·>csak a napjainkban bfy sok:ltl ernlegel_~t;t. az atomban
· _·réjt6 energia feltárására b; kihasználási lehetőségére,
·amely szint.e beláthatatlan távlatokat nyitott a további
lmtatáSok számára. A Föld folyton fogyó erőforrásai
:·· ezzel hatabnaS uj J.;észlettel gyarapodtak, az elemiátala„
· kitások lehetősége pedig Szinte máris elérhető közel·.:· Ségbe hozta 1az alchimisták aranycsináló álmának meg_
Valósltását„ Ur· l..fü: az ember a levegi:iben 'és a tenger
. ··atatt, a föld felszine alatt. nagy mélységben kuta:Ha a
'(Íennészet kincseit és eredmién.Yesen küzd az időjárás:
,·: ines'terséges szabályozásáért..
A vegyészeh: s2iénbo'1 csodálatos szintetikus anya..
gokat állitanak eló, lAz egykori cézár·ok bibora n1a 1ná~
egyszerüen előállitható é8 olcsó festék. Erednu~nyesen
ultánozzuk a növény~. 1és állatvitág $Zinanyagait., sikerült
meS'terségesen elöállitani a virágok iJlatanyagait: és
RZámos egy.éh aromát Gyapjú helyetit olyan ·mestersé_
ges fonalaiú készit ·a technikus, amelybó1 e!öáilitott r'll-·
ha vagy egyéb text.ila.nyag- egy emberiiltö alatt sem
•zakad el.
Bepillan!o\~ a arutató az élet lés az él6 sejt titkaiba
is, megismert-e az erniberi szervezetben sZámos enz.ym
és hotmon milliödését és talán (nincs messze a.z idö~
., : amikor az orvostudomány eredményesen avatkozik majd
be 11z emberi 'S·T.ervezet rniliködésébe az ~let egészsége„
sebbé. derüsebbé té.tele és n1eghosszabbi'tása érdekében
A fejlődés~ és szövettan tudósai lombikban \vegyi anya_,
gokb6l mesterséges hajszálat és csonfot készítenek &
merészen álmodnak az amplltált v>égtagok !Vagy a Id„
hÚIIott hal pólfüsár61 A sebészek szinte osodákat 'mfi.velnek a bravuros ideg- ~ érvar1at9k, továbbá az agy··
1lperációk terén és egyre több beszámolót: oI-vasha\fiunk
P:ikeree szetvátiiltetéseh"Y·öl is· Megemlítem a p. \amino·
benzolsulfamid készifutényeketi és a penicillint. amelyet~„
nek jelentősége jól Ismeret.is
A felsorulást hossza'n lehetne fofy11tlnl és nagyon
is nehéz volna a,Jjl teljessé tenni. Nagy lépésekkel h•-

as

ladt előre a természeititudomány az. ··ember szolgálatában,
hogy az életet kényebnesebbé, nyugodtabbá 'tegye, i"agy
hogy növelje az ember erejét..
Áini rn'ár \rnost .a gyógyszerészet és a,; velEI' szoros
kapcsolatban álló tudomáinyok fejlOdésé\t illeti, 111egálla_
pit.hatjuk, hogy az e té,ren szerzett megismerések b:orántsem ;0lyan !llagyjelentöségüek. mint az általános.in
ismert.elí, nünf az eló'bb említett néhány pérda,. A laikus
legtöbbször nem is hall ezeluó1 a lkufatások.ról \és nz
U,jságok s®!I J{özölnek a felfedez·ésekró1 részletes r·ipor„
tokat. I\.'.Iegállapithatjuk azonban. hogy a biokémia,
pharmakológia és 2-Z ál'tal'ános kémia előI'ehaladásával
~zorosan együtt halad't a gyógyszerszintézis iés iana.lizis
Uj gyógyszeranyagok, uj elöáUitási módszet'ek és modeI'D analitikai eljárások jelzik \l.eginkább a gyógysmré~zet előrehaladását.

Ezekufán 1áté.rek \előadásom tu!ajdonképpeni tárgyára. mel:rben a frangulakéreggel és az ebből eiőállif.ott
gyógyszeres készitinényel{kel ~égzett kisérleheimet fo„
gom isn1et tetni..
.
A frangulakéreg a IV„ Magyat Gyógyszerkönyvben
ujonnan szerepel, a1neun;riben az előző Gyógyszerköny\:ekben csa.k külföldi cer·edetü nnthraglykosida t·:arfulmu
di"ágok voltak Sa,1nálatta1 kell azonban megáUapitannnk, hogy a IV„ Magyar Gyógyszerkönyv .fletbelépése
öt.a eltelt '12 év ellenére a 'frangu~aké.reg és gyógyszeres
készit':'1-é.nyei ma sem .n,épszerüek \ és az 01vo3ok ritkán
rendehk. Ennek oka lre.szben abbfn li:e1eshet-o, hogy :n
korábbi klinikai és phar rnakol-Ogiai kisér letelt és kipr·óbálások nen1 1ínindig adtal{ kivánatos eredmlényt. \Ujabb
kut.atők vizsgálatai szerh1t azonban a frangulakéreg és
készitrni;nyei hatás tekintetében egyenértékűek a teJ1ge··
J"entúli eiedeitü emodiri tartalmu drógokkal, mint a sen..
na. 1 heum vagy az al'oe,.
Az anthr aglykosida drógok nem \egyszer kellemet„
Je'n mellékhatást is fejtenek ki, igy !pi az alhasban
vérbőséget idéznek elő \s ezé,rti bizonyos C<;etielihen (íerhess·f!J, aran,yé.r· 'stb) nem célszerU alkalmazni 1!'zokat.
Különösen ~z aloe okoz vérbőséget az alhasban, de a
r heum is hasonló hatásu.
A rheun.1 -gyö!lértörzsből 'és ikészitményeihöl a cht'Y·sophansavad a vese sárgásbarna szinnel kiválaszt.ja A
chrysophansal a tejben is kimutatható, ezért Iact.ació
alatt rheumof, nem ajánlatos adni hashajtónak
-- Az emodin dtógok a beleket tulságosan izgató ha„
tásukh:al lnéha görcsöt is okoz.hatnak. lA vastagbélre kifejtett izgató hatás fokának r,orrend,je csökkenö irány·
ban a, követ.kezó: aJoe, senna, iheum., frangu1a; an1i
azt jelelrJti., hogy a legdrasztikusabb hatásu az aloe 'és
legenyhébb a frangula- rröbb kutató egészséges ember·eken" végzetft vizsgálaf.okkal 1megállapitotta, hogy az
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oxymethyhlnthrachinonokat tartalmazó drógok iközül a
lást fejte:.t !d a bevett adag. Egy személynél, áll! k
frangula káros n1ellékhatása a 1egkisebb. Számos fran5 g_ot ivett be éhgyomorra, negyedóra ni'ulva 4,:Srös Jtf:
cia orvos-szerző szintén görcsnéfküli hfilihajtónak ta_
nyást és több.izben erős hasmenést okozott a gyó~i8~f
lálta a fr·angulakérget ~ppen ezért a többi .anthragly.
Ezekbó1 a kisérfutekboí kitünik, hogy - az egyéiiÍ
kosidával szemben több szerz-0 szerint terheseknek és érzékenységet és reakcióképességet természetesen figyé'.:
alhasoperállaknak is adható a frangulakér:eg és k-észit_
lrouhevéve - általában medtcinális adagok ese1-en neiDi:'.'
meüyei. l'IIás ..szerzo"k szerint elönye egyéb hasonló
beszélhetünk szükségszerüen bekövetkező hányta·é'óhafáS -<
dr'ógokkal szemben rnég az is. hogy hosszabb hzsználat ról l\legállapithat.juk, hogy a friss frangulakéreg _:,
után sem fcsökk~n a hatása~ aza.z megszokás nem kölegalább is !a szokásos kis mennyi.Ségben (késhegy)'
vetkezi!< be, Hasonló megálla:Pitásokat -tesz a frangula„
adagolva -· nem olcoz olyan biztos hatást. mint -azi
kér·egr'e vonatkozólag Issekutz professzor' is
több szakkönyv feirj&
A frangulakéreg ezek szerint alkalmasnak látszik
E kisérietekből azonban nem vonhatjuk le azt a ka;,_
ar:r"a, hogy a !nehezen hesz-erezherö külföldi eredetü vetkeztetést, hogy nincs 'Bzüks_ég az eddigi rendelke~
ernodin drógoka.t (al'oe rheum, scnna) és készitményei.. re, amely szerint csak a raktározott vagy a-Írlszárttoii
ket v-eie, iU. készitn~6nyeh e1 helyettesiijü!i:.
ké;r·eg használható.. Tekin~ az egyéni .~r zékenysé~:',
A frang<~lakéreg ~n!ajdonképpeni hatóanyagát, a
feltétlenül be kell tar tanunk a fennálló •endelkezésl ·
glu;kofrangulint, Casparis svá.j~i professzor 1nintegy !2
Részletes és többit ányu kis érietet folytattam -~trÍf'
évtizeddel ezelőtt izoláHa é:s megállapitotta, hogy a vonatkozólag, hogy a fr·an_gulakér·eg és készitményéJ
glukofrangulin in"!ár· 5 cg-os n1enn;>iségben is határozoL 1nennyiben hel yettesitik ja t.engere'rlt'uli enrodin-drógokal'·
tan hashaitió hatásu. E szerinti tehát a frangulakér·eg_
A senna rheuin és aloe hclyetb alkalmazott frangu~:_-
b4l „_ amely átlagban 6-7 százalék glukofrangulinit kéreg és készitményei a klinikai kipróbálás szermt .teJ..'}
tar'talma.z -- lib. 1 g_,Jt h:eltene pl. főzet alakjában (a.da.,
jese:n egyenért\élrüeknek bizonyultak„ Igen jól használ-:,
go-Ini a hashajtó ihatás elérése céljából: A tapasztal'atl ható és elég jóizü Rcészitruény a gyógyszerkönyvi foly~:
szerint !azonban ez a m&tnyü:;ég nem elegendő, hanem kony f:rangula-kivona·t, más foliyékony
csak a ~--5 g kéregbó1 késziitett főzet bizonyu,I haltá- mény:t is (pl. decoct. F'tangulae) tehet a lu$erfi
sosnak A hatást lényegesen befolpá:solja a. ·visZonylag mentesíteni .é.dcsgyökérrel, illetve
nagy mennyiségü cseranyag, nen1csak ~bben az esetben,
Pilulákban, tablettákban jól adagolható 18 szár az
hanem drógokban is, lgy p{ rheun1-gyökértöI'zs ,és ké_gu}a kivonat A senna és rheum általában a f:rangula.
szitményei is kis n1iennyiségben cÓsltjpáns hatásnak ép- kéreggel eg,rtfulö arányban helyett.esiJthetö, · crnig az alot1t
pen cseranyag tarti'aimuk miatt és cSalc nagYobb m'en;r..
lényegesen több hatóany.agoitl tartalmaz, nrlnt a
nyiséggel' lehet a kivánt hatást/ clérni. A hatáshoz sziik~ gula, ezért helyettesitésekor· tööb fr angulakér get
ségeS nagyobb mennyiségü frangulakéreg és egyben a venni Ezeket a kisérlet.eket niég 1942-ben lrözöltern a
korábbi pha.rmakologu.sok által megállapito,t,t, Ingadozó· l\Iagyat Gyógyszerésztudon1ányi TárSaság trtesif:öjében.hatásét~ték o·kát - vé.leményem ,l!;zerint - abban is keMint isme1'etes. az O„ K. II határozataiban néhány év„_
reshetjük, hogy a frangitlafoér,eg hatóanyaga. a gluko_ vel ezeliött több olyan lelőirás szer·epelt, amelyekben má~
frangulin, a drógokban és a készi't.1nényekben \a raktáro_ a frangulakéreg helYettesiltti a tenger·enf.uJi em'Odintar„.
zás„ száritás. illetve az elöá!H'tás és 1az eltartás kiilöntalmu dr6gokat Ilyen pl. a Decoct. Purgans es a pul~„
böző n11ér·tiékben ho~:nlili el, tehát egyes készit.m'ények
Fra:ugulae eo1np. Ezeknek }és más Q„ K. l előiratoknak
más és n1ás rne)Inyiéégü ~(Hn1aHan glukofrangulint.. iJJ„ a ikidolgozása és kisérleti elökészitése nagyrészt a bu'-;
frangulint és emodint t.artalmaznak Ennek megf.el'elöen dapeS:ti Eg~rete!n1i Gyógyszer·észeti Int.ézetben tört.ént;,
a hatás is tern1és:r.etesen ingadozó„ A fherapia ~zem .. ahol l\{ozsonyi professzor irányitása menett a
pon(jából ideális készib:nénJ nek tehát boin.latlan glukomegindulása óta fol'ytattunk kisérlet.eket
frangulint kell t.artaln1aznia éspedig mindig egységes gyógyszerek pótJására és helyettesitésére„
mennyiségben.
A készi'!ményeket gyakórlatilag kipróbálták a buda.,,
A friss frngulakére~ azonban nentcsak ant.hr agty., pesti egyetemi ldinikák nem egy esetben olyan ered„,
kosidákat (glukofrangulin és frangulin), lta.nem anthra- mé,nnyet hogy a ldi'nikusok a helyett.esitő szert· megfe,_,
nol Vegyületeket is t.a:rtalmaz. n1'int pi a frangu1a..rosid,
Ielőbbnek találták, mint az eredetileg alkaln1azottat. Ily~
am:ely csak oxidáCiós hatás1a alakul át anthtagl1ykosi- volt a deeoctun1 Pur·gens afkaln11azása is lsmer.e·ties, hogy a
dává. iliet,ve anthrachinonná ~ friss frangulakéregben
szülésietbe.n és a nőgyógyászatban gyalcran használják a:_
elöforduló anthranolvegyüle~·ek oxidációja ePJjából irJa sennalevélbö1 l{észitett lnfusumot beöntés formájában, Az_.
a. IV„ Alagyar Gyógyszerkönyv azit.. hogy csak egyévi infusum !axativumot helyettesitő decoct„ fra'n.gulae
raktározás iután használható a kéreg. iunel~ idő alatt
ben a kényes alkalmazásban is annyir·a megfelelő
enzYm halt:ásra az anthtanol anthraglykosidává alakul hogy a klinikusok kijelentése /Szerint akkor is megnte„
Az oxydáeiót olymódon gyorsiihatjuk meg, hogy kb. 2 radnak a frangula készitmény mellet;f, ha a sennalevél
órán át 100 .fokon száritjuK- a dróg-0t,
isnlét kapható lesz.. Hason1ó a thelYz0ti több más kéjjzil. '.- ,_
A friss franguJakéregröl a legtöbb pharn1akológiai 1nénnyel is, pl. a sol. jodi spirit.uoSát helyett.esit:O sósa..
E;s pharmakognosiai szakkönyv megjegyzi, hogy a:1
vas, szeszes oldat esetében, stb. Mindennek természeteanfhranolfartalom következiflében hánytató {hatásu, Ki. sen messze1neliö közgazdasági jelenf;ősége van.
'l!!érfeti adatokat a hányt.a.tó hatásra azonban allg talá- hazai anyagok helyettesitik az import cikkeket
tunk. E kérdés megvizsgálására friss frangÍtlakéregböl
A fr .. kéreg és készittu(ényeine}{ vizsgálata során SZ'
készitettem iPul\:is Frangulae eomp ... t olym6don, hogy
analitikusnak 3 kérdést kelt megol'dania: szüksé,ges egy„
a gyógyszer könyyl Plv. Llquir'„ comp, előír atában sze. részt alkalmas elválasztó t'eai{cl.ó a friss és a raktáro·
replö ls;enna levélpor helyett ugya'ncsak friss frangtda..
zo.tt dr·ógok egymástól való megkülönböztetésére.,
ké_reg port vettem 'Ebből 8 személy eg)'Ségesen 1-1
részt a tulajdonképpeni és egyben legfontosabb ható-~-t. vett be, Hányingert vagy görcsöt senki sem tapasz..
anyagnak, a glukofrangulinnak ldmufatása ~ végill·'&
!alt és egy ldvételérnl mindenkinél enyhe hashajta ha„
hatóanyag mennyi.leges n1eghatározása,
1

I~
Az emndiÍttartalmu drogok és készit!ii;ényeik közös
· zonossági l'eakciója a jól Ismert Bornhiiger· próba,
:mely voltaképpen .az -e.1nodinnak azon a tulajdonságán
·alapszik, hogy lúgos közegben vörös szimtel oldódijI.
A különbözó emodinok lúgos oldalait vizsgálva,, a
fr iés a rheum-emodin színét ~gymással teljesen me~···
egyezően cseresznyepirosnak talaltam„
Az aloe-emo~n
ammo-niával előbb zöldessárga, majd barna, barnas. vörös és végül ·narancsvörös szint ad. Kálilúggal lassan
-_, narancsszint ölt. _4. Senna..emodin kálilúgban zöldesár~
nyalatu .naranc.sszinnel oldódik,_ iame!y sziµ másnapra na ..
rancsra változik.
A friss fr„ kér·eg nem· adja azonnal a Borntrliger~
realrciót„ KisérTet.emben a friss kéreg porát ~mmoniával
öntöttem Ile, amikoris a.z előbb zöl~ néhány perc mulva
narancs„ majd -Varnás szint öltött. A régi kér·eg pOI'a
ugyanekkor azonnal vörösre színeződött H~ a frrisa: fr.
- , ké;reg porát vizzel forralva elegyitjük ammoniáva~, az
, eióhbinéi sokkal iélénkebb és sötétebb nar·ancsszint. lka..
11uuk. N.éhány csepp H 202 otdatt.al me.legUett pxóbája
pedig azonnal vörösre szineződik a fúgositáskoI'.. :Az
ox;J dációt tehát elósegiti a fehnelegités és teljeg,00 teszi
11.z ox:ydá!ószer alkalmazása„
A friss és a ralrtározott fr„ kéreg megkiilönböztetehát egyszerü módszet a Borntrliger-I·eakeió„ A
-szakirodaI<Hnba'n leh•é !hasonló vizsgálat is nagyI"észt ennek -i;·áf~ozata, iM. a~ antht-anol ir,regyület.ek: redulJáló ha ..
tásán alapszanak„
,
A fr„ kéreg egyes alkatrészeinek részletesebb meg-·
vi1.Bgálása céljából soro.zat.os Ji.apUlaranalitikaJ vizSgála:iot végeztem. A kapiilai.rnallzis, mint a név Is Wfej.ezl.
té~éI·e

a kapillarisok szivóhatásá'll alapszik, azon la. iizikai tu·
!ajdonstgon: hogy ha egy több kompenensböl álló fo..
lyadékba szürőpap:ir-csikot 1nártunk, akkox ~ szüróp~pir
1-i.ajszálcsövei a folyadékot felszívják és az oldószer e.t.
párolgása után az egyes alkaitré'Szeli különböző magas-·
ságban helyezkednek el a csikon. Ilyenmódnn ivalamely
összetett olda'tOt alkatrészeire bonthatjuk. A kapi].furi&t;
előszö1' természetes világításon ráesé) lagy láteső fény•.
ben vizsgáljuk, megfigyelve a csikok és rétegek elhelyezkedését, rajzát és szélességét. Az egyes rétegek
vastagsága, alakja, ill,. rajzolata é~ ezille jellemzli a
vizsgált anya~'a., ill.. annak egyes ,alkatrészeire. A ka,,.
pillaranalizis tehát alkalmas az egyee allca.trészeknek
a közös oldatból való efválasztiá.sáza,
Biztosan friss és régi fi. kéregból különböző oldószerrel, mint viz, szesz~ 'JWther~ amn1onia és sósav maceratm1wl{af készite'ttem és az igy kapott folyadékkal ka_
pillaranalitiliai ;vizsgálatot végeztem„ A kapillari~t
azonnal és 24 óra mulva vizsgáltam természetes fényro11
majd analitikai kvarc lámpa alatt„ elilikoris az „gyes
alkatrészek fluoreszcenclájiit /figyeltem meg. Megvizs··
gáh:a a különböző kapiilarisok egyes J"étegeinek szinét,
1ajzát és azolc fluo1eszcenciájá.t, megállapithat6, hogy
a friss f.s .a régi fr. ké:i:·eg között több esetben is m'u.tatL
kozik különbség, de en'.Uel< alapján a két kérget egy.
mástól nem tudjuk biztosan megkülönböztetni.

A kapillariskél) \lgyes ,.étegeinek fellsme1ése céljá.
ból tiszita fr angula emodiubóI iB h:észitettem kapill'arist,
au1ely analitikai kvat'clámpa alatt okket sárga é.sr iiarancsvörös sz!~el fluoreszkd'lt.
Ea a szín számos, a
fr . kéregbfü késúrett kapiJlaiison Is iZerepel~ Ez a ka..

tf.z. Adif1- hflt-F:8-Q,h!f-CJ.g,Q.it 6.i'Ztf$iiito.ttuk.
A- fl'e:a~g.~~~ a. r;é,9.i m.é.e:télJt&eh- ~(jihditottuk.

A- ~~r;tta&.&. ker;e1ee.tr;e 8-rziv;t;~kedfék ~efké„~ae,,,;,.
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pilllaris kép nem váltoZott magn. sulfat-. ólomacetat..
hydr. hypexoxyd- vagy bOrax-oldaittal való tecseppentéskoI' sem„ Lúg hatására a !fluoreszcencia ldaludt. Hasonló jelenséget tapasztaltam akkor· is, ha a fr„ kéregből készitett ikapillaris k.épet vizsgáltam a reagensekkel1,,
A sárga és a narancsvörös sziuü fluoreszcencia tehát a
s~bad e1nodintól származik.
A különböző liapillaríson megfigyelhető sokféle
egyéb szin közül csaknent va1am·ennyin 15zerepelt !0~~.
többé-kevésbbé élén~ világos zö!d szinben fluoreszkalo
rész. E sz:in intenzitása a ~régi kéregbó1 ké_szit-ett kapillarison mindEin eseGben élénkebb volt, !tuint a friss
kéregből uye:rt .csikon.
Az ilyeniráfl:YU szakirodalom
gondos tanulmányozása nem nyujtott tán1pontot arra,
iogy a fi kéreg ;neiy ialka'!Tésze adja iezt a fényjelenséget,
(Folrtatása következik)

Dr !{edvess) Gyö1 gy előadását an1elyet 1néitán sorolhatunk a legkiválóbbak közé, ig~n ínagy figyelern
Idsérte. A tár gy tudon1ányos kiraunkálása és az ezzel
járó későbbi széleskö1ü irodal111iJ ;vifia, bizonyára sokáig
foglallioztaja még a tudományos liöröket, Nekünk,
gyakorló gyógyszerészeknek, még nem vo~lt meg. az a
jó tapasztalatunk a IFrangullára vonatko·zol~g: mmt ~z
előadónak
A F1angula. !ntenziv€bb bevezetéset la gyo~
gyászatba az eddig elrnaradt tudon1ányos kivizsgálás
okozta,
Az afrikai „NÉGY NAGY" OXYMETHYL·.ANT··
)RACHINON„ (Aloe, Casca1a„Sag1·ada, Rheu1n~ Senna),
1nely'nek évszázados n1ultja van, óriiás'i helyzeti előnyt
biZ:t~sit .azoknak. A liézi .. eladásoli és recepfura forgal~
n1ánali igen tek1ntlélyes xészét a iltashajtók atkotják.
A Franiula ,,betörés''„ mindig akkorra esett, amikor
hábo1us események folJ1itián a tenge1·entuli szállitásolc
megszüfntek és \a .raktár'On levő mennyis€gek kifogyó··
ban voltak Ilyenkor azután a !Frangulától vártuk, hogy
ezeket pótolni rtudja. Most K~vessy tanárnak e iVilágos elaődása azt mutatja: nem jár;tuuk a he~·yes ,é;.;
szükséges utOOJ. Pedig e nélkül a F1angul~tudas nelkül nen1 is gondolhatunk arra, hogy ko1noly verseny··
ké~ességet biztositsunk a rn3.gyar~ Frangulának. A he·
lyes tárolási 1idö, a kivonás \tökéletes kimunkálása, a
benne lévő hat,óanyagok elválasztása és helyes alkat
mazása ·- ezek azon tényezők, trnelyekk..:f a várt eredm·ény elérhetjük„ I';{aguk az orvosok sem fektettek
olyan .sulyt a Fsangulára. (amirt e kiváló n1agyar· dro~
n1egérdemel l\Iost, hogy ismé.t 01iegindul a t.eng-erentul~
drog iszállitás, ujra könnyen háttiérbe szorulhat a m1
Frang~lánk. Valljuk be, nem kis fe.ladat le.sz a Fran..
gulát egyenjogositani.
N1ekünk kötelességünk ezt a kérdést feiszirlen :~ar.•
tani \és lankadatlan kisérletezéssel bizonyitani, hogy a
Ffangula m~ndenben 'beváltja a hozzáfüzött reményeket

Az előadások, melyeket a Gyógysze:résztudományi
Társaság ]folyamatosan rendez, nteggyőznek arról', h~~
a magyar tudon1ány a nagy elesettségünk kábufatabol
igen haruaI' felf.ámadtKivánatos 'lenne, ha ilyen nagyérbékil előadást szélesebb kötü ,1ta követ:ne„ Ez nemcsak '.a nagy ér·deklöciést bizdnyitaná, hanem eló'bbre vinne és megerösitené
a t-0viibbképzéssel járó tudományos .munkálatokat. ls„
1

\1\1.)

Nagyon
hogy egy.egy

n1egneheziti

kiadóhivatalunk

gyógy,sz.ertár,

munkáját'.

aiho[ tWb előfizetője

·váll

lapum.k'nak, egy befizetési lapon kűldik be eiiőfizetk,.·:fü~tJ:
Itt a 1egnagy~bb ·baj az, hogy igen sok esetben a péni·
rendeltetéséró1 nem is emlé.keznek meg. Minden cimvá1-\tozás azooo-alli közJJés@U k.é1jük.
GéW M§MWCT
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Munkábom a Kataszter

lrla Varró lllailár Béla gyógyszerész
Phytotherapia a ;gyógynövényekkel való gyÓ·
dománynali· Ennek magyarázata egyedül UI. vegyipax·, ·1'
szakszerü müvészete. A szakszetüség megköve..
ve·gyészet I'ohamos kifejlődésében keresendő„
--teJi :a felhasználandó gyógynövé:llyek atapos ismeretét.
A növény, mint organikus anyag, számtalan tényeVonatkozik Cz nemcsak annak botanikai. termelési,
ző összehangolódásától függ.
Minden növény. 1'teljesen
gylijtésl sajátosságaira, hanem a. tárolás, feldolgozás ié.s
függetlenül attól, hogy meJyilk iesaládhoz tartozik, kü_kisze1elés kö.tillményeiie is. Isn1erni kell a megftlelö
lön egyén (egyed)~ sőt •ugyanazon családhoz tartozó
'tudomá'nyos adatokat az iiUetö növény hatásmechaniz..
növ€nyek más és m"ás sajá:tságokkal birnak. A ható„
musi!.r a vonatkozóan, amennyrben ezek hiányoznának,
anyagtalfalon1, az éghajlati viszonyoktót a föld minő
tájékozva ikell lenni az orvosi gyakorlat tapasztalatai..
sé.gétöl, feltalálási helyétől, 111üvelésétól, korától \és n0nl
- t-ól és ra népi felhasználás kör·ülményeiröl. l\füvészet.,
utolsó sorban kezelé,s:- és raktározásáitjól is függ, :tISt_
nlert megkivánja az 01·vostól ezen ismer~~k n1ellett az
lehetőségei. valamint az említett /tfényezoK sajátos, Ieg, in:tuitiót
ia
növiinykeverékek összeáilitásánál és felkülönlgesebb módon való -combinátitói~ megváltoztathat'fbasználásánál. A gyógyszerész szánJJára azétf fontos a
ják hahíerejét„
,, 'gyógynövény te:unészeitének isn1erete, mert hisz a
Kétségkivill ez a körülmény bizonyos nehézség~
,, gyógynövény recept elkészitésénél minden gy6gyszejelent az iskoi3.i felfogással szemben, n1ely meghatároi:iész tuiajdonképein ug,yanolyan szerepet: 1tölt be. mint ia.
zott niennyiségU hatóanyaggal -szer·e~ dolgozni. Enne~
,-· spcci.aJitásoknál a vegyigyán Minta.hogy ez utjbbiná1
azonban jelentősége kor·ántsen1 olyan n3..gy, mint azt a
feltételezi az íorvos a ~zakszerü összeáIIJ.tás, eHrészités,
gyógynövény-gyógyász·ai! ellenzöi hangsulyozzák A
kiszerel-és fcnriforgását, ugyanugy a gyógynoveny :re.gyógynövény hatásánál a hangsuly r·endszer·.iot nem a
,,cept. .felir:ásánál is bizík abban hogy 'a gyógyszerésztól,
nöi·.fnyben rejlő i3gyil.>: vagy másik ható8nyag bizonyo11
, Szakszeri.i.en i.legyüjtött, tárolt gyó-gynöv·ényt jut~t be.~ meghatározott me~sé·~ének jerenlétén mulik, hanem
tegének és az esett.leges gyógiszerészett munkálatok
azon az együttes hwtáson. n1elyet a hatóanyagok ösz(infusum. decoctum, maceratio stb„) is a tudoJn,ányos
szessége a maga terni!ész~tes kevex·ékével, esetleg más
felté!elelrnek •negfelelőeln folytak lh
növény hozzáadásával kifej,t lTermészetesell nem alkalSajná!atos, hogy főiskolai (gyógyszerész~ orvosi)
1nazható ez a felfogás mérges növényelc esetében, valahallgat.óink ezen a rtlfiren nag;ron hiányos ismeretekkeJ
mint \ott. ahol mint pi életveszélyes p'illanatokbaJi,
~:rendelkeznek, ugyhogy ,az é1deklődő szakembernek ön„
pI'Ompt hatást akarunk eEérni. Ezekben az es·etekben
képzéssel, szoI'gaio111mal és a tárgy iránti szeI'etette! kétségkivül nagy szolgála,tot ltesz a vegyipar felké-.
kell jóvát.enni a hiányukat,
szültisége, lme1ynek segítségével, sitkerült egyes gyógy.•
Ehhez az induláshoz e.gy középisl{olai növénytan
növényekből ponilosau adagolható és megbízható gyóg.r:-ls e~gendö, hogy a 'növény ..rendszerrt'anban orientálódszereket előállitani.
Junk. A növények szemléltető felismerésére, leir ás ára,
KlltatásaU{ elsősorban a mérgeket tartal'maz6 nö'alkal'ir:\aiására, az értélieS szakköllyvek liözül kell
a
vényekre vonatkoztiak„ A pharmakologia azon igyekemCgfeleiöt kikeI"esni..*) Szolgálatunkra Ie!1et egy gya„
zett, hogy az eitékes anyagot külön Válassza, az OIVOS}
~'-korlott te:r;mészetbaJ<·át ttlövényszakértö:,
botanikus, aki
the1ápia a lkiváPa'.szt-OtJt1 alkaloidát, glycosidá~ növényi
a gyó'gynövén~· elmek a ~ter·mészetben való felis~nerésé..
savakat és az iiterikus olajat, - minthogy jól adagol'nél lesz segitséiünkre. Aldnek pedig Módjában van, láhatók, - szívesen és csakha1naI' alkahnaz.ta.. iA legtöbb
Jiigasson li:i a botanikus kertbe, \nézzen fel n1u:r.eun1unk
01·~os alliahuazza, anélkül,
hogy tudná, hogy ezáltal
növénytárába, lapozgasson végig herbár·iumokat. l\iind- tulajdonkpen növény--gyógyászatot üz. A tisztán el6éz a növénye?{ fel'i&"Inerésére vezet és tudásunkat benső~ állit,0tt és Xdenti.fikálhat6 anyag biztos tudatában. adva
~gesebbé fogja 'tenni Hs. talán mindezek r·észletes tu~
volt a lehetősége, hogy az egyszerübb és olcsóbb syndása, a növénytherápia szempontjából nem i6 milndig
thetillus anyag elöálfittassék. Kézénfekv6 azonban,. hogy
életbevágóan fontosJ csak hasznunkra lesz az anyagezeknek az eiedetije, ntégis csak a növényből eredt.
nak tlizetes ismerete
Még nen1 is száz évvel ezelötit, a' fli.zfavessz6 kér·ge
A NöVll:NY MINT IGYóGYSZER.
(Cortex Bal'ici,s), J{özisn1e,1t lár,eJ.lenes szer· volt és pó,
J!:vtizedk óta, különösen nálunk, a növényekkel való
tolta a kinakér get (Cor·tex chin"ae): Hatőanyaga a sagyógyítás t.eljesen háttérbe szor·ul't, noha lköztudo.másu;
licin, lnely bizonyos fer·mentunrok befolyása folytán
hogy évezredeken ált egyetlen tárháza .volt az ~rvostu- gh1eosere. ts saligeninre hasad. Saligenin a sal'i.cylsav aIkcho:ja, Amióta. :a salicylsava:t sikeI"üit mesterségesen
*) Maigy-a•.ru[ t.al0.n ~ em-ietlen .szaikJJ.rönyv e:bben a
eI6álli'tani, a 'füzfakér·eg elvesztette jelen6sé.gét., mert
fárgy!k:örben a szer-z,őnek: Gyié~gynövények ,gyógylm11ásai
inI{áhb használják a salic.ylsava<t~ vagy valamelyik só;-, (Nüvák 1kiadás) megjeJent niunikája és Dr. Lipták
ját. A tudományosan képzett orvos gondol-e ezre a ro.
taniár: Gyógy.,;zgúsmer.,t (Egyet)'mi
konságra, amikor salicylsava'fi, vagy valamelyik liÓját,
felitja betegének7

Az Eöh;ös-utcai székházunk Ilf.-ík emeletén, ;
külön '.e célra rendelkezésünkre bocsájtott tá,'.
gas teremben folyik ti lriz.a,s munka; A 22 lr!J,~·;,
társ. gyorsiróval, ko1noly eskudtszek ben'!{onw,.•
sá,t teszi, ',Gondoliuk csak meg, 1947-<Bt irun/c.•
Már oly terniészetes dátum lett, megszoktuk;''
A legfélteitebb, az eddig nélkülözött, legdr<i;..
gább kincs, a „SZABADSA,G" , telte~ bfrtoká,.
ban vagyunk. 22 dobband sziv itelkezik 800
kartársunk f e!ett,
ElMpzelhető volt a multban, hogy a/(,ár
nálunk, a gyógyszertá,ri jogo.k, ad,omány~;
zásánál, akár más hasznot.ha,ito tevekenyseg..
bdaitélésénél, ily&n előzetes, tökéletesen loi,
munkált analizist folytattak volna le? Uram,.
oátyám, eszem-iszom, kabáp!~l.ad~~' ,ho_~aöss~i
verés és kész volt az egyeni kiertekelés, E z
v o l 't a m u l t Nagyon jól ;tudjuk, lwíf.11
az a bizonyos má,si~ oldal, amelyik m é g ?"' a'
s e m n y u g s z i k b e l e, hogy raytu~'
kivüJ, „a történelmi osztály elhivatottjairl!' loi;
vül má,s ez orcszágban nern jogosult a napos ol,
áalt élv~zni és azt álmod,ia, hogy. a denwkrácili:
akkor lesz 'tökéletes, 'ha feledi a multat, s;
egyenlő jogokat bi.ztosit a_zok szárn4ra is, aki~.
hozzrijuttatták e szer encs,etlen or szagot a vég. ;
pusztulá,shoz, iA vaJóság azonban <;z, hog'!f egy/
elég tekintélyes rétege voilt a gyogyszer~ ·
nek, a;mely az elmuU r~ndsz~r"IV6k ne;n vol~. /~}'" ..
szolgálója. Osszeköttetesek \és anyagi esz~zo/;
nélkül soha sem kerülhetett volna abba a Mely,,';
zetbe 'mely végzettségénél fogva tméltán megÜ.,
lette 'tvolna. A benyujtott kataszteri ive~ pov,..
tozá,sát és kiértékelését kizárólag munkavállalóY
végzik Hosszu, hetekig tartó előz~tes tan'!!l"!1'fk;;
nyokkal, a bevallott adatok okmanysz'!,ffl igq,-,,
zowsá,val el:Zenőrzik és csak ezuMn kerűl sor 11,y
rangsor mepáll.apitá,sára,, , 1 •
, •
A papw türelmesseget kihasználo1 egyes
örök félrevezetők nem szamoltak
azzal, hogy ily•en erős szürésen mennpk keresz;,.,
tül UtóZag fogják szomoruan tudornas:!"l venni,,
hogy ebben a bizot~ágb~n fe'1;oo'fze~e~n~k
lye )nem [lehet A biz.ott~ag alM:spont1a., in
.;
vaJamivel hosszabb ideig tartson a munka, dtJ.,,
tökélet'es legyen.. A'z egyének pontozásánál az,•
órákig tartó viták .a,dj'ák n.e~nk ~zt a mef{',
nyugvást h;ogy bá,r'milyen insinuacwval SZ6111i-c.:
ben
f l e ·m e z t f ö v e z állhassunk ··°"·.
köz~élemény itélőszéke elé, és !rie 'szég11.enke
zünk zsenge denwkráJciánkban, a későbbi,
mények felett,. Számunkra külön elé,gtéte1
jó érr,és, hogy szakszervi;~<;~".k hap.gj'!t ~
Ieményét a legfelsőbb korok 1s hiteltérd.
""Gyógyszerészek Szövetkezete Kft.
Jeg fogadják és ahogy eddig, ~-gy ezutan(!f
:B U D A P E S T
mindenben igyekszünk .ezt tmegerositeni.
·
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Közp<mli iroda, üzem és rendelés felvétel:
VII., KiRlLY.u., 67 1. EM. 7
Telefon: 421-926

Steril kötszerüzem„ Comprimatáll. 'Betegápulllsl cikkek.

Az izolált ha'tOanyag hatásával sze111hen a gyógynövény <alkalmazása nemcsak mennl 'iségi, hanem minő
ségi differenaákat jelent.
N.én1ely esetben kétségkívül
szükség van az izolált anyaggal való gyógy'itásra, sok
esetben azonban célszer übb a növényben levő hat.óanyagnak, a 'ki.séró anyagukkal egytit_tl varó adagoláSára és bejuttatására, n1ert ezálf...'.al átütőbb és az Jfgész
szervezetre terjedő hatást tudunk elérni„
A növényi-gyóg;rszeI",t tehát ne.IB pótolja a chemotheráp'ia~ mintabogy clapjábsn helytelen fés tudománytalan az a tulzó álláspont is, n1ely visZont a chemothetápia h.~tségtelen és jelentős eredményeit 'vonja kétségbe Mindkettő egym;ás mellett, megfelelő helyen alkalmazva az egyiket, megfelel helyen a !másikat, har mo.
nikus egységgé olvadnak az előitéletiektői n1entes, kYógyitanl vágyó orvos l"ecepturájában„ Sajnos, különböző
okok foiytári. ez az összhang nem nagyon valósul meg,

mert kellő isrneretek hij,ján, a fiatal o-rvosnemzedék- e1;·
hanyagolja a gyóg.ynövényekke} való g;rógyitást. · . >Az egyszer ü &i.,ép azonban kitartott növé~ei -_'.és -:ai·
abból készüh. teák nreUett. Eze1{bó1 Iett.ek a népies 8~~
rek és !ezzel nllnteiY megszfint udvarképeségük. ?Ebbiii'
származott az a téves felfogás, hogy a növény-gy6~
gyászat, népgyógyászat. Orvosi Ífelfogás sz.e-rmt_.~
eg~ret 1jelente.t6 '1 füvesasszonnyal„ javasasszonn_ya!; ·im;
ruzslóval I\ía ncdig az egyete-1nes gyÓ'gyászatnak b&-keH látni, ho-gy ~ régi orvosolillak tudománya, a _ni.o~,
dern 'biológiai f{utatásoknali is, - n1int az antibiotieú_;«
nok legujabh vizsgálatainál k'itünlk, - alapját, értiékOO
anyagát képezi..
,
Amikor .tehát kufutásainl\ €s tanuhnányaink .&,~·-.
rán, visszaté;rünk az évszázados niedieiaulla, tessZUk·
azért, hogy ezek1Y3l .az elhanyagolt forrásokból niá.bb··
felhasználha~ó anyagot tneritsünk.
(Folyt.- köVIj:·:

Lapunk 4-ik számában befojezett. cikksorozatunikban ismertettük a 32.900/1940 . V K. M.
számu rend,eletteJ éleiJbeléptetett uj egYietemi
gyógyszerészképzést, amely 1európai .színvonalra
eme1te az annakelőtte meglehetősen 1oilmaradt
magyar gyógyszerészképz•ési rendszert.
Az elmé~3'ti elgondolások helyessége csak
a gyakorlat sor&n igaw1ódik, Az idén kerül k~
a budapesti Tndományegyetemről az el,ső olyan
csopolt, amely a föntemJi,tett uj kikiépzési rendsznr alap.ián sz-erzi meg oklevelét. Ha most enneik a csoportnak · az eredményei alapján leszürni igyekszünk tapasztalatainikat az uj ki
képzési rendszerről, akikor azt keH mOl]d;mu:nk,
hogy az általában megfelel a hozzáfüzött várakozásoknak ·a.~ több giyakorlati ismeretet kell
a jövőben nyuj la:nunk, -- rnetve h<Jlyesebbien a
hallgatóknak e]sajátita:niOik, ·- mint eddig.
1 Igaz ugyan, ihog;y helyes képet még n,Jm
[1gien alkothatunk az ez é~ben végiZÖ néhány
ha:llgatóval kapcsolatban e kérdés-ben, mert a
h:íJboru á1tal erősen megzavart ta:nitfüs és tanulás :nagyon ér,„,;hető az eredlményen, ki.ilönösen
azoknak az esetében, aikik a gyakornoki gya·
k011atot nem egyfolytában hitnem az egyeten;i
szünetekben töltötték 1"!, ha ugyan akkor· rs
gyógyszertárban voltak.
Szerencsére „A gyógy1szerészképvés egye11
kérdéseinék szaibályozá1sa tárgtyában még 1945.
évi szepte:rn;ier hó 1 én !dbocsáto'/; 11.555/
1945. V. K. M számn rendelet végetvetett mim. ..
den háboru.s tanulmányi kedvezménynek s igy
most már remélhető, hogy ennek a hátránynak
megszünésével a késóbbl évfolyamok többet
fognak produkálni, mint ez áo; első csopor't
Különösen biztató reménység ;!;ölt el bennünket
azért, rne:rt a folyó ta:névben az első egyetemi
évre felvett hallgiatók valamennyien jeles, illetve jó érettségi !bizonyítványt kellet,t hogy
:l\"1mutaisi;anak, ennél ros.s~bb eredmMriyel
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nevelni, A •1egfontorabb gyaikorlati studiumokat: a rooepturát és a gia:lenusi ismere1:ie!fuet el'rnéletilllg és gyakorlatilag egyaránt az egyete..nren tanil\juk, amin,ek feltétlenül igen sok elő
liye van, ezek közül cswk néhányat emlitüllki
lel akkor, amikor' az egyöntetü ik:iképzésr•e, az
1lSSzeS alkalmazott tudományok ujabb előhala
(!ásána:k szemmi~ltllirtá>Sára, az orvosi sza:kismeretelmek a gyógysrerészi szükSég1'eteknek
megfelelő és 1~ szempo:rutllil nélki.ilözhtetlen tanítására stb., hiivatkozunk ezzel kapcsolatbán.
Az összes wükségffi gyakorlati imnerete•,i: i ket azonban ~ két egy1ezttemi borvo•ska? tan év
· · IJl1'ánylag rÖ'V'.ld wemes eret en a vJSzony1ag
~i kevés elméleti és gyakorlati óraszám alatt nem
Sánder ny. r. tanár
· 'i •·· tudjuk kelléíll!eg megtaniltani. F1eltétlenül szüksé'" g<B 'tehált, hogy az <Jleimi gyailcorlati ismerete..
érettségizettekiet már nem vett fül a biwttság\)~ • Iret már maguilokal hozzák a felső évfolyamoka gyógJ'szer>észi tanfolyamra, illetve a páilyára>.:;~ ra a haHgatók a gyógyszertárakból.
Ha már most az 1EJmlitet1:joiktől függclleni!J;·~;
Az egyedül h1e!yes megoldás tehát ao;, hogy
azt vizsgáljuk, hogy a kiképzési reruJJSzeren m~· ~; Z..tk vagy 3-ik év bejwbéivel menj-en ki az ifju a
Jyen 1ényeges«Jbb válto~tásokra volna szfik. -~· gyógyszertárba és ott s·a.i:átiltsa el az imént eml!'~g, aJkkor a következő meg:állapitásokat telhet., + litett gyakorlati tudnivalókat 6 ezután tanulja
1
Jük:
. A' a legfielső érv anyagát.
A két évi bGlcsésZJettudománykari kiképzttl:•r .
Ennek lehetővététele a gyakornO!kkal a
mindenben megfelel a kívánalmaknak, cstlpán ;&: gyógyszertárban foglalkozó gyógyszerész felaa gy21kornoki idő tekiimJtJetében vo~na változta· •.:;, data elsősorban, akiniek azonban s.:gitségére
tásrn szüloség Eddig al gyakornoki gyako'rlatot• l · _kell lennmk O!lyam értelelll11ben, hogy a gywkoraz első egyetemi év után ke1'lebt eiltölteni. t&- · noki időt mege!Őző egyetemi évbiem bizonyos áJ..
hát a bölcséSzetkari strudiumok megszakitásá·
tailános i1s:meretelmt ~tt sajátíthassanak el a
val történt az m ig, ami hátrányos volt a to. ,{ hallgatók. !
.
.
vábbi tanulmányok tekintetéb-en. Sokkal helye-,·, ·.·. . A „BevezetéB a gyl'\gyszerészi hi;vatá\sba"
sebbnek látsvi:k, hogy a hallgatók a második fN : eimli koHégiru.m foglalikoz.ik emel!, de cs:ak elután, - amikor termé&zettudorn:á.nyi a1apLsime-o tnéletileg és hetenkénlt mindössz<e két órán át.
ret;iket befejezték, tehát e~ SZ!el'Ve8 eg~ fe-. Ezt a kollégiumot ki k101l bővi.tenümk néhány
je1x;t&t lezáJ:ták studiumai!knwk, -e mennenif!k, drás gyakorlattal, amelyen a fentebb már emki a gyógyszertáriakíba gyakorlaitra, Eredeti-,_ · !itett gyógysz.ertári munkaeszközöket egysze ..
!eg is ez volt a i:ierv, azonban abban az !időben-,, riibbgyakorlati mü'7'eleteket és.a gyógyszertár1940-ben, a laboratóriumi férőhelyek el~ell · ban lévő anyagokat, gyógysrereket, drogokat,
voli:a miatt kelhtt ettéíl a megoldástól elte'kin·
kozmetikumokat, kötszereket, stb.. kell hogy
tenL Igaz, hogy e tekintetben jelenleg se!l)
me;gismerjék. Ily módon biztosítani ltudjnk azt,
jobb a helyzet, sok vona:tkozfüsban még nagyo~j> Jmgy a gyógyszertárakiba már egyön1;etüen tanehézség;0ikkel kell megküzdeni, de egyszer mé- ·nitiva, korswrü gyakorlati ismeretek bhtokág1s csalt a rendes kerékrvágásba kell zökkeDÍ•, bam lépjenek be a gyakornokok és ott he]ye~e:zi
mert a kiképzés érdekei ezt igy kivá:nj~_I_'.l;§.:
tovább fejlesszék ismerebeiket, 1esetleg antofüVan olyan elgondolás is, hogy a ha~., 'ilakta módon, még akkor is, ha a gyógyszertárév után kezdődjék a gyakornoki idő, sőt ~
ban nem foglalkoznának eléggié intenzhren V1~·
egy _vélemény ha'.1gzott el -;ly ~r,~emben,,
'tük., Emellett a haillgatók már bizonyos szakisa negy egyetemi .tanulma;nyi ev ~eJ1. , , merettel indulva, töbiö érdeklődésSel és naután menjen előszfü gyógyszertá~ba ~ Delöl~ll'' !lYl>bb i(J]'.'edménnyel tőlthetruék el a gyógyszierMi a magunk részéről a most emlitetl:e~ •· tári gyakorlatot s a későbbi egyetemi tanulmáml az előbbit tartjuk helyoonek. Bár igé!I nyzyk során nagyobb gyiakorlati ismeretet tud.
tiszteletreméltó és fó1eg tudomá.nyos ~: -llának produkálni, mint eddig.
pontokbói eredő el-gondolások szó~ 32: U . " .·. E:ülönös.en nagy sulyt kellene helyezni a
mellett, de mi a fősulyt a gyakorlatr kilDI\
)Yógyszerészgyakornokok tartására fe]j(1gosim helyezzük, mert elsősorban nem tu~
hanem jó gyakorló gyógyBzerés:rekiet lti'l"álnJ

Ujtibb problémák
az ujrendszerü gyógyszerészképzésben
irta : Dr. Mozsonyi
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tott gyógyszier:tárakban az alább teljes terjedelemben közölt 64 050/1943. V. K. M, számu
rien.deletben lefüktetett u. n. „foglalkoztatási
terv"-re, amely szerint a gyaikorlatban előfor
duló fontosabb szakismer,;tekkel belhatóan kisllene hogy foglalkoztassa a gyógyszertá1r felelős
vezetője a gyakornokot, aki a gyógyszertánban
tanultakról, elvégzptt munkáhól ré'szletes felÍt\g)"Zést, naplót köteles vezetni, amelyet a „Bevezetés a gY'ógyszerészi hiva'tásba" cimu kol'okvtiumon be kell mutatnia és egyben ott be kell
szá:molnia sz1óbelileg is, a gyógyszertárban tanultakról.. Ha mindezek az előírások pon~11san
betartatnának, akkorr valóban gyakorlatilag is
jól képzett gyakornokalh1k, egyeteaní hallgatóink és okleveles gyógysze:r<észeinlk 112llliJlénak
az uj kiképzési rendszer akl,pján,
A fent elmondo~takra 1~ helyen .is felhívjuk!
a tani tó főnökök fi 1gyelmét s kérjük őket, hogy
behatóan foglalkozzanak a gyakomokokkaL
Ninc~ so;ülos-ég ana, hogy tudományos kiképzést adj1a nak nefüik, ez az egyet,sm liolga:, de
tani·tsák meg őket az e](l!lli gJ"akrolati műve],,,,_
tek helyes elvégzésém, ismerllessék meg veliilk:
a gyógyszertár anyagait és eszikö2leit és időn
h-iént kérdezzék ki őki~t ismernteikr1ől, hogy va.jjon m~tanul.ták"'6 azokat a legelemfübb tudniva:lókiat, amelyek'k:,~J egész életüloben fogJ.alkozmi fognak
Még valamire rá kell muti>tnunk e k~roés'
sel kapcsolat1ban
Sajnos, ma azt kell 1á.tnunk, hogy a gy{\gyszortárak általáJban nem szivesen veszn<lk fel
gvakm nokok&t, pedig önmaguk .iránti köteles-ség ez elsősorban.. Hiszen aJ jövő g)l1~gyszerésv
!!lemzr:dék neivelésér ől. blrepzéséről a saját magunk, illetve pályánk jövőjéről, az utánpóúlá'S
bi·ztositásáról van sz6, amiben versengeni kellene a gyógyszertárak fülelős vezetőinek s kitüntetésnek, nobile officiumnak kellen,3 tekinteni ezt a teV"ékeny,séget .
Kérjük szivJ.eljék meg érdekelt kartársaink
az elmondottakat, s cseieikedjenek azoknak
megfelelően jól felfogott érdekükb-en is.
*
A hivatkozott rendelet.et lmár· muft számunkban leközöitlill

Ismételten ké1jük a szakszervezeti tagdkat, hogy a
havi tagjá1ulékot (1 forint), ne a kiadóhivia1:Jalunkho3,
hanem a gyógyszerész szakosztály c1mére VI., Eötv()a_,u..
!!5/a, a 32.917. azámu Cl;ekkszámllirn ti.-& lie.

„rőn

a Ierakódot,t tisztáflanságól megszilrjük a feIL
.ult sárga oldatot Ieszívatnf nem ajánlatos„ mivel a
lkás szennyezések is _~tszivatnának. Inkább hagyjuk
godtan a l°'apiiszürőn átesell€gni s a szürő maradékát, nlint értéktelent, vessük 'el.
A protalbin és l)salbjnsaval~ elvála_sztását ugy esz-:kö_zőljük„ hogy egy 2 literes 'üvegbe önive, a sárga szür-iethez klórmentes salétromsavat (fs„ 1„10) folyaiunk
bozzá ·- üvegbrittal keverve - mindaddig. mig ''ln-OtaI..
-binsav iválik fe A kicsapódás befejeztét könnyen felistiierhe1jük n1ert a kezdetben pelyhcsen .kiváló protalbin>saV' hamarosan sárga, gyöngyházfényil 1n~sszává áll
:ossze. s az oldat< t-0Yábbi sav !hozzáadására tiszta marad.
:zinihelyst az egész proalbinsav kicsapódott„ Egyszerű
:f_dekantálással a- salétromsavas Iysalbinsa.vat eltávolitjuik
protalbinsav rnas_szától, ln-1,efyben esetleg f}ezárult ~o . . .
~~·-lyadékot szarukanállal történő átdagasztással kipriésel-

Tudomány és gyakorlat
'

·-- Dr. Hentes László
!ARGENI'UM PROTE!NICUM
Idén 'Y'an. 50 éve. hogy az ebe1feldi Bayer-g;rár szabadalmaztatta a protein könnyen oldodó !ezüstvegyüle_
teinek, ·- legjelentősebb a Prortargol ·-- előállitiáscit. Az
összes müvelt államol{ban ~1ama"t·osan elterjedő vegyüle~
tet majd 1nindegyik gyógyszerkönyv felvette hiva'talbs
készitqnlényei közé s ezzel termés:rot'szerüle.g együtt járt~
hogy piás gyárak is kezdték előáHitani azofrat„ Mivel a
gyógyszerkönyvek aigentum proteinicum készitményé.
µek definitiója kor-ánf.~eni szabatos~ mód nyílott arra.
hogy a legkülönbözo"bb kiindulási alapanyagokat -· pep ..
ton, tojásfehérje„ véralbu:inin. dextro·z, galaktQz ete 'r-·
használják fel s ebbo'1 adódik az eltérő mjnöségl különbség. Az uj magyar- gyógyszerkönyv bizonyára tar-talma"lti fog oly ]lontos tisztasági (fo"Ieg a !magas alkalitlás elháritására) és tai'talnll próbákat melyek által lehetiivé. válik. hogy a kevésbé értékes, sö-t $Ok esetben
a'li 'egészségre is b:áros készitmények forgalon1ba ne kerüljenek.
KéÍniai összetétel srerint a készii1mény ez.üstná.triurÜ.
anhydr'Oprotalbun1i:nat és lysalbinsav keveréI~ének t;ekint;..
hető; a sze1ves aftratrészeket: pro~albinsavati ill. az anhydr·oprotalbinsavat és a lysalbinsavat rnelye)t nem ke-·
:reskedelmi 1átucikkek~ ha a készitmény:t előa~ar'juk ál
li1ani, ugy magunknak kel! készi-tenünk, ajánlatos tojás_
fehérjé,böl, vagy a lényegesen oPcsóbb tejcaseinbó1 ldindulni, me1·t a ~éralbnminból tiszt-a lysalbin és protal
binaavat eiö'állíltani nen1 igen sikerül.
Dr'. J, SCHWYZER (Die Fabrikation pharmazeu.
tlscher und chemisch.techoischer 1Pro-dukte --. J,. Springer Verlag) e. könyvébetn. a gyaliorlati fogások ismer.
tetiésé1·e helyezi a fősulyt, mely számunkra annál inkább
fontos, mert ez hiányzik főként a tudon1ányos könyvek
ban. melyet 10 sorok ir·ója, a >könyvhöz eröszót iró bires
e:vájci dr. H„ E. Fierz-David professzorral eg:"t'Ütt bár a párhuzam n1ia.tt kissé n1éltatlanul -- lrülönösen
ér:t.ékel, mert csak a hosszu éveken á'~ labo1 áló tudja,
me1myi é,rtéktel'en, gyakoI1atban használhatatlan elő„
irat forog közkézen. Hivatkozott szer·ző kön;vvéből ismertetem az Argentum pr·oteinicum Iaboratóriun1i elő-·
állitásl leir·ását, a fordítás nem szószerlntf, :néha érteln1ezö, de szabadosságot a.Wrt alkalmaztan1 mert ez
esetben a szöveghez val6 szigoru1 Irötötiség a benne le.
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A leírtakból kitünik, hogy a lysalbinsav ugy alka;~:liákkal, mint savakkal vi'zben oldó sóltat alkot
a isza/J1ad lysalbinsav is jól oldódik vizben Ezzel ,szemben a
,. protalbinsav csalt alkallákkal képez vizben 'oldódó sókat, melyeknelt Oldataiból savval leválaszthaitii. A tiiszta
.protalbinsav
csak nagy liiz feleslegben oldódik, s akkor
Készüléknek (l. ábra) alktlmaznnk egy l liter ur;:;.;
:Is
csak
melegen,
t_ar-talmu porcellán poharat (A), mefyet forróvizíürd&- '.'
A prötalbinsav 'masszáról (pasz:táról) leöntött folya.
ben (B) nem gőzfürdő! sllllyesztve! melegítünk. A ~:.<
--dék salétromsavas lysalbinsav mellett szennyezésk.épen
verést {tcr·cenként. 50 fot'dulatot végző üvegkeveró (C)'-,-:;:_
a képződött nat1ium- nitrátot., kevés kénhydrogént ét; egy
látja eL
:'--~nr további anyagot tartaJma21, melyet df3.Iysissel távoA p_orceilánpohát'ban 500 kcm dest.. vizet 100 tf~
:·:utunlt el Tiszta ammonia oldattal semlegesi!jük (laknátronlugo.t fs Lso (chlormentes ;natr. hydrlc. és desL:x
'iniuszpapir), 60 foknál nem 1nagasabb hőfokon besüritvízből e1öállitva) m'érünl<, 85-,'90 fokra felml'l egítjü'.k ')
jük 250--300 kcnl-t·e„ Nem szükséges válruun;:. készülék,
és' állandó lteverCs 1közben kb. ~gy negyed óra leforgás~·-:'.
·lehet Jabo1atóriumi nyiÍt bepárló Cdényben is. A besü1iatatt szatukanáli'al 200 g fejcaseint adagolunk beie/';~<:
1
Lehetőség szerint granulált: éS ;nen1 pora1aku 'Casei~:'.\;{ tcl;t oldat dialysisét a következő készülékben (1 2 ábra)
yégezzült.
használjunk, mert e.z Uitóbbi könnyen csan1ósodó, s e1.ál.:. ,: _--.
tat nehezen íOldódó csomólra1l képez; az vtszontl lényeg„" ·
telen, hogy vizben, vagy csak lugban oldódó Caseint al• ·"
kalmazu.nk.e.
A Casein a lugban kezdetben nyálkásan oldódilt, Sz <
oldatot 2-2 és 'fél órán \i~ keverés közben 90 folton
A
tartjuk, s közben az elpárolgott vizet~~ pótoljul.i-. A vi~ ,:',.
5t
Iugoldat a Caseint Itb„ egyenlő rész lysalbin és 'protttl_-;>'
binsavra borltJa. A reakció lefolyás·át felismerjük 'azál~
----B
taL ho-gy az oldat Jrezdetben sár·ga„ nyúlós !habja fok-o•
zatoi:;an világosabb és Vizszerübbé. változik
\
Két !és féF ór·a mulva az átalakulás 1ezajlo-tt, a lán..
J:::::::==..---::-1 .... -·--··· 1..."-"" --··· ~· - - -·got eloltva, kivesszülr a por·ctlllánpoharat a vi'zfürdö-bó'r
és 'tartaln1át 900 kcm-t<e kiegészitve, szobahőmérsékle•"_.,
A dialys<i.lózsák (A)-ot hibátlan, vastag pergamentten (15 ~ok) !dhülni hagyjuJ<, Másnap egy red6s pap!r,
~apirból kés:dtjük„ l\fielött a papirból zsákol ltészite·_Mnk, 1-2 órán át )dWt" vi'zben áztatjult, hogy rugal_hlassá váljék A zsákot dest~ vizzel meg,töltjük nyaká-~ál erős zsineggel (S) összekötjük,
s szoritóval (-1{)
:felfüggesztve, az állványhoz (St) rögzitjük. Egyideig
tizet· nem teszünk köré, hogy lássuk, vajjon a perga.,
--~entpapÍI nern csepeg-::-e.. Ha ~rről n1eggyóződtünk, a vi:tet 'a zsákból felcseréJjÜk a lysalbinsav oldatával.
„_._,..,,...
_ _ _ _ _,,,.
A !Zsák bef'ogadóképesgié;ge 1-5 liter legyen, mivel a
~0-300 kcm oidatunk az ozmosis folytán az eredeti
-~rfogatának 21j2 -3-szor-osára fog felduzzadni" A 'zsá.
lrot üveg •vagy kőedénybe (B) süllyesztjük, s az edén}t
oly nivómagasságig töltjük meg dest. vizzel, hogy az a
76Pnéi; r:é~ ~l)~~·~e 6~tta~kban levő fol:)'adék nívójával megegyezzék, ·Feltkta gyógyszertárak szükségleteit.
lenfil destiliált vizet használjunk, mert a közönséges vi:?:
_tótartalma ·a pergan1ent.papiI· külső r·étegére rárakódik,
\~' nerncsupán aZ losmosis folramatát Iassitja, hanetn a
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papirt idő előtt törékennyé teszi CA dest. 'vizet a (B)ben 1-eggel és este cserélni kell'. Ily módon 14--5 napon
belül az összes ano1ganil\us sókat és a többi szenfflye..
zéseket eltávolítjuk, melyiől a következőképen győződ
hefünk meg:
Az analytikai merlegen 20 kcm ürt.-artaln1u '.porcellántégely:t kitáI·álva 12 kcm oldatot (pipett,a) 1en1érilnk
é,s gőzfürdön elpá1olbgtatjuk /Száritószekrényben 110
fokon 1 ór·án át. utánaszáritjuk, s az exicca'.01ban kihülni hagYjufr A r.n:egn1ér-t s1,áraz. anyagtartalon1ból kiszámiljuk az oldat: ösz-szárazanyag száza~ékát. i\ 11orcellántégelyt az agyagháromszögre helyezve ldhevit.jük,
elsö'izben kis ttinggal, mivel a Vysalbinsav, 1niként a
többi protein anyag, az égetésnél erősen felfuvódilC végül Teldurégővel izzitjuk mindaddíg, mig a +tégelyben
keletkezett hamu 1tiszta fehfr1e nen1 alakul át, majd
isn1ét lehütve, pnieg>né.rjük Az igy nyer't h-;zitási mara.
dék sufya közeliiől:eg 1 százaléka az oldat összes szárazanyag tartalmának, vagyis a benne &oglalt lysalbiusav mennyiségének Ilyen er€dnrényt keU kapnunk 5
napi dialysis után . l\1eg !kell jegJeznünk, hogy a sze!ll'nyezésekkel együft 1ysa1hinsav is átszivárog a men1brámon keresztül, ugy, hogy az 'Osmosis folya.mat alatt
a lysalbinsav 20...._,40 százaléka elvész, A pergament..
papi!: átszüró'képessége fokoza1oson gyengül, :a papir
törékeny le..;;z, de ha a papir jó nNnőségü, ugy az't: több
héf.en !keresztül állandóan használhatjuk.
Ha a lJ'salbinsa'\" oldat az előbb 'leirt feltételelmek
niegfelel, ugy pap!roson egy becsiszol't nyaku üvegbe
szür.iük és ~1.:n1 ábhi felhasználásig jégszekrénybe tárofjuk. Isnieretes, hogy a lysabinsav hamar penészedik,
ezért fontos, hogy tárolása iés a dialysis hideg helyen
történjék.

HIRDETőINK SZ!VES FIGYELMÉBE! Hirdetési
díjaink 194-7. ja.nuár hó l-től a következők:
A boriték: első 'és utolsó oldalán hasáb~zélessé.gben
1 mm. 2 50 forint
A' boríték belső részén hru;:~b-wéle-&S-égben
1 mm. 2 - forint
A lapban lévü e hirdetések hasábszélességben
1 -~nm 15'0 forint
Apróhirdetés, iegfe1jebh 3 so:riig :go.- fo1int

A protalbinsav kh-•Ht n1asszá,ját ~szarukanállali há:rom izben ugyanannyi sulyn vízzel áipaszirozzuk, s a
mosóvizet elöntjük Az így kimosott és eliikészit.ett.
11rotnlbinsav kellő tisztaságu.. hogy belóie az hnhydro_
p:ro~albinsav ezüst ná!tJ:iun1sóját képezzük. E célból elő..
ször· a Datriumpr0;talbinát 'i'ltes !oldatát állitjuk elő; e
célból a masszát a c.asein oldásakor alkalmazott por.
ceJlánpohá1ba visszük, · '100 kcFn vizet iadnnk hozzá, s
85·-90 fol{on melegitjiik mindaddig., rnig a paszta a viz_
ben pelyhesen szétoszlik. t\_ keveréldtez lassan és elő
vigyázatosan 1részle1:ekben ke,t;:dei.ben 41, l{lésóbb 1 kc1nként 15 százalékos nátronlugot adunk hozzá„ Phenolphthalein19aphr.al iá!l:"U1dóan ellenőrizzük, me-rt a IU.g
minden ujabb részlete után az oldait átm.ene1ileg lugos_
rs.á 'rá.lik, s mikor a lténthatás meg\•áltozott, 1edu(tlk csak
hozzá ujabb lugot. Végül, nlikor egy uj lugmennyiség
hozzáadása dacára a 1rétnihatás nen1 Vált.ozih: meg, a fu_
vábbi adagolást leállit.jnk, s az igy nyer.t sz.ép sárga..
s~ínü tiszta oldatot lehütjük
1\iielőtt az oida.tlt.al t.ovább dolgozni ikezdenénk~ p"ontosan be kell lállita!nunk, ugy n.l'kalitásra, mint pr·ofalbins&v tarbilomra. Az előbbi "ugy történik, hogy főző.
pohárban 1 frcm dest" vízzel ife1higitunk, s a keveréh:hez
~gy csepp phennlphthalein oldatot ndunk hozzá. Az ol_
da.~nak gyengén rózsasziniivé kell válllia, de ez azonban
l'endszerint erősen vörös és lezért a folyadékhoz mind_
addig adagoiunl{ hig sa!étro1nsava:ti, mig 1 !kcm kivett
próba 10-szer annyi vízzel t..észülf oldatának szinezödése csupán ha!ván;s 1tózsaszin. Ilyinódon kell az: össze.s
oldata.lnkat. tehát a lysalbinsav. í!J:rotalbinsav, valamil1t
a szerves ezüstsók oldatait: ü;: Jugosságra vizr;gi'Jnnnk,
mert; :a phenolphthaleinpaph" érzékenysége nein :J<ielégi·
tő. mindig ph.eno1phthale!U oldatot használ,junlr
A
prota!hinsaVtiartahna~ azonos mótlon határizzuk meg, 6:1
desti11ált ,.ízzel 10 százalékosra. ~llit.suk be,
Eze:n ~ldat szolgál az ai)hydroprotalblusav nátriu1n_
ezüst vegyületének eWiállitására. Készüléknek az 1. .áhrfrri vázolt herendez6SQ használjuk: a :porceUánpohárhan
5-00 g 10 százal'ékos ©rotalbinsav oldathoz keverés köz..
ben hidegen 37 g 30 százalékos klórmentes nát.rcniugot
adunk, majd 25 g 13züstnitrátdf;, rnelyet előzőleg 50
ken] dest„ vizhen ordotitunk. összeöntéskor :az ezüstpl'otalbuminat zselatinszerüen kicsapódik„ Állandó keve_
rés ;közben 75-80 fokra felmelegitjük, ezen !hőfoknál a
csapadék hitteten feltisztulva oldódik Az oldatból ki~
\'ett, úzzel ihi.gitott p:rába s:c:ine sötét rub'invörös. ezt a
szint c~ak az esetben 'kapjuk meg. ha az elOállitásnál
a mennyiségek sulya:i"án;ra.it pontosan betartjuk„ Az
-esetben pl., ha nátronlugot feleslegesen ta1kal1naztunk,
ngy az oldat feketés zö!d szinti.
A ifolyan1at mechanizmusának részletes értelmezé_
!!érő! más !alkalommal esetJeg a lel: vbevett Ar gen-·

tun1 colloidaie c!őállitásának isn1ertetésekor ··-· m.oSfi'- ·'
csak ~anJnyit enüitsünk meg. hogy a reakció ia pi'·otall)UL:>·'
sav hydrolysisC1e 'ez-eth:etö vissza, n1iker is az 'anhydi:-0-. _:_
protalbinsavas nátriunihoz in statu nascendi .az eziist:>':~
oxyd kapcOO:J.ódik. 'Ezen hydrolytikns folyamatra követ---,'
keztethet'Ö azon tényból is, hogy a reakció erősen 1i1:0:
mény oldatokban nehezen jön Iétr·e.
A leirottakban több ízben tört.ént említés, hogy·'
csak klormentes "nat:rium hydri'eum használható. Szer,;./
ves ezüst.vegyüfet.ek synt.hezisnél csak ez a minőség ai_
kalmazható. Klór akár· nátriumchlorid, :vagy n1ás tve:.
gyillete alakjában lezlist+...el történő \reagálltatásko.r ket..
"gyülete 1aiak,jában ezüsttel törtenó reagálta.táskor ket~
tós sót: ezüstklorid-ezüst..nátriun;t-anhJ"droprotalbumina_
a készitmény ta1·tahni megha:tároz4sánál viszont ezen·\_'-:\
ezüst mennyiség nern ,titrálható„ Ugyanezen okból foil~
ros, hogy a sz.erves ezilst késziimények elóáUit.ásánát
filhasznált többi anyag. núnt casein) tojásfehér~ sR.-; -'
i€tromsav is klÖrn1;entf,s ~egyen.
A másodih: ábrán vázolt \dialysáló készttlékben az;_,
ezüstnáriuma.nhyd:roprothlbinat oldatot diaiyzáljuk 3-4 _·:
napon \kereszlUl, hog~ a nát!iumnitrátot és ia fele~"
mennyjsé"gü nátriumhydroxyddfi
el~ávoUtsuk,
tehát
ugyanugy járu1•k :el, ~uint a lysalbinsavnál Ezut.áll a
dyalisáH oltlat kisebb ptóbáját megszáiitjuk; a szárit;íSt :--:.-szobahö1nérsékle~cn üveg v poi-.cellántáuvéI'on végezzük kb„ ~O oldat!al
IJa a dialysis befejezŐdött, u.gy i-:2:
nap 1nulva nagy, feketén fénylő 10:mezeket (lamelláka~ü
kapunk, melyek a f,ányé_Itól könnyen eltávolíthatók, in 1~
néI tökéletesebb ~ dialysis, annál nagyobbhak a lamel"."-·.-·-·
lák iazzel 5zemben a rosszul dialysált oldat hygroskópos1 .•
ragmcsog produklun1ot eredményez.
Hel'Jescn eszközöl~ eljárás után elvégezzUk m meg„
szllritott próba analysisét. 1 g-ot pontosan lemérve por~ .
cellán tégelyben kalcináljuk (ltihevitjük), ugyanugy;
riilnt a lJ-s&lbinsa.vbál ;Hevitié.s után fénylő fén:'6ziistötl
kapunk egy ikevés nat.r. oxyd melle'tt. AHaudó sulyig he.
vitvt\ lemérjük az ű.zzitási mar·adékoi Utána eszldizöt
jük az ezüst t~tt.almi meghatáxozását, 4 kcm salétrom.
savban (fs, 1„10) vízfürdőn olldjuk az iezüstmaradé,ko'fl,
s ha ez tisztán oldódik. b'izonyitéka annak, hogy ehlor„
n1entes alapanyagokkal dolgoztunk, ellenkezó esetben
ezüstch!orid pel'Jhek oozkálnak az oldatban.. A 1niegadoitl
1nennyiségü sal étronri„i;;av iel'cgendó az iezüst feloldásához, s a Ilatriunihydruxyd semlegesi;{Jését:·e, Fölös meny„
HYiségü salP.tron1sav hozzáadása kellemetlenül befoiyá„
solná az eziist 'térfogatos meghatárnzását. Ha szép ~és
exakt sziná't.ütést akarunk a tifu·álás~á!, ugy ajánlatos..a salétromsavat kétizben elpárolgta'tni. - Utánna a. W..
gely tartahnát kb„ 50 kcnlJ vizzel U:tánna. öbli'tjük "egf
százas Erlen1neyer rombil{ban és 1/10 narm„ ammoni:,
unuhcdanld oldattal titrálunk (2·--3 csepp ferrimoniti.m„
sulfa.t-oldat) i.Az átüt.és \igen élesen észlelhető, há: ai:,
ezüst-oldat csak \gyengén, ,,agy egyáltal'ában inem tarta~
niaz fölös salátromsavat. l{észitményünk ezüsttartalma
kb„ 30 százalék, s igy cca 28 kcm mérö 10Idatot fogy... -:
(1 keni ammonium thoJanid n1egfelel '.0„010788 g ezU.sf:·
nek) Ha \vigyázatla.'r!ságból az áttWés Ieolivasását1 etmu~.
lasztanók (tultitr·álnól{), ugy adjunk 11 kem ,l/iO_ nornt•.',
ezüstni'trát oldatot az Erle...l1'.lneyer lomhilrba és titrál".'_._.. ,
juk ismét ammoniunuhodanid oldattal, ntio- ~ folyadék:
vörösre nem változik, Czzel az egész anaiyJs meglsmét-_
lését elkerülhetjük„
Ha a készitmény kiszárnff.o>~t ezüstta.rtalnüliil
össz.„
maradék su~yából levonjuk, ugy n1egkapjuk a msradéls;
NaOH tartalmát, ez lehetőleg kw !egyen több az eziis!C
1

n.z

natriun1anhs: drop1· otalhinat S. 5 százalékánál', Ellenkező
:- esetben készítményünk nem tiszta ezfulthYdropt'()t:ala:lbinat. hanem ezüstnátrium vegyűlet, melyben 30 százaléb:
ezüSt mellett, több mint f2 százalék nát;rium van ~ au„
bydroprota.lbinsavhoz li:Ötve
A dialysált ezüstnátriumanhydroproWbinn:t ttJda.tot
még_ szabad lugra \kell megv!zsgá!nnnk. Az oldat
1/2 kcm-ét annyi dest. Vízzel \hlgitáuk, mi·g színe vllágos~ár ga lesz~ n1elyhez. 15-·20 kcm viz sciikséges. 3-3
cSCPP phenol'phthalein olda:ti hozzáadása ittán sem sza„
JJad szinez&lnie, vörös szin fellépte eseten a dialysáhíst
folytatni keU
'
Végftl a dialysatorban nyertünk egytés'rl. ~dául
egy 12 százalékos ezüstnátriUtn'.anhydroprotaibina-t oldatot, melynek 30„5 sZázalék eziia':tar:t·alma v~ 1é! a
jégszekrényben becSiszolt üvegben !evö ly:Jalbii1sav pl
9 Százalékosnak blzcnyult„ A lysalblnsavat kevh Mtl··
monia oldattal (l~lnnus pap!r) meglu~tjuk " e ká!
törzsoldaf.o.t oly ará11yban keverjill{, hogy a képz6d<'.I :ar ..
gentu111 proteinicunr1 oldat 18-,8.3 siázaiek eitisl taI"taln1u legyen, Először :10 rész ezftstnatriumanh;rdroprota.l.
binat óldatot 32 l"ész ~est„ vizzel kevetjün.k, utánna ezen
oldat 10-0 részéhez 285 nősz Uysalbinsavoldat.ot adunk.
A keverék tisZit'a, s barna sziltúi keverékét tiTeglapon,
vagy Tapos p0r·c0Uán ivagy üvegtálban Vékony r~t,iegben
megszárítjuk 4!>--50 fok h6mé.Iséklelnél száiitószek·
rényben, ill„. 20·-~0 lfolmál vákuumban. A. barna maradékot 'sz edény fenekér-ól fém-· vagy nikkel htpát-flal
!.:iinnyen eltávolltJu,k.. A maradék könnyen •lllétdörzo5L
hetQ porrá: iArgentum protelkilcum ~% Ag., l!Jelve
9-9 5 1zázalék i:zzitási rnaradéktat!talom.mal.
Kiindulási :myagként iiejka.zeinti yálasziot.&u.nti, de
o hel:refil t<>jásfehérjét is hnsználhalunk A tojásfehérje
kétségtelentU tisztább, mint n. kazei0i ds l~egese.,
drágá~ Nátronluggal való fllzés ép ól:r k6nnyen megy,
mint a ka'Zeill!Iál, i!Ót a lehttléa után ilreresebb tll!tztál.
lansá1g válik Jr'i, vagyis a sztt.~·lin kevesebb étfékes enyag
nia1 ad f,Sak vissza, .A lysalbínssv is kevesebb roly ttsztát1anságot tart2.In1az mely a penész0défB el6segit'i. an"J{
a díarYsisnéJ cl<'.Pnylísen 'fontos. A t.ojásfehórje !uggal
történ{) hasadásánál is jobb az ai: ány az ar gentum pro~
Jeinicu1n előállít.ásása sze.n1pontjából, ~ntvel egynec:yed..
rész protalbinsava~ és hái"omnegyedrész lys.alhinsavas
nátriuin. keiletkezilt Azonban van a Ú>jfrsalbuntinnak
magrur, á:ra nr.etlebt még 1náe hátrdnya m„ :A tojásfehérje
lén)'"egfs m.ennyiségö. mátriuinkloridot és ként tartahnAz„
A .!Iysnlbinsav oldatából ezeke~ a hallasz:• pyagokat el„
tavolitja a dialysis, d_e ez a Jd:irülmény .wzi'ikségMSé t~
szi, hogy a pi:'Ofall:in!'lavas ná.lriumnl'dato11 a'l :áts.lakitá.s
előtt (.protalbínsavasnatrium
ezttsfinatriumanhydroprotalbinat)
/dialysálju!r..,
ami a kazelnnél ritkán
szükséges„ A natrlu::n.chlorid zavaró hatásáról má-r· beszámoltunk; a 'l'rénbő! főzéskor f{éllnátrium keletkezili,
s ebből a prutalbi'n ,OO !)·salhínsav?..k szétTá.fGSztásakor
kénhydr·ogén szabadul fel, amit az ezüst oldai hozzá„
adása előtt feltét!enlil el kell füvolitanunk, meri a k<'.n··
hydrag.00 az )ezttsttel ez.tist.szulfidot képM, ami az ar„.
gentum proteinlcumot igen ~öté.~é t.eszi„ A kénhydr·ogént
már· a l9zagáról könnyen felisinerhetjük, I! azt 3 lysalblnsavoldalból és a ld•ál!ott protalblneavból 50 -55
foln1ál félórás átszellőzt.etéssel ltávofitjuk el.
Az iel~állitiis r'észletes ismertetése után néhány &1ként-elenttI feln1ierülő kérdésre válaszolunk, inert ft'ltt'.hetö a kér.dés: „l\fiJ{ént az ezüstllatriumanhydroprotalbinat 30 százalék ezüst trutalommal ál!lthatd el6, miért
nem járunk lel az anhydrnlvsa.lbiruravval hasonfóképell'l'1

kc,ilnivizek és iliats:i:erek késdtáséhez

használjon

~e~
illcdfdv,JJ.~(dr;.k,a,t
a régi finom

minőség,;,kben,

Kapható: as összes virágil!atokban
és divatillatokbi:m.

Kérjen árjegyzéket!.1
Magyarországi központ ;

flSCHER VILMOS
C11m11ex mé11l11j§I! és essze1u:iáil gyillrttisa
BU!lllPEST X i'l.IZÉIMl 21.
Telefon : 182--·647.

Alapiha: 1909.

A kérdésre .tagadd lehet csali: a válasz mei·t ha a leirt
prota.1hlnsavval ;égeznök, kétség.
ttien 70 fáknál az eztistlysalbinsav kocsonyás csapadéka ofdatba menne, de. !a feltisztult oldlitból a lrövetkező
pillanatban ia,z ezllstoxyd, mint oldhatatlan csa1iadék ki
is válna.
Lysalbt•sav, ill. anhydrolysalbinsav !nem helyette...
sithefli la wotalbln Ili anhydrop1 ota!binsavval, mer~
11"1n1 képes uagyobb százalékban ezüstllt, de más fémet
Sffil vízben oldódó vegyillelében lekötni
Felmerülhet joggal azon kérdés ls, hogy ml&t szül<-·
sé:ges ielözetesen magas ez·&·ttartahnu k&zitrniányt elő.
állliiml. • utól"4! lysalblnsavval 8%.os ezlisttarlalorrua
befüUt.mt. Nem volna-e helyesebb egyenesen 8% ezlisbtiar_
talmu~ készii>ln~ a kerülő helyett. Ezen jogos kér-·
déere neru lehet egyszeriien tagadóia.g válaszolni, mert
egy vizes, tugos natziumprotalbinat oldatot l{észH:e.ni,
rnielybe 8 5zázalék ezilstb1 frissen kicsapott erustoxyd
form·ába \hidegen bel'eviszttnk, egy „két ór·án 'át hidegen
dige.r·álva ~dif!éshe ho:nuk, s az igy e15állitott oldatból
a Iugfölösleget dialysálással tá\ c_>litjuk el, szürjük és meg.
szárit.juk„ Az igy előálli.t.otit készihnénynek 8 százalé.l.;;;
ezttsttartalom esetén 11-11. 5 százalék izzítási marad-él{a
lesz, tehát e szempo-nból nem elvefundó, de a 2 százalékos oldata (2 kcm) -'.gy pár ,csepJl sósavval már voluminozus nagy csapadéli:üt ad, antl 3 sósav további hoz.
záadására sen1 tti._nik el1 (ne1n megy olclat.ba), ez pedig
olyan tulajdonsága a készitn1énynek, amit a gyógy_
szerkönyvek joggal hibá.ztatnak. )Ugyanezen módon,
ahogy ia protalbinsavból, ugy a lysalbinsavból is eroáL

rysalbir.~av 1·cakció~

1

•,·.

·~----

Iithatunk egy vizben .oldódó készitiményt 8 százalék
ezüsttartaiomma1 Ez a készi'fullény sósavtóf csak gyen_
gén .zavarosodik meg, sö1l a sósav Wvábbi hozzáadására, vagy eiiyhe melegitésre azonnal el is tiinik. Mig
az·onban :ezen szempontbór elfogadhatónak bizonyul, .ad..
dig e készitméfiy hátránya az izzasz'tiási maradék ful_
n1agas volta. inég pedig 8 százalék ezüst. tartalomná~
n1<inimálisan 14 százalék Ez utóbbi csökkentését csak
mesterkélt módon 'lérhe'fuők el, t. i.. ha a na'tzium he_
lyett lithiumot alkalmazunk.
Ulióbbiakban leit<i mindkét <készítmény egyébkéi:it
szép :világosárga szinü por, mely viZben ugyancsak vi..
Iágos színnel oldódik„ Sajnos, (lacára _ter·ápiás hiányosságaiknak, gyakran kerülnek forgalorii.ba, inert sokan a
világos lSárga argentum1 pr~inicumot előnyben részes_it.ik, s nem tartják szem előtt a gyógyszetkönyvek e
jelentős, terápiailag dgen fontos készilftményeilmél egyéz_
ként 0I€gtielffit és amugy is lfüig határok között mozgó
minimá~is w~övet.elni:ényeket sein

ELEKTRON MIKIWSZKOP: !A fénymikmszkop
bevezetése a tudományos vizsgálati eszközök soI'ába
nem elégit.ette ki a JJJ'Ugfalan \embe1'i 'lehuiét. Bár évek
során állandóan fükéietesitettlé,k ezen értékes kutat.6
eszközt mégis " fejlődési folyam'I~ E. Abbe apochromatikus objekrivje és az iholyántuli (ultraviolett) nükrosza,
kop konstuáJása óta elianyhu!f.. ,A növény molekuláris
felé1Jitése és a fé.nyuúkroszkopban látható morfologiai
kép között nagy Ül ítfátong, mettt{ a fiénymikroszkopban
csak olyan strukturát ismerünk fel, ·melynek nagyságr·endje nagyobbb1 mint l-2xl0-4 mm„ addig az elektron..
nWkroszkopban mar 10.-6.ig vizsgálhat)juk az anyag
részeit„ Ennek a kélt IJiagyságrendnek jelentősége, valtanlinf. a technikai fejlődés- f.ovábbi perspektivája kitünik
akkor, ha megfontoljuk azon ~nyt, hogy pl. ott„ altot
a fény.rniikroszkopban .csupán egy pontot látunk,, ott a
100-szoros fe!oldóképességü elek1hirunikroszkop 'egy képet produkál, meFy 10,000 képelemből tevődik össze
Ez azonban csupán a ·kezdet, me~tl Jruég csak bepillantáSt nyertünl{ az: ismeretlen dimenziókba,, a kolloidok
világába, a. se.jtma~ felépif"ésébe. a fehé.rje, celluloze,
anthrac$1 gyürü épitó köveibe és ami ltia.lán legfontosabb, az ismeretlen kórokozók (virusok) im;ibenlét.ére,
Ebbe a nagyságrendbe tartoznak az !influenza, slaphy.,
lokkus, váltóláz /(sárgaláz) etc. virusat.
15 év blla'flt a geometrikai elektronoptika fejlődés
hatalmas utjá.Jt tette n1eg: az osciÍlOggra.f, a füvcsövek, a
képátvitel etc. mellett az elektronmikroszkop a legjelentősebb„ Minap Jjelen~ meg egyik svájci lapban közle..
méey Frey-Wyssling, la zürichi egyetem növényélettani
professorátióI, melyben az elektronnNiu.oszkop ujabb tökéletesitéséröl számol be, íinelynek jellegzeteSsége a kü.
Iöllleges elektron !fényforrás„ Ez a hideg katod lehe~övé
teszi, hogy a készüléket 10-,~ mm„ Hg. vakuum mellett
is haszná!lhatjuk, mlg egy Imó mtodnOl 10'---15 II11II1 Hg
szüksé.ges Ezáltal ter·mészet.ese.n idönyeI"ffiégre teszünk
szert Iaz evaku.álásnál, fiyugod'tl munkát az esetleges va..
kuun1 váltOzásokkal szembén, melyre a hideg kat-0d nem
annyira iér·Zékenyen reagál lA katK>dról hz elektronolt
50-60 OOO Volt feszül'tséggel sugározódnal< s igy a ké.
szülék IJ.,05 1Angström (egy ~zázadmillionmd cm,) hul"
Iámhosszal dolgozik. .

A
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A katódsugarak pályája egyenes: ha a sugárnyaláb_-:>'_:j
utjába féfnyl~épezőlemezt helyezünk, az az érintés be„ lyén megfeketedik. Ha a lkalt.óddal 1szemközt egy máSik segédeleh--tr-ódot, u n„ antikatódot iktatunk, akkor· aZfj
eiektrometer rei köthetjük össze. A sugarak hatására
az el~ktrométer' negatív feltöltödést mutat, vagyis a ka..
tédr:észecskék negativ :t.ölt.ésüek. V\_; katódsugarak negá- tiv töltését nemcsak az antikaltód Degafjiv feliöftödésévéi_
állapíthatjuk n1eg, hanem elek!tromos vagy mágneses
ter alkaimaz;isával is„ Ha a kisülőcsövet akár· elektro„
mos. akár ~ágneses térbe helyezzük ioly rnúdon, hogy
az erővonalak a katodsugátnyaláb irányára merőlegesek
legyenek, a sugal''ak pályája meggör·hfil„ 'Hon1ogén elek.
tromos térben a pálya parabola, homogé~ mágneses fér_
ben pedig köralakban <hajlik A mágneses eltétitésniélfigyelembe kell vennünk, hogy a bizonyos sebességgel
haladó ism·ert it!Öltésü r·észecske egy bizonyos elektro-moe
áramot képvisel melyre a nJlágneses !fér erőt fejt ki,
rueJy erö iI ánya mindig merőleges n sebességre. Ai
ilyen er·ö nem változt.itja meg a sebesség nagysá..gát,, ,
hanem ~sak ir·ányát és körpályán förténő mozgást ered.
m1ényez,. A·zt a viszony'f., aDrely az elekromosan töltöt(l
t'észe.cskékre .jeUemzö érték, speci'fikus töltiésnek nevez.
zük,
A katódsugár· részek sebessége esetenként vállfuzó,
mégpedig_ 11 kisülő csör e kapcso{if fes·zültség függvénye.
A specifikus t(iláés ~rtéke minden fajta kaf-Odsugár.
I'észre állandó, független a kaitód és a kisüió csövet löl.
tó gáz an~ragáfiól„ A katódsugár r'ésZ tehát minden kö.
rülmények között azonos töltési! iés tömegü, negatív.
Á .t"árgyat nemcsak h ,kondenzor· és 'az objektiv, ha„
nem a projektiv és a fényforrás közé is bekapcsolha!t.... ,
juk, ez .ese.tben elektron eltérítési ().iagramm is felve„ hető Ennek segitségével a prepet·al(Jumban jelentke71i
mikrokristáll'OS vegyiiletek is kirtnutathatók. - A készülék
nagyilJásl hatáderületéro1 bevezetoöen szólotlunk, Ötti
csak összehasonlitásképen meg kell e1nlitenünk az UV
lmrnersios mikroszkópot, mellyel szemben az elektron
mikroszkop /tárgyfeloldó képr.ssége csak l20~szoros,. A
szakirodalom szet~eágaz& AjánTh.ató miivek: M. Ar·
denn~: Elektronenübermikroskopfe, Verl1ag J,. Springer,
1940 ;· Catl 'Ra.1nsauer: Zehn .Jahre IElektronenmikros_~
kopie„ Ver-lag. J. Springer .1941; Carl Ran~sauer: Elektronenmikrnskopie ~Springer-Verlag, 1943; alapfoga'f„
makhoz: Náray Szab6; Erdey Gruz: Physikai Che.
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M1~í[Ji Da~ol é1 Pn1iráru1Jír rr.
Pécs, Ipar-utca i~4. szám.

Ajánlja elismerten legjobb klvltelD

„Moscat" ken6cs doboz
„Moscal" kenöcs tégelreH,
valamint az összes egyéb gyógyszerészeti
doboz, papirár u és nyomtatványait.

GYORS ÉS PON"I:OS SZÁLLITÁS,
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Weiss Tibor· tem.eSvári gyógyszerész, az ottani Szo.
'a'IdemOkrat:a párt gyógyszerész csoportjának egyik.oí.Vasván „A Gyógyszerész'' JI„ C.vf 2
,v 0 1megjelent te1nesvári vonatkozásu közleményu.."'1ket„
:ról' 'többek közOtt a kö-vetkezo"ket írja:
,.,A jogreform, mely egyenlőre egy évi.g 'Van éI"énybeu, teljesen Mj helyzetet teremtett és átmenetet
ez a demokr
de
delent1 és a „köfütt" koncesszios ren~zer kozott, .~ar
nézete.m sze1int, J{özelebb áll az ~őbbihez Hogy v_a1,Jon
helyes volt.-e a jogok lly~ n~~oku . r;iegsza~or1t;is~
majd a jövó fogja 1negmutatni„ .i\.. pat1kak egyte-mas:r~
· milnak; ffemesvár on például, ha nem is 22, ?e . 8 UJ
tika nyitott és még kb. 3-4-r" !ebei szanntanl.
pa
• •<1
Egyelőre
mind megy~ de valószinil· h ogy a s f.abili zaCI
tán lerös visszaesés várható. Temesváron 120 OOO 1-a:ósra már mos1t1 41 patika esik, ami azt hiszem világ..
vtszÓnylatban is csuies.telje.siitm:ény..
Az ár a.k, kiilöuösen Magyaror szággai összehason.,
JitVa, olcsók és távolról .Sem: lé.1ik el az iparc~kek vagy
éleln1iszerek df'águlási szorzószámát AZ •el.adási . ár·~I:at
körzeti bi.zoítlt;ságok állapítják meg a napt 3.ral{ :alap]an,
nljiután a hivatalQs taksa csak a hi'vatal?s •.á;nn (f~lár
nélkül) !mpható gyógyszereket veszi szanutasba, s igy
teljesen -haszaálh:11taitlan. Áru még mindig bőv~n kapható, még az olyan cikkek is, mint Tbe~bromm, ~of.,
- fein, 1Pepsin, Amidazophen, melyek n11nt olv~som,
önöknél nagyon hiányoznak. Néhány áx": Coffe1n 20
millió (kb.. 70 dollár), Pepsin 2 ·millió, Amidazopheu
16 !millió1 Acid acetilosalyc„, Acirl. salic„ is lNa.tr„ sa~.
lic 3 és fél millió, Phenacetin 6 mirll.ó lei.
'A-r. összes romániial gyógysz.er·.észek \egy ~lÖZÖs szak„
i .,.. eivezetbe, az ugynevezeft; „Colegiu''„ba vannak
nta pz
ilk"d'k
1
törnöritve
melynek ntinden megyében rn o i egy a csoportja: Az alkalmazottt Jtartársak ezenkivül ~z u. ~
Egészségügyi Szakszervezetben /(Sindica~. Sa.mta.r) JS
benn l'Rnnak, arne?'ynek egyik hlcso1l0rt\jat kepe~k. A
viszony a tulajdonosokkal városunl~ba.n ~- ...re~~~ le~„
· bb A (fizetéseket pl.. egy havontá' összeulő koz-os biállapítja r„1eg eddig közmegelégedésre, A fize ..
ma 2 millió
ehhez járulnak az \adók,, ?etegsegélyzödijak é.s kül~nbözö segély~k, ~elyeket szintén a 'tu!ajdonosok "Viselnek Ez a f!z~tes, h: ~ is
S0 kkal több mint a Iét.mtnianun11 megIS l_lb. aO szaza...
'
'
, • • f'1ze tés
Iékkal magasah~
a más szakmákban
~ler."
_ ekn'l
e·
Természetesen nen1 n1inden városban ilyen szerencsés
a he!y:ref,
A helyt szakszervezet komoly kulturális ~un~át
·IS f e>Jif..
" ki"i 1· ay
a• ·rnult
évben több nivós szakeloadast
1:>
'
"d'
rendezett, kizárólag gyógyszerészelöadó~t~al. , A·z.. I e„n
Wchnil{ai okok miatt (me.gfelelö helyiseg es tuzeloanyag hiányában) ezek az előadások csak most f2gnak

c~z~tője.

~ép

J~ttság
~és

ujrakezdödni'„

s~ma

~tikus,

·1an~szociális sza~~~eresk~

hal·o~f.a.

•

Egy haifai (Palesztina) levélből kiragadott és ben.
nünket érdeklO hir :
.
,
Gy'"gyszer'tlára Pa!eszUilában bárkinek (nem gyogys~rés:nek lis) lehet Csak felelős v-ezetőt kell tartania„
Eg)' embeinek takár egy tucat patikája is lehet.
Egy felelős l'eze;t'ő, L aki e sorokat irta ··- napi
• f'l ·r·a's elfoglaltságért havi 10 fontet kap (1 font
1
,eseo
li''h
egyenlő 50 forinttal~) [Egy patika.- ielál tasa ?z .cca
2000-300.0 fonti kell A havi ,bevetele egy atlagos

''
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~

ú

Meat

~~"~

~ C40#ff(&~,Sf,fln,:
Syrup. FAGIFOR
Arsofag dragée
Arsofeg e. ferro dregée
Arsofog e. ferrochinino
Citargan pulv. és tabletta
Citolax tabletta
Hiperacin dro9ée
Meur•clt
Hono zseb6vszer
Robocolcir> sin& et e, orsen.
Tonocardil dragée

,,CITO''

.

..

gyógyszervegyészeti 1ab o ra t o r1 u m
Bud a p est, XIV.„ Len gy o 1 - u te a 33
Telefon: 49'-521.,

gyógyszertárnak 200-300 font, a haszon átlag J30 s~á
zalék. ·A dolgozó~! Igen ~ól fiizetik, ruegtakarlf<>tt penzükbéíl hárman..né,g·yen összeállva egy telket veszne~,
erre Ialrást épitenek és i1yen vállalkozás~n .na!O'~n flzepen kel'·esnek„ Az élelem az egyetlen, mely iarn1 v1szonylatunkba.n is. lnagyan drága."

1 munkanélküliség
11egsziintetése
Hihetetlennek hangzik, de már 41 évv?' e~őLt ..•~
kat tát'gyalgattunk és beszélget)tlünk kartarsaiatk: l{oieben a jlllunkanélküliség megszüntetéséről. Ez v~lt a.z
els6 u„ n„ ,,segé.dmozgalom;'' Ekkor, . !,906~ban, l~td,..ult
meg a „Gyógyszerészsegéd.ek
LapJa " Ez kesohb
Gyógyszerészek Lapja'' cimen szerepelt
•
,, A Muzeum kávéház külön helyiségében, „ het!enk~nt
,
egyszer 20""""'°'.30 k fóvár'Osban alkalmazott gyogyszeresz
··1e
1
ándékkal lalálkozot6 hogy lapo1 es egyesu ·
azza a sz
' ~
l "tá
ike ült.
ret· alapitanak„ A lap és egyesüle„1
meg ap1. s:i s. ~
A fővár'OSi gYógysz0rtár-t.ulajdonosok gunyos tene.zess~l
fogadták ezt a szerény, de igazságos mozgaJma.1:. T:rn1eszetes, hugy lCgelsó dolguk az volt, hogy a ve21eto sz,cmélyekéfi kidobták . állásaikból, Sok volt a lnu~a'.'el
küli Arról ~lmodni sem lehetett, hogy a fovar-os
bá~ely gyógyszettár·ában !állást ~.pj:inak ~kkor a
Ia Igyekezett őket vidékre elhe!yezm es oly ugyes~n
m:gszervezt-e az álland6 ktsegito"ket, hogy voltak kollegák akik ezután évekig mint klsegitiH< boldogultak
'Sajnos. ~ lsm€t az a helyzet, hogy nagyon sok ~
nlranélklill. Valljuk meg őszintén, ez a legnagyobn
:;gyen a ml pályánk;m. Aié..-f
valaki (nehezen:

~~1zetti

1,1
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gyógyszerészi oklevelei, hogy még kenyere se legyen 7
Sulyosbbitja a. bajt iaz, hagy éppen az idősebb a
csa.Iádos kollegák nillnkanélkülie~. i\ricsoda IeirhatrntÍau
nyomof·batn lehet \része legjobb munka'társainknak És
n1iért? Mert" az idősebb hoJ.fégának nagyobb fizetés jár,
tehát lehe't\'lleg igyekeznek fiatal kollégákal\ akceptáLqi,
Követelnünk kell irnlelőbb és legerélyesebben a
kor p ó t 1 ék o s jllénztár felállítását.
Olyan időket éliiilk, hogy ma báittran követelhetjük
azt, hogy minden:-Ununkané!küli érfékeS kartái:sat azonnal el ií:ell' helyezni. Biztos tudomásunk van arról hogy
egyes fővárosi és vidéki 'nagyobb ~orgalmu gyó~szer

tárakban

nemcsak itiecltnikák.

hanem egyenesen olyan

\'!

lalbor6ns~k~~zés
„A GYÓGYSZERÉSZ'' mulfkori szá1na leközöfté
Menyhért Vilmos kartársunk ja:v-aslatát;. n1ely ~gy tan.:.
foI}·am e1végzésén.e.k keretében szOOségesnek tart{ja
gyóg:Jsze:i:tárakba'n dolgozó lahcaánsolatak bizonyos ~a
líu :kiképzését. Ily módon az eddig segédrnunkásoJilla~
minö'sülő Jaboránsok azakrnnnkásokká léphetnéneic eJ'.ö.

Ez szoc'iális s~mponthól

ilgen fontos~

m-ert egyrészt .

n1ódot lehe.tne nyujta11i egy tanulni akaró llliUilkásré„
fiegnek, hogy 1Srellen1ileg fejlődhessen, másrészt: ezakM
képzettsége révén anyagilag is eJőnyösebb helyzetbe ke..
rülne:. Figyelembe kell vnni itt azt a tényt is, hogy .
e~y arányFag rövid tanfolyan1on a látogatók olyan gy~
korlat; és elméloti tudást sajátithatnak el. amelyhez
eddig éveki,g ~artó 1munkára volt szfikségiik„
Meg kell említenem egy nwgvalósult tetvet mely
rőI a Zág1·ábban megjelenő „Apotekarslrl <Ílasnik';
(Gyógys_zel'ész Hi'iradó)-ban olvast:an1. A Jugoszlávi&...
hoz tartozó Macedon Népi Köz:társaság egészségügyi
hi.ínisztere ":nenu:ég rendeieJtet adott ki egy ,,gyógyszer„
táti segéd"-képző ~anfolyam felállltására, A rendelet
szerint a tanfolyamnak az a feladata, hogy olyan „segédeket~ képezzen ki, kik képesek 'lesznek ia gyógyszer„
tárakban szakmába vágó segédn1unkálatok elvégzésére.
A tanfolyamra beh:atltozhat minden oI'yan szemé.ly, ki
négy középiskolát végzett. de kevesebb iskolai képzettséggel biI'ó olyan laboránsok '.is, akik bebizonyitották

laikusok expediátgatnak, hogy l<!zégyeljük leírni.
Ugy Budapesten, mini a vld~ minden gy~gyszer
tárbau, kivétel néfüül, össze !kelf iml a dolgozó kartársak névjegyzékét Eit:J elvégezhetik szal{sze1vezctünk
tagjai 1ninden segítség nélkül btt, ahol technil{át \vagy
más nem oda.való személyt talá:ti1ak, l1atúságl segéllyel
az~nnal el ke!I itávolitan~! Mégis csak n1.egdöhbentő,
niihor olyat tapasztalunk egy igen jómenetelü, jóforgalmu vidéki gyó_gysze1tárba~ _ hogy :a 72 éves magy„
mama dirigál é.s expedfálJ akinek tudom!sunk Szerint
négy elemi isl{olája :van. Il1tt nem IBZ'ért: nem tartanak
kollégát, mert nem tudják ntegflzetni, hánem kapzsi„
ságból.. Mert a nagymama :nem engedi„
Számos ilyen szomoru példával szolgálhatunk. Mi
pedig, akik ol1yan szerencsés !helyzetben vagyunk, hogy
nem .vagyunk n1unkanélküt hozzunk mindannyian némi
áldozatot- Javaslo~n„ hogy havi 10-20 fnrintJtal járul_
azt~ hogy teheteégillr van a fovábbltépzést·e..
junk ·l1ozzá a n1unka.nélkiill karfársak segftéséhez„ LeA itanfolyam 8 hónapig \tart„ - ez kéthavi gyóg)·gyen ez mindarinyiiinlaa let'kölcsil-eg kötelező.
~zertá1ban e!töl~ött gya.korlat\i' időből és 1negszakitás
A turajdooosi és bérrói -karban i~ lesznek bizonyára néNdi.H hat.hónapos elméleti és gyakorlati elöadásból
sokan, \akik a szakszervezet ké,résé1·e havonként szintén
áll ;A tanfolyam anyaga la következő: l,. A fizika eleadnánab: egy bizonyos &szegei{ Természetesen e~t meg
mei.
!. A 'nOvénytan elemei, 3,. A kénüa elemei, 4.
kell szei:vezn'i, lapunli és méhány agille, buzgó l{aitár·sunk személyes 'utánjárásáva.1 és fellépésével
Gy6gyszer-észett kénda, 5. ÍGyógyszetismeret, (fannJL
A ldsegitéseli megszervezése most na.gyon is aktukognoz.i:a), IS„ Gy6gyszcI'ltár~ technológia. és gyógyszer··
áltssá vá}t. 'Ez is !sokaknak adna biztos l{enyeret.
ldhtS'V, 7,. GJ:ógyszertári ·adm1i1U.sztráció és a gyógyszeNémely gyógyszertátban a taksálás, az i1·odai n1m1részet/te! liapcsolatos törvé,nyek. s. Gyógyszerek és
kák ugy felszaporodnak/ hogy"képtelenek elvégezni.
eg'-észségtigyi
anyagok tárolása, 9 Egészségtan) 10.
Éjszakáznak Ilyen (heiyeken szintén akadna alkalom a
StEirlizáció
11„
Gévi berendezések és felszerelések, 12.
IdSegitésre :Az idősebb kollégák blzonyá1a szivesen
1
vállalnák ugy IS fuksálást, mint a ozámlázásf.
Áltatános mÜ\'eltség. i-nely a követ.kezö tárgyakat fog_
A Gyója segitségével dolgozó gyó·gyszmészek köz!alja magában: swcjológla, történele1n. irodalom és
ponti laboratóriuma ~imen alapitanl kell egy válla1ato-t,
latin nyelv (olvasás)
ahol a munkanélküliek mindig találnának foglalkozást
:A tanfolyam két részr·e oszlik. Első részében a fic·
Ez is a megszervez:i;s kérdése.
löltek
I{ét.hóuapos gyako:i:futot v.égeznek egy gyógyszer'.
Nagyon imponáló la mai US8Zeladás. Soha az alkaL
tát ban, továbbá két 'hónapig c.lméleji' olttatiást nyernek
mazQ'tt gyógyszerészelr mm1 voltak ilyen jól megszei: vezve„ Most még egy 1ki:s gyakorlati. praktikus szer- a-z 1, 2. S, és a 12-ik tantárgy egy tészébőL A t.öbbi
v.ezés :@s mindanllyiunknali meg van a kenyere.
tárgyakat a !következő négy hónap alatt tanulják Az
Ne felejtsük el, még egyszer hangoztatom:
elsö részbő l !Vizsgát keli letenni, ntely feUogosi~ja a
A MUNKANltLKtJLISE:G PÁLYANK LEGNA.
haHgatí>kat a második rész hallgatására. .fJl<L egész tan.
GYOBB sz:eGYENE!
CSIKóS ADÁM gyógyszerész folyarn;-, elvégzése után a ha1fgartók zár·óvizsgát tesznek:
1" !G-yógyszeriészeti kémiából, !2. Gyógysz.ertsmeretből. 3.
Szank, Pest megye_
ll!!lllíl~1!'9'~~~lllllll!illllllllllllllllllillllllllEmllm Gyógysz„ technológiából és a gj óg,;rszerkiSnyvbo'1, 4
Felhivás az elöfizetókhözl 'Igte.n sokan· ugy a szakgyógysze1'észeti adn1inislitr áiiQ~)Ó! és G yóg;;: sze1 észeti
orervezeti tag<>k, mh;t a gyógyszertárak mgy Mtrnléktö1vé..n,'ek~ől
mm vannak az elöfuetéseJméJ!, Nehogy kMbb nékünk
A rendelet a to, ábhiakban lntézkedili: a vizsga le„
i:egy'/ll"k szemrehánymt, ha !felesleges !cllltsé@mogterhe_
folyásáról,
az elósdúsckról. az osztályozásokról és egyes
lésscl érvényesiitjük kfóvebeléseinket, a:rra ké?:jük a:z elő..
tlárgyakból esetleges pótvizsga leí-:é:elérú1, Az eredméfiz~tést eddig még be nem küldő km!ársalkat, hogy az
1 402. számu postatalmi-ékpén2l!ári bef!reté,! s:zJámlánknyesen letett 'izsga után a jelöltek bizonyftványt kapra tartcz:'i.sukat fizessek be
nak
LIGETI VIKTOR.
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Gyégyszerésztudományl
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, _, . . ógyswrtártulajdonosok résl?lére 6q foevr e. !?Y . " L"k
alkaln~aoott gyógySZet'esw}t
·~·' ·Jkalmazottak rer1nt, t1sz1:rvIBe ·~ éS
rfsrere 36 formt, egye"""' a
·
. ~"'~·"" , k Táro•"s"szére 18 foiiÍlnt,
3,, TagtársaJiuk SZ1V=n-='Jen;e
· "ak'~_,_ , irmn
. •él t""bb
e
grnlll\.naK
o ·tag.ot
· szerem11,
, E Ehhez
ület Bnjük az Országos Gyógysz~resz , gy.es , · s"'e··
d:apesti Gyógy;;zea">ész. Testille: ,es, a. Gyogy u •
rész Smks•ze1vezet szwes seg1t.s~et J.~,
,
.•
4, Tu1kérjük gyógysWJWegye~ti gya.r;nk
1<:at és vállalatainkat is, lsziiveskedJen<;k tudo• - ~ --·--"··-.T„ •.+ .c!71P•:l".f'_ztuink a magyar
, yos szakfulipuukat any~gú}ag IB taznogatm.
A J\tfagyar Gyógyszerészi! Ka.ron muiik,
~~
r ezt a nagymultu ,swa1lclia.pun_lm! _fe1m tude tartani, Mi a. magunk reszernl sz1vve! ..
1..Qi ~
idwl megteszünk mindent. Még, ó&ak ,a:zt
il"/!'
r:iuk megjegyezlli,, h?gy a ~'.'gyi:r 9:v~gy
~1.il:!
N
!fjl!i
,iésztudományi
Társasag nem ,wleti val:a~o:·
,,.., í" !I
~'
...
' hanem , erkölcst és tudoonanyos J;Botuuet,
~~ ~
önw1fontil swlgálja a gyógys•zeresz: tu~ il"!I'
nányt és a magyar gyógysoorészet wnwo~ ilf!i/
~e IJJ!i
ának emelését
liiii/
, Széki Tibor' elnök, D~. Mozso,nyi SWndor,
)lnök Dr, SchUlek EJlemer, a:Ielnök, Dr Lip""' l/1'/
'
tá.k Pál, főtitkár.
Íliil.l

A Magyar Gyógyszerésztudo~?Yi T_árn~
ság két évi szünet után, a i,nult év 0;5zén l&~~
e kezdte müködését. A:wta a gyogysze~'BSZI
:d~mányok köréb&l előadásokat ~rt, i:nos~ Pfl-;
di -miután megkapta a lapenge<l~.yt, isi;ret, ki
~rja adni Értesitójét, mely, n:ar 20 ev. ota
-~J·a a iil'l\agyar gyóg'JSZlere.sZi' tudomanyt.
sro1agama:gyar gyogyszeresz.a
,
, k .t u do„'-""nJTos
~"
. . to
, é~bbképzé&ét, Értesitőuk ré;vén össz~kottete~
~ t!n álltunk az ö~szes külföldi t_:idomanyc~ ko-
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Gyógyszer Osztály„

gyógyszertáraknak Coffein-

sék juttatása
Utru;'ttásomra a Magyar K"1liorgalmi lt\b. a. Coff~n
'k elláJJási akcióját a gyógyár=gykereEkedot utjan
~nyo!itla le Tehát a Külforgabnl r1;--nél me_gr~~delt
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~ ein so
del'ésekkel A.me.nll\Yibet1.1
Tyógyszertáraknak a záro1·t ren
„
,
„
•ralamelyik gy6gyszer ,,
K""<>·~·'-' rt-nel m0~
..,.,..r a
.14iJ.a., „~
,- . l·
i.w.. volna meg, ugy aze ma:r a zárolt an~ag,oA
ne.'!l rende ""'
k -- d . be
kal ellátó gyógyárunagykereskedöjéhez , uJ ie
,
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gyóg)'szetészi oklevelet.:. hogy mJég kenyer.e se -tegyen?
Sulyosbbitja a bajt •az, h<>gy éppen az idősebb a
családos konegák munkanélkülfuk. Micsoda leirhataJtÍan
-nyomorhatn lehet lrésze legjobb .munkatársainknak. És
iniért7 Mezt az idősebb hoJfégának nagyobb fizetés jár:,
tehát lehetőleg igyekeznek fiatal kollégáka~ akcep!álnL
Követelnünk kell lrnielőbb és legerélyesebbeu a
kor p ó t 1 ék o s plénztár felállitását
Olyan időket élünk, hogy ma báit!ran követelhetjük
azt, hogy minden:· ~unkanélküli értékes -kartársat azon..
nal el Jrell' helyezni. Biztos tudomásunk van arr·ól hogy
egyes fővárosi és vidékl l:iagyobb ~orgalm.u gyó~szer·
tárakban nemcsak itiech~k. hanem egyene.sen olyan
laikusok expediálgatnak, hogy szégyeljük lei:mi.
Ugy Budapesten, mint a vidéken minden gyogyszertárban, kivétel nélldil, össze !kell írni a dolgozó karik
sak névjegyzékét. Eifi elvégezhetik sza tagjai nünden segitség nélkill btt ahol t~
1nás nem oda.való személy-ti t~lá~n~k. l1at&
az~nnal el kell >távolitani'! Mégis csak 1
nlikor olyat tapasztalunk egy igen jómen
galmu vidéki gyógyszertár·ba~ hogy
72
mama dirigál é~ expedlál', akinel[ tudo-iruit
négy ele1ui islrolája :van.
nem nzérf ne:
kollégát, mert nem tudják megfizetni, há:n
ságból Mert a nagymarila nem engedl,
Számos ilyen szomoru iréldával szolgálht
pedig, akik olYan -szerencsés !helyzetben vagyi
nem vagyunk 111unkanélkül, hozzunk mtndann~
áldozatot..- Javaslom„ hogy havi 10-20 forlnft
junk 1.tozzá s n1unl{anélkiill kartársak segít.ésél
gyen ez mindaclnyiunkra Jerkölcsileg kötelező.
A tufajdonosi és bérfó~ karban is lesznek b;
sokan, \akik a szakszérvezet ké,résére havonként
adnánali egy bizonyos &szeget{. Termésw'tcsen (
kell szervezni, lapunk és !néhány agilis, buzgó'
sunk személyes Utánjár·ásával és fellépésével
A ldsegitések megszer'Vezése most na.gyon is
álissá vált. 'Ez is !sokaknak adna biztos J{enyeret.
Némely gyógyszet"tár·ban a taksálás, az irodai
kák ugy felszaporodna~' hogy ~képtelenek elvé;
'.Éjszakáznali, Ilyen (helyeken szintén al{adna alkal1
ki8"gltésre Az ld~sebb kollégák blzonyáia szh
vállalnák ugy 18 t:aksálást, mint a számlázásf
A Gyója segitségével dolgozó gy&gyszerészek
ponti lab<>ra!óriuma lclmen alapitanf kell egy vállafa
ahol a munkanélküliek mindig találnának foglalkoz,
Ez is a megszervezés lrét·dése..
'Nagy0n Imponáló la mai Usszetartás Soha az alk,
rnaz0:tt gyógyszeré.sz.ek nem voltak ilyen jól megsze
vezve. Most még egy fki:s gyakorlati. praktikus sze
rezés &: mindanllyiunknali: meg van a kenyet·e„
Ne felejtsiik el, ,.még egyszer hangoztatom:
A MUNKANl!:LKtiLISÉG PÁLYÁNK LEGNA
GYOBB SZll:GYENE!
CSIKóS ÁDÁM gyógyszerész
Szanlr, Pest megye_
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Felhlvás az elófize'tókhözl '[gen sokan ugy a szaksrervezeti tagok, mim a gyógyszertárnk n"gy !hátralék-·
bal> vannak az e!őt!'izeliéiseknél!. N1elh-0gy k$6bb n<!kiink
i:egy'!ll"k szemrebányáist, ha felesleges költségimogle!ho.
lésse1' érvényesiítJlik ki"Oveteléseinket, .atra lk~.iük az elő_
fiZ<ltést eddig még be nem küldő Jra:rtársakat, hogy az
l, 402. számu postatalrorék]l'énzt:ári befl:reté.sl wámlánkra tartcz.isUkat fizessék be.

La~oráns~képzés
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A Magyar Gyegyszerésztudományi
A Magyar Gyógysze1észtudomá;nyi Társa..
ság két évi szünet után, a mult év őszén 1smét
megkezdte müködését. Azóta a gy&gyszerészJ
tudományok köréb&l előadásokat tart, mos1t pedig, miután megkapta a l&pengedélyt, ismét ki
akSJrja adni Értesítőjét, mely már 20 év óta
S1WlgáiJ:ja a magyar gyógyszieré.sz~ tudományt
és a m~1gyar gyógyszerész,ek tudomán:i:os ~o
vábbképzését., Értesitőnk révén összekottetesben álltunk az összes külföldi tudományos körökkel és jó hirnervet szer.eztünk a magyar
gyógyszerészi ltudomá:nynak „
.
Ezt a mlillkáftliGtt szeretnok most fo1ytatm.
Ehhez awn<b3ll anyagi es?Jkö~krn lenne S?Jillra~
günk, amelyek sajnos nem '.'illnak :renddkez;e..
sünkre őszintén megmondjuk: 431 tagunk;
van holott legal>fubb 1000 wgra lenne szükségünk és mindössze 4000 fminJtunk vain, mely
összeg csak az L szám kiadálsára elegendő,,
Tagjain'k rnindinkáil:fu sürgetik {l\Z Értesitő
megjelentetését CsodláJlwtos és na~yon ~isz~e
letreméltó az a tudomány [trá'.nti sóvarga;i,
meJ.y tagjaink Iés"1éről megnyii\JVáni;i!. !'udomanyos vizsgálatokkal fogl20lkozó tagtar:sarnik egy.
inásután hOZIZák kézirataikat és kérik ezeknek
közlését.
_
Mi, aikik a gJ11ógyszenés:zek egyetemi kiképzésével foglailkozunk és munkatársaink is kész ..
séggel fe,lwjtíJnlják tudásunkat és munkánkat,
ho,gy az Értesítő megjelenhessék Az a kérdés
most, how a gyóg)l'seierésZ1i kar Jmjlain.dó-e á;ldozatot hozni ennek érdeikéboo? Ha i'gen, ugy
azt kéljük, hogy
1. minden magyia:r gy6gys!1le:!1ész lépjen be
a Magyar GyógyszeréSztudon1ányi 'l'á,:i;:saság
tagjai sOJ'áb& Be1épfo;i nyilatko21atot sz1vesen
' küld a Magyar Gyógysze1,iísztudoonányi Társaság tttkári hivwtala: Budlapest, VID., üllöi~ut
26. Ha vailaki :amyagi viszonyaihoz mérten sok··
nalli: tartja a tagság!\ <liiJalt, kérje annalk mérsékilését és jelölje meg azt az összeget, ll'.lllelyet meg tud füzetni.
'
2 Twgjaink szivie:sked!.ienek tagsági dijukat
bianko csekklapon a Mrugyar Gyógysrerésztu,
dományi Tálrsaság Budapest, 43,325 sz. csekkszámlájára bekülldeni A tagsági díj az 1947,,

évre: gyógyszertártmaj<lionC!sok r!és;21éle 6~ foTint, 1tisz1iviselök éS ailkalimiaoott gyogyszernsze}'
részére 36 fmint, egyeWmi alkalmazottak reszére 18 forlint.
.
,
, .
3,. Tagtárroink sziveskediJen:ek . Tar.sa~~
guniknak minél több ,tagot szerezm. Ehhez ke1 ··
jük az Ornziágos Gyógyszerész Egyesül;t. Budapesti Gyógyszm,égz Test:illet és a Gyogysze-·
rész Sza1'szervezet sz1v€5 segítségét is,.
4, Felkérjük gyógyszeiwegyésreti gyá1iain1<:at éS vá'llialatainkat is, !szfuvook€djenek tudo-·
mányos szaklhlipunkat amy'31giilag ios tá.mcgatnL
A Magyar Gyógysrerészfü K3'ron nmlik,
hogy ezt a nagymultu maililapunkat fe.nn tudjuk-e tartani, Mi a magunk részéről szivV'el-.
Jélekk.e! megteszünk min<le:n:t, Még csak, aizt
akwr:iuk megjegyezni,, hogy a Magyar Gyogy.
szerésztudományi Társaság nem üvJieti vállaJ.iko..
zás hane:m · erkölcsi és tudományos testület,
meÍy ön:ooilenill szolgálja a g:l'ógy,s,zerészi tudományt és a magyar gyógysrel'észet •szinvonalának ,emelését
Dr Széki Tibor, e:lnök, Dr. Mozsonyi Siámdor,
alelnök, Dr SchUlek Eliemér, ailelnök, Dr Lipwk Pál, fótitikár.
1.:

ANYAG JlJS ÁRHIV ATAL
Gyógyszet' Osztály„

:1
I'

A 9y6gyszertáralu11ck Coffeins6k juttatása
Utru:h.tásomra a Magyar KtU.lforgalhni :tlt. a Coffeiu
sók e!láúási akcióját a gyógyáiwi.agyJreTeslredó!t utj&n
bonyoutj',, le TeJiá,t a Külforgalml rt„.né1 megrend„lt
coffein sókat a gyógy-Munagyket eslredi&k l;;::fildiJ;: szét a

gyógyszertáraknak a zá!'O~t rendelése!clrel A.lnennwib•u
..,allunelyik gyógyszertár a Kiilforga\mt rt-nél mé~
ne!Il rendelte volnia meg, ugy a7lt! má:r a zárolt an;yagokkal el!átó gyógyárnnagyl<eresk:edójéhez küidje be
Budapes~ 1947. március llll

"'
. ++
l KutlmeiUu ftl1yei ltí~ai

A:. e]!llök re.ndeletébÖ!:
Siska László s k
mű,

:liőtanácoos.

~---·

1

gyógyárunagykereskedés
Ismét a békebeli felkészültségével áll
b„ vevői rendelkezésére
Távirati cím: Pharmachemia llu da p"' s~

Büdall8SI, V., Gr. Klebelsllerg-11. 8
re 1e1e11

120-356, 1211--IH5
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Csak egyhavi ·gyógyszerta:rtalékunk van
de a magyar gyógyszerhelyzet tulélte a krÍzist
.
Ugy !haUiUk: uto1só gyógYB"<ertartalékait fogyaszj!;c·
ia az orsmg. A:z A'.l'!felii:gyeli>t tájékoztató szolgálata
felkeresi az Anyag- és Arhiffital gyógyszerosztáJyát.
a!hol a követlrezó 'Vililámtá!,iékoztatást kapja:
·
·-" Valóban, az utolsó tal'!:alléíkokat ltrusz,ná!julk foJ
A helyzet ~2?'nlban nem mego1tl.h.atatian, 1D1,e:rt a leg.'.
f?ntosabh gyogyszeranyagoikat eddig a z·árolással ezu.
tan impo1 tftall bWto.sitani lehet.
'

belföldi gyártás megindult,
pheno!t i'1J!por tálni.

Szeren-csére

tuduuk mát

Fejfájás és ka:rboisav

A p'henol: kal'bolsav. A fejfá!jfu b:~ nem tudja,
hogy az ac{.1ry.llsalicylsav gyáirtáisfuiak: legfontiosalbb
alapanyaga ra karbdls:a.v. Ez a karbo1sav nehéiipa:Ii ter_
.. Ren<llkivül Cr~ekes a mal 1D1agyar· gyógyszerheiyzet mék, köve!Jkezlésképpen külfö!\l!ről íke1J beh.ozni, Annyi
karholsav. amennyi a magyar acetylsalicyllrsav gyártásá_
O'sszefo:glailója, amint a. feltett kérdé'se1cre kapott vál~
szok mutatják:
ho_z ikefil:, !Ilár bejön az _orsz~ág)ba, dei a kiarbolsavra
A zárolás voltaloéppeu 1946 decembet 28-<án tehát mashol 1s ruulha.tatlan szfilils~g van: az ös.sz.es miiianya~~ejéhen ~e:zdődött, amikor a kormá.nyz.a.t lbeve;ett,e a gok gyártásához. IJhenol kell.
KilmcsOk. vilkmykapcsolók, m!ild"1ID:lap'Os, né1Iru16zkem,iy~ergazdáJikodást. A zíárollás és a ~zletbejelentés
~ete.t[en .bakelit, stb. müanyag-iiárgyak gy'á'l"4ását Jeá.L
adatai alapján azóta a gyó'gyszerosz:t)áfy álltandóan
~~twni rrue.in lehet Meg kell te'hát o;si~tiaJJi a külföldi
tu~ta, és tudja, !hogy a gyógysze.r:anyag'Oikból ihol,
k~ri~olsrrvat.. ia ~Jag,y1a:r gyó:gyszerripax és a 1nüanyagipait
ny1, iall :rendelkez~re . 'I'ud:jiák: ·m.ely::ik ké:sZtlet mo1zditfooizott.. M1nd!k!éit; i_p:ar szánlá:ra évoote min;f:iegy G0-80
hato. aká:: g!ámál, akiá.T nagykeresked&.rné~ Tudják:
eze1 kilogram.."11 ]{ar boLs·avra V.arrl sz.ülkség,
melyik korl:uaz az, <lllllelyik IOOszJettf'l renidelkezil< (K ,..
hát"! t
~m
-- A m'agyar acetylsali:e;ylswv gyár-tásálhoz. szüksé~
zo
erru~eteoon illem ve.sznek el gyógy,s:zer.anya.
~ ber;:n~éis sé-rtet1enill n_iegvan, a gy:á11tás máT· meg
gpt, h.a~m számontart,ják, thJogy a rendélk~re álló
!Mim'.\'lS<g .medWg lesz elegendl';,) A <m:ozdiii!hmp kész„ 18 kezdodo-i]t :Hia a phenol·.:ia:J:WOifü rövidlesen !klifej~ődik
~ m~ar gyó:gyszieripar elő tud ter,e:mtmi ·3.lliIJjyÍ ace~
let_~et azután ldőnWnt a szükségletek kielégités& ~
tylsa)Icylsavat, ameIIt.11y-i a b0llfö1di szrükséglet fedezésé_
szetosztják " gyó~tárak lköziltJt,.
hez eleg~ndO, sőt: exportra kléiszi.illb1E'1t1 ifel.
A tengere11:tu11ró1 sz:ám:rniaz6 gyógysooranyiaigoklban
Miért van e.xpo!'tunk abból, amiből
van
egyeJő1r1e ~e nmi küz:dhetJő hiáli.y„ A JJJemze.tlro.ti
impoztra szorulunk?
gyú~sze11ke:r6srl~edeJem n1J!$g nem tart Oijt, hogy meg
Nézzük a legismertebb gyógyszert: az acetyl~all
tudnia m.ozdrbana. az egzotikus or1S'Z1áigiok terméikleit pélcyisavat:
dául: a sz ennalevel€-t, a sz:en~át, az lpekai'lru.nllláJt..'
- Kinin?
Az e~z világon ismert márlk!ás, w..dJeigyzett álla.
Kinin van
potában olyan készleteiD.k rarmak, hogy ikülföldre exKés0leteinikke] be'osl1Jtwt gazdálkodunk
és wtánpÓtM.st kartunk már. Kimns.Wkségről nem fu.
vo!bá,lha1junk bel&le Mindennapos összetételében a;wn..
ban - hiá:ny van
het beszélni
ThTcS!ánraik és ellentmondlásnrak tets,zik ez.
Irel
•
•
inegáll ap'L'tás, d:e megsem
az„ Tudn'iillik:
Meghalt a jódtinktural ·

m:ll00;-

1

A má1k:á;zott. v&ij;egyrzett szer gyáxtálsához szfik ..
séges acetylsialJ.icylsavat a gyiáir m.a:ga á1Iltj'a elő,. Kü.
I:önleg.es, háromszor lkristállyosit6 mondjuk: flnO'm el.
Járáss1aJ Az 1e!Jáirás Illl'll nem b~!ihJatfó, az !gy eJőM„
litott acet,,Usalicy!sav el niern vooiiható. A mrulffi.s és
v~egyezett fájda!omosill"'Pitó talbiletta rtlakjábrun ke.
rü! fotgialomba az ~ v1Mlgon, me~atározott már·
kaára vaTh
Ilyen áron Vls'Z<>llt D<llll M1et az acetylsalicyJsavat

mookás·biztosi~ gyógysz~ alkalmazni

. A !l'!,ói;;'szer,bári acetylsa!icylsav egyswr !U'istjályo_
s1!ott IO!Jamssal készül, nem tlabll<\utáD>aiu !hanem krful...
tiályos alak,jábain kerül foxgial<>n;ba, jóval olcs&bban
Havi 1600-2000 kölogrammnyt kuiooályos aootylsa..
licylsav kellene, p\llana111yíla.g ennyi nincsen
_, Te!tét megáll a munk!a " gyógyt>Zettárakban?
·- Nem. A gyógyárunagykereslkledő!k különböző, mlunk fo~t1á:n Iévö fonros gyógyszie<mnyagut hoznak bo
Svájcból, 45()..000 svájci frank értélobelru.
Itt a svájci gyógyszerl!Sta Első lielyen ezt olvas

suk:
Acety1salicylsav
Többezex· kilogxa'llll!lot hozumk !re bellőle
- ~ ha elfogy?
_...., lJjabb i~.11part1'a 'i'árunk:, ~de adata.ink szerint a

·-· JM?
·- lllvekkel. ezel&ut llllJég probléma volt a jó<Wzüke.
Most azcm<hrun nem prol~ié·ma máJI', mert a jód alkalmazlás:át a koIS!ZeIÜ 1sebk~l ujitiások s-0-~án tudomá:-.
nw-os parancsra._ vl&Sz:aszoritották
„ . . · - 'Ki~égtelen,
hogy a gyógyszer).J?"r •!l'l'lk jól
JOvedelme~o ága voI~ a Jódtmkturwgyál'tás. Jóditink;tu ..
r·~ aronban nem <mgedÜin!k gyár bani, mert sebkezelés·
hez azüks§gtelen,
- Már ott tarlot1jwlk. lh:ogy nyakra.főre alkalmru-.ták a jódtink\uráf. Seb!keze!ilruél csak kárt tettek ve··
le, m'fil1t nemcsak n seb ~önnyékét Jre~t& a tincturávar ház! k"2JEJ!~él. lwrem magát a sebet is bekenték
vele„ Ezzel a:z elj'árá.ssal ú:Ss.$I'oncsolták a $-ebet ena„
gát a gyógyulái;t neheziteútlék meg..
'
·- Jódot csaik belsőleg 1aRka1ma:zandó gyógytszerek
készítéséhez adunk K<>rn1>ly és nel!Jéz belleg1ségek gyógyitásához ke'llienek ez.ek a lbeszedmdő' jódos gyógysze,rek. És adunk j-ódot a I'ÖJlltgenkontT.aszt-·vfz-&gálatokhoz, mert azokhoz nélkfillö:zfuietetlen: Jód né.tf..."ill nem le-

hetne a veseutalmt
V1zs!l'álni

és az epeutakat

rönngen!Ilel meg„

·- ;Ez a példa is mutatja, hogy a gyógyszernnya·
gok felhasználláisát 1rányió ilténys2Jerga,zdáükodásnak az
a célja, hogy a gyógy~ze.rt az emberi egászsiég vissza-·
adását'a legf-0-n~o.sabb helyen alkalmazt1~, aZ! ér.béikes és

--

nehezen

ibe'szerezhető

:,gyiógyszerany.agokból

:n:em ke-

vésbbé, vagy egyáltaltán ne..'"ll szüh.<:Jéges. de h'asznothaj.

tóbb gyógyszereket készítsenek.
A gyógyszier:a.nyagd.k impo~ja erősen fe,j1Ddő:ben
van !bár megnehezíti az ÍIDJ!IYort01t az a köitilmény,
ho~ elegendő deviza méig nem áH, rendelkezésre„ D.e
így 1s számottevő már az impoxt, h:ozy,ásegit ahhoz.
hogy ia legfonto:s:a;bb gyógyszetranyagok a késZletek ff!lhasználása é.s a beM101di gyártás általlános rroogiurdluliása
J©zött! ~t átsegföse
·- Mirn.d'ffilt egybevetve: ra."11JéJ.iük, hogy a magyar
gyó-gy.szerhielyezet a krízisen t,ut van:, A. gyárak erásen

kés~illn.-ek.

Minden igyekeWf;ük a gyógyszeranyagok
beszer·Zésér€ irálnyul Uj kalkulációikat is elkés~itették:
tnárr. Most kezdik 1bemutatni az uj árvetés-eket
·-~ Gy6gys-zei ~hát van és tesz a le~szrükségesebb
mennyiségben„ A ikényszergarzdállkOOásnák addig, am·ig
megszüntetiése b!&követkwhetik, a:z a feladaita. hogy a
igyá:r'alk a gyógyitás szükségleteinek megfelelően használják f<il a gyógyszeramyaigoloat
gyártásánál
Luxuscsomagol:áisu ikülönillS:gBi;Slég€k
még lllem ~artumk, a lunlJSISzetek gyártását még tle:a
segit!hetjük

elő.

(kz „Arfelügyelet" 1947. máre 14-i s2lámából')

Magyar Népjóléti Minisztérium

181900/;19417 VI

A Népjóléti Miniszter 181960/1947. N. M. VI. sz. körrendelete egyes törzs•
könyveeett gyógyszerkészítmények alapárának ujbóli, illetőleg az ujonnan
törzskönyvezett gyógyszetkészitmények alapárának megállapitása tárgyában
kiadott 180.355/1945. N. M. VI. és a 203.200/1946. N. M. VI. sz. kerrendelete
kiegészitése és módosítása tárgyában.
A ilrozegés1~ügy -ésfu1ő! szóló 1&76 : xw„
te 186.. és 167. ,§cJilba", illető~g a 10 lliQ/!1945. M E
sz t'endelet 1 §4bam foglalt felihatalimaz!ás aJnpJián t,u..
dornás, mil!IBZJ(;>iliás és az óxdekelte!okcl vOlló ki:izlés vé..
gett a követurezőkie:t rendelem.
1 §.
A jelen lkörrendclet IlJlell&!etében fe]Js101101t törzs.
könyvezett gyógyszie:rkészfuttmJények

alapár:ai~

le!ltéites rendelkezések !talályiulrot vesztik

3. §.
A jelein rk:Ör!'ende1et 1947. má:roi'UIS 110,..,éin nié,p ha.
tályba .
Bud'apest, 1947. évi ~áreius hó 6.„án

A m!mszter roode!euóből:
dr·. Mészáros Ferenc s,. k.
min. O:S·ZtJáfüytai)j1.cSO-S!1
föoszt;ááyvezelő l1elYetites.

az. e roeI-

!Bkletben ~eltiill>tetett alapámk szmint kell számi1t~t
2. §
A jelen !oorr<emdel!e;b hatálybalépésével a• ezzel cl-

Melléklet a 181960/1947. N. M„ VI.. sz. könendelethez.
Törzskö:nyivj
Kész!li)nény -gn.ev~
Csomagolás . ~

52106
52106

CERTA
Sp'ü. Aether 1nJ
Sttychnin lllÖJtl!'. lm;j. 0,3%:

„

52109

2 321

13.290
l.'l 2716

..

2 649
2.650
2 656

0,.4l%

DIACHEMIA
Expect,in aol.
EGGER
Authyril tlbJ, 0.2 g
•
o. 115 g

"

"

12524

•
rn 277
U\2T,8
18285

OCTAN
Oviarium drag. tbl
PALIK
Penri_cilllin „Lillyu
Palsept. "tb!,,

"

i'
r

3x2kom

283
230
230

mx

l kcm
10 x 1 J<K!m
10 g
TIC

j'.

20x020g
40x005g
80 x 0.05 g

HORMON
Bals:a1nan: sU[>p.
,,
ung.
KOLLOCHEMIA
PyoJ keniíes

Alapár

12 x 2J[j
25 g

g

10 g
80 g
50 g

·':

„

4,_

2 67
4.-

43.01
3. 47
6.49
980

40 x 016 g
100 x 016 g

220
3 05

100. OOO E
200000 E
20 x O\! g
100x04g
ó00x04g

422
887
220

726-

.·.~ GYóGYSZERJ!:SZ

!S5

:;:;...~--~=---------·---"-·-------------------..:...

Törzskönyvi
szám

Készitn1ény !Illregnev>e;ziésa

C'f;aw:agolás

TörZ<llronl'\"i

Alapár

sro.m

HELYESBIT:tSEiK

PARACELSUS
2646

Paravaliin, dr.ag.ée

S;JxO.Gg

ad 180 355/1947 N M. VI sz, körrendelet

1.30

CHINOIN

RICO
H!286

Cocain nov„ hydiro0010<1· inj 4%:

„

Jli-i) x 2 kcm

3.3-6

100 x 2 kcm

1.3 56

731
Sepa:ten thL
ad 203,220/1946, N. M. VI körrendelet

AmbIBid solub. tb1
Kaln1cpyrin rtibl.

10 x 04 g
2· x 0.5 g
~Qx-05g

„

2űx05g

1506

Thyre-0ida tbl

50x01g
100
01 g

x

10 x 003 g
10 x 0.{)5 g

„

20xOOog
3·xlkcm
Líxlkc1n

2.642

"
D 2 -vtbamin"inj

2 546

Oh. ]111/194'5

„,•

iü x
0015 !l'

7.5 mg
sol 4 mg

A+D• sol.
Oh 1647/1946

B1-vitamin

lmd

Oh,

13256 "
1~ 274
13 275

„
„

15xlkcm

50000 E
50000 E

1 x 1 kcm
3xlkcm
10 x 22
100000 E
100.000 E

Oalc. chlor lnj. 111%
Pe.nrion!lin ,,Squthbb"
Penicillin „It:n:pe.iiaJl"

SZlLÁGYl
Na:to. chlm. jYlzyfil<>l
THALLSEITZ

12 942
ll.J588

Gyne1gen dragéie

2008
131!62
10.867

WJ\NDER
Wmtderv!t B2 tlbl,
11au.ictllin e s s
Dllumin illl

3'.86

3.46
226

g

L <§
A l<loz:fozgalmu (sze-'llié!yjogu, reá!jogu, fiók-)
gy{jgJ"S:•>rtár engedélyese, illetőleg tu!8Jjdonosa (feleliis
vezetője')
ik:öteles a pelföi1idi iforgalomva engedélyezett
ol1an gyógyszert, ame.Lyne°k ldés:zletbenOO~ásáira öt jOi,gEZ'abály nem kötelezi, az -OIVIOS rendelvény!éiie, ha pedig
enélkiH is kiszolgálrtatható, a fél kiv:áns:á:gá:ra 1besz1ere~-·
ni & !klszol:gá!ttatni. Ilyen esetlbetrt a fél a gyógyszer
'ártin: félüI köteles a külön 1beis1Z.erzésisel felme1üiő indokolt & ]g<aiZolt k~szikiladásokat is visellni, A gyógys~e'
rész a készkiadások előrelátható összegének elólegezé.
Bét is k!vámhatja

366
604

130
241

141,
3.44
1008
3;62

B30
4.12

6414
5.38
1CMi6
180
ID..52
10.52

5. 40

x 1(),15

A miniszll.!rium az 1946:Vl. te, L §Jában foglalt <Is
az 1'J4!7:VIU te 1 §-áWlil ~ho~bbitott felhatalmazás alapján a köV1e'tke7..őlloot irendeli:

165
229

lóxOOOlg

12

2. §

(1) A l<löztorgalmu gy6gyszertá1· engedélyes">

latorvos által rend~ 1gy,ó:gy~ 1zerl _m.fud menn:yiség, mi1J1d
rnkiósiég tekintetében ponJto:san _J,Rz orvosi (állatorvo~)
rend'elv'élniy sZ'eTlnt köfules eHriésziteni.. Az: orvas (1álilatot·vos) által .a vényen 1eliéíi:rrt gyógyiszeralik!at!lés!Zek kiöZtil bárnwlyiket kih<1gynl V$gy tOO=l hel;>"tteSJiteni.
~ · nvagy azok mettm~s1égéf1 csőkkerutemi vagy emelni, ugyez1rntán a 1-endelt gy6gysize1 !he!yett annak megfelelő
más gyi)gyszert kismlgrutatni - arrnlOO!JWiben e""'1ae az
alább! (2) bekezdél;lben foglalt vll\g}' mós törvényes rendell«lzés lehetőséget nem ad - nem szl.Jbad A gy'&gy.
Szerész az orvos (áJ<llatorvos) által kilillitott vrérnyen
·~e
vá!lt.oztat::ásolmt nem eszlközölhet.

750
l0,iíl9

0.22
1.08
L5S

TARSA
,.,

gyógyárunagykereskedé~

1

BIHlllPISI,

v•• Wekerle Siwiar-11. 11. Tel.: 125·974

Gumitfiruk -- Kötszerek
Betegápolási cikkek

Gyógynövény osztály
Donna gumi áruk

illető

leg tul,ajdO!Ilosa (felel.ás vre!ZietÖje) az -0.rv~os vagy az áJ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

rvAJNA ÉS

3 x2kem

2.87
2'3i.•

Á magyar köztársaság kormányának 3220/1947, M. E. sz. rendeleta
gyógyszerészet, a gyó1yszerkészités és ~orgalombahozalal egyes kérdé·
\
seinek i;za bályozása tareyáhan

2.34

21-

10 x 0.5 g
20 x 0!5 g

6 i<cm

0.22
lt08
1.'58

50 x 10 kcm

20 x 8 01'\g'
200.ono E

•
„

,.

ik.'Ci'.11

\5 x 1 kcm
5 x 1 kcm
2-0x0fi5g
3 x 1 kcm

150 mg
10 mg

tibffi, 0.05 g
Sexulln lnj 10.000 E

" /1~~6.
1647

1

5 x 1 ikcn1
lxlkcm
5 kcn1
5 lkcm

Vitap1ex A oiaj
Pantat! 3 dragée

278

2 40

SERVITA
C-vitamin tb! o.m g
C-\ifam'm tb! 0 05 iz,

~.00

CHINOIN
1997

RICHTER
12.44!5
11212

KészHtrnény m2gneve.z&'e

l

~~

vaig;y rmá.s '8:Ü!:gás esetben „cito".
, statim'' vagy ,,pér-icuium iTI mo!l"a" ,j:elZ!é.ssel rendelt
gy6gyszet helyett, ha az: a gyó:gyS!Zlertlár kéSzlété!ben
nincs meg, a :rendelt gyógyszernek mle'gtfeleló má~
gy~s7.erké8"!tmém.y: is k!szo!lgálitathat6.
fly:en esi>!ben
(12:) l!:letvieszély

··•.•.~ ~1onban adk<>zfo"g(~u. gyó~jertár ,"_~:"tlély'."'e, ilk.'.~
_;/ w eg twlaj onosa: .t-elelos vezieo· e) kö~ errö! a :ot\ _tülm~nyró'l az orvost mé'g a gyó:gyszer !ki'.szolgáJlt:atás11

1

elé\lit szóbeJ!Ieg, h!a pedig erre nincs l<Jhetőség, a félnek
gyógyszifrrel együtt átadott le~ értesite!lli, .,_ ki·
~~ ~l(giáltatott gyógyszer megjelöllését pedig az orvos áL
<j tal kiállli'tott -vm~ ráiviezetm.1i. Ha a gyógyszer ár át
' 'S tal:a:IDely b1Zttio·stt5 in-Dé'zet kö'teles ''mei;tériteni. a ténrylle::;~ Res.en tkiszűlgáltatott gyógyszer kiadás.át: a vényen 1aiZ
. '!' illel!ékes ·bi.®sit6 i„tézeti orvossal utó!k>g tgawltatn1
·•Yf kel[ Ennek elmula82!tása esetében a biztosit6 Intézet; "
[lyógyszer árát nem köteles OJ!!Ogltiérttenl..

<.; a

&

§.

(1) h 19317:XXL, e. 92 és lJiS!, §oál!;ain, ill'ltrleg az
Q928:LX te,. 101„ §-áhan felsorolt bfatositó Intézetek!
az orvosaik á\~al U<iállitotti vié!eyakM <!!Msz!lti>tt il!ető·
i:eg kiszolgáltatott gyógyszereket bálrm.ikot elJ~ ízfhe_
tik; a gyógyszer ktez'G'~gá.lttlaitiáSátruak megtagadása esetében· a btzlt'ositó intiéziet megkeresélsé:re a tis:z1tif-ŐlQIVos,
ii1Iető1eg a. tisz-tior:vos; a gyiógysz.erflár árukJéistZ110bét a
biztosító Intézet meglblzo!Jtiltának IOOzbenjö'ttével ellenőJ:'zL

(2) Az (1) b€110oz<Ms alapján "1Jáir6 bl•tosiló intézeti tisztviselő biinlt>i1i5jogi vé®lem szffillpOOllfj•ából ihiatósági !közeg„
4,

§·

(1) Amenuwiben a oselie~y: sulyosahl> büntető
rendelke'1é8 alJ~ nem e.oik, 1'ilhiág<áSt követ el és k<ét hónapig terjedhe!I'> elzii\tá>Jsa[ bilnlifut.endó!
1. az -a gyógyszrész, alkA a ké."'-'letbm m'.egliévő
gyógyszeiit orvosi (állatorvosi) rendelvényre nem sZ!oL
gáltatja ki (260610/1934 R M s~. re:n~eM 1. §-a),
ugyszintén, aki' a jelen rendclet 1 §-ábwn fogla1it rende~k<mésnelc nem tjesz eleget;
2 ~az 3, gy,ógy'-sz~z. aDd az orvos, illetőleg az, áL
l1atorvos "1l!al :rendelt gyógysZl<lrt - haosak """' jog_
szalbá[y kif„jezetten nem jogos!tj.a ·- a rendeléSl&! eltléróen szolgá11latJa ki (2 §);
!„ .az a gyógyszier\&z akt ai: OT:WS (:álilat.orvos) által rendelt :gyógys·z1ex helyett ---. hacsialk 1arra jogsnabály
klfejezette!Il fel nem jogositja; ·-· m'ás gy6gysz.e'rk€1szi.t ~
inényt szolgál~at ki (2 1§ ) ;

4„ az a gyógyszetiész a!kí biztoolt6 1nté!zet'l oxvüS
áltail kiállitott véli)rekJ~ '~lké&z:Ített gy<Sgyr;;~ereiknek a :15
naetékes· b1:z<tosit6 ft:iézet :r•és?Jéroi való megvizsgálását
szándiékos an megal-iadáJyoz:z.a ·( 3. §.) ;
5„ az-, ialld a 2-00/1.93--8. B. M·„ smtnu kö1r.e111<leJ1e~hez
mellékelt szal>ályrend<!let
(Rlendioletek TáTa 1208 oL
dal)„ rolamint a 280J513t1935.. B M számu rendelet
Rendeletek Tára 83 oldal) és a 24-0. 300 /1938. B M
száinu rendelet (Rendeletek Tára -1100 ~Idal) hatalya
alá eső g:yógysrert, illetl'>leg gyógysmi1készitményt, valamint a 49.000/;9\'!9. F . M. s'Zlármu rendelet:ben (Rendeleteik Tára 1493 oldal) in>eghatiárm;ott, ""' ,;~ator
1

voslásban h.iasz:ná:latos gyógyisz.e11különlegess.éget
tápport és fluidumot ipanw.erüien' készit: vagy fo1za,1omba
hoz amm.ak ellenére, hogy az töizskÖniyvezive nincs va:gy

annak forgaiombahozaJbalát

arz: iltetiékes hatóság vagy

szrerv nooi vette tudomáisul, 1lletiöleg n'e.m engedélyr>zte;
6 . az, aild iPa;rszerli<lll 1<!€sz!t vat!)'' forgalombahoz

az előbbi 5„ ponrt:Jbrui emlifiett rendel'étek haW.ly3: affii
eső a1yan gyógyszimt (.gyógy.Szerkész:Itményt)„ amely..
nelr vegyi összetétele nem felel ·meg a forgalombahout··
tar tudomási.ilvéWl\e alkalmiáV.all ad10tt! müszáld- Iéi1'á.sniak~

7 ai aki az 6. pontban ddmtt rendeletek alapján
a forgalomból khon! !Q'1ógyszerl (gyógyszerkészltményt) iparszerilerr készit va;;y elITeruszolgálúatás f.ejében mfu>n.ik átad (elad);
8. az, a!k! az 5 ponJtlban eml!tet4 rendeletekben fog_
lait r.endelkezések ellenére a gyógyszer (gyógyszm1l<észi!rnfoy) tartál\iám, illetől8g ann'11k bWI'kolat!áln (dollozán stb.) a tö:rzskönyvi számot~ valliam1Ilt ·Ri'Z 5„ pont-_
ban' emlltett rendeleteJ<iben megih,atáiowf~ egy&> Qda_
tokat niem tünteti fel, avagy a gyógylszer· {gyógY"szer1.:'éiszit~ény) éllenőtzésére vonatkozó -r.em.delkezések ~r
vényesülését, egyéJb módon meghlusitja-~
9. wk! a 230 513/1'935. B 'M 8'1Jwmu rendelet hal,á„
lya alá t:artp-zó gyógysze1~itményt az. em1dtett ren-·
delet 5·--8 §-aiban meghaitfu'ozott el1enó.rzéisi jegy itl~
küI va1gy 111em a hivatkozott rendeletben megáilil-pitotit
rcndelke7--ések szer int alklalmaiootJt elleniórzés1 jeggyel
hoz forgalo::r~ba.
(2) Ha az elő!Jbl bel<lez<lésbllll emllll<>ttj kihá!g'ást a
gyógyszertár alkamazottja, illetólieg: a mii#zand vezet&
kövei~ el €s az en)!'e<lfilyest (tu1ajdoms<e) felÜgyeletl
vagy elNmŐJ:ziési J;:öfelezettsrSgé!ne'k teljesitéSében sz!áini.
d<Jkos vagy gonda111"111 mullaszOOs t;e:ribte11, kNIBigás miatt
az engedél3nest (tulajdonost) is bünt.etim 'kell.
(3) Az (1) bekezdés ~. pontJaioM emlitett kihágás esetében a fo:rg:alomlbiahozott vagy fo~lomOO
hoz..ás céljából a ~"akbáron ta11tbtti gyógyszer· (gyúgy_
szer1'észitmktny elkobziáSát fu el kell remde!n!.
( 4) A pémbüntet&: teltiillt""'-betn oz 1928 :X föTvfoycikk €Js a 8.960/l'il~6 M E ooácliu rende'let ren·
deJkezé1s;eft kell al!lllatmaznt..
(5) A kihágás mlatt az eljoarffi o. k0zlgiazgl!Jt'á91
~atóswgnak mímJt rendőri bootet&iróságook hatáskör'ébe tartozik Az 19Z9:XXX 1~. '59 §-• (1) bekezdéJ.se
3. pontjának iallkalm=ása SZ\,llllpont:f<í;ból szakmtn~oo!'
nek a nepjooétl mllntls?Jternek Wll tekinteni.
5. §,,
(1) V<!fiégét kl5vet al ~ ~t ~g fer]edhef.t! f<>ghizzal bl!ntefundo:
t slkl az O!VOS vagy az liMato1'V<>S által. rendelt
gyógyszert a jelen rendelet 2 §-ába1' foglalt rendelke7klelr el!ie!nere a rend~stól e~t~ - jogtO.!an va-·
gyoni !iasz-on elé1·ése céljálb6! - 1Ugy soo1g<áltatj" k!,
hogy abbóLvulamely gyógylmtásu alkotórés'Zf eg'ésreri

vagy olyan menJ11yiségiben· V'Oll' el 1 hogy e·ziá!tall ~ gyótJ.:,_
gzier ha~a c.Sölkken;
2. alti a 200J\1933 B. M szá.onu körrendeMilt~
mell~ellt szahályrendelet ··vagy a 230513/19~5. él!
245 300/1938. R. M sW.mu ,endelB'tek ilÍi.tálya alá tartozó gyógyszert (gyógysmrkészítményt), v<ilami"l! a
49 OOO /1939. F M„ szóimu rendeletben mieglm<arozo~
az áJliatorvosJáshm haszmiálatlO!S gyógyszerklilönlegessé.
get, tápport es fluidumtOt ipa:rmeTÜelli késztt vagy jo_g~
tallian vagyoni h:asron -elérése céljából íorgalombahoz '
anniak éllenére, hogy az törziskönyvez.ve ninicS va.gy anniak :forgalombtthozatJalát 5.z
arra illetéke.s hatóslág
~rv) ne.."11 vett.e tudiom áJsUI, ulleJUÓieg nem engedlélyiezte
ée! a gyógysze1készitmény a rajta mleigjeiölt gyóglriá,. ,
1

emt.I cél eleréisérn ablmatblll;
8. aki az előbb! 2 · poOilbrun eml!t~t rendeletek alap_
forgalomlbaha:mrta[r:a engiedélyezett gyógysrorll
(gyógys..,rkészitméillyt) a forgalombllihozatal tudomá..
sulvétele alJkalmávaJi adott rnüszaki lettástóI ielt&ö ve· ·
ján

gyi &rlszetét:elben késziti ipars:zeirüen Va!gy' hoz:z:aJ jog.
talan vagyont haszoo eliéréise cé!ijáb6I foTg:alomba és a

gy6gyBzet (gy&gywer~llltmény) haf~ n megiál!lapi~
tolt vegy! ö„zetétiel m~zvá.ltozt&tá;;a kllveikezé!ben
csökken;
4 aki C'OID~olt, vagy a gyógyáSz'at! dél eJérésGre
allknlmai{lttn~ szennyezett gyógyszert
('gyógyiszerikészit;
m&iyt) !parszerüen készlt, ""~gy Jogtal'l!l1 virgyonf h&.
szon eiérésB c'éiljáJb6I rorg11lbmbaiho2:j
5 takl megfelelő jo'goMt.vány nélikiil1 olyan anyiago.'I!
vagy kiéo1'itményt, amely a: megjelölt gyógyás:iati cél
elérOOére a1ka111nRtlan, jogta!lit1n v:agyot!lÍ haszon eléresa
céljából gyógyiSJOOl'ként e11en_,sz.04!1á.L1iat,ásé1t forgalomba~
hoz
(2) Az (1) bekezdés l ponrtja esetében az elitéltat
a gyógysireréi.szi fogilalkoz·ás gy'akol"Jásától haJtiát101..ott idóre vagy v\'>gleg cl lehet tiltrurui 'A?J 1908:XXXVil' te,
3~. ~Jám1ak rn:ndeLke:OOoo erre az esetre 1s n1egfe1eWem:
6. §
Amrnnyiben a """Wlcrnooy 1'Uly<>Elnbb b!1nte1~ .,,,._
llelli'ezéo &lii. nem esik, l'élségeil IJroViet e! é.• egy <Mg
tetjed!wttí fogházzal bllnt<l!i>ndó:
f. "" a gy6gys~sai, akt az 192t:XXI. t<: 91! &<
98.. §-áll>an, i!lctőlleg "" 192g:XL. la 101 §..lábm fel""1'011 !>fofiogjtó l!nrtJfor,et vagy betegoog€lyezés""1 föglalkoz-6 mái!l!I Ínfézet via:gy 1n:béJZ1!Il.én:y mribJél'1e R1S intézet
{intl&m1.ény) rende-lvényei.nJ rendelf gyógyszer vagy a1h9:_
1'J"l kll!wlgáltatihat<l más gyógyi;-zer helyett más arut
-lgá.111at ki;
.
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STERIL KÖTSZEREK, GUMIAR.UK

1

7,

Az 5- §

Budapest, V, Visegrádi-u. 36
Telefon: 401--733
201-733

s

(1) bekero&éneilr

8. pontjában emlímtV
ugy$11!ntén a 4 . § . (1) ookla..déaé..
·nek 5 és 9 pontjaiba:ru eníl!oott !ci!lágfu!nak ·-- ugyllllazzal a gyógysrerrel (gyógyszerkész!t.m€nny•l)
kap·
cso1atban - iS!nét:elt elkövetke esetében a népjOiiéti
1
mjniszte:r
.a g-yiógysoome-k
(rgyógysre&éis~itn1én~)
fo?galombah<>zatnrnáie mtározott idő"' va;gy .igleg meg.
tilthatja
véts~gnek elkövetéise,

8. §·
(lj A jelen rrodelet k!htirdet:éeémk napján 1ép hatiilyba
(2) A J'eJen renaeter lkihlrde~ a !OIJ/,100!3
B M .W.nm !rorrende!efbez mellékelt ombályrendafut„
nek val.-mint a 23'05l3/llil35' & !45.S00/1938 B M
s'l!á:Uu rendeleteknek, ngyszílllltén " 4~ 000/1009, F. M
"'1lámu rendeletnek a jelen rendel~tte! ellentét.& rend~!·
kezésel hal'á!Cl'Ukat -•tllé
Budapest, 194'7 évi miá!'c!UlJ hl5 !U!n;

„

Nag7 Ferenc 11. li:.
m0ín!S1>!<!reln&:..

E rendeleJi meglelenl!ae ~!énk blr.onyl!l!lla; onnak,
hogy menn~re vigyázni kell, hogy .., .,iégrehaj;tludó legyen.

;:.;;;;;..„....,,_,..........„ ........................... ---

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

j

Ismét a leggyorsabban és
a legpontosabban és csak
gyógyszertárak részére

Dr. Ke1éz és Társa
Ezuttal szembe ker'iil a demokratikus közigazgat.:-ls
az lérdekeltekkeL ldk ezen keresztül birál1ják a zsenge
demokráciánkat.
BünteM szankciókat és fóleg oly su'fyosakat, an1etyeket é toodelet tartalmaz esak otJt leltet ~lkalmazui,
ahol az llllamh~latom a feÍtételeket m~remtefit.e.
Jelen rendeletnél -· szakszervezet.link jóelöl'e tilt.a
kozotlt a megjelenése ellen .__, tekintát'tel e, hözh1don1ásu nagy gyógysze1hiányra, nincs meg a qehet'őség, hogy
a rendelet keresztiülvlhet.6 T.esz„ Nem ~s ezólva arr·ól,
ho~y az :ellenőrzés
ily t6ln1éreit~:rese. arne1y a raktárkutatásig vezet és hatósági gyógysze-·
r é-fl z jel e n I {;te n~lkül folyik, semrnieset_
r'e s01n megnyugtató szán1unkra.. Nem >vették fig~reletn·
be a71t: sem. 1 hogy a soha nem látnf.t pusztitás és ki„
foszMs ll•t.ínJ két esztend6 még nem teremtett békeáL
lapolhkat>
A magya't gyógyszerészet eur6pai hi.rneve. bennfill„
ket lldifclez. Azt még a iJegnagyobb rosszaka:tatu blráló
sem vonja kétségbe, hogy a gyógyszerészszakma erején
felül megfelelt az ujjáépltés groodiózns \munkájának
es a betegek .gy6gyftásán felm, az egéSzségvéd~lmen
tul. hatalmas. h:Jdoluiinyos 1nuitkásság indult meg a
gyógy!'!:zerésztudomány fejl~ztésére.

11: most kladotii rendelettel csak !felesleges zaklatás,

1rt'ii:Iyad~ .

MEDICINA

z. a-z a biztüMtó intézeti' otvos, aki a bizto:sitó inté_
z;et terh~re arra nem jogosult szem,éJly részérr.e gyógy.
siert, kötlöZ'Öszert vagy gyógyászati célokr·a ~zánt m.fts
eez'll:öWilret rendel;
3, az a blztcsitó intél~eti OO"VOS, akt ~a bi2'ltioeltó ki:..
tézet terhére rendelt gyógysze"It ,jogosu18it:iard a saját
céljaira hasznóilja fel vagy Ilyen vényt el!enszo'gáltatoo
ellenében gyógyszetész részér'e áli1ÍJI: ki

11-a~k~k,,JI.
~F-f,

TELEFON : 127-491

m.ehh4fÍ~~
k~!

egy csom6 adminisztráció és fegfől{ép'en a lassan hely-·

reá!ló bizalom rendill mer., amely 1'eszélyeztetl a közlinség és a gy6gyszer1iáralt k~ziittl elengedhetetlen bi·
zalnd légkiir<t. Ez nem lehe.t célja 6em a jő szándékkal
létrejött rendeletek me~remtóinek de nem szolgálja
a dolgozók érdekelt sem
Véleményllnk szerin!, a ldadoff~ rendelet 1oghat:ályát
arra a.z idóre kell felfüggeszteni ·- 6--8 hónap - rnire
zavattalan gy6gyszerkiszolgáltatás az en1lltetfl
okok mla,tt megvalósul, vagy kivenni beil'ile a z 1 mp e r a t i v r· e n de 1 k ezé s eke f. PI, a:mi„
kor egy gyógyszertár egy haVl tLárolt készlete't egy bel!eg res>Jére kell RZ OIVOS rendeletére \kiadni, függetlle.
nftl attóL hogy a báteg ezt a menny1séget felhasználja-e! - Jvagy egy másik · fon!be gyak<>rlatJ példa a
rendeletMI egy és azonos hatásu, de más nevil gyógy.
szert helyettesffunl nem lehel.

a

Ha a gyógysz011llár a fenti rendelet betart:!•ára Iesa
ldltelezve nem a (gyógyszertár egyéni érdek<i. de a közfinség védelmie sincs l!Jtztositva. Nem Is ~zólva arról',
hogy a meglév6 <s érvényben lé.v6 tlogs.zabályok a most
kiadott r<>ndelet nagy rés7kt magukban !foglalják
Ilyen nagyhor:derejll rendeletek klbocsáfásáf, egy llz
érdekeltekkel való egylltfies megbeszélés kell hogy
megelőzze; ""' lenne 11 különbség a mult és lelen között

!lURKUS DE't,Sö
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Veszprém megyei város

kö~órháza.

VERSENYTÁRGYALASI HIRDETMJrnY.

Veszprém megyei város közkórháza részére 1947.
évi december hó 31-ig szükséges gyógyszerek szállitá...
sár a versenYtárgyalást lúrde~k
Az ajánlafut' ajánlati ürlap felhasználásával kell
rnegtenni A_z ajánlátot a birdt:ttményben és mellékletei,...
ben 'foglaltaknak lmegfelelöell ugy kell kitölteni, hogy
az ajánlat és mellékle~ minden szerződéses adatot és
feltételt taI talmazzanak.
Az ajánl_latokat sérteitten borítékban elhelyezve pe.,
csétt"el elzárva a n1egr·endelö hi'vatalnál (VeszPr·ém
Kórház) folyó évi április hó ,10.,.én déli• 12 ó1áig l<ell
benyujtani.
Az ajánla.ti ürlap, ver"Seny.t:ár gyalási és Szállitási
feltételek a kórház: gondnoki ít·odájában szérezhetől' 'be.
Veszprém, 1947 m:áicfus hó 10.
DR. STEINER ANDOR
mb. i.gazgató~föorvos„

Dr.. BAKACS TIBOR W. TlSZTIFőO'R1VQif!;:
BUDAPEST SZÉKESFőVAROS KOZEGPJsz:
SÉGUGYE„ (Budapest Szfőv Házinyomd,a
1947.)

'

A tisztiorvosi munkakör, a szerteágazó éiJ
egészségügyi vonat/woosaiban korwtqkat alig,
ismerő voltánál fogva, adottságaiban a ·hatósi
gi orvosi szolgálat lelke. !A Vuí.boru és ·a 'baxbár
rombolás folytán szétesett egészségügyi-közigazgatási gépezet IJieroikus munkaered1nényeL
nek, a rtemokrácia szolgálabáJba állitásanak tár~
gyi/,agos összefogl,alója ez a tartalmában és kiállitá.sában világviszonylatban is mindien elismerésre szá;mot ~artó mü.
··
Népmozgalom, fJárványelháritás, Anya.- é;

csecsernővédelem,

Tüdőbeteg-gondozás,

Nemi.

betegségek, ldegbeteggondazils, Hatósági orvo~
si szolgálat, Szfőv. köre{fészségügyi, - !Fertőt.
lenítő, Vegyészeti és Élelmi.szer vizsgáló, ln.
tézetek müködése, Poliklinikák és a Szfőv. ü ze.
mi Egészségv1:zsgáló Intézet tevékenysége a ciA népjóléti miniszter 180.535/1947.
mük a főbb fe.iezebeknek. Eza..batos, ki:értékeWJ
N M. számu rendelete az lnsulin
megáJ.1,apitások, a további tennivalók pontos
rendelésének és kiszolgáltatásának irányvonala, h f'!ZemZéltető grafikonok 1nagya.rázata, mind megannyi dokumentum arra, hogy
ujahb szabályozása tárgyáJ>an
a főváros egészségügyi szol!J1ála.tá1Ulk gerince,
A közeg:észségügy vemdezéséröi szóló 1876. a tisztifőorvosi ''ivatal 'flcözponti i1'ányit<isa mellett, a város tisztiorvosi kara és e.gészségügyi
ev1 XIV k. 137. és 167. §-ában föglall~ fe/ih.a.•ze1-vei, .ió munkát vé.oeztek és .ió uton 'haladbaimazás alapján a köK'elbk:ezőket remdeJ em:
nak
'
1. !§,
Gyógys;Jerészi l<szenvpontból mindenképen
( 1) Az; insulin nmdel·é&e és kds210~gáltatása érlleklődéssel olvassuk a tisztifőorvosi jelentést,
tekintetében - az allálbbi (2) bekeztléslben emmelynek tudományos értékét emeli, hogy BwJ;a;.
litett kiv<ltellel ~ a 260.510/1934. B. 111: számu pest törUinelmének, egészségügyi adatszolgáltarendelet (.RendeTI!etek Tára 1344. oldlal) 6. és
tásának 'mult.jába is visszanyúl, és ezen össze7. §-ában foglalt rendeJllkezésekiet llrnJl megfe- · hasonlító adatok tükrében vonja le u konklu1
ielő·en a1kalmazni..
zióit . '.A csecsemőhal.andóság, güntőkór, ~Jérhas
(2) Az insulin re111del!é,sére von3Jbkozóan:
és egyéb fárványok tszempontjáb6l sulyosan
a) a közkórhá:ziak állhaa a kórháJzalcban ápo1t suitott proletár-kerületek helyzetének helyes
betegek rémére történő rendelés esetében az a1Ullizisébó7 a segítés ittjai könnyen megáll.apitL300/•1932. N . M . M . •efü, s'.Z!ámu rendelliett 1. hatók.
s•zámu mellé!kletét képező gyógyszerrendelést
'.A nemibeteggondozó inMzetek forgalmának
utasltás (Rencfuleltek Tára 552 old8Jll ;
havonkénti alakuWsából lcitünik, hogy a vérbaj .
b) az 1927 :XXI tc. 92. é,s. 93. 11-ában em'li. és gonorrhoea közötti arányszámeltolódrfat nem
tett biztosit.ó intézetek teirhéoo történő rende- annyira a szifilisz megb!eteged,ések ielőtörésében,
lés eset~ben az illeté:kíes biztos]tó intézet áfl:tlal mint a gonorrhoea betegséaek visszaszoritásába.n
mBgáH!apibott gyógyszerrenrllelési utmutató;
kell keresnünk. mert a sulfamid 1készitmé:nyek
e) a közgyógyszerelITá~áls terhére történő felentékeny ~rtékben csökkentették la gonorrl'e)ldelé:s esetében a 256.550/1938. R M . szamiU hoeá.ban s.zenvedők szám.át. Biztató az a megáll.api
rendelet (Rende]etek Tára 3 . 062. oldal) ren- tás is, hogy az intézetekben kezelte/e magas szádelkezései az irányadók.
ma nem J°elentík szüMégszerü:en a .hel11zet sulyosbodását,
inkább a háboru folytán féli.q
2. § .
vagy
alig
kikezelt
ré.oi esetek uibÓli lcurázásM.
(1) A jelen IendeJet kihirdetésének napján
fertőtlenítésses kapcsolatban fel kell hiv•
A
lép hatályba.
nun'le a kartársak figyelmét a porfertőtlenitő
(2) A jelen r<:md~llet hatállybalép:ésév.el a~
eszközök és anya,qok nyu.itotta hallatlan perinsnlin rendelfaét és kiszoigál~atását kO'rJá~ozó
spektívára.
~eszá,mol \a jelentés arról is,. hof!Y
140/1942. B. M. számu rendelet (Rendeletek
a
szegény-bete,gvények
qyorsabb beváltása ér•
Tár a 906.. oMtal) hatályát veszti .. t
dekében r endldvül komplikált adminisztráwt a
Budape>it, 1947. évi március hó 19-én
lehető legnagyobb mérté.kben wegyszerüsitették,
Dr Molnár Erik s. k. de szükségesnék rátszik, e,qy uj „Forrnu"la..e Nornépjóléti minfazteir.
males" kiadása, tekintettel a legutols6 Tdad- .
1

· vánY sulyosan el.avult volM!ra (Sza,lcinfézetek
figyelmébe!)
.
i
·
E nagyvonalu célkitüzések között, sad1ws,
. nélkülözzük a közegészségügy legrégibb állomásának: a \gyógyszertáraknak, intenzivebb be.
kapcsolását. . .
J
A kiadvány nemes ir'1nyelvei közül, mint
távolabbi i;élkitüzést, <csak egyet ragadunk ki
példaképen: a tüdőbet~gek s_zakma..i átk,épz§sének gondolata, lwgy ezaltal visszaa.dhas&áJc olcet
a termelő munkának igen <felernelő gondo!,at,
mert nem látszik vafószinünek, hogy. használna
pl.. egy kohómunkásnak, :ha alig-alig 'trendbeiött
tüdejével 'ismét a fizilcun'lá~ legnagyobp mf!r:
tékben igénybevevő, eredeti ·munkahelyér'e l'lin-

gálnák vissza.
A fiatal magyar köztársaság a nw.ga törekvéseivel élővalósággá kivánja tenni mini.en
állampolgára részéie az emberi életet. A 'te'r „
m.elő munkában va76 részvétel lehetőségét. A
romjaiból ujiáépülő ország hatalmW: léptekkel
jár ezen az uton. A jog élettel telik meg, lva
tudjuk, hogy fővá1 osunk eg'észségf!pYi haMsá-.
gai eJ,sőrendü k.ötelessé[[iiknek tar~Ja~,, hoqy a
dolgozók életszínvonalának •meg7avita..sa erdekében, a 111a~eriális élet !könnyebbé, s;;ebbé és
egészségesebbé tétel.ében ifolytatott harcban ott
segítenek, ahol tudnak, mert az elért ha..tfllmas
eredmények, !.továbbiakra köteleznek„
dr. Hantos .

1

Hozzászólás a gyógyszerészi reform tervezetekhez
(Fol;ytalásl

lrta; Nikolics Millvoj
A jogok higitásának, mely csak egy lép·és 11 gyógyszerészet szabadiparrá tételéhez, nem kisebb hátr·ányai
vannak
Egy ijogositivány
kiadását
már
5000
Iélel,számho-z kötni igen meggondolandó m\a, anúko1· az
1936-os droguista rendelet megnyirbálta a munkaterületünket, a gyáripar és a kiszerelő laboratót'ill(mok sza-·
had versenye folytán pláne alapos'an összezsugorodott„
Niéháuy jogvárományos vágya. ;grorsabb kielégitést
nyerne, de célunkhoz nem vezet !közelebb Az érvényesütes ily Jrecsegtető lehetősége további tömegeket vonzana
a pályánkra és rövid )néhány év -~nulva ujabb csoportok
ostromolnák meg jogositványokért a minisztert. {A tulajdonosi kar jövedehné;nek eme önként Válib.lt _csökken~.
tésével hiábavaló áldozatot hoz.. A :relldszerVál'toztatást
nern akaszthatja meg, legfeljebb elodázza. CMindenesetr·e
elébevág egy olyan r·efor m 1rnielőbbi megvalósításának,
n-i.ely a joghigitást feleslegessé ltsszi legalábbis addig
az időpontig, amíg pontosabban lesz megállapítható~
ho·gy az ország csökkent fogyasztóképessége mellett
hány gyógyszertárat bir· el. Az uj-(gyógyszertáraknak
a felállitása is -igen kétséges ivállallkozás, .\amikor· sok
meglevő, a háboru pusztításainak áldozatul esett pati-·
kát sem !képesek ujbÓl íüzerubehelyezni.
Amiko1 r·ámutattam~ hogy az eddig ism,ert r·efotm·
terve: a közegészségüg~~. a it.ulajdonos
és alkaL
tnazott gyógyszerészek lér·cJ.ekeinek egyfo.rmán igazságos
kielégitését, egy olyan rendszert kivKnok ismertetni,
mely a szociális igányeket kielegiti, a {dmu:okráciával•
nem ellenkezik és a 1nagántulajdon elveibe sem ütközik
Mint minden más reformnako ennek is előfeltétele
a korpótléki}énztár felállitása és a tulajdonosokra is ki„
terjedő nyugdijbiztositás kÖtelezet.tsége,.
A jogosítványok átruházhatósága, mely ma ütköZÖ
pontja a tulajdonosi és alkalmazotti ka1nak, m\ásodren..
dü jelentöséggel fog birni ('l) A baj nem is abból 8Zár·zott, hogy az 1876-os tör-vény szerinti személyes '~ogo
sitványok a törvény helyes, vagy helytelen jért.elmezése
{olytán átruházhatókká J\.'<Íltak, hanem ennek módjából.
Az átruházó: önkényes megválasztásától rfüggött. ho~
kinek a r-és-~ére történjék az átruházás„ Aki jobban hleg..
fizette., A pt'ofitéhes kufárok a maguk javára 'k8nJA„
tozt-atták ezt a lehetőséget, és hogy a ~özvetitöi dij mi·
nél ;magasabb legyen, a gyógyszerrtára_k é,rtékét a reális
é1téknél jóval magsabbra becsülték. Meg vagyok 'lfs:/J<

zödve pedig, hogy az a gyOgyszerész, a.kár· iulajdonos.
akár ialkalmazott, aki ezt a pálYá.t hivatásul választotta
é:S nem, mert benne jó üzletet látott, nem fog akarni a
bevezetett menetű gyógySzertár·hoz holt leltári értékért
hozzájutni. illetve n"Itagasabb ávér-t átadni, mint. a való.
ságos érh~ke„ llit kell 'keresni egy igazságos m.egol'dás.t.
de azt nen1 lehet közvetitökre bizni, hanem egy szaluna '
beli, a tár gyiragosságot -lbi~toSitó független í;zervre„ Ez
a szerv határ·ozza meg az átruházásra lrerülö gyógyszer„
tár· megváltási összegét Ez esetben közömbössé (válik
a.z átruházóra, hogy a jogosítvány birtoklásában ki fog~
ja lfölváltani. Az így megüresedő dogositvány pályázat
alá kerül és hozzáfé1hetövé válik bárki számára, aki a
szükséges feltételekkel x·endelkezik. l}gy másik szerv
i'eSz hivatva, hogy a pályázók közül kiválassza azt, a
legfeljebb három legérdem·esebbet, akiket a miniszter
nek javaslatba hoz.. A jogosltvány odaitélése fölött a
minisz.ter dönt.
A jogosítvány megüresedettnek tekintendö l\s pályá.
zat alá kerül i., ha tulajdonosa uj jogositványt. nyer,
2 ha :tulajdonosa pál)'ázat lutján egy Ir!ásik jogosítvány
ho-z jut, 3„ tulajdonosának elhalálozása ese'tén ötödik év.
után ·-· azalatt,: hátramar·adottjainak haszonélvezeti io~
guk lvall kezelő alkaln1azása m~llett, 4 ha a tulajdonos
szolgálati idejének (40 azo-lgálatl év, vagy 65- életév
korhatárral) nyugalombavonul. a nyuga1ombavonulás
után 15 év mulva - azalait.t Dvé a haszonélvezeti jog,
de szintén tartozilr kezelöt alkalmazni.
Ez a rendszer' legjobban megfel'e} az 1876-os tör'vény szellemének, iiletve betü szerint! él"iteln1ezésének.
Vizsgálva a r'endszert 1a közegészségügy szempontjából, 1negállapitható. hogy a köWtt jogositványu
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l~sz~~tja az~ a. h~lyet, alioI képességeinek IegkedvrurA1h6.'.

Szakszervezeti tagsági dijak és egyéb 3á1u1ékok:
I. tagdijooztlály havi 2()0 tor.int ösSzjövedelem-ig havi
15\l forint.
II. rtagdijosztály havi 300 :forint összjövedelemig havi
3.-- forint.
·
III. tagdljoa:ctály havi 400 forint · összjövedala'n.ig
havi 4 . ·- forint.
IV.. trugdijosztály havi 500 fo1mt összjö:vedclemig
havi 6„-. foiint...
V. tagdiijosztjáJy havi 600 forint összjö;,edelemig
havi 8.··- forint ·VI. tagdi}ooztály ruwl 800 forint összjÖV"O<le!emig
havi 12- !orint.
VII .i1agd1Joszt.ály havi 1000 fo:vint összjövedelemig
havi 20.-· to:int
VIII. tíl..g.d.ti.fos:zmáJy ha·Vi 1!200 forint összjövedelen::úg
havi 25.-- forint.
IX. tagdijosz~ály havi 1500 f01•mt llsszjovedeiemlg
havi 30„-· fo1int.
X. tagdijosztály h.avi 1500 forinton felül havi 40 ..forint.
Beiratási diJ 150 fo"1n1;.
MUDkanélkillleJk és havi 101 forinton aluli nywgdi.la··
sok járulJJélloa havi ·- 80 !il1ér.
'.Ila@ság! kÖ!ll)'V á?a (végleges) 150 fol'lnt..
Trugdij szempontjából mindonuemü ma1J.lkjámndóság
Js s.zlh.'Ilit, a családi pótlelk lúvétQlével.

gyógyszert.árakban nyer· & legjobban kielégtté~t annak
szükséglete, alnit az é>"tizedes gy~korlut Is blzonyit. \Az
alkaJmazott gyógyszerrszeket kiel<égitbetl, mert az önáJ_
lósodási lehetőséget a 'legteljesebb mértékben bfztositj~.
H_ogy n1egváltási árhoz van lkUtve, nem hátrány, mert
UJ gyógyszerhír felál!il<isához Is kell t.>H:e .. A tulajdo'
nos1a sem háfli"án)oS. mel*t hiztpsitja az !elfilépést. \'.a..
gyonának él'téli:állóságát \és végleges visszavonulás ese..
tén befcktetéscintili a teljes kivonási lebetöségét.
Ez m rendszer n1egadja mtndenlrlnek a X·áterrrl!Ctt.
sége szerinti érvénJ esüléSl leheM'sé.get: De senldt sem
köt".eh~z nagyobb feladat vállalására, mint amennyit: elbir. A jó!éil alap megfelel~ klépitéSével fogja a ~zoclá
lis problémákat megoldani·
A gyóg;iszertárak értéldik swrint 15 csoportba len<
né)lek o•ztva, 5 osztályba, ~.a fokozattal. Pályázat klir ásakor valamely osztályra csak bizonyos igénylók páM
lyázbatnak. A pályázókat nem lehet " 1anglétra !rideg
fokozatai közé szorltani, mert ez a pálya szinvonalának
emelését és fejlesztés·ét 'eleve ldzárnll. A kort, családi
viszonyokat, r·át.er·mettséget, különleges képességeket
"'agasabbb képzettséget, tudomány°" munkálkodást,
~zÓ\al a közegészségügyi szolgálatban eléri érd'emeket
Jd!r·tékelni pontI'endszer szerint az a szerv lenne lúvatott.,
1nel;v a jelölést eszközli Szabályzat !rná elO _a jelölti
bizottságnak, hogy milyen munkakörben eltöltött szolgá.
lati ldö, fllliyen helységben ie!Jesitett szolgálat, milyen
különleges teljesltmény stb. mennyi pontnak felel meg.
Az elért pontszámok milyen osztályu 1gyógyszer-tári ja
gosit\'ány \megpályázfisára min6'sitik. Nem mérheW egy
forma mértékkel egy kisebb, vagy magyobb gyógyszer
tár önálló vezetése kisebb. nagyobb kockázattal, több,
kevesebb anyagi ·; lt>1 Dsség-geJ végzett munka és az. al
líabnazott egys~~c JL:,Y ~:'.'~_:c~::itJnénye. Mindenki kivá0

k1feJtésével a ~egtöbb pontszámot megszerezheti, ho„
"I" • 1
~Y a
gJotsabb e lo e,pe:' lCZ ~egszerezze a pontszámnltat. ftt .·
meg lehet talahn ~ mo~ot ~rra is, hogy a jogiJsitva„.::~:.
nyosnak gyógyszere.szelet kitanult gyermeke há. a
_:
ládi g.}ógyszertárt tr.ieg akarja tart.a.ni, a páÍyázatbó~~
ne e.:árassék.(?)
(Folytatása következik)
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HIRIK
Uj ·gyo9yszerészi szakkönyv
' u11akran fordidnak hozzánk
Kartá~sa_irik
f!u~pestrol w1• de különöseri vid!ékről, hogy <UJ,.

!lllfloatéoi dili
,1 hóra
15„·-· forint
45 ·- forint
Negyedévre
Falwd törpe gyógyszertáraknak:
l hóra
10 ·-·- forint
3 hór·a.
25„-- forint
&ak•""1"Vezeti tagok:
l hóra
7„·- forint
8 bóra
20.- forint
Postatakarékpénztári 'CseÚkszámla szám: 1402.
Gy T. 11:rtesilőjélbe, melyuek
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GYóGYSZEMSZ

felszabadul~s

utáni elEll
száma ápriUsban 1negjelendk Se!Ilikisem maradhat távot
a gyóg~YJerés·zl tudománynlak ettől az irány~ mutató
ha.ilékálól Minden gyakoxló gyógys.zeresz kötclessége.
hogy !belépjen a M Gy. T .ba Aki veliinfl<: együtt kü:W
e pálya tudományos szinvonalának tetemeMséén~ "" ezt
a hivó sz.őt meg is halll!gatja. Szette az orsrmgban ~
legyen oya.n gyógysze"""', ak1 i:rem ~agja a :M Gy T ·
ll<ll<
LOSONCZY GYÖRGY ka11társunkat, a Gyója el..
~ét. orvosdoktorrá avatták.
Gyógyszertárátruházáa
A Népjóroti Mitús~ter
161998/1947. v /3 smmu hatá.roza~a értelrn•éiben a má ..
tés-.i:al:kal „Oroszlán" cfanü gyógyiszextár jogn;;ttv'ányáltl
Almer Bléláról Almer Elem:érr·e vita át.
A vallás_ és közoktatásügyi miniszter a népJóllét~
'min1szterre1 egyetértve, iar:. egiyeteml gy6gys!i:lerészképeésrlíQ szóló 32'300/1940 V K M smmu rendlelet a.
.§ .• a érs a gyóf,ryszerés·zgyakomoki gyalko:rlat szabállyoziásár,ól s•óló 9130/11'943 V K M ""ámu rendelet ® §-·a
alapján Lengyel Béla bocsá:rlapujtői Megváltóhoz. cim··
11

iun"' megf~lelo \s~kkönY_vet, meZ!yel ismeretei,.
gyarapithat1ak addig ·i.s, rmg meokezdöd; ..
nek a továbbképző tanfolyamok. Vidéki kartársaink közül sokan a tanfolyamokon nem is tudna/e maid különböző oko/cbó,I résztvenni.. Sajnos, a magyar nyelvü é. a ma is lcaphat6 .•
gyógyszerészi -'Zakkönyveinlc szárma kicmny1· •.
Eppen e~ér! ruLIJ1i örömmel értesültünk, hogy \l. ·•
l~gko~elebbi W;polcban értékes, aj szakkönyv ,
Jeleni1D 1ney di· . Kedvessu György egyetemi m.
tanár tollá/Jól az Eoyetemi Nyomda kiadiásd·
ban.
Dr. Kedves87J György „Gyógyszervizsgálat"
e. 1nunkáfa értesülésünk ezerint felöleli az uirend.'!zerü gyógyszerészhallgatók gyógyszereszeé
t:i ezigorbatának anJJagát, de ezen felül messze
túlmenően t4r f.J11alJa a tudományos 'értelemben
vett ffVÓ(J1JSzervizsgámt számos kérdését. A
'zett gyógy.o:;zertát .11lllta:jdonosát, gyógyszer:ész.gya:loornok
kön71vb~n ktlrtúnaink megtalJáJllvatjá/r, majd a
tartására teijogos!i;otta. (42.0&6/1947. VI.. V. K . .M..
galenusi gyógyszerészet,
a QY.Ógyszerészi w,.
azám.)
dományok többi ágaQ1.ak legu1abb eredményét.
FELHIVÁS. Az áillrumrMemi. óa.ztAfy felKartársainknak most alkalmuk nyi'lik arra,
kéréstérie kérjük a:zokait ~ ikartársailoat, akik Rohogy az egyetemi tanulmányaik 'befeiezése óta
boz Zoltán gyógyszerész :llasiszta multjára báreltelt !zosszabb-rövidebb wő awtt, a gyógyszemilyen
adatot ~ud:ook, lköwljék a szerkesztőrészeti tudomámyban bekövetkezett fejlődést
1
séggel.
nyomon /cisérhessék és "szaJcismereteiket gyara..
Gyógyszervizsgálat Karbársa!nk k5•1il többen & ..
pith:a.ssá/c. -Srtesülésünlc szerint a tudomán11os
deklődtek ""'11ánt, · hogy hova forduljanak
wlJban ""
vonatlcozds mellett a gyógy~zervizsgálat igen
: , esetlben·, ha szük:Bié\gét látj.á!k valamely gyógys:rervi'zsgások u-vakor lati kérdésével 'rí.s foglallcozi/c a kihwv,
lat elvégzésének. Fe!h.ivjuik az érdekeltek figyelmét,
tehát nagy segitségii], fog szolgálni ktlrtársahogy a · budapesti Egyeteruii GyógyszeréS'ret1 Intéze~
inkna/c a gyó(J1JSZfYl'tizsgá./atok elvégzésében·
(elme: Bu®pest. IX, Hőgyes Erulre-utea 7. trávl>e@zéfö:
f:elhivjuk ka1·társaink figyelrnét az E(J1Jete·
186-561 . ); sz<1kott ilyen vizsgálatokat végezm'í, nem..
mi N71omr!a póstán kézbesit.ett ismertetésére,
cSia!k gyógyszertárak. hanem gyógyárunagykeresk:edók,
'amelu a részletekről tájékoztatást nyujt. A
gyógyszerésze.tl
Iaboratóriumok., Ble'bészet1 kötö·zfuoork/Jnyvet, megjelenése után, "lapunk hasábjain
tizemek éB egyéb szakir>tié:wtek és Intézmények •lili- re .
1
rész/,fltesen ismertetni fogjuk,
1cet

müvek Rit cég;nél dx„ .Ajtay Mikilbs, Qa.ádi Kayser All.
bext! dx Mészáros Ferenc, dt„ Nyerges Gá;borr, Pordány
Fenmc. dr Vikol Ján-os Iá<; dr. SimonOvits István igaz ..
1

· g'1tóság! tagsi>gát bej~
A „Medichenria RészVénytársas:ág" cégnél IVIarkovits Nán<l<>l cégvez<1tiöi ml!Jlősgét törölt&k
A Szentlélek Gyógy=!Jár Rlf, ezelőte Török pati.
ka cégnél Harni!k Lajos 1és KiaLmá;r Iván Igazgatói cirnmiel feru:házott tár;s:a:sáigl tis1Jtviselők minőségét b~jeM
gye.zték.

ÉRTESITÉS.. A l\URTUS-K)RÉM gyfat.isát az APOSTOL GYóGYSZEiRTAR Budapes.t,
VIII., József-kömt 64. ujból megúrn'.'ldte; a
régi minőségben„ Gyógysz ár: 6:66 ft.. Eladási
ár: 10.- ft..
(x)
Az (x)e! ja1öfü!k fizetett Wzlemények

~,Pr-oletáI'"(t)

vázió„ De ezel\:et a fötmedvé.rey'eket egy iró_giép on~ja a
Dózsa György-patilk!ától a szetfu:Je:s·Zitőséigen ke1es7,tüJ1 a
szetik!esztők
magánlaká:sátg. Egyszer csak l'ácsapumjk
erre a tHkoa irodára é:s a gazdáját megtianitju:k a nyiiid

ldá'Iiás-ra.
Körtelefon: Adassék tudtára mindenldnek

A Magyar Gyógyszerésztudományl Társaság á.prlllB hó 11-én, péntek<m d u. b!Momnegyed 6 órakor rend"" év1 tlsztujitó közgyülés~ mii A '1oözgyülés után
dr' Turl Pál egyet.. tanársegéd „Pen!cil!ln és egy& an.
üb!oticumok" cim1l é'100kezés0 l&vetk~zlk, melyiet;
olőadó vetített J.""épekkel ikisér..
Ezzel1 a !Jlsz;!iuj!tó köZgyülés.sel, az ud tisztikar megválasztásával a Jli
.
T uj, demokratikus kon;zaka kfóvetlkezik A tudomán!Y
szabadságáTól, e mindenki számára íhoziiáférheló tud"'mfutyr'ól tesz hl.tet Dr. Lipták Pál egyetemt lianár fll-..
.,.;,-~~ má.1- hordjál< össze az anyagoli ·a !Ifi

(sz..))

ti

·ae

ezére

E·z már való.sá:gos nétvte11enlevél-in_

iá

. A SZAKMA FIGYELMÉBE! Dr. KemM.y
György, a „Her'ba" GyógyszergyáTt.6 K!FT cégtől 1947. februá.r 15-én megvált.
A H.. iK. P. gyógyszerész-csoportja márcillil 19-~
megvá!lasztotta ve~etöségét. Vezető: Ger<'I Miklós. A
vezetőség rtta;gjal: Babuslk Fe1"eJ1c, Erdő• A Pál, Fehé<
Láazló, dr: Firon Béláné, Losonczy Gyíóri:y é• Székely
Jenli..
Céghlrek & gyógyszerész-ozakmol kllréböl. M Or- <!i •
az.ág°" ~gügyi AnyaK"~r-R'ioo ~gyar Kötswr

Veiterán: Szivooen és a kellő n1egbecsil1élssel közöl..

SllllHH inj. (Természetes lilszőhormon)
llxll0.000 E, 5xl0.000 :E„ lx50.000 E.

Sulfestat (P. amynobenzolsulfamid)
lOx0.40 g., 24x0 40 g. &! .lOOxOAO g-os
tabletták

Cocadrit

(Cocainum novum

a(

renn:innal)

fogá.szatl hely:! é:rmstelen~tésre
2% és 4%··00 10x2 ccm és 100x2 ccm

Servita 81 ce.

vitamin)
llxlO mg. és 5x50 mg, inj. -- 20xl> mg

tabletta
Gyártja és forgalomba hona

Servita
Gyógyszergyár és Vegyipari RT.
Budapest, VH, Somogyi Béla·ul 1.

1~

______. . ._____

""°-

minden irá»át Még abba is belenyugodtunk !hogy
Vet<!ránnak nincsen mru, neve Most beküldött, cikkének <il-Olva&sa után
már kérnünk meJI, hogy
nevez·ze_ meg magát. Legalább a :Szerkffi·ztóségnek tud_
.
·"
b.
nia kt:m: ki 6tránkomlk velünk egy,fittj a valóban megbot:vánkoztató multorn?
!Ük

s

··.
"----~---.A. GYóGY~~'

A szakma napszámosai: Helyesen i.gy haingzik az a
ez a tl0-11 szembefordulna velem, h::.:.
mondat : „ ·
egyétjlen so1·omban megallru:viást t·enne észren ts na."11
a h ogyan megjeLe:nt: „nem venne. ®re" Aki elolvnist.a
eit a cikket, armak nem is leh.~t ~éhsége, h-o:gy a ~bt
,~, ül" . el
mo~a
d t KJUZ - m Yik fe:'llel meg az igazságnak
(sz.)

G„ I : .t:lö kar-eá.1saIDkat nem ümiiepeljük V:an ellég

Mai irányárak :

h~~·

-

a mgy ügy v<értainui, rukiik l)léldaiként áiJ •.·.
elottütik.. A•t kérdered: meg keJil halnia >"a.lakúi.ek : \
hoz, .hogy ~z érdemeit eliScrnter:iék? Nem? ÉltD!le és_ doi~
gozma kell Nem az érdemek 1elismeitn+.J::....:::~t.
, - ·:-,--~
d"'l
v~ ~ lmmem
egye u .a mur.&ákrt A szociáUs ~"'Zi111~ mElgV"alósit;ásá·
ért Te•• ezt ép,pen olymn j6! itudod, mIDI ml.
(.sz.) ~Illlota,, nyllv:ánasságra iho:ztuk .t1....-t,,,,,.,.ta ;..,:triJ•~ gy·• •
.
.i.~~ -.u.„„ ao
ugy
""tm
.
szrereszel\:!'ol szerzett inrformációfukat, 00
' .
egesen kerei.
nek fel bennünket hasonló értes'"""' -'·'·el e '
.„t"ük
"!=~
soko:rlba
=:~1,":uk~:~tet a hirességeket és alka1omadt.4ru -fcl_:~
J·
o·4t:: ,
nieihogy az Ü""'-S lkiönyo··1~1·' "'kke!
k'
~~·...,
ruuesu
so - .aig rneg~éve,sszék az. :eddig veHik oly tür.el
d'
mokráciá t Hl kell megemlltenfuJ!k, lh<>gy a
névtelen
11eveleket el· sem ol -viassuk··
.
.ay,oilmak: a papi·rkosá:iiban a ihielyük„
M:.,

=d~~

Többeknek:

"l"k
l\:OZ·Uil'

Kltelezettség nélkill..

6°/o e11sask11nt6
utíHYéllel

Rázasis'ági fköz„eti'tiő hirdetések

Ernő,

tgazoli'ass~

Nagy
Pocsaj: Sé!te!lmezett ügyei!tJ
az ottani hatósággal, hogy enn:ek ibirtokiába;n el,jiáirhaia~
sunk

nyis·élg megje1öléssel az alJantl cimI'e:-!Íleg,edü-s Iistvoán
Szegied, CsilQ.ag-mitca 15

Ke,resek nagyobb gyógyszertárbérletiet; vagy ikise'bb
egészS'eges ífoogai11uu gyógy:szerijárat m~v;é/telre. A'ján„
lllitolffiat: Gáspár En1iJ, Sz·o1ndk, PI'ohás·zlm-u. 19„ chme
ké1iem.
Egye't<'n1i városban, DulllánrtuJ.OlllJ, gyógyisziertlár ibé~.;;
a dó, juliuiS hó l~re. Cim a 1dadóhivr3italban..

Billroth batiszt
114

1/!

1

Megjelenik havonta W-·.

m

G„ 0
K. I·

fecsk. e9y!. Ut A fec1kend6k •1yenk
•

4 fiO dobozb• csomagolva

Szemcoeppent&
lizep•, lulli
K&rtefecskendó

- .as

'

„J.; d•on
'
'li . -

8

7

- löSi
1!14iPrea„rvatlv 1 drb. Olla ·- " fii! Don
··''
S6rvk&t6 1 drlt u,.- '
·
na --·

lt8w•1dl SiRdor

Jalta, Ht1zar, 11111iirell, ll1t11Íjlalilsl cillklk

s„~tWI'

&. kiadóhivatal:
VII.., Akácfa ..u (5. 1. i,
Telefon: .&22-140
Hivatalos órák: d. u.. ~„;&'.
Felel&s -lrec•tó:
HARANGI s.ANDOR..
Telo.fon: 844-&11

Fe!e!i\I kiad.Se
SOMOGYI SANDOR
Telefon: 13&-8"8-

Szer """"1lk:

MÁRKUS DEZSó
Telefon: 42'2-140.

SZÉKELY JENö
Telefon: 162-.:a.6,

Laptu!Jajdonos:
a M.. M Sz. Szakszervezet Gy6uszerész S•okosztály„

lud111111, Y., laicsv·Zsill1szky·lh 22.
Telelae : 125-1'8

GYÓGYSZERÉSZ

SZAKOSZTÁLYÁNAK

lfofimann József By&mdája, VIT, lt.az!nezy-at<A 1.

HIVATALOS

..

.

Gyógysz~rtlári -edények cl::nfestését szialks·zerüen, -bárA

1/8

A MAGYAR. MAG.f.ltALKALMAZOTTAK SZAl>Al> SZAKSZERVEZEfE

etoem

ho~, az orsziagh'ruru 2 foriniut611 8 f.o:rinti,g vállalom; men~~

Tió-·r~1T.::-·sr=-·
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A Szobor állitásának unnepere
lrta; SZOLNOKI AMDRÁS
A ke;zciben q;á.lrn,r;,ágot tartó Géniusz qebeg
a vcíros fölött, őrzőn és emlékeztetőn A lcitünő magyar szobrász, Kisfaludi s:trobl müvének
fő· és fmellélcala/cjai elnwndjá/c nekünk a /cözelmult történel1néne/c még sokáig idéznivaló tartalmát, 1em[é/ceztetve iszonyatos g·yászunlcra és
a bec8telern szolgaságból támadt felszabadul1.swa„ IA szárnyukszegett hidak, üszkös romok é~
a lciálto szégyent hömpölygető Duna lkuiisszái
között két év eWtt betelt egyfajta rendszer
végzete és !kevés 1hiJán egy országé. A jele;ntés
prózai -és szükszavu.:· ,) . . szovjet rohamo.sz!opo/c Körmend, Szent,got,thárd és a Mura felé
törve, ápriiis 4-ig •mindenütt elérték és átlévték az ors.zá.o :határá;t." Ennyi és nem több,
amit a hadijelentés felfegye;z; mireá.:nlc, f:i ,kataklizniát tulélőkre vár az eseménye/e kiér tékelése .
Szél fujt és szelül napsugár tü.zött, mi/cor
az emlékmü talapzatára himnuszok \és \qyászindulók .hangjai niellett 'elhelyeztük a koszmulcat, diszfovésefk szóltak, alacsonyan köröző repülőgépelcbó1 \apró babérágak szállta/e a zászla. iá,t keményen markoló, bronzba-öntött .szovjet
katonára A bárányfelhőket hajtó. tisztahomloku 'égbolt alatt gyorsan mioontak tova a.z ,ünnepi pillanatok. A' tömeg meghatottan állo~t,
·. az emlékezés felborzo~ta a lank.adó idegeket.
Dél volt, még messze baktatott az .€13te, mely
elér lcezik, hogy méltóságos !Csöndjébe lbur kolia
Gellért hegyét, birtokába vegye a szobrot. Má,r·
nem a számonkérés és tetemrehívás per·ceí >vol:t.ak <ezek, hane,m a háláé 'és fogadalomé. „Épiteni és megtartani" '- visszhangzott belül a
leQ/cekben. „Elfogadni a szabadságot, amiv&
· egy sok.at áldozott nép fiai lmeaaiándélcoztak
bennünket és okosan sáfárkodni ' i!ele" A szemek iilc'gen írás betüir e tapadtak„ hősök ne. vé>"e, kiknelc mulhatatlam dicsöség.~t a kemény

kő lőrizni fogja, bár jóval halkabban, mint a
diszlövése/c és szónok/,atok De ugy kell annak
lenni, hogy ne csupfin a véső rögzítse őket a
távolodó időben, hanem az egész ne,mzet lelki-·
isrne,retébe rója fel azo/caJt a szüntelenül ébe'l'.
hálaér zés.. örök tanusd,gtétel gyanánt ott tündölcöljenek az elporladtak nevei és végezzék;
szelid munk·ájulcojt a hamar felejtő éWkben, a,
valóságra nyitván szemeiket, a valádra és (nem·
telenrn lecsapó igazságot iilézve,, „lme, mi vagyunk azok, akik odahagyván .asszonyainkat és
gyerrnekeinket, fmesszí országból jöttünk földe-·
l;ekr e, az örök, emberi lcülxl.flctésben, a sötétség
hatalmai ellen 'harcolva, a viláigosság fénycsó·
vái11al kezünlcbl'ln és mi va,qyunlc azok!, kiknek
nmn adatott meg viszontlátni szülőföldünket.
Ugy őrizzetek meg bennünket, mintha sajátotok lennénk, hiszen értetek haraptunk a fübe.
és mi ugy tanultuk a mi hazánkban, hogy az
egész föld, az igazság és az emberek. békéje e(/1/
és oszthata;tlan!" Ezeket a m<Y/Ulatokat beszé„
lik az idegen irás tengernyi betüi. Nyitott filleklcel föléjük hajolni, minden hangsulyukra,
figyelni ma 1egy nemze,t kötelessége lés az 'irUJ.·rad a nekilendülő 'építés lármájában is. Fogadjuk er őtadó italként, mint sorsüldözött vámfo.
'o/c a források wizét.
A magyar embe1' - mondják _ ne.heze11
felejt. A Dózsa, Petőfi és Táncsics' népére ér,tem s nem arra a tnásilcra, nnely sohasem le}w.
tett és nem is lesz soha: ur e nép fölött. Ha
"26z évekig tartott is cinkosság, cimborálás és
virulás; a nép felelősségérzete megníJitt a mJLga
sorsával szemben, ura lett indulatainak é.s
szándékának Szellemei ma rónák és bérce/e felett büszkén terebélyesedik S amint ',lassacskán
1negtanul !emelt homlokkal járni, annál igazab·
bá valik a rnondás, hogy nehezen 'felejti, amit
feUrt a t ovásra. Szabad napjai hajnalán, ha-

