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Szakszervezeti tagsági dijak és egyéb Háí:ulékok: 

I. tagdijasztály havi 200 forint öss·zjövedelemig havi 
150 !oiint. · 

II. ~tagd.ijositály havi 300 forint összjöv-edeiemig havi 
3„·-w forint. -,,. 

ITI tagdijosztály havi 400 forint, összjövede!le:nig 
havi 4,- fo-Iin.t. . 

IV. tagdijosrtály havi 500 fozint összjii"ede!emig 
havi 6 ·-· forin~ 

V,. tagdijosz'tjá.1y havi 600 forint összjövedele.rnig 
havi 8-- foo:!nt. 

VI tagdijosztály ruwi 800 fozint összjöVoedelenüg 
havi 12 - !orint.. 

VU. tagdljosztály havi 1000 forint összjövedelemig 
havi 20.- foJ:fult. 

VIIL tiíigd!ijosmii,, havi 1200 toiint reszJövetlclemig 
havi 2fö- forint. 

IX tagdijoszi]ály havi 1500 tormrt összjövedelamig 
havi 80 - formi:. 

X, tagdijooztály fu>vl 1600 forinton felill havi 40.
fozint. 

Beiratási dij LóO forint 
Munkanéiküllek és havi 101 fwlnton a,luli nyugdl,ia

•Ok járulJié&a havi -.80 til!ér 
Tu@sági könyv ára (végleges) 1 .. 50 for!illlt. 

Tagdij szempontjából m:inde:nnemü mellékj!áTandóság 
is szá..~iti a családi pótlék kivéte'JJéveL 

A rtépjólé,ti miniszter a 10.48'0/1945. M, E, Ülető_ 

Ieg a 2„370 /l'.946. M. E s:z·ám~u rendelet alapjián a szeg_ 

halmi 8'zenrthátoms:ág cl1mü g,Y1ó:gyisz·ertá1 jo,gositvá11yát 

PolgáI' Kár·olynak visszaadta, továbl>á a 2, 370/,194 7 

M. E. szác'Uu rendelet al~pján - a 190 3\&0/'rn'i6 s•z 
határorotának ha:tá:lyon kiVlül helyez.ése me:Uett _ a 

budapesti Humanittas cimü gyógy.szertárr ,jog;o:Sitv:án3 :át 

Czukor Gyuláné sz., Klein Heddának engediélyezbe„ 

(1163 745/11947 N M .. szám.) 

Gyógyszertár_átiuházások. A népjó100Jéti min~szte1 a 

kiszomborii Isteni Gondviselés cimü gyógyszertár s.ze

mél;yes üzleti jogositV1á:nyá~ 1!6:1 511/1!9147„ szán1u ren

deleUé\el Hofbauer Andor teljesjogu gyógy~·zerészről 

Háznagy Andrásné dI·. sz„ Romvári Ölga teljesjogu 

gyógyszerészre; az i'saszegi Angyal cirrnü gyógy:sze1tár 

sze1nélyes üzleti jogositványát l016:.5112/11.J947 sz:áirn1u 

rendeletével özv. Pesthy Mihályné teljesjogu gyógysze~. 

té'5zről" Barabás Gézáné dr·„ teljes,jogu gyógys7.A?TésZTe; 

a budapesti Szent Gellér:~ cimü gyógyszie1táI sze!llélyes 

üzleti ,jogosítványtát 161„575/1947„ s:zámu rendeletével 

Magy.a1y Kossa Gusztáv teljesjogu gyógyszer.észről 

Magyari Kossa. József :t.eljesjogu gyógyszerés:z1·e; az 

3Jbonyi Megváltó cimü gyógysz.ertár szen1élyes üz[letl 

jo_gpsltványát 1-61 892/194!7 számu rendeletével Cse

rniczky Frigye.s telJesjogu gyógy$z-efés~ről Csen;dczky 

Tihamér tel,jesjogu gyógyszerészre; az óké:cskei Magyar 

Korona cimü gyógysz,e1tár 

nyát 161.9it18/1947 számu 

h~ljesjor,.'11 gyógys:ő'er~ész11ÖI 

gJ'Ógyszerész1e ru!házta át„ 

sze."llélyes üzlBÜ jogositvá_.-\::: 

rendelet(ével MoLnár 1Vlik!ló~>~: 
l\Iolnár Lujza teljesjo~ :_-

Lemondás. S z .é k e 1 y Je:nJő J;;aI li,ársunk levelet 
intézett a lVIagy:ar ,Gyógysz:e11é:sztudományi tTár:s~áig-:< 
főtiifu:áráho.Z., melJ~ben kéri, hogy tekinDseneik eL tervbe·„- - ~ 
vett rvez:etőségi jelölésétöl . 

Készüljünk május elsejére. Hogyan VO'Ill\lljunk fel'?\:'.

Ho;gyan v.alósitsuk n1eg .lap-un& e számában fielvetety_.--~~-~ 
tervünket'? :Ki kiván akti'V Iész t'á1lailni e te1v lker&:z_ ,-·

üülvit~léhen? Ki lUivell jáirul hozzá? Ki ad teihe1autót? ·-'/ 

l{i juttat. ,gpitiési anyagot'? Ki :száUit gyógyszereket;· -

Ki fest plaJkatokat? Szetkesz.frségünk minden ötletet, 

felajánláITT át,:esz, megviJtiat, továb1bit (Tel .. : 422·-140. 

és 162-85'6 ) Mindenki viegy-en részt a felvoilliuláoon, 

aiki hittel dolgozi_ik a d-em1ok:tiáic'1a iki,.épitésén 

ÉniesüH~Sünk szerint a gyógyszerészek szövetkezete 
rövidesen megalakul Eiró1 a nagyfontosságu és kar. 
társainkat, érdeklő kérdésl'ólj legl{özelebb :f'észl()tes ·tá„ 
jékoztatást a-dunk. 

Db..i 'I'heofil: All!áiiás néllrüli 'éiS !kJöltött neveik alá_ 
iró.i love~ftikkel n~ fá.1adozz1anak A demokrácia e~i;yik 

fő ,jellen1vonása a n~ dlt (kiállás. 

Szabolcs n:,egyében haswnélvezetfuen lévő gyógy„. 
sz1er~ár eladÓ'. Cim a JdadóhlV(ataiban„ 

„ J óvátéte.J"_jelígére. Dunántuli :fa1usi -gy6gy,szert1ár. 
lr. p. eITIJenében átadó Le\-elekiet szerikle:szt:öisté'g továbbit. 

Állástalan gyógyszerész neje imindentf'élle l;;ézl111UD
kát, filé Etb,. elváII:aL, Oim: Na.gy Kár.oisné, Giz1elUa •. 1Ut 

14·, földszln\ 6 

Megjelenik havonta kétsz@r 

Szerkesztőség és kiadióhivat3.l: 
VII.., Akácfa-u 45. 1. 2. '' 

Telefon: 422-140 

Hivatalos ó1ák: d. u„ 4-ff.·ig. 

Felelős szeI"kesztő: 

HARANGI SÁNDOR 
Telefon: 844-811 

Felelős kiadó: 
SOMOGYI SANDOR 

Telefon: 13~~6 

Szer kesZtik: 
MARKUS DEZSő 
Telefon: 422-140 

LaptuJajdonos: 

SZÉKELY JENö 
Telefon: 162--856. 

a M. M„ Sz„ Szakszervezet Gyógyszerész sznkosztáJra. 

Hoff1nann -József nyomdája, vTI~-Kazinczy_u~ca 5; 

BUDAPEST, 1947. ÁPRILIS 3Ó 8. SZÁM 

A MAGYAR MAGÁNALKALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZETI 

GYÓGYSZERÉSZ SZAKOSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA 

ÜNNEPEK sorfala közt lépdelünk, meg
annyi császár a glirdatisztjei között, niagunk is 
elfogódott szívvel és iinneplőben és frissen bo
rotválva. Egyre több és több az iinnep; a csa
lád, az egyház és az ország, a háboruk és a bé
kék gyásznapok és évfordullók sor jába,n festik 
át Í•örösre a napt.ár egy-egy rubrikáját. Csak 
azt nem tudni, rneddig bírjuk ezt mi magunk, 
hittel, tüdővel, rendhagyó szivmiiködéssel -
mi magunk, az iinneplők, a közemberek? !Mi az 
hát, ami valóban ünnep, ami felrriz, megrendít 

, riigyező reménységgel és elandalít édesbus ha-
gyománnyal, merengő lemZékezéssel Mi az, 
ami valóban ünne()J, és kinek? 

A karácsony, ugy-e, az mindenkinek S a 
március idusa annak, 'akiben még el nem, fony
nyadt az ifjuság Amaz a gyer-mekkor ból int 
M, angyalhajjal és aranyfüsttel, 'ahhoz la gyer-
1nekhez, aki rna is él és mindannyiunkban él 
Emez a márciusi, az ifiuságból szól; a „rontha
tatlan ifjuságból".. Ha csak ezt halwm. Hi a 
haz·a _ t'agy ezt a lázasan lobogót: Eskii
szünk.! Azrmnyornban huszonegy évesnek érzem 
magam. A'nnyi volt Vasvári is. mikor rátette 
kezét a Landére'rék sajtófár a. <ís u·'=ondoft.a, 
végrevalahára és először rnagyar nyelven.: „A 
rwp nevében lefogW.ljuk" .. Petőfi rnár több volt, 
„öregebb".: huszonötév<'.s. És egy évvel később 
mind a kettő halott 

• 
DE AMIG csak élek és amíg csak eszmé

lek: márciils tizenötödikén én sem •!eszek ltöbb 
soha. Valaki rnondhatja: lcamwizlobogás. Csak 
>nondia bátran. E szót hogy kamasz, rnindig 
tisztefottel iram le .. Nem tagadom, hogy Cl kan
csal vágyak és a pattanások kora, de állítom, 
hogy a tiszta jósw:ndéké és a hősiességé Egy
szó"Val.: a IJnárciusé. L4.z, m.i <?lsö .szóra százezer 

honvédet tudott mozgósítani. Az uniformisuk 
hiányzott; ez a lobogás nem. 

És most, hogy tránkvirrad iJ, május elseje, 
ugy é1 zem, hogy ebben nincs semmi gyermeki 
láz és s6'nr1ni kamaszvirtus„ Ez valami 11vás. 
Könny nem szökik !Szemünkbe, '/Joraáink között 
a sziv ki nem hágy .. N~m a lélek és az érzelem, 
haneni az értelern napja_, ez, ía. l.[Jö1'ög „nusz"-'é; 
mely n dl.ágat kornuírnyozni hivatott .. A feltnőt .. 
tek napja ez, - azé a felnőtté, 'aki. rnlir a 
gyermekben és a sihederben is él. Azé, aki 
nemcsak felfedezni, Ide megérteni is képe.s egy 
olyan solc1étü és bonyolult szót, mint szobidari·· 
tás. 

Mondom, az értelem napja Nem volt min
dig az s nem :1narad mindig az; volt ugy, hogy 
torlaszokat rögtönöztek e napon é.s ropogtak a 
sortüzek _ s e száraz roppamás !nem az érte .. 
lem hangja De ez a rná.ius elseje, rna és Ma
gyar országon rnégis az övé. 

• 
EGY HEGYCSUSZAMLAS után nagyunk. 

Nemcsak az ostromra és nQm is csak a földosz
tásra nondolok, hanem niindarra együtt, IJffni
ben a mai ország kiilönbözik a tiz év előttitől .. 
.4- változás valóban geológiai; megváltowtt az 
01szág rétegződese, az atmoszférája, ..s m,ég a 
földrajzi fe/wése is. mert megváltoztak a ter
melés föltétel<Ji,. Ezt nem elég tudomásul venni, 
rnég az sem elég, ha „levonva a 'köve.tkezménye
ket", a ma_qyar értelmiség belép egy pártba -
vagy nern lép be, vagy egy másikba lép .. Az ér -
telmiség a n~mzet tudata, s hogyne változnék 
a. tndat, ha megváltozott ma.ga a nemzet is .. 
E [l'I/ rnk mégiscsak n1ÍIJ3kép l.átja a vüágot, mi
helyt levrilasztották szeméről a hályogot s lát
A költő, e korszak krónikása nem ezt panaszol
ja-e híressé lett versében, hogy ez tmind, ami 
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volt <és 11an: neinr volt elég? Hiszen csakugyan 
nem volt elég, „és nern volt hazának elég _ 
hogy kitekintve vonatodból - elgondoltad az 
matókról.: mást érdemelne ez a néqJ - És nem 
volt hazának elég, - a három ~zin, ha rád se 
hag11ták, ~ hogy egykor jelkép volt.: szabad
ság - egyenlőség, testvériség'" És ma, két esz
tendővel a ver s után, épp oly kevéssé elég 

S ez niind az értele11i terhe, az ő kin.ia, az 
6 felelőssége Nemcsak felfede1zni, nemcsak 
szajkózni, de befogadni és szervesen egyesülni 
azzal) ami uj ;· ez 11iég ma is az éJtelnii.ség egy 
részének hátraléka, de, egyuttal ez a fe.i1ődés 
törvénysz•erü fponal·a is.: a geolágiai után a bio
lógiai változás, Aki tegnap miéa nern hitte, ma 
rncá megérti, hogy gyökeresen megváltozott az 
egyén helyzete az országban, és az ország hely_ 

.A GYÓGYSZER~ ·. 

ze,tc a 11agyvilágban Nincs külön és „egy€rrY 
so1s \ a::i1.nth;oqy 1n..agyar sor.s ~in,~s; létünk.j;(i,~ 
rack-m1okerei ahlyiünak a bara.zdák alatt .át. 
határokon 1s.. Nem a vezérciklcekből, ha~em á 
körülmények kényszeritő erejéből kellett nieg_ 
tanulmmk, hogy valójáb:an mi is a 'rni történez: 
mi szerepünk; s '1ni, aki/e szolidárisak tudtunk 
lenni ~. le.ghi~ványabb ernb~ri mis.:;tikával, vég:.· 
re szouda.iita.st !kezdünk valla)ni onmagunlckµf 
a rnunlcinkkal.. Magyar'11!1/c lenni valóban · Ú 
végre ,_,közös sors'') ni-inden dolgozóé, 1nagyairJ} 
nm cégé és kinaié. A/ci 'idáig eljutott, nagy<Jn 
rnesszire futott. övé a jelen és a fövő, és o.v'f-, 
az ün,r1ev, a niá.iits elseje„ 1Az értelem il1tnt',t>e-·;: 
ugy-e hogy igo,z? S mert igaz, ünnepeljük ~. 
napon az értelmet, az igazi és tiszta értelmet ' 
a ,,n·u.szt'). Ové a dicsősé.o. :ii. 
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Seak&izecv..e.zetüft.k ~~'18izecé&e-Sizakr>&ztáe'la é& 1nindehki, ki g~~'l·
~ectár:ak&4h ueeü.hk e'?''latt dr>e~r>-zik, eeti.etoee~ teefe& &'ZtÍFn&ah r:é.set v-e.sz, 

; petvr>hue a ~ee.szaf>adueá.s utríhi kac~adik 1náfu& e!&eie . 1néetá 1ne~Ü.hher!-
túéce. 1nindeft. eq.'le& &izak.&izer:ve-zet~ ta~uhkhak ei:ezh'e keee, ko~'I eiz: a 
lt,ai;1nadik FnrífUiS ee&efe Uf f.e{.eiz::etet h'lit érs-iUŐ. nérs-i de1nr>kr:ác.itÍft.Ú éeeté&e1$. 

:J,6tahk ~Ü-9~: a 1nuhká&.sá.g. &izecue-zett kiáeeá&áh, 1ne~dfJhtketeteeh e~'l&é-· 
~fi. é& er:eféh 1nueik aiz eek?Juetke.zG. éviieedek &tzatiáei& 6-er:ehde.zé&e .ee~„w 

·· t)tt vaki1nehh'/ien. ! 

Gondolatok a Ph. H. V. megjelenésével 
kapcsola'tban 

1náiu& eeieiéff- r:e~~ee "''lr>te ócakr>~ tae&.eko.zUfl.k aiz ütvö.i-utta 25-a, 
Q. Sizak&izecve.zet ká-za eeőtt, lt.r>~'I a 1ni t&Ofi.r>r:tuft.k i& &eee1nefletetfen. a&&a 
. ~dUOft.ue&..s&a, 1nee'1 kittee é& eeeke.sedé&&ee kÖ.&izö.ff.ti 

A {IYÓgyszer észi kar bizonyosan nagy ér
deklódéssel fogcldja mindazokat a híreket, me
lyek az V.. Magyar gyógyszerkönyv niegjelené
séről szólnak. De örömmel fogadja azt a ter
vet is, hogy a gyógyszerkönyv tu vezetét, 
rnég annak végleges elfogadása előtt nyilvá
nosságra hozzák, iflogy ahhoz mindenki hozzá
szólhasson Nekünk gyakorlatban, álló gyógy
szerészeknek, a gyógyszer könyv rnindennaz;i hü 
társunk és alig mulik el egy nav is, hog'!I' ke
zünkbe, ne vennénk, hogy megnézzük mit is szól 
szól valamely loérdéshez a tpharmacopoea. Igy 
mi látjuk .a legjobban, hogy a Ferkeszetők ái. 
tal elgondolt és kipróbált szerek és módszerek, 
hogyarn 11álnak be a gyakorl.atban, 

Az uj gyógyszerkönyvtől elvár1u/c azt, 
hogy korszerü és z;raktikus legyen Korszerü
ség alatt nemi csak azt érteni, hogy fel legye
nek véve és ezzel tartásuk minden gyógyszer
tár részére kötelező legyen, az uj, a IV., gyógy
szer könyv megjelenése óta forgalomba került, 
és ma már nélkülözhete,tlen gyógyszerek, mint 
pl. p .. a .. ,benzolsulfamid, -sulfathrazol és -Sul
fapyridin, VCJJgy pedig a z;enicillin, mert már 
ma is aligha lesz az orsz,ágban található olyan 
gyógyszertár, ahol ezeket ne tartanák, feltéve, 
ha be tudják szerezni.. Ezeknél a szer,eiknél a 
vegyvizsgálati eljár ások felvétele volna ránk 
nézve uj és fontos. 

Ellenben szükségesnek látszik a gyógyszer
könyv nagyobb méretü lcibővitése, tekintettel 
aira is, hogy a /ci.sebb gyógyszertára/e, vala
mint a felállitandó uj gyógyszertárnk· nem ren
dellceznek megfelelő szakkönyvekkel és sokszor 
bármennyire szen·etnék is, nem képesek azokat 
beszerezni, mert ezt az anyagi megterhelést 
nern tudják elviselni. Ig'!J tehát szükséges vol
na több $zeonek, főként azoknak felvétele, rne
lyeket a gyógyszerész maga állithat elő. Hagy 
azonban ezáltal a 'gyógyszertára/e ne legyenek 
tulterhelve oly szerek kötelező tartásával, me
lyek ngyes helyeken egyáltalán nern használa-

tosalc, aji;ín!atos volna a gyógyszer könyvbe fe~. 
vett szere/e két csovo1tba, val6 osztása .. Az. 
egyik csovortba tartoznának azo/c a szerek, nie· 
iyelc tartása az ország valamennyi gyógyszer
tára részé1"e kötelező, a másikba viszont azol;, 
amelye,k, mnennyiben 'Szükségesek volnának va-> 
lahol, a gyógyszer könyvben felvett minőségben' 
ta,rtandók, vagy az ott megadott előfrás sze• .• • 
r'nt készitendők. Ezeket fakultatív szerelcnelt „ 
is nevezhetnénk. <E két csoportot nem is kell.e-.' 
ne külön csavar tositva felsorolni, már csalc 
azért sem, nehogy azt a látszatot keltse a külön 
csoportba való sorolás, hogy a fakultatív sze
rekre vonatkozó előirásokat kevésbbé szigoruan" 
kell betartani, hanem a, többivel qgyütt kellene 
őket felsorolni, csupán a főcím utáni jelzéssel 
(pl. F.) rriegjelölni. 

Továbbá szükségesnek látszik több e.zer 
szer előállitási eljárásának 11ródositása, korsze- :'ci/ 
rüsitése. Mert ha az előál/Jitás tulkomplikált,') ~ 
ugy sokan a szert 'készen rveszik mea valamely .~, 
"agy/cerrskeáő/.ől, vagy előállitó cégtől, vagy pe- ;.', "· 
dig megváltoztatják az elő,állitási módot és ,.\; ,, 
aszerint lcészitik el az illető ~zert, ami azonban t.~•.\.·' 
nern mindig a legszerencsésebb megoldás„ Vec, ·· 
_gyük pélául az agua aromaticákat, Bár nern .. ·.~ '. 
tudom, hogy az cuj gyógysze,r könyvbe fel lesz- 'IP 
nek-e véve, mert h.asznákxtuk az utóbbi időben 'il' 
nagyon csökkent, de 1nint tudjuk némely Mc · " 
lyen még rna is ieléggé használják, sőt mint ize~ ,;.;i;J 
silők, némely szernél (Tinct. ferri pornati) '.3'íC 1 
szükségesek. Tudtonimal a célnak teljesen :,;; : · 
megfelelő készítményt állíthatunk 'elő a követ- f*~': 
kező rnódon, amely külföldön néhol hivatalos is:,/' 
10-20 csepp illóolaj.at eldörzsölünk 50 gr .. Tal
cummal és ezt ,enyhén meleg vizzel (cca 40 C;), 
ele.gyi#ülc, Uvegbe öntve, többször felrázva 
néhány nap mulva papiroson megszürjü/c. Az 
el.i<irás egyszerü és 'arni a fő, mindenki 1naiJa .. ; 
készítheti el a 11iegfelelő minőségü szert, rner~: 
célunk legyen az is. hogy amit csak iehet, 1'é~,' 
szitsün/c sa,iát laboratóriurnunkb,an és ne ad~„ 

a. f,,,,a,r:m-adik ··.r~a.&ad m-á.?u.s.t. 

. ,{un/e át rnég többe;!; másoknak, akik rnár ugyis 
tulsokat vettek el tőlünk.. U dvö s volna egy 
oly értelmü o endellcezés is, hogy bizonyos, nér
szerint felsorokxndó szere/cet, amelyek saiút la
boratóriumunkban előállithatók és ame~1Jckne.lc 
készitéséhez rninden gyógyszer észnek meg •vcin 
a kellő szakképzettsége, minden gyógyszertá1 
maga köteles elloésziteni. Ezeknek a szer elcnel,; 
forgalomba hozwtalát a nagylcereskedöl' vayy 
más előállit6 cégek által ellenőrzés .. mellett '3l 
kellene biltani Ez több munkát J'6:lentene a. 
gyógyszertárak részére, 'de több haszn9t is_ 'hoz
na és elérnénk vele azt, hogy mega,cc,dalyoz-

1 nánk hogy egy már elveszőben lévő 1111111/cute
rüleiünlc lteljese,n e!vesszen. Biztosan 1,esznc/c 
olyan gyógyszeré.szele is, akiket igy 'rá le/vet 
kényszeríteni a laboratóriumukban való mun
kálkodásra, ezt a munkát megszeretve sok 
oly0,;n iSzert is elő fogna/e állitani, melyre, a 

·rendelkezés ne1n is kiényszeriti oket Ide fognak 
. tartozni elsősorban a lké.zielad1isi ci/cJcek, me-
lyek helyett rria 'mel}gondolat!a~iul ,é> érr?P.ke
inklcel teljesen ellentetben, gyari keszdrrwrrye
ket adunk el. Ezzel pedig csak nyerne nem csak 
az egyes gyógyszerész, hanem az eg,ész szakr!~~ 
is Sokan .csak kényelemszeretetbol rendeli/C 
1~e.g a legegyszerübb galeniltus készi1nényeket 
is másoknak viszont oly sok dolguk van, hogy 
n~m érnek rá rmaguk elkészi'c;,; ezeket a szer·~

. /cet Ez a rendelet más oko'c'o11 együtt hozza-
jár'ulna italán ahhoz is, hogy 11é!i1ny munkanél
küli kartárs íelhelyezlcedhetne. 

Több gyógyszer könyvi előh'áJ módositásra 
'Szorul. Pl .. a Liqu01 ferri alb;,ndn<ltumé is. Jól 
tudjuk azt, hogy a mostani cliJir ás ~zer int ké
szült liauor bizonyos idő mulva felfmdvJ, gefo. 
tinálódik.. fEzért a legtöbben V·a_gy készen 'ren
delik, vagy So7vosicum1nal készitik. KételkeMrm 

abban hogy a ké.szen rendelt Liqu., ferri alb., 
ame.ly' még hosszabb állás után \']em gelatináló· 
dik, vontosan a gyógyszerkönyv előirásci sze
rint készült. Ha z;edig nem ugy ifcészült és csalc 
rriás elői11ással kaz;unk iá készítményt, ugy a. 
gyógyszer könyv dőirását meg kell változWtni .. 
1'apasztalatom szerint <igen jó készítményt ka
punk nem tul régi ferr. alb .. solubile pulvisból, 
ha a készítmény alkohol tartalmát kb 10 szá
zalékra emeljük. Azonkivül jobban és erőseb
ben kellene izesiteni iS, Egy másik vasas folya
dék készWiető Fen. oxydatum sacchai'atumbó/, 
is mely külföldön nem iJ{jészen helyesen Tinct .. 
f~"1'ri aromatica néven ismeretes.. Ezt, jól i:::
sitve, a vér sze.gények igen szívesen fogyasztiak 
és az orvosok előszeretettel iriák.„ 

Tudjuk azt. hogy ma a kozmetikában a pu_
derek készítéséhez 'már alig haszruilna,k keme
nyitőt, sőt még gyermekhintővorokhoz . ser'! 
Ennek többek között az az oka, hog'!I n kcnu:
nyitő sok bakteriumnak tápanyagul szolg 21 
Ezért is á.t kellene térni (!ffra, hogy a Pasta 
.zinci oxydatit és Lassarit amylum helyett tal
curnrnal kiészitsülc. 

Sokszor tapasztaljuk azt, hogy ha az 01 voc 
a Tinct .. , chinae comp .. -t Tinct, am.araval vagy 
Sol. arsenic, Fowlerivel iria, <iz elkészített 
gyógysze.r zavaros. sőt a vény ismétlésekor l~t. 
iuk, hogy a kfo,a]Jódott anyagok az üveg fa!ara 
és aliár·a rakódto k, vagyis a gyógyszer ható
ere,ie csökkent. Ez a \za1•arodás néhány 'csepp 
hígított sósa11 hozzrfodására feloldódik l.gy 11reg 
van a módunk 16, ho_gy ezt a hibát is már előre 
kikiiszöböljiik, de ehhez is szükséges a Tinct 
chinae cornp. mostani 'Blöirásának módositása 
és pc,dig ugy, hogy a festvény készitéseko1:' ;i 
szeszel együtt a drogokra öntünk 0. 5 .. -1 % 'hi
gitott sósavat.. A nagy viztarta.Zmu szerekkel 
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"a,ó keve1 és kor a tinc( chinae cornp -ból ki
csapódó anyagok ;mM a készité.skor valószinü-
1eg a sósavval egyesülnek és a vizes SZ"iSZes ke
verékekben oldatban nw1 adrhak. 

Az uj gyógyszerkönyv megjelenése uj 
egyesített gyógyszerárszabás kiadását teszi 
·majd szükségessé, 'ha ugy4n nern fog ez 1nár 
előbb is megjelenni .. Ideje volna ezt is nwder
nebbé és praktikusabbá tenni. A taxar.em4elet 
általános és többi szabályaival most neni aka
rok foglalkozni, csak néhány praktikus módosi
tásrn szeretnék rámutatni amietyek főként a 
kisebb gyógyszertárak taksálási niunkáját 
könnyitené meg és oly előnyt adna nekik, ami
ket a gyorstaksák, vagy a rnagukké.szitett táb
lázatok nyujtanak, 

A iaksálási niv.nk<lt igen m•egkönnyitené és 
ezért célszerü lenne az, :ha a niunlcadijak nem 

-;~· 

A (lYOOYSZER~s~ 

az árszabásban széthuzva a 9yógyszerárak után' 
volnának besorolva, hanem iha a szöveg egé: 
szen 1övidre 1•olna fogva és táblázatok felkasz_ 
nálásával a felső födél bBlső oldakín és az .~.zzef 
szemben lévő oldalon találná.nak elhelyezést. ; 
Viszont az üveg- és kötszer árak a hritsó föde1 
belső oldalán és '!:lz ezzel szeniben lévő oQdaloi. 
lehetnek. Itt is felhasznállw.tnánk a gyor·stak. 
sákból már ismert táblázatokat. Végül, ·'l'.t· .. · 
gyógyszerárakat tartalmazó lapok külső szélét·< 
ki kellene vágni és ábc-vel e,liátni.. ·• 

Tv doni, hogy e néhány sorom nem számit. ·· 
Jud tökéletességre, de talán ta1tal1naz néhány 
olyan ideát, amit fel lehet használni és !minit. ... 
anny·iunk hasznárn forditani 

RóTH GYULA 
Makó. 

A jolsvai Orvosszázad temetése 
.,A :G-YóGYSZERÉSZ" 1946. okóber 30-i szá.inában 

hirt adtunk arról a szörnyü náci tömeggyilkosságról, 
amelj et a pusztavámi volksbundisták végeztek 212 or
vos, gyógyszerész, n1érnöb: bajtársunli.:on,. Ugyan~klior le
közölltük a tön1egsh lakóinak hiányos névsorát is„ 

HlJsszu hiiatalos t.árgyalások után, f„ hó 13-án, va
sárnap, ldsértük el mártit bajt:ársainkat utolsó utjukra. 
J-\ rálioskereszturi izr .. lten1ető hősi parcellája 11 óráta 
benépesült. A gjÖnyörü tavaszi napsütés, enyhén mele_ 
giti der1nedt t'agjafnkat Hosszu sorokban tódul a Nidék 
és ;t főváros népe, rész\iétük kifejezésé1e. Koszoru er_ 
dők, szerénJ virágcsokrok borútJák az előre elhelyezett 
211 líoporsót.. 

Fekete líatafalk a je]k,épes koporsó, ekörül töinö
I"ülnek a gyászszertartás résztvevői, Magas papi emel_ 
vényen, dr. Katona .József budapesti .főrabbi kezdi el 
beszédét: 

' 
,,A.mikor e sír lakói, hivatásuk teljesítése előtt 

munh:ába indult.ak, igy fohászkodtak: Uram engedd 
meg, hogy emb1ertársain1ban. ne lássam a Sót :Vagy 
I'osszat, az ártatl1ant, vagy gonoszt, a barátot vagy 
ellenséget, hauen1 add, hogy az EMBERBEN CSAi{_ 
IS AZ EMBERT 'LÁTHASSAM. Ezeknek kellett 
ily en1.berfielen módon elpu~z;tullli." 

Dr·., Benedek ILászló ig. főorvos, a Zsidó hitközség 
nevében, dr„ Csürös Zoltán mü0gyetemi Rektor, a Jó
zsef Nádor· Egyetem nevében bucsuzott kartársaitól: 

„A fehér ember inél'tóságát meghazudtolva, 
gyilkolták le a futószalagon gyártott, uniformizált 
gyilkosok a tudo1nány embereit, kik az Alillia Ma
terben tettek fogadalmat ;lrra, hogy hivatásukat 
hüen fogják teljesiteni és ennek a fogadalomnak 
maradék nélkül eleget is tettek Ami Puszt,aván1on 
törtiént, örök szégyene marad a civilizált en1beri
ségnek„ Minden erőnkkel azon leszünk, hogy ilyen 
borzabnak soha többé ne történhessenek me,g" 
A Pázn1án;r Pé.ter 1Tudomány Egyetem nevében 

Dékánja, di· Eckhardt Ferenc bucsuzott: 
„And feladatunk ugy nevelni az ifjuságo.t hogy 
' . 

ne faj
1 

vagJ· felekezet1 szerint os1Jtályoz.za ffinber-
társait, hanem az ö r ö k h u m a n u m tör~. 
vényeit követve, egyformán tisztelje és- szmesse 

1ninden felebarátját. Hisz.em, hogy ezen feladatun
kat maradéktalanul fogjuk teljesit:eni.'' 

Dr. lVIe.rényi Gus:vtáv or\.os-vczérőrnagy a korn1ánj
Ps honvédség ne\.ében, dL Bán Inne az orvos szakszer~ 
\ezet, 'Támos G;yu1a a Gyógyszerész Eg:; esület és TestiL 
let, Lo\iászy l\iihály a mé.111ök szakszervezet, dr„ Szári.~ 
tó Endre a l\iagyar Kon1munist;a Párt és O. rr,. I. or_ 
vosi tanács, Boros István a gyöngyösi M„ U. Sz.. 'szer
vez·et, Martos István la Zsidó Főiskolai hallgatók, Ká.; 
dár Lászfó az országos l\L U, Sz„ szervezet, egy 
társ a miskolci társadalom nevében \'ét.t utolsó bucsui 
a bajtársak1t:ót. 

Megrázó jelenet következett, Wnikor dr Csaba Jó
zsef helesi orvos, volt századparancsnokhelyettes, sora-· 
koxtatt;a utoljára a századát, 

„Én vagyok Csaba doktor Vigyázz! és könnyet 
fakasztó, szivből jövő, utoFsó bucsut vett 
sze1etett bajtársaitól„ A_mikor „pihenj"_t vezényelt, 
ezt a sok ezer hozzátartozó kitörő zokogása lkisérte, 
Márkus Dezsii a Szoc. Dem„ Párt, a Szaksz_ervezet 

és a pár n1egmenekült bajtárs nevében buc.suzott: 
,,Mint -élő lelkiismeret állok előttetek - kezdte 

~-· két hivatás Jut számo1nra osztály~·észüI:. Az 
egyik a bünösök 1negbünte,:ése

1 
a \másik a félre ne

~elt 111.agyar társadalom átnevelése.'' 
Az uJtolsó szónok dr „ Morgenst.ern Benő lelkész~ 

százados volt 
A g:; ászbeszédek elhangzása 'tl)t'án a honvéd diszszá

zad rendórszakasz, n1unkaszolgálatos bajtársak ~kivo
nult alakulatai tisztelegtek mártirjaink előtt. 

Nlajd 1negindult a szomoru menet a hősi ipa.rcelfa. 
25 méteres sirgödréhez, hogy elhantolják a hmozadí~ 
szllzad legelsö, siég:;-ent-eljes 4.ömeggyi1kolás 
\ égleges örök n:; ugvóhelyükön 

A. rengeteg koszoru közül feljegyeztük: a 
szerész Szab:szervezet, az ~Országos Gyógyszerész 
E'gyesület, a Budapesti Gyógyszerész Testület 
megmenekült bajtársak gyönyörü élő\iitág koszorui1f, 

A 320/19 és a ljolsvai orvosszázad naártirjai 
kének ápolására megalakult „A PUSZTAVÁ"Ail 
amelyről bővebbet az érdekeltek, hirlapi köz1és 
később sze1 eznek„ 
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..... A. ~ee.s.ea.&a.due& & utáF1. a 1-rzak.s.eer:veeetek eeg.
< 11Zo.tidti1-a.&&. virtfnáF1.lJC2-: az O.$etatean muF1.ka.idi.. 

,4 ka.r:ma.dik .s.ea.&a.d m&.fu,.s. et&e?én tieeiunk ki ér:te ! 
·.·Hem e.e.~ eg.f.Jellen fff-UF1.ká$te&tuér:ünk ~ úi m-ettéhk 
ne &.etna.. 

A szakszervezet életéből 
- Kovács János vasmunkás beleszél ---

A .szakszervezeti tagság kötelező De hogy 
milyen hatalmas erő a· 1nunkásság sz.a,kszerve
zetekbe tömörülése, azt csak a /elszabaduúis 
óta tud1uk és látjuk vilá.go.san. Joookat vívtunk 
7ci és rna már az egyik le7főbb feladatunk, 
hogy szerzett jogainkból so/w. ~emrnit el.alkudni 
ne engedjünk. De résen is keli lennünk, nehogy 
a rnult jólismert és jól bevált esz,közeivel meg. 
bontsák 1sorainkat, jogainkat és elgá.ncsoli<ík 
követeléseinke,t 

Solwsem álltattuk magunkat '"bban a hit
ben, hogy az egyre inkább öntudatra ébredő 
nycréSzkedési szrind.ék so/cáiq tétlenül fogja 
nézni szer'11ezett kiállásunk~t. Különösen ügy~.l
niink kell erre egy olyaii 'za/onában, hol a 
munkás é.s a munkaa'1ó „azonos ~képesitBs.ü". 
Pillanatnyilau ~ehát az egyik lenn van, a nuí
r.ik fönn De a munlcásna.lc lis az a legfőbb tö-
1:ek~ése., hogy egyszeT ő 111·a.qa i's rrvurik'aadó k
hessen.. És minél közelebb érzi magát ennek 1i 
vágyának beteljesüléséhez; annál gyakrabban 
kihagy szociális 'érzéke. Eleinte. talán maga 
s.eui veszi -észre, tudatosa·n ·neni i0 aka.1 ,ja és 
-1négi:s szinte ö.sztönöse1i a saiát 1·ö1)8riét épít
geti. Egyszerre csak 1Jtt t'art, hoov nem mer 
teljes nieggyőződésse:l tiltakozni Jcülönbö.ző 
munkaadó'i terve/e ellen. Arra kell közben gon
dolnia: •vajion jó lesz··e neki, ha. 'ahogyan hiszi, 
nemsokára \5 is közéjük fo.a tartozni? 

Mire ráeszmélünk, niár Iá is lcezdtélc, su
l11os sebet ejtettük szakszervezeti életünk szo
ciális jogfolytonosságán. 

Figyeljük csak 1neg, hogi1 az egész vonalon 
fels01akoznak ellenünk. Ez először csak látszó
laqos apróságokban nyi7.atkozik m''ig. Kifordit
.iálc es rneghamisitjáik a koU.ektiv szerződés 
eredeti rendelkezéseit. A fő, hogy ne kerüljön 
Pénzbe az ügyeletes szolgá/.at 

Azután hirtelen dJJbulókan a ?1uír többszö
i·ösen fotárg11alt és véglegesen elintézett zár
órakérdés Váratlanul azt hallivk, hogy a 1ná
,ius elsejével uf1a életbel.épő, 8--f óiáig tartó 
üzemidőnek igen komoly és sulyos akadálya 
van, Azt mondják pénzünk stnbilizálódott, gaz
dasági élc1tünk vér lce1 ing és e szabályosan <miikö · 

dik. Vissza kell tó nünk a régi bélceállapotra 
Elér keztt az ideje, hogy a gyógyszertárnk u.i
ra reggel nyolck01 nyissanak és este hétkor· 
zárjanak 

Álljunk meg itt egy pe,rcre .. Ha ma valaki 
elé? lcezettnek lM1a az időt a békeállapotoknak 
megfelelő rendelkezések vissza.óBitá,sá:ra, 1az 
ny'1vám>alóan arra is megtalálta a kellő alkal
mat, hogy hatalmas ütést mérjen a szakszer·ve
zet vfonrányaira, véger\Bdményképen tehrít a 
munkásságra Ez r.t titkos szándék. 

A szakszervezetbe töniörült munkássá.g az 
oszta.tlan nyolcó'rás munkaidő alapján áll. Hogy 
ez mit .ielent ma, azt az elrnult két esztendő vi
tatlwtatlanul igazolhatja Végre odáig jutot
tunk, hami munlmsolc lehe,ttiinlc a. munkások 
között Szaba.d volt az e,sténk Tudományos, lcul 
tur(tliR és szociális vonatkozásban szabadon /cé. 
pezhettii/c magunkat. Előadások, színház, egy
egy fil?lr És még csa.ládi körünkben is tölthet·· 
tünk nékány órát. 

Közben a gyó,qyszertárak zavartalanul mii .. 
ködtek. A köze.qészségiigyi vonalon nem tör
tént seninii rendz'avarás. És most 11iéqis vissza 
aka1nak térni a .,békeállapotokra" Ahogyan ez 
re:ndesen történni szokott, m.ost sem egyenesen 
n E. Gy. T. indítja el ezt a béke-nwzga.lmat A 
E Gy T. állia azt a megállapodást, rnely a 
gyógyszertárakat máius.egytől uira a 8-.l,-ir1 
tartó nyilvántartásra kötelezi De kilép a sorból 
az OTI és a 'MABI és nem ís kétséges, hogy 
éppen ugyancsak a h0.10mbetüs gyóoyszerészi 
é1de/cdtség sugalmazására Mert a E. Gy. T
nelc mindemr, ők fniegállapodta·lc a Szakszerve
zettel és iqa.zán n4gyon saináliák és ők maguk 
is belát:iák, hogy a munkás is eniber, de 1hát 
lássulc b1 hogy ha már az OTI és a MABI .. 

Csak igy· történhetett meg o,z a pé!dátlan 
esel, hogy sza.lcsz\Brvezetünk jogos kivánsáqait 
közegé.szsP,nfiayi és főkén,t rnunkássze1npontok
kal akaT'iík lesze1·elni. (Mondorn, nem a tulaj
donosok. lik akár együtt küzdenének velünk a 
bai rikádokon) 

Közeaé.szségügy 'Erre :nem nehéz a 1>álasz. 
Afi. e ;:ak:na nap.ssá.niosai

1 
'!)a.Jarnennyien ct 



HIRDETö!NK SZ!VES FIGYELMÉBE! Hirdetési 
dijaink 1947. január hó 1-töl a következők: 

A horiték első és utolsó oldalán hasábszélességben 
1 mm. 2 50 forint 

A bo1iték beJ,ső rész.én hasáibsziéless·égben 
1 mm 2.- forint 

A lapban léyő hirdetések hasábszélességben 
1 .mm. 1 ö-0 forint 

Apróhirdetés, legfeljebb 3 sorig 20.- forint 

kzegészségügy szolgálatáhan állunk Míndig is 
mi álltunk a lege,lső sor baft Azt 1nondják, hogy 
a külterületen 7wtalmas utat kell megtenniök a 
betegeknek 'egyik gyógyszertártól a másikig 
Ez valóban nagyon elszomorító. De lw igy ál
lunk, szaporitsuk a patikákat. Termé,zetesem a 
legnagyobb Ó'vatossággal. We ragaszkodjunk 
t á g a s h e l y i s é g e k h e z, elégedjünk 
meg valami szüksógmegoldá:ssal. A fő. hogy 
képesitett r1yóoysze1 ész, megbízható gyógyszer
rel llfasa el a. betegeket, Ne követeljenek luxu&
vrttikálcat, csak a közegé,zséqügy őr helyeit a 
demokr icia lnhetőségdhez mérten. Ez niunkás
vlédeleni is, mert csak így akadályozlwtiuk 
meg. hogy az a 1szerencsétlen iognyertes bele
bu/c.iék közegészségugyi vállallco0ásába., 

A'ddi{f pedir1 szapor·itsuk az ügyeletes szol
gálatot tcljc,,gitő gyóm1szertáralait Ennyit a 
közegészségügyr ől, 

Mo,"-t jön. 11„zonban enne/e .az egész záróra
kérdésnek a legkegyetlenebb része Amiko'' ve· 
liink. a szaksz,er vezetbe tömörült dolgozó g11ógy
szeré1ze,kkel szembe 8zeqezik az egyetemes 
munkásság érdekét. Mintlw a'1; mond11nák: -
n.a hi1· es szakszervezeti 1Jezetők, 1riost szavalfa
tok az oszfotlan nuolcórás munlcaidőről, 1we1J 
eféle íbad11rságokról. Közismert összekötteté
'einkkel felvonultattuk ellemetek az egész 1nun
kásságot 

- Jgen, itt vnqyunlc, <íil.iuk a h11rcot, De 
talán ne általánosi:tsunk Nem beszélgethetünk 
egyszerre az egész munkássár1gal , . 

- Itt vaquok Kovács János vasmunkás 
- Orvendek hogy kiléptél a. sorból, 'Mondd 

meg nyíltan, mi o panaszod e,llenünk? 
- Gyógyszert 11/ca.runk kapni. ha betegek 

vagyunk. 
- És most nern lcaptok? 

1 

- Ha éiiel iön '"· bai. sokat loell vándorol-
nurik, rnig egY ~na-tikrí} ta.7.álunk. 

- l!Jzen sern'fe11?: kAll. Mit no11do7,sz? 1.'lza-
7roritsuk a 1l11tikákat? De 11ddiri is kettőzzü.k az 
éiieli szolgál!1tot teljesítlí oyógyszefftárak szá;.. 
mát 

- Mind a \~ettő erősen megkönnyítené a 
murikás,'liQ 'gyógvszerlvez iut6sát. 

- Va.ay azt """"nád inkább. hoqy mi, 
akik O rt1JÓa11szp,rtárakbaXl dolpozun,k es a fel
szabadulifssal vé.are val-0„hára, ellirtilk az osztat
lnn i111olcfi1'á.s niunkaiilőt napi tizenegy órát 
álli11?1k " tára mellett? 

- Tiltakozunlf, f!',lvonulunk, ha kell, hogy 
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ez meg ne történhessen Mmt 11z ilye.smit lcs11k) 
'81. kell kezdeni,, Ha ma a ti jogaitokat nyirbá/,.. ·• 
ják meg, 'holrwp rní leszünk soron Cs11k 11 mun. 
leás védheti rne.g a munkásság jogait. 

_ Tudtcim, hogy niegér tjiik egymást. Ti 
uijáépitettétek 11 gyáiakat, inii 11 gyógyszertá
rakat., Nem 11 gyárosok és '°' gyógyszertá1tU/,aj. 
donosok járt11k elől az ujiáépitésb@ . ,, „ 

- H11nem mi. rrnunkásokl 
- Együtt voltunk és együtt is maradunk. 

És most mégis titeket lázifonak elLemünk. Azért 
küldtek ide, ihogy Jránk piritsatok, · 
nitsetek bennünket Hogy 1nég a 
érdeke sem elég nekünk 11hhoz, hogy 
junk, ne rngcrnzkodiunk csökönyösen az 
lan munkaidőhöz. 

- Ez semmivel sem több, mintha titeket 
lcüldtelc volna hozzánk i'lyen m„egbizatással. 

_ Igen árn csakhogy nálunk ily@kor, 'ha 
már a kötél rninden 11nyagi srofo elszakadt, 
rendsze1'int a közegészségügyre hivatkoznak. 
Ebbe azután 'e.aész sor11 belefér a legváltozato
sabb me_qtévesztésnelc. 

- Hallod-: elvtárs, én szocialista V'ag11ok 
és nwgyarul bec,zélek Nekem neni ;xz a fontos 

, ' 
hogy a m1riros bete.are keresse niaqat, h11nem, 
hoqy a termelést biztosítsuk és ebben a vnnn-
1cás minél iobb életét., A fő hoq'I} niegkapjuk 11 
gyógyszeri.inket !és rninél ki:sebb kerülővel,, :Az 
e;1 VO' sem fiin ki mindig éfiel„ 

_„. Ne haranu.di, de ez 'nem {tartozik ide. 
- Tó. Mt akkor rnaradjunk a közeqé8zség. 

iiminél. /1 lő. horJY ne leqyenek ~·aiok Az a, 
közcqészeéqiigy, hoqy nii:, ti. nii dolgozók v11· 
la.mcnnuien emberi életeit élhessünk · H11 lnem 
zártak be né011kor ha nem tesszük le m1olc8rai 
rnunkn rd6.11 a kalapáceot, lurmarosan tuda.tlan 
rillatnbt c.,ii1óln11k helőlünk. Va,qy Ti nem éltek 
p.7rfé/>ctet? 'Nem ol1iawl? Nem szereterf, 11 ze
nét? Nem róndulsz ki. vaay nem ülsz ntthon a 
családoddal? A közeryészsé.a1la11 szerintem nem 
emJéb, mr:nt a niunkás ióMtének biztosibás11 .. 
Vigyázwtok ,,zerzett ioraílolcra 

_ Kös7nn.Xn1 kli.szön.1·ük Ko1)ács "T6.:-vi.os e.lv-" 
tárR, Nem i'.< his?ed. milyen r·ér)'en 'készüliink 
~nár errP, .,., beszPlaetésre .Rs iá, horru évp&n 
111oet foMlkodunk öss?e a harmadik linMus el
.<efr dőtt Rnuiitl; (l.ohban a S?ivünk ée a IáJ., 
711111 lc E n111·;tt n1en.ef'<';U.b1 le é.c; Hsszeol'Vadunlc •rt 
T1otalrna« · 'f.li,n'lieabe11 _A_' Ko'Pács .Tiá'Ylosok é.s 11ii. 
Meav1·;n_7.-· elflre !"' f?hnPJr 1,iBz. Sodor rnagá,.val, 
de rnindirr el őr e. Nincs ut visszafelé, 

(sz j.) 

Árváltozás 
~4- közegészségügy rendezéséről szóló 

13&, és 167 §·ában ilfo''61eg a 10. H0/1945, M E. 
iendelet 1„ ~-áhan fog-lait felhatalmazás alapján 
más és az érdekelt-e]{kel i; aló l1:özés végett a követke„ _. 
zőket 1·entelem: 

1 ~ 
1 g-r. prochinin pulvis gyÓg;\ szertári eladási alá.p„ .·. ·'' 

ára 0 39 P (39 pengőfillér)„ 1 '2:I'· ultfaseot:~l put~:;:.g 
gJ·ógyszertári eladási ára Q.98 P (98 pengQfillér). 
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A ~ee.s.za&adueás után a !S-zak.s.zeeuezeteú ee9'-
6~o.c.i$tisa&.& uiufff.6i.nv-a: a.e o..s.ztateaf!I, munka.idő.. 

,4, f,,,Q,r;~Q.dik .s.zaf,.ad fnáfUS et.s.eféft áttfUf!l,k ki éete / 
ne~ ee.s.z e9'v-ettef!I, muf!l,ká.s.te.s.tuér:ühk, ki ~eeeéf!l,ú 
ne a.eef!l,a. 

A kivonatok ballasztanyagai 
lrta: SPERGEL Y Bf:LA. okl. gyógyszerész 

(Folytatás.) 

Az izoprén sohasem találha>1ó meg a i;ejttartalorn
b:m és igy, ntint ballasztanyag nem jön számi :ásba 

Az izo1nén (/3 methyLbutadien) 1nár 37 fokon foi·_ 
ró szin'i-elen fo1yadél{, an~1ely térben való hevitésnél 
kaucsulíhoz hasonló termékké alakul,. Ez a l111esterséges 
kaucsulí, a 

CH2 

B y 0 

c CH CH2 

1 
Cfü 

CH2 - C - CH = Cfü 
1 

Cfü 

Isopren 

-2H = 

Ha az izop1énből két H-t elveszünlí. akkor a molre_ 
kula átalalíul és a kettős kötések f3 és Y C líÖZé ugr_a .. 
nak 

/3 a 
CH-C 

1 
Cfü 

y 
CH -CH=· 

Az igy létrejött dehidráH izoprén molekula 1nost 
már poliinerizálódik és különböző vegyül~tek jöm~1ek 

~étre., 

Aiifások: 

CHs - C = 
1 

CHs 

Cfü 

CH 2 

C -- -

1 
Cfü 

CH - CH2 --:'-- CH2 - C = 

GERANIOL 

1 
Cfü 

CH - CH20H 

C - CH2 _ Cfü _:_ CH2 - CH CH2 - CHO 

1 : 

Cfü i 
CITRONELLAL 

1 
Cfü 

Cfü - C = CH - CH2 CH2 - C = CH - CHO 

1 

Cfü 

Cfü - C = 
! 
Cfü 

CH:_:r. 
C!TRAL 

CH - CH2 _:_ CH2 - C - CH CH 2 

: 1 
: CH2 

MYRCEN 

CH _ CH2 _:_ CH2 - C = CH - CH2 CH2 - C = CH - CH20H 

1 
Cfü 

FARNESOL 

1 
CHs 
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A gyurus l'eg;rületek között is szá1nos izoprén ve_ 
gyüleiet ialálunk, pld„ a limonen, egy l2 izoprénbóT ala_ 
kult terpén, nrely esetben az izoprén szánnazék is iga_ 
zolható, hogy az izoprént magasabb hőmérsékleten si
került r limonenné poliimeriz~TnL Itt azonban n1ég min
dig nen1 állhatunk meg, n1e1 t a biciklil{uS ;tierpének 
hosszu sorozata ugyancsak az izoprénre vezethető vissza. 
Igy pid a terpentinolaj az a pinen„ A pinen 0-nel ké_ 
pezetrt ,együtete a kán1ifor, oH-val képezett "gyillete a 
borneol (C10H1 ;0) 

Nem iksz érdeldelen megemliteni a n1ásfél, vagy 
sesqui 1erpeneket, melyek képlete C15lir4 ezek közül 
bennünket a zingiberin étdekel. 

fH3 /„ CH"' 
p ; CH - CH ~ CH - fH - r~ 1H2 
CH3 CH3 CH2'-. CH /C - CH) 

ex pinen Zingibe:i:·ero 

amel;r a IZingiber officinális rizó1nájábll!ll lévő illóolaj 
le.gnagJobb 1észét teszi "ki és így a tinktu1ába is bele
kerül.. 

.i\iindezekkel azonban I1özel sincs lezárva az izoprén 
építő szerepe a növényi szervezet.bán 

Ha a láncl1é11ződés tovább halad és nég-y, vagy hat 
izoprén frapcsolódik lrészben gyül'Üs, részben láncszerü 
alakba, ugJ mag<isabb terpenek keletkeznek, 111eIJek 
rnár a gl anták és a gyaTitákhoz hasonló anyagok hatal_ 
n1as csoportjába vezetnek bennünket„ ezek közöt~ épen 
ugy találunk kisebb molekulákat. mint igen nagy mole~. 
kuláju kolloidokat 

Itt h:ell n1egemlékezne1n a 6 széR1aíomot tartahnazó 
telirtiett ciklohexán-ról (CsH1·2) melyből a tttövénJ\'ilág_ 
ban igen sok benzol és fenol ve.gyület származta.t.ható 
le. Hogy imást ne emlitsek. ide sorolható a vanillh1 is 
mely mint is1neretes, a termésben csak a raktározá~ 
alatt. hidrolizis következtében áll elő a glükovanillin_ 

R ! 

' CH ·~ - CH f 
OH 

Az A vitantinról többet neniJ beszélünk mert ké 
szitményeinkben •többnyire elpu1sztul és csal: bcnnlás~er
mékeit találjuk, mint baHasztalnyagot 

A biokémiai kutatásol{ Un.ábbi érdekes adatokat. 
szolgáltatnak, '1nelyekből ina már teljes bizon;rossággal 
nriegállapitható, hogJ belső aton1kapcsolódások átrende
ződésében 1nébebbre nyuló dehidrálások nélkül maga .. 
sabb terpeuekhöl olyan kom11lilcált. gyürüs rendszerek 
keletkeznek, melyeket steriheknek neveiünk. 

Ezen '•leg~ ületeknk élettani szerepe még 11P.n1 telje." 
sen isn1eretes. l\'Iinden \'alószinüség szerint a sejttarta .. 
10111 kolloid részének duzzadó képességét szabálJ ozzák 
és ezáltal befolyásol,iák a felülefi folyamatokat Épen 
ezen tulajdonságuknál fogva csak szigoruan 1n.egszabott 
mennyiségben találhatók a sejttartalon1ban. ahol a töb_ 
bi llolioidiern1észetü protein és proteidekkel bizon;ros 
egyensulyi hel~zetben "\'annak, de n1eg \an állapitva 
hogy a fitoszterin tartalom csökkemése és \növekedés~ 
erőseJI befolyásolja ~ sejtekben lefolyó kémiai tevéken~_ 
séget A szterinelí vagy szabadon, vagy zsirsavakkal 

' 

bői, \alamint a glükolanillin-alkoholból melyból -a 
koze és rvani11álkoho_l hasad le ' 

CH·-· CI..:0 

' / "-cH 
H2f 1 "2 

H2c co.OH~ 
'- / . 

"'coH 

Ha a eildohexant ennlitjük, ugy annak dehidrá(~ 
származékáft a benzolt is be kell sorolnunk az izopré1{: 

csopo1tba, mel,JnC'k szerkezetél'e épülnek fel a ·f-en01 
származékok, továbbá /a naftalin és antracén. Az S'rii 
racén származékok közis1nerten elterjedtek, mint anit:irai 
glükozidák, kiilönböző en1odinok, nagyrészt glükozidi~':, 
kötésbe:n találhatók a drogokban melyek metil. va-gy_::,, 
oxi1nietil 'Származékai a hashajrtó drogok hatóanyagát5' 
képezik. 

Itt tovább megy a növényi sejt csodálatraméltó: , 
szintézise és létrehozza a piridin és kinolin {gyürükelt;':' 
melyekbó1 szintén számtalan terméket lehet ,tovább ve..' 
zetni, pid az alkaloidál{at 

Az eddig ehnomdottak tnár magyarázatul sz~lgál~ 
nak ia- karotin -képJetéhez és nem fogunk csodálkozni" 
azon, ha a biokéff ikusok a karotint az izoprénböl szár,;/: 
maztatják le Meg kell \jegyeznünk. ho·gy 1a karotin csak::.,: 
a gyiijtöneve mindazoknak a vörös és sárga festékek)_;
nek, melyel1 1hasonló kénriai sze1kezettel birnak„ Kafo~:~ 
t.in alatt leginkább az a. f3 és 8 karotinoidolrat értjük, -
Mindhárom karotin lé1dekel bennünket, mert zöld drog~_;-, __ 
jainkból áhnennek készitn1én)einkbe. de mégis a u~.gl{Ö~_:; 
zelebb a ~ ka1otinhoz állunk. n1ert a provitaminja az-_,, 
Awvitaminnak 

.Jellen1ző a molekula felépitésé1e, hogy az izoprén'.-> 
lánc lkét végén egy-egy ionon gyiirü van teljesen azo-::
nos szerkezet'.el ezért. ha a !molekulát k,ét r'észre. ha:. 
sifjul{, akkor az I1ét eg)·for1na félre hasad és mindk~t;_C 
n1olekularész az A vitanrln 

H 

CH -
OH 

CH = C - CH 

Vitamin A 

1 
CH, 

képeze.tt eszterek alakjában aeJennek 1neg. 
leszferin <______:-> eszf'.er bizonyos egyCnsulyd: állapO~> 

tának ,kell fennálllni, hogy az életfolyamat 
ben folj ton 'áltozó lcémiai összetételhez 
hozzá tudjon simulni 

A szterinek .származékaként. ~tnlitjük a szexuálhor„ .. 
1nonokat és epesavalnrt~ továbbá azt a nagyszámu nrer;:;:~ 
ges \egJ ületet, n1eiyek cukorhoz kötve Digitálisnak;;
Convalláriának, Strofantusntk, Scillának képezik hat_~-,.-:~: 
anyagait. A szterin molekulaváz kémiai szerkezeté.t Ci~:-: 
izoprénre lehet visszavezetni és ez szoros kapcsolatO:(~
mutat 8 karfinoidokli:al l\Iind~neset.re az .eddigiek után: 
elnl:ondha!tjuk, hogy a zárt·gyürüs egyszerü iironprétí 
szárn1azékok_ mint a terpenek is, legkülönbözőbb átm~~ 
neteket képe'znek a szterinekhez. A szterinel1hez rerid-: 
kívül hasonló szá.rma.zékok egész sorát hozza létre a 
növén)'i szervezet és ezeknek sokszor semn1i közük -nü_r 
csen a sejt .ié]et.in"'.lüködéséhez, de legtöbbször hatabn~~ 
1nérgek vagy .erősen ható gyógyszerek. 

!gy egymás mellé kell anitanuuk 
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Sedyletta tabletta 
30x0 015 
Szabadon rendelhető: OTI - MABI 
MÁV - Szasa -· Dobbi stb, 

PODMANICZKY GYOGYSZERTÁR 
Telefon: 120-20,1, 

---~----·~-~··---
ezet hasonlósága fob tán egyes mirigyei\ tennékeit-, az 

·epesa\akat és \a növényekben előforduló szivn:tél'geket. 
]izek jelleinző váza három kondenzált henzolg~ iirübó1 

"'áll. melyhez bizonyos hellzetben egy ötös gyürü 'io;; kap
~~lódik A három benzol gyürü a lfenantrén lkétlét lnU

,_;'ta'tja, ugyanazt a sze1keze.tet, arnell-· pld. !a morfin vá
z'át lcépezi 

A különbség az egyes grürük közöilt legtöbbször 
abban ·áll, hogy különböző helyen kettős kötések kelet_ 

, kézne~, továbbá, hogJ az ötös gyürühöz különböző 
nyilt oldallánc kapcsotódhatik. Ha most n1ég /azt vesz
szük hozzá hog) ezelibOn a nagy molekulál{ban szá1n
talan lehet.Ősége van a sztereoizomériának, ugy elkép
·zelhető, hogy ;a. szterin váz milyen veg}Ületcsopo1tnak 

,"".·:1ré1•ezi n1agját 

Cholesterin 

Ergosterlri 

Sitosteriri 

Stigmaaterin: 

A :szterinek csopoitjába 
ismertebb szte·rin, a1nelyek 
portba sorozhatrólc, 

tartozik közel eg-y tuca-:: 
egész érdekesen két cso-

A magasabbl'endü növények fitoszterin csoportot, 
az állati test kolesztrint tirtaln1az U gy aZ ii.llati, 
mint a nö\'ényi testben Jllegtalál'juk az e1goszterint, a1ni 
ige.n 1kis 111ennl iség;bt1n mihdenütt ~iséri a legtöbb szte .. 
rint. 

Érdekes az, hogy a fitoszte,ri.n és a koleszterin na .. 
gyon közelálló vegyületek 'és 'az volna feltehető, hog~ 
az álla.ti Bzervezet a uövényi táplálékkal fe]vet'.t fit-o
szterinf alaldtja át koloszterinné Ezzel szemben ldtünt 
az, hogy a .feft;evés nent, lhelyes, az állat a fitoszterh1t 
ldüriti és a kolesztrint n:iaga épitf fel, \al·ószinül'eg 

szénhidrátokból .\z ergoszte1"i11 is az egyik felfogás 
szerint \alú:szinüle-g az állati sze1vezetben szintetizáló_ 
dik és pedig a kole.szhinból Itt azonban ez az utóbbi 
kérdés nincs egészen tisztázva, mert ha ez igaz volna, 
ug·y a. nu1gasabbrendü állatolmál nem állhatna elő D 
„jtamin hián.}, Inkább valOszlnü, hogy az ergosztrin'f: a 
növénJ i táplál1éliból veszi fel az tillati szervezet, amit 
az is biznnyit, hogJ az ergoszt'erin az egyedüli szterin„ 
an~ a mÖ\·énJvilágban, ha kis mennyiségben is, de min., 
denütt fe1lelhető_ 

Inkább az érdekesség kedvéért Cmlit;em meg, hogy 
az ergoszterin, mint köztudomásu, ultraibol'ya besugár·
zás hatására D vita1ninná alakul. Ez az átahlkulás nem 
egyszer1e történik hanen1 közben·esö termékeken megy 
ke!'esztül 

Er goszter ln 

1 

v 
Lumiszterin 

1 
v 

Tahiszterin 
i 
1 

v 
Vita1n~n D2 

---------1--------" - v --„ . 
Toxiszterin Szuptaszterin ·1. Szupraszter1n 11 
(n1érgező) (nem mérgez 6te1·mékek) 

Jgy aztán előforudlhat. hogy a szükségesllél erösebb 
beSugárzásra mérgező hatásu !terlnékek is kele.tkezhet.w 
nek Még 1a.zf is érdekes f-elen1liteni, hogy a besugár
záshoz használt fény hullámhosszát és :;a. besugárzás 
idejét s~abadalmak védik a1niböl azt is következite.thet_ 
jüki hogy a müvelet neO-: eg,yszerü megvilágifási foly~ 
niat _1\ f{ülönböző termékeket különböző oldószerekkel 
extraháfni !lehet. vagy vegyütetel1kel lecsapni. ugy, 
hogy ma n1lár 1egészen Uszta állapoi,ban _áll_i!~tő ielO a 
D vitamin A besugárzás nagyobb ké1ni.ai változás~ 
nem idéz elő jnfrább a molekulákon belül a kettős kap_ 
csalódások ~!tolódását, esetleg kisebb térbeni ell'ende .. 
zödésj. hoz létre az egyes 'atomcsoportok között 

A fitoszte1in különben egy gyüjbY.név, amelyhez 
soroljuk az előbb emlitett ergoszterint, de ezenkívül 
szitoszt"erinl·~ és sztig1naszterint is, Rendkiivül hasonló 
iegyületek ezek, Csak az oldalláncbaITT van e:rtérés, an1~ 
azonban annyira érinti ra szte1in kémlai tulajdonságát, 
hog} a sorozat hárorn 1tagja kivé:t'.el nélkül \HO\~itaminja 
a D-vitaminnak 

Kolhmeiitu f ri1yei ltó~ai -gyÓgyárunagykereskedés 

Ismét a béke&eli felkészültségéuel áll 
b, vevői rendelkeeésére Budapest, V., 

Telefon: 
Távirati cím: Pharmochemia Budapest 

~~~,~~~~~~-11111 

Gr. Klebelsberg-u. 8 
12 0-3 5 6, 1 2 0-615 
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Ha mindezekhez hozzávesszük a foilikulint és an
droszteront, -akkor elébünk tárul az izoprén származé_ 
kok szinte beláthatatlan világa, an1ely annyi értékef! 
vegJ ületet ölel fel, hogy sz~te · Tosszulesik mindezeket 
a ballasztanyagok közé sorohú. Neu1 szabad elfelejte
nünk, hogy 1111,ég abban ·az eset•ben is, ha valamely tar
talmi rész bizonyos 1nennyisé.gben gyógysZerhatást fe:jt 
ki, de az na.gy általálnosságba.n li'is mennyiségben min
denütt 11negtalálható az élő szervezetben, ' ugr az a ké_ 
szitményekn;él mindig balfasztnak szá1nit és nagyon 
sokszor, különösen a galenusi készitlnényelmél, nem is 
vagyunk tekitettel annak jelenlétére. 

Ez különöösen áfl ar1a a vegyületcsoportra amit 
szaponinok néven is1nerünk„ Ott, ahol 'nagyobb ~eny·· 
!tyiségben ifordUil elő, pid a Saponaria, Quillaja, Se;. 
ne~ában, sib„, stb, ott /hatóanyag, nüg egyebütt bal
laszt, A Digitálisnál pid a szaponin ke1leme1Ien ntel_ 
lékhatásof{at okoz viszont ' a glükozidáli.: ldoldásárlál 
igen érdekes segitéiszerepe van. Ezen vegyületek nein .... 
csak a növényi, hanem az 1állatvilágban is nagyon eJ_ 
terjedtek 

lgy a ·kigyómérgek, ~ var angyosbéka börmirigyei
ne-k mérge. a rovaroknak, méhelmek mérge a szaponi·
nokhoz közel álló u n. szapotoxinok. Molekula szerke.. 
zetül{ n1ég 1nem egészen ]_gmer'~. A nö\'ényi Sz:aponinok 
igen közeli S:olnJ1:1vegyületek, többnyire glükozd.d alak
ban fordulnak elő a drogol{ban és 1niint jól oldódó ve
gyületek, a készitményekben is. Ezt a régi nevüket ~on
nan nyerték, hogy oldataik erősen habzanak, a felületi 
feszüHség1·e aktiv vegyületek és n1int ilyenek fontoiöl 
szerepet játszanak 'az élő sejt k~IIOLÍl:ljain~k felületi je.. 
lenségeinél 

Biokémiai keletkezésükröl majdnen1 semmit1 sem 
tudunk. Az azonban 1negállapitott tény, hogy (különösen 
a parenhin1.a sejtekben találhRJtíÓ, to,ábbá kérgekben, 
fában, ;fasugarakban, sokszor levelekben„ iftrdekes az, 
hogy a magvakban összegyült szaponinglükozidák a 
csirázás alatt eltünllek, valószinü, hogy a cukorkon1po
nens, mint tápanyag, juit szerephez, de 'hogy a szapo 
itinból imi lesz, 1ni.képen épitődik le az agluko.n ez -
iegafább is '1biokémiai értelemben ·- még nincs~n tisz
tázva. Abból a megfig)'elésbó1, hogy pl az Agrosfé1na 
gitágó, mely a vegetáció alatt sok szaponint ltartalm1az, 
de ez megé1éskor n1ind a magban halmozódk fel, 
ugyanakkor a cukor eltünik: arra· gondoltak, hogy a 
szaponin cukorból képződik iEz azonban olyan felterés, 
ami még nincs igazolva, Inkább az izop_rén szármiazé. 

kokhoz soroljuk~ mert az eddigi kutatások a szterin~ 
hez hasonló vázat látszanak bizonyitani. ' 

A hatóanyagok közé tartozó - éS ezért munkátii 
keretét tulhaladó - (tli,gitoxin, sztrofantin, konvallama. 
1in, szcillarin, mind ebbe a csoportba sorolható 

Ezek 1nind hatalmas 1nolekulák, melyeknél !már az 
izoprén alig fedezhető fel, de a fejlődés, a képződés és ' 
a lebontás 1mégis azt rnU)t'atja, hogy mind az izOprén_ 
bői nye,rte eredetét, 

Elérfreztem ennek a fejezetnek a :Végére és a kau_ 
csukkal akarok pont-0t tenni a :'karo·tinoidok hatalmas 
CSOJ)OI tj ár a. 

A kaucsuk biokémiai képződése ma n11á:· fel van 
tárva é.s sem1ni liétség afelő~ jhogy ez is az izoprénbó1 
ered 

Az izopr:3n ,kapcsolódások körül azonban n1ég n1a 
is \ita folyik, azeri bemutatom ,a Pickler képletet, 
melj ben az izoprénlánc egy önn1!agába visszatérő gyü
rüt 1-ilko( mig Ha1ries szerint hosszu nyílt láncok ke
Ietk~znek,' melyek párhuza:nosan helyezkednek el, ugy 
mint a cellulozéban 

fH3 fH;, fH3 
~-.e,- CH - GHz -· Cll2 - e ' CH - CH2 .• CR2 - e"" CE ... CH?I 

I>iekler képlet 

Ilyen knódon egy gyürüt képzelhetünk el, melyben 
cca„ 1000-3000 izoprén illlOlekula van, a molekula su
lya pedig l<b. 70 OOO. 

Röntgen inte,rferencia nliérésekker végzett. vizsgála
tok n1egerősitik azonban am1ak a felfogásnak helyes
ségét, hogy hosszu !zopréniáncok keletkeznek, melyek_ 
ben áz egyes gyöliök csavar111enetszerüen helyezlíed· 
nek ~! 

A l{aucsuk a növényi sejtnedvbenfordÚI elő Igen 
sok növénJcsaládban, igl pld„ a kompoziták, eufor
biáceák, moráceák, a Fikus elastika a papave,ráceák 
tejnedvében sok kaucsuk van, és S.~ az ópiun1ban is 
megtalálhat-ó. (Extr. opii, Tint. opii és tartahnaz.) 

A kaucsuk oldatban, vagy magában ra. tejnedvben 
is igen könnyen oxidálódik és nihiden C10H16 moleku„ 
lára 4 0-í \'esz fel )A Iceletkezetlb termék alkoholban 
oldódifr és így belekerül alkoholos kivonatunkba (tinc„ 
tura ópii) 

(Folytatjuk..) 
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Felhivás az elöfizetólihöz! Igen solmn ugy a szak„ 
szervezeti tagok, :miut a gyógyszertárak nagy hátralék~ 
ban vannak az előfizetéseknéli. Nehogy k&őbb neJd1nk 
tegyenek szemrehányást, ha felesleges ik:öltsé,gmegterJ10_ 
lésse1 é1 vényesitjük ~övet-eléseinket, atia kér'jük az elő .. 
fizetést eddig még be, p.em küldő kartársakat, hogy az 
1402. számu postatakarékpénztári befireté.si flitámlámk- ' 
ra tar toz;ásU}mt fizessék be,. 

Technikai müködését beszámitjuk 
A' kataszteri pontozó bizottság müködése 

'$zigoruan titkos. De irórw,k való feladat az 
egyes kérdőívek áttanulmányozása„ Most ne 
beszéljünk arról, hogy kérdifive kitöltése köz 

0811 kissé mindenki ünne([Jlőbe 'öltözik (El tiuJ,. 
Juk 1cépzelni, hogy a nők 1taJ,án még az éveikből 
is leta,gadnának, ha nem menne ·müködési ide
iük rovására.) Ezen tul azonban soha kedve

; iőbb alkalom nem kínálkozott egy szakma lel. 
]cének szinte röntgenwerü /á.tvitágitá.sára Kü
lönösen ma .. Bünök. té.velygések és meghurcol
tatások után.. :Gyakran emberi sorsok vergőd
nek előttünk .. Talán egyszer még 'rrnegiria vala
ki azt a lélektani és szoc:iális tanuvmányt, amit 
·ez a rnunka, >egy szakma felsorakozó munkásai 

1 

Leközlünk egy kérdőivnez csatolt 1nellékletet .. 
egy névtelen hősének 'Szerény önélet

a kataszte1i pontozó bizottság müködé
sének meglcönnyitésére.. Legyünk büszkék rá, 

ezt a kartársunlcat legalá·bb viévtelenűl 
mindenkivel megismertetiük.: 

A rangsorolással lcropcsolatban tiszte
lettel kérem az o,tábbiakat figyelembe venni.: 

1917-ben mint technika "léptem be 
gyógyszertárba a)kalmaZ/Ú!ba, Szüleim tel
,iesen vagyontalanok, 'édes !Apám posta al
tiszt volt, 9 gyermek aty,,ia, aki korán elluüá
lozott, és így teljesetn a ·mu;gam er e.iébb'l 
dolgozva, mint '!magántanuló végeztem a 
középiskola 8 osztályát és ,tettem le az 
érettségit. Ugyancsak a magam ere.iéből 
tovább dolgozva (mint kisegitő) wégeztem 
az egyetemet, P.ál,yá;m szer:e,tetét-Ol indittat
va, tovább tanultam 'és nagy nélkülözések 
árán s,,ereztem tmeg a gyógyszerész-dokto
rátust .. 

A fentiekkel kapcsolatban kérem, 
hogy a gyógyszertárban mint techmika Eil· 
töltött éveimer számítsa be a orizottság, fi
gyelembe véve, milyen körülmények közöt~ 
lettem gyógyszerész„ 

Megemlítem még, hogy a g'lf6gyszer
tár ban eltölött 30 ./!vbó'l, '6 évet mint tech
nika egy helyen, s az utána következő 124 
évben egyhuzamban - még ma iis 
ugyanazon gyógyszertárban dolgozom, 

[®X®l®X®X@X®X®X®m@X®X®X@X@X®~®X®X®~~~~ 

Dc. /t,edveu.'I (}fjÖ.t:f'I: 

GYÓG.YSZERVIZSGÁLAT 
Dr„ Kedvessy 1György, egyetemi magántanár, latban bevált reakciókat és ~izsgálati módszere„ 

a budapesti egyetem gyógyszerészeti intézf!\~e ad„ ket is. Megtaláljuk \a könyvben az ujabbaln alkat. 
junktusának könyve régóta érzett hiányt pótol. nlazott különösen a fizikai kémia körébe tartozó 
F-elölieli az ujrendszerü gyógyszerészhallgatök módsz~eket is, mint: kolorimetriás, fluoreszcen_ 
szigorlatának anyagát, de ezen messze tubrnenően c1as kapilláranalitikai, viszkozilnet1iás vizs_ 
tárgyalja a tudományos értelemben vettl gyógy1 gál~h:>kat, továbbá a hydrogenionkoncentráció, 
szervizsgálat kérdéseit.. Gyakorló gyógyszerészek az alkaloidák ,glJkosidák, csereanyagok, cukrok 

@: is sok praktikus dolgot találnak benne. sth megatár~zását, mindenütt az irodalmi hivat-
®: Tartalniazza a IV. Magyar Gyógyszerkönyv kozás feltüntetésével 

hivatalos gaknnsi készitményeinek, továbbá a A l{önyveit jól használhatják az Jegyetemi 
®: zsirfélék kötözöszerek, injekciós oldafuI{ stb. hallgatók, a gyakorÍó1 gyógyszerészek, tudomá-
®: Vizs'gálaiát Megtalálhru·ók a könyvben ia fonto- Ill os -és gyakorlati intézmények és ~ilndazokJ 
@: sabb, nem hivatalos, fó'kép uJabban alkalmazotti akik gyógyszer\iizsgálattal foglalkoznak Fontos 
®. gyógyszerek, mint ·pid .ll p. aminobenzolsulfona- a továbbképző tanfolyamokon Iésztvemú ne.m tu_ 
®: rn(id, vitanün-készitmények stb. JVizsgáfat!a is,. A dó vidéki ~yógyszeré,szek számára is, e rnunká

készitmények vizsgálati részében nemcsak a 
í'i ban lugyanis megtalálják a legudabb gyógyszeré_ 
~ gyógyszerkönyv}_. azonossági} ~isztasági és tartal_ 
@: mi módszereket tárgyalja, hanem a legujabb ha- Szeti szakirodalom nagyrésznémek összefoglalá„ 
~ zai és külföldi szakirodalomban leírt és gyakor· -sát 

r!l A 356 lapnyi munka előjegyzési ára füzve 40!- forint, kötve 50•- forint. 
r!l Bolti ára megjelenés után füzve '50.- forint, kötve 60;- forint, 
r!l ® 
·~K®&@~X@X@K®X@X@X®l@X®X@~®~l:@X®X@X@~X@X@~ 



Dr. Kedvessv György egy. m. tanár: Gyógyszervizsgátaí 
- Kiilönös figyelemmel a galenusí gyógys.zerkészitmé11yek1e. - Az előszót hfa Di .. Mozsonyi 

Sándor egyete,nu ny. 1 tan6J - Egyetemi Nyomda, Budapest, 1.9{7 _ 

Napokban jelent meg a gyógyszerészi szak
irodalomban kifejtett munkásságával á.ltalános 
elisme1 ést, kit ünő ne;vet szeizett tanárnak fen
ti cimü könyv/o. E régen vá1t könyvet különös 
örömmel üdvözöljük, nemcsak azért, __ amint 
későb rámutatunk -, me1t hézagpótló, régen 
nélkülözött szakkönyv, hanem 1g;zért is, meit az 
első megjelsnt gyógyszeréswlil könyvünk a feL 
szabdulás óta. A buda.pesti Egyetemi Gyógy
szeréSzeti Intéz, 0 t ,vezetőjének, dr.. Mozsonyi 
Sándor egyetemi ny, r. tanárnak fá.radhata;tila.n 
i1 ányitása, nagysze1 ti szervf,z:őkép·ess~ge, sz-ü
netnélküli ér deiklődésie és nagy tapasztalata 
meUett volt csak Jehetség1:s, hegy a gyógysze
részet tudományosan képzett fiatalabb generá
ciójának egyik legjelesebb tagja fonti cimü 
munkája elkés·zülhetett. 

A 354 o•ldJalas könyiv első átlapozá·sánál 
szembetűnik a könyv modern irá,nyzata, mert 
mig az 1934. évben megjéent magyar gyógy
szerkönyv még az egyidJejüleg érvényben l1ovő 
külföldi gyógysz.erkönyvekkel szemben is csak 
a leszürt. áltwlános érvényü tapasztalatokat, 
meghatározásokat 8l11eli tÖl vényerőt.:, Kedves. 
sy tanár .a külföldi gyógys.zerköny;<'ekhez ana
Jcg módon, ugy állította össze könyvét, hogy az 
ne csupán a Gyógyszerkönyv hivatalos kom. 
n1entára legyen, hanem 13'gyrben komPend.iun1 is 
a tárgykörben elért tudomá11yos ismereteknek, 
és egyben összefoglaló tükörképe a világvi
szonylatban is élcsoportba tartozó magyar 
gyóg:ysz,~rés,zi tudomány eredményességének. 
De ezt nem ugy teszi a Szernő, hagy kronoió
gikus .adathalmruvt tá[al el1énk, hanem a halk
szavu, csendes .~udós krl.fükus szavaival füzi 
hozzá saját tapas1ztalatait, megál[apitásait, me .. 
!yekE>t, mint a ,Gyógy.szerészpti Intézet gyógy .. 
szervizsgáló és e1llenőrnő laboratóriumának s a 
hallgatók laJboratDriumi gyakorlatainak vezető-· 
j•e, de elsősorban kutató ha.ifama és kiváló te
hetsége folytán, hosszu idő ah>tt sZJ:rzett. 

Tartalom: 
A~tal•ános rész: Sulymérés _ Térfogatmé

rés, Hőmérsékletmérés. - Hydrogenion
koncentr áció.. - Indi1'atorok. - Mérő oldatok. 

Polatimetria. - .'Refraktomeíl:il'Ía. - Spek
tralanalizis. _ Koiorimetr ia .. - Kapil!árnnalizis, 
krnmatogr áfia és flnoreszoenciás ana!,izis.. -
Viszkozitás., - Fonás-. Oll:Vadás- és fagyáspo•nt.. 
·- Sürüség és fajsuly- -·, Nedvességtartalom
-, Szárazanyagtartalom- -, Kivonatta1talom -
meghatározások. Oldékonyság. - Izútási ma
ladékok - Általái1o'> tudnivalók - Glyko~i-

1,TERLA'' 

dák - Cseranyagok - Kesnüanya;gok 
Szénhydratok - AethylalkohoL ,, 

Rész,letes ré.sz: Vizes kése;itmények - In
jekciós készítmények v:izsgálata - 'Aromás vL 
zek -- Ecetes készi:tmény.eik - Emufaiók _ .. 
Szirup_ok - Szeszes oldatok - Gyógyszeres 
borok. - FŐZ\otek és forrázatok - Kivonatok. 
-- festvények. - Vastaxltalmu klész:itmények 
- Poralakn loésziltmények - Tabletták ·- Cy~ 
linder ek -- Pilulák Teakeiver ékek :.e_ 
Gyógyszertokok _ Sebész.eti kötözősz.eiek -, ' 

Zsiradékok. vliaszfélék, kenőcsalapanY'agok'' 
és hoz:zájuk hasonló áll1ományu anyagok ~ 

Kienőcsök - Pasztáck - Szappanok 
Tapaszok ·- Végibélkupok és ihüvelygolyók. _, ·'ili 

EnzymkésvitményeJk -
Vitaminok 
E1'emek ivegyjele és atomsuly.a„ 
Minőleges egyszerü analízis. 
!10dwlom. Tá:rgymutaJtó, 
A felsorol.t főcímek a;J,att oly bőséges tár

házát találjuk a tudományos kutaJt,ások er:edmé-
11yei111c!k, módszer:einek, hogy egy-egy feiezet. 
ben való' elmélyedé,s egyenérték;; a továbbkép
zéssel.. A hivatailos gyógyszereken kivül .több 
olyat is fe1lvett a Szerő könyvébe, a;melyek a 
gyógyszerészi gyakorlatban gyakrnbban szn:e
pelnek (pl aminobensolsulfamid, "'scorbinsav, 
oleum helianthi, maydis etc..). Nagy á1ttekint- · 
hetőségét biztositja a könyvnek az egyes ké
szítmények tárgyalás,i .sorrendje, s igen fontos, 
hogy anyagtakarékossági szf1t11pontb&l i1smerte-' 
ti a korszerű mikro- és félmikrc"efjá,rásokat is. 
Az ·eigyes fejezetek elé ir•t összefoglalók, mind 
külön ta;nulmánynak tekirnthJetéík, !lacára an
nak, hogy a könyv célja és irányvon:ala folytán 
közölnivalóit tömöri~eni kényszerült. Csupán 
ennek tudható \be, hogy a_ mikrosul:Ji!imádó &s· 
a biologiai él1tékn~eghatározás általános ismer-
tetése elmaradt. . 

Az értékmeghatározási uj módszerek is -
tnertetésénél igen gyakran találkozumk kiváló 
analytikus profagszorunk, Schuiliek Elell11ér ne
vével; az ál~ala kidolgozott ;eljárásokat számos 
külföldi gyógy?zerkönyv felvrtte, s igy előre~ 
láthatóan az uj magyar gyógysl'lerkanvünkben 
is hivatalosak lesznek. A fizikai-kémia analyzi1s 
uj, sokiiányu alkalmazás·ának ismeitetésénél a 
ikromatografiás .analysisnél az irodalmi adatok 
között nélkülözzük két adváló mazvar müveHF 
jének : Zechmeiste1 és Cholnoky nevét.. 

A kapilláranalizis jelentős{Jgét a gyógY
szenizsgálatban, a vastartalmu készítménye-

Központi iroda,\ Üzem és rendelés 

VII„ KIRA.LY-u.. 67 1. 
Telefon: 421-926 

felvétel: 

EM. 7 
Gyógysze észek Szövetkezete Kft. 
BUDAPEST Steril kötszerüzem Comprimaták. Betegápolási cikkek. 

:Jqet, a vitaminokat, az avasodás értelmezését,. 
_ látom, már mf\gint szívesen .sorolnám a föbb 
~fejezetek cin1eit -, :az. eg.ész, anyagot .ol:y naigy 
fe'készültséggel ásmeriteti a Szerző, hogy meg-
11yugvással vehetjük tudomásul, hogy .a gyógy-
53erészi uj kiképzés a. legjobb kezekben van, 
1111ert ezt bizonyitja a. Szerző könyvé'Ve! is 

Mozsonyi p10fesszm nagyvonalu előszavá
ból ideik't.atom végezetül e „Megvagyok róla 

. győződve, hogy _mind~z<:;k. a;ldk '.'.könyvet kéz-· 
hevesz>k, nagy e1 deklodessel fogi ak azt forgat
'ni éS a hivatásukat s7p ető szakemberek szive

rng,adják meg enne:k révén a kiná!ikozó a! 
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kalrnat arra, hogy szak.lzönyvtárnkat _ amely
nek kiegészitiésére régen nem nyílt ;dkalmuk -
ezzel a hézagpótaó értékes munkával kiegészit 
sék" d1 Hantos 

* Hisszük, hogy rövide.sen minden ka1tár-
~unk munkaaS'zita-Ián ott Jr:sz ez az é:;:tékes---és 
valóban hézagpótló mü. Me1;t ahogyan d1 Han
tos kartárs·un1c n1c'ndja, nem csak n1Rga a Inti 
kon1oly ajándJé:k a szakn1a sz•áimára, de egyut
tal eZ -az -első J11e1gjel1ent gy6gyszferészi ,sza<k
könyv a felsmbadulás óta.. Döntő tudcmanyos 
bizonyiték a demokrácia mege1ősödés'éiől 

A kollektív szerződés kijátszása 
A forint be,ezetése és az 'ugya·nakkor életbe lépte

tett kollektív szerződés iJiztositja a {g~ÓgJszer-ész alkal_ 
mazottaknak, hogy most már ne1n kell éhezniök és a.z 
elen1i életszükségleteiliet meg tudják vásárolni. jelenlegi 
fizetésükből EgJes gJógyszertártulajdonosok lazonball 
,ezt máds megsokallották és megkezdték az előirt fize... 
(lések :elleni támadásaikat, egJelő1e fl..zzal, hogy nei1n1 fi
zetDek ügyeletes szolgálati tulóradijakat. Van ol;\'arl 
gyógyszertár, (ez nem ·Vonatkozik az éjjeli szolgálatra, 
antinek megállapii'ott dl.ja nem került rnég nyil\,ános
ságra (ahol ugy \iátszák ld az ügyeleti szolgálatot vég_ 
ző alkalmazottakat, hogJ az ügyeleti szolgálat idején 
később kezdetik velük a 1nunkát és igJ· nap'i 8 óránál 
többet ténJl'eg ne1n dolgozna!{, a \asárnap helJett pedig 
adnak eg)' c:;zabad na1>ot. De van olyan gyógyszertár is, 

· a1nelyik az ügye1etet nuegelőző hónapban l{ezdeti ké
sőbben a munkát és az lgy ehnaradt órákat iaz ÜgJelet 
alatt dolgoztatja ae, egyfolytában llaJl~ 10 órát, megsza_ 
kit.ás nélkül Vasárnap pedig iebéd órára rendeli be az 
alkalmazot.tat, túlóra-díjazás nélidil 

!(érem az ·'Intéző Bizottságot~ mielőtt ez a ldzsák
mánJ oló, .antiszociális intézkedés általánossá \ álna

1 

szegezze le álláspontját és hozza nyivánosságr a: 

1„ Eltürhetö_e hogy ŰgyeJ1eti szolgálat alatt később 
kezdjék az alkalmazottak a «uillnkát 1és igy elessenek a 
tulórától? 

2 Eltürhető-e, 1hogy előző hónapban kevesebbet 
dolgoztatva, ügyelet alatti 10 órán á~ 1negsÍ:akitás nél
l1ül klolgozzon az alkahnazott„ tuJóradij nélkül1? 

3„ Eltürhetö_e, hogy ügyelet alatt teljesitett vasár
napi munkáért egy szabad nai}pal kárpótolják a mun
kavállalót? 

A kollektiV szerződés „Tuló1a pótlék és vasárnapi 
munka dijazása" cimü fejeze.í első bekezdése szerint: „a 
rendszeres !heti munkaidőnek aznapra eső hánJ adá'n tuL 
n.tenő. vagy vasárnap teljesített 1nunl\a tul'Inunkának 
szárnit és bérpótlékkal fizetendő'' 

Kivételek: „A ~asár'napi tulóra tlljazásán~l kivételt 
képeznek az ügyeletes szolgálat idején dol~ozó 1nun_ 
ka\állalók, akiknek rendszeres munkabeosztása olyan, 
hogy a heti 48 órán belül vasárnap is dolgozniok kell" 
A gyógJszerész-alh:almazot.tak :r e n d s z e r e s 
munkabeosztása oIJ·an, hogy \asárnap nem dolgoznak, 
hisz a 48 óra a hétköznapokra t\an elosztva, tehát a 'Va
sánapi munkáért feltétlenül jár a bérpótlék, azt sent
niiféle szabadnappal kiegs enlitenl nem lehet. A !rnásik 
kivétel: .• ~~z ügyeletes szolgálatoi > égzö aikahnazott 

rendszeres munkaideje iu}órapótlék 1eenfcsen inegálla
pitható akként hegy az egyik héien 48 1óránál keveseb
h.et dolgozik, azzal a 1negszor"itással, hogy két ~gy
n1ást követő hét együttes rmunkaideie a 96 órát tne1n 
haladhatja meg'', 

Ez a szakasz kizárja azt, hogy az előző hónapban 
elengedett n1:un~{aórák ellenében az ügyelet. alatt -
vasárna11 'nélkül. - 60-60 órá11\ a két hét alatt 120 ó1·áf1 
dolgoztassanak egJfOlJ tába.n. 

A kollekti" szerződés lbetüszerlnti értelrnezéséhen 
lehet módosítani a rendsz·eres munkaidőt és igy !d le_ 
het hozni, hogy tulóra nem lesz. de a szerződés szelle_ 
mével 'ez is ellenkezik. Az ilgJ.-eléti szolgálat /ideje alatt 
10 százalék felárat !szán1ithatunk m'inden gJÓgyszer·hez. 
Ezt azért e.ngedélyezték, hogy a tu1óratöbblet kiadásait 
fedezzék /belőle. Ez a 10 százalékos felár· többszörösen 
fedezi a tulóradijaka.t, itöbb marad beló1e a -tulajdonos
nak, mint a szolgálatot telje.sitö alkaln)iazottnak Igaz_ 
f ágta!an és a'ntiszociális, hogy a [ulóradijtól az alkal
niazottakat agyafurt ldbulókkal íelüssélc 

I(ivánatos volna, hogy a Szakszervez:-et ellenőrizz~ 

főleg azokat .a. gyógyszertárakat ahol ninó:; blza!mi 
met t az alkalmazottak, félve az folbocsájtástól, panaszt 
tenni nem mernek 

Most fob"nak az igazolások,. A Szakszel've.zet ki_ 
liüldöttje intézzen kérdést 1ninden tulajdonoRhoz és vr
zetőhöz, hogy netn tartOzik-e az ilyen antiszodáHsa:n 
viselkedők közé? 

Féheértés·ek t>.Ike1ülése végett n"1<0gjegyzf:'1n, hog;'\-' 

1nunkahelyemen u,·esmi nem fordul elő. 

Igy szól a levél Mi azonban többet tudun1:< a le-
vél irOjánál Pontosnn tudjuk, hogy kitől és !kikről van 
szó. A kÖ\"eJkező Iapsz..S.n1unkig- \árunk: 01vosolják.„.e 
ezeket a koll'ekt'h· sze1ződést kijiltszó. felháboritó ese
tel{et? Ha igeh. tudomúsul lvesszük. Ha ne1n történik 
sentmi: !r.közöljük szakszervezetünk névre szó!ó nyilt. 
levelét Kipe!lengérezzük éiket. 

Ismét kapható a „PRONTó" KENőCSKÉSZITÖ 
GÉP, ntel~ egyben tuhusoló i's. Béke minőségb€n, béke 
áron BaHa.i g) ógyszerésznél, Budapest. VI1 Somogy"i 

Béla_ut 5 tjztet.i órák: 2-4-ig-
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11,,ptt tev,ét, dc. hag.~ 1ftif.t.á.tv- ~cu:va.s 
·- A 11f.6.u.-„~tig.~~zecé.s.izek v-étietm.é6eh -

Valójában nem is szorulnak védelemre azok, 
cikik niögött zárt sorokban áll a szakszervezet .. 
De a főorvos ur ezt nyüván nem tudja. !gy ta
lán azt sem tudja niég, hogy '1i felsza,badukis 
még ebben a szerencsétlen országban is első
sorban a rnunkásságnak !hozta meg a tényleges 
felszabadulií.st. Legalább is erre kiJrvetkeztethe>· 
tünk abból, hogy a MÁV-gyógysrerészek pana
szait egyszeriien isemmibe vette. Sőt ennél fó· 
val tovább ment . Az egész, egyre csunyább 
eset különben ezzel a Gerő Ernő miniszterhez 
intézett le,véllel kezdődött: · 

,,Alulirot.tak, a l\.fÁV. B IB,. L !gyógyszerészei, az 
alábbiakban felsorolt sére}m,einkkel, abban a bizitios tu
datban fordulunk Miniszter Urhoz, hogy a valóságnak 
1nindenben tmegfelelő- és !méltánylást érdemlő panasza_ 
inkat Miniszter Ur igazságos elbiráláshan fo~ja r:észe
siteni, 

A 'l\.fÁV.Kórház gyógyszertárában ,14 okfeve-les 
gyógyszerész dolgozik, hetenként 48 ór·ás 1nunkaidővel. 

Munkánk} mint ism:erelt:es, rendkivül felelősségteljes, 
melyben. a tulhajtoUI munk:airam v é g z e t e s 
tiéve<léseket okozhat 

Legyen szab~· megemlitenünk, hogy az OTI és 
l\fARI gyógyszertáraiban, a mi heti 48 órás muuh:a
időnk- jés kis fiz&iésünkkel sZe1nben, 40 és féJ óra a 
heti 1n.unkaidő s az ott' <alkalntazo'tt kar·társai111k havi 
keres'ete (a kollektív szerződés kere~ében: szabadnap_ 
pal) havi 600-800 forintot tesz ~i, ellentetben a mi 
lényegesen kisebb fizetésünldt:el! A MABl-gyógyszer
t'árb3n kb. ':napi 1000 darab 'll'ece:Pit' mellett, 34 gyógy
sze,r·ész dolgozik. Az OTI központi gyógyszertárában 
a napi recept-sz·ám kb. -OOO s ezt a forgalmat 14 gyógy_ 
szerész bonyorntja le} akik azonban, az adminisztraciós_ 
n1unka teljes kilt:apcsolásával, csak a recepturai mun
kát véizik ·- 1'Ezzel szemben, a MÁV. gyógyszer tár·á
ban a na11i átlagos recept_szá1n: 900-1200 darab. -
Ennek a 1forgalonmak tielj-es Iebonyolitását és admi
nisztrálását !CSak 14-en látjuk el', - ami a forgalom 
áHandó e1nellt:edése n1ellet~ szinte ember feletti telje_ 
sitn1ény„ 

A :fentiekre való hivatkozással kérjük t'eháf Mi-
niszter Urat) sziveskedjék odahatn.'i: 

1 fefelősségteljes- és tulfeszitet't munkánk után 
r·észünkre veszélyessé.gi-pói~ékot ;ruegállapitani szives
kedjék, annál is inkább, mert áHandóa:n rn€rgekkel, 
r'obbanó-anyagokkal, maró- és párolgó_ savakkal \dol
gozunk és .__ bár az orvosi karral - azonos felelőssé_ 
gü munkát végzünk, az 0 munkaidejüket j ó v a 1 
tulhaladva., egyé~ mUnkavállaTás számunkra teljesen 
lehetetlen, E~ért a legnagyobb anyagi Délkülö~sek liö
zött éllink; 

2. hogy a gyógyszertár fennállása óta s a gyógy
szerészeknél általában szokásos heti e g y szabadna
pot visszaállitsák, ·me,rt a jelenlegi m!unkaidő n1ellet]t 
teljesen hinuerijlt szervezetünk regenerálására a leg_ 
szükségesebb dolgainkat sincs alkalmunk beszerezni 

3, hogy a MÁV lgyógyszerészeinek létszámát fel„ 
emeljék. 

Kérésünli méltányos és igazságos elintézését ré:' 
mélve, ~agyunk teljes itsztelettel'-' 

Alatta a tizenhárom gyógysxrész neve . . 4 
kiállás tehát, :famerfük el, nem volt telfes{l'ff, 
egységes Ennek a lcis közösségnek egyetl<m, 
tama nem sokallotta a mumkát, nem kívánj 
szabadnapot és nem értett egyet a többivel ab;_ 
ban sem, hogy kérjék a veseélyességi pótlék 
meg;állap#ását. iEzért maradt el a kérwény al,;1 
a tizennegyedik aláírás.. . 

Nem hisszük, hogy erről a levélr:ől Főorvos 
urat ne tMékoztatták volna. Inkább a.z \'.i véle
ményünk, hogy a, MÁV elnökét is éppen Főor-: 
vos ur táj'élcoztatta a MÁV-gyógyszerészek tul. 
zott, de mindenlcépen ,,jogta;lan'' követeiésci' 
ró'Z. ' :~·:"' 

Természetes, /hogy az iJtyen .szociális meg
mozdulásokat rendszerint vakiki kezdeményezi,, 
Az értelmiségi munláí;sokba évtizedek ala.tt :; 
annyira beide.az,ődött tt félelem ·_ a hatalom''i 
korbácsától, hogy inkább tür, szenved és pusz' •• 
tul, semhogy előálljon .io.qo.s követeléseivel. '.~ 
Rendszerint naponta mondják, panMzolfák se' • 
relm•eiket, de 'csa/c ngy egymás között. Hava.la'·~ í 
ki ki alcar állni értük, először megrémülne/e at- \';!; 
to'l a hajmeresztő gondolattól, hogy a hatalma- ,? : 
sok ellen lézadfanak. Sokszor azért azonositfál1 '': 
magukat a.z ügy zászlóvivő.iével, hogy siker ·~ · 

Ces~/c~"t:Í~k~ee':~:~~ifs~~de%1l~1::coz;ő~°/v~:b~;: ;,_~. i sa érze eltetni akartuk, hogy majdnem imin- .. 
diq rmn e,nu 1:tyen ,zász7!6viivő, va,_qy ha lfobban i, • 
tetszik. „élharcos", és van egy, aki szinte mé!1, 
a. jogoktól is fél. Ez kiz egy kizáróla_qosan csalo ~ , 
önökben bizi/e. Főorvos ur, ez az egy személyi-. Y• '. 
leg a hatalomtól vár :mindent. Ez az egy meg i: ;; 
van győződve róla, hogy az ő ügyük független a 
többiekétől. A multbarr ezekbó'l az egyes embe- ···; • 
rektől, ezekbó?, az egyes nem öntuddtos munm- ,. · 
sokból alakultak ki a sztrá.itörők És hogy mí . • 
le1:t a multban 'azo/c sorsa, ki/e keményen szót .. ;;: 
emeltek a munkásság érdekében és ki merték :,; i 
mondani.: nagyobb karéj kenyeret, emberibo ·5 • 
hajlékot akarunk . .. Hogy mi lett ezeknek d ·•f 
sorsa, azt Főorvos ur, ugy 'látszik, még ruílnnk ' .. · 
is fobban emlékezetébe véste.. , '~; 

MMt valaki a sor élén járt a. M:AV-gyógy· tlj; 
szerészek között is, és valaki 'talán csak azért 
húzódott félre. hogy magár:a 'hagyfa ia „tizenli.á- ''.~' 
rom szerencsétlent" 1 • · 

Az a levél. sai'nos, kevésnek 'bizonynlt, 0~} t 
8zakszerr1eeztünk !átírt, tárgyalt, közvetített• ·~ · 
Nem történt :s-emmi. Ma.id a MAV-gyógyszeré••7c 
szele, szakszervezetünk utján, nf fell!er'iesztésseJ;x 
fordult a/e a mnnkásminiszter hez.: Gerő Errw ··• 
elvtárshoz. Kértük a 'MÁV-•gyógyszer'észelo ,·, 
helyzetének legsürgősebb kivizsgálását · ' 

Még nem tudfu/c; hogyan és milyen utasit&-•r 
sal küldte vissza a imunkásminiszter ezt a fét•• 
terjesztést. De \Valami hamarosan ld$;rii11J,rgott< 
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Megtörténte/e a tava.szí kinevezések. Az a bizo
nyos ,tí~ennegyedik ne.m fii.ába„ ba,gad!a _rneg, az 
aláirasat: megkapta titkari elolepteieset Ez a 
tizeimegyedílc, 'ir<isos bizonyságot kapott róla, 
hogy a demokráciában, a 'felszabadulás hci:rma
dik esztende.iében (Jf(lnak van igaza, aki nem 

' szolidáris munkatársai követeléseivel .. 
Ha nem tudná, Főorvos ur, ezt a tizenr1;egy~

diket ott önöknél kétizben elrnarasztalti;tlc e8 
/w.rnuúlszorra is csak nehezen, feddéssel igazol
ták Képzelié el Főorvos ur, a zászlóvivő 'r!lke
ser edését Azét ~ rnunkásét, aki bátor szóval és 
tettekkel harcolt a MÁV..gyógyszerész,ek elet .. 
színvonalának felemeléséért. Azért. n nagyo?b 
k;ai,é.i kenyérért.. Hom1 éppen azt .iutalrnazt0;k, 
aki nern vállalt velük közösséget - és teki";
tettel feddéssel történt ~qazolásira, le,qyál~alai
ban nem nevezhető feddhetetle,nneit .. qsodál~o
zík-e, Főorvos ur, hogy ez a zaszlovivo, lcartafl:.
sai között ki merte ejteni a száfán hogy a nyi
last kinevezték? 
Ebből önök ott benn nagy ügyet csiná!tak. 

Bg11oldalu jegyzőkönyvet vettek fel, mely sze· 
rint az illető azt mondta volna, hogy önöknél, 
Főorvos ur, e s a k nyilasokat léptdne/c elő .. 
A tízen há!rorn lcöziil az első aláú ó erre bead
vinyban tiltakozott az egyoldalu jegyzőkönyv 
fe/Jvétele ellen.. •.Ennek a.z őszinte, önérzetes és 
tárgyilagos beadvinynalc azonban már n'em is 
lehetett meg a lcellő 8ulya önöknél. 

Közben ngyanis egy 'kis kisiklás történt.. Lé
nyegében sulyos /eté11é.s a .szociáfü vonalról. 

f&_-;~ 

Lagerekb61 hazatérő személyek, 
valamint sm:állásek tetvetlenitését 
gyorsan és eredményesen vé9ZI 

239 

Mert ezt a felterjesztést meg Főorvos ur is 
csak ugy vehette volna egészen . kom?lyan, h,a 
ez alatt ís ott lett volna mind a tizenharorn alá
irás .. De csak egy volt alatta. Hiába, Főorvos 
u1, a .siker elenség ivisszariasztja az . embereket .. 
E gy szeri e félteni kezdi/e gyöngén fizetett ny~· 
morusá.g11krd Hogy, jaj, 'mi lesz velük, ha ~'· 
teszik őket az állásukból, vagy esetleg csak at· 
helyezik őket a gyógyszertárból szürke !'-'V.atal
nolcnak a MÁV igazgatóságba.. Megremultek 
Mi innen nem tudjuk ellenőrizni, de talán ke
rii/,ő uton mea is fe'lemlitett'ék őket .. Sajnos, itt 
megint rá ke"ll mutatnunk az értelniiségi mun
kások 1%ociális ,é, lellei szerve~etlenségére. 

Mert u7ra annak a tizenkettőnek lett igaza., 
aki megtagadta, :hogy a.z e.~Yolda:lu jegyző .. 
lcönyr•nelc n mási~ ~ld_alát}'rtelesits~. lje_lo~~ 
rzmn lett semmi bantodasu/c . De a zaszlovivot 
kitették a gyógy;zer tárból és lp,zonnali hatállyal 
athelyezté/c a MAV igazgatós<igához. " 

Pontoron ngy, mint a mnltban, Foorvo~ ur. 
A szt?ájlcvezért" eltávolították. Jó messzwe a 
töl;biektől más és akintasabb munkakörbe, 
Jtogy meg' ne niételyezze a békés és jószándélcu 
tizenhárom gyógyszer eszt. 

Csak azt nem értiük, 'Főorvos ur, hogy mind
P,Zt ön bonyolította le >ilyen tüneményes gyorsct.. 
sággal. Pedig ,bizonyára ön is hallott már róla, 
hogy a közlekedésürryi 1ninisztérium élén egy 
munkrísminiszter áll, szervez, vezet és dolgozik. 
Csak azon csodálkozunk, 'hogy ruem vetette fel 
ezt az egyszerü kérdést.:· vaiion ezt az egész 

E R G 0 
pulvls és solulio. 

Csomagolás : 

pulv„ 100 g 

sol. 30 kcm 

gyógysz besz. éír : 

Ft. 2 24-t-20'/o f. a 
„ 4 48+·200/o f a 

Dr. WANDIRgyógyszer-éstápszergyár rt 
Budapest, X. Postafiók 7. 
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ügyet, beleertve a tizennegyedikét is Ge1 ö mi
niszte1 ugyanigy intézte volna el? 

Lezajlott ön tis szaks;;ervezetünk eg1J;f ·veze
tője között egy ígen emlékezetes telefonbeszél
qelés. Eb.ben l/in, Főorvos ur, felluibororiva je
lentette ki, hogy ia MAV-gyógyszereszek nem 
mondanak iga.zat. A válasz nem lehetett más.:. 
a mi szakszervezetünk azok ·mellett áll azokon 
segit, azoknak hisz, kik :hozzánk tarto;nak, ve
lünk egy uton járnak Még azt sem .titkoljuk, 
hogy tizenkét kartársunk fölött S>ern tudunk 
válcá,t törni .. ilnkább SG;.J'náliuk őket. Harnaro· 
san r·á fognak jönni, hogy a sajat életüket 1'011-

to!ták el, ·amikor harcos .társukat meglavu
lásu/c/cal a döntő píl'l,a;natban rrl!agára hagyták 

De íezt már nem is önnek mondjuk Főorvos 
1u. ö?' .iiitalmazott és büntetett, nri~t egy be
lcebeli had11ezér a maga külön birodalmábam. 
Mégis megkérdezzük F·őorvos iirat. látta-e, 
megnézte-e 'közelről Cl fel.szabaduláA utáni első, 
vrim1 második május else,iét? Látta-e egészen 
közel1 ől a 'eászlólclcal, táblálclcal felvonuló mun
lcisság >zinte végeiátha.tatlan sorait? Meg~ej
tett-e valam't abból az :ariási erőből, ami a: 
szervezett munlcássá.got mind.en 1nMiis elsején 
kiviszi a.z 1ttcára? Az idén is. 

Értse meg, F'őo1'VO' ur, hog71 ebb·en u .száz
( zJekre 111-en.ő egységes rnunkistöniegben ninc~ 
clyan munkás, lci ne írta volna alá azt a be-ad
·ván11t Hogy hitet termen a 1ni igazságtalanul 
meghurcolt. ndvtelen lcartársun/c mellett 

És mig •Ínegy, hulláJmzilc, morajlik, elcsende· 

::"" ............. „ ................................. ...,. ......... 

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

cum et sine ars. 

F-i(l,9-'lker:e1-kedO.knée 
ko.ce&tea.,,,, 
fnehF-ifli&~ 
ka.fl-"'4.tó. ! 

"'""'"'' .......... „ ................................ ...;: 
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sedik ez a, ha kell, !n1inderit elsöpTŐ rnájusi áTci-.-_'' 
dat, 0z ál_do·zat, az ön lildozaita Főo1'vos ur, ·su~--~
lyos 'ldegösszeomlásban fe/cszilc odahaza -
, De •zászló, _tábla, szó és ZéleTc nz ő tettét zengi 
es lgazol1a. E.s ha a kemény rnunkáslceze/c ököli: 
be szorulna/e, nz ő 1ive@Mztatását akarják meg_, 
to'f olni„ · 

Ma „övé a máfus else.ie!' 
1 SZÉKELY !ENö 

ll népjíléti miniszter 182.351111947. N. M. 
száma rendelete 

a penicillin rendelése és kiszolgállatása 
tárgyában 

A közegés,,;ségügy 1rendezésé.éről szóló 11876 :XIV. 
ic 6 és 167. §-ában foglalt felhata'iü;iazás alap,jáni a 
követli:ezőket rendelem: 

1 §· 
(1) Penicillin csak orvos rendelvényére szolgáltat-.. 

ható ki; orlosi rendelés esetén is ugyanarra az orvosi 
vényre csak egJ izben Orvosi vény másolatára penicil_ 
lin nem szolgáltatható ki 

(2) A vényen a penicillint •Iendelő orvos köteles a 
saját~ 'nevét és Iakciniét, valamint a beteg nevét és lak- ··„ 

chnét is feltüntetni 
(3) A kiszolgáltatott penicillin mennJ'iségét az áf._ 

vevővel az ákvételkor az orvosi ,;ényen igazoltatni kell. · 

2. §· 
(1) A gJógyszerész köteles a penicillinről szóló 

Or\.osi vényeket visszatartani. azokat egy évig meg
őrizni és a :gyógyszertár müködésének ellenéÍrzése iaL 
kahnával az ellenőrzést végző szal{közegnek bemutatni.' 

(2) A visszatart:Ott orvosi vényről - a vevő tki
vánságára -· árszámitással ~s a gyógyszer tár bélyeg
zőjével ellátott másolatot kell kiadl1i lA másolatra a 
.„n1ásolat" szót feltünő 1nódon kell rávezetrii 

(3) Ha ia gyóg;rszerész a kiszolgáltatott penicillin· 
árát :valamely hatályos jogszabály értelmében hitelezni 
köteles, a vonatkozó \én;Jek szántlázásánál a visszatar
tott orvosi vények másolatát kell a ~zán1Jához csa.tohti. 

3 § 
(l)Amennyiben a icselekmény sUIJosa.bb büntető 

rendelkezés alá nem esik, kihágást kövelt el' és pénz-_ . 
büníelt'>ssel hiinit-etendő, la.Iá a jelen rendelet l'Cndelkezé- · 
seit 1negszegi vagy \kijátssza 

(2) A pénzlJüntetés tekintetében az 1928 :X tc., va„ 
laniin.t a 8„960/1946 l\f. E. sz„ rendelet (l\'lagyar Köz„ 
löny 173 száni) rt>ndelkezés·eit kell alkalmazni -

(3) A ltihágás :n1iatt az el]árás a közgiazgafási ha.:.._ 
tóságnak, 1nint Iendőri büntetőbiróságnak hatásliörébe 
tartozik:· Az 1929:XXX. te 59,. §'-a (1) bekezdése 3. · 
pontjának atkalmazása sz~n1po:ntjából szakminiszternek_ 
a népjóléti minisztert kell lt1ekinteni 

4 § 
A. jelen rendelet kihirdetésének napján lép ha 

tábba 
Budapest, 1947. é' i ápl'ilis hó 15-én 

Dr l\folnár 
népjóléti nii~is_ztex., 

241 

A gy«igyszerkülönlegességekről 
I s ;_; e k u t z professzor ur ilyen cüuen n1egje_ 

··>-1ent értékes cikkéhez l\'1 á r k u s Dezső szerkesztő 

J;:artá:sunh: felszólitására bizonyára sokan fognak je. 
.:·ientkezni a nyil,,ánoság előtt véle1nén~·ükkel Ez ''aló_ 
·szinü a fiatalabb generáció„ 

Legyen szabad az idősebbek vél~mélnyét is 'nyil\á-
11itani 

ötven é\'.e dolgozom a táráuár. ·~·-csaknem mindig 
nagJforgalmu patikákban„ KeseI\'éS tapasztalatolia"!t.i 

, szereztem a specialitások terén. Már ·n.egy\·en évvel 
ezelött. hru:coltu11k ellene. Hiába! A tőke nálunk igen 
nagy ur ''olt. Ci.kkeinkre kaptunk durva válaszokalt„ 
Sőt! üldöztek és n1eg is fenyegettek érte„ „Noli nte 
tangere" \volt a specialitás kérdés A szaklapok 'hirde
téseiket veszítették ha teret adtak lapjukban e célra, 

Hála Istennek ina 1n:ás \ 1ilágot. élünk. NJiltan be_ 
·szélhetünk i\Ia a közérdek a legelső„ 

Közérdel\:_e az, hogy az Amidazophent tartal•mazó 
specialitás 52 ;né,.en, Teobromint 28, Phenolphtaleint 
17 kü1önbö7.-0 néven gJártanak ·és a vaskészitmények 
~zárna 60 néven szere.pel Ezeket raktáron kell tartani, 
mert ahány or,:os, annyiféle 1a rendelés Nagy tőkebe-
fektetés szükségei;; ehhez„ A tö1pegyógysz2rtár erre. 
képtelen A laikus közönség, Pnert n1ár a doktor UI' 

többnyil e figyehuezteti, hogy a fefirt recept nem mi'n
denüt t kapható, mellőzi a Idsebb patikákat.. Szomoru, 
de akad o0lyan ItelJ is, ahol az orvos a gyógyszerész 
rosszakarója, Képzelhetjük, mi1ndig azt ir, ami a 
gyóg)'szerésznek nincs. Nem 1ne.se. Több esetet igazolni 
is tudunk. 

Van egy 1nég veszedelmesebb baj Az orvosi niitL 
ták és a n1ég ;mindig házaló fekete gyógyszeráru]{„ 

EgJ f{onkrét eset. Falun, ahol egy gyógyszert'ár és 
egy orvos van, az ·orvos több gyÓgJszert ad ief, mint a 
gJÓgyszerész. l\liért'? l\lert töm·érdek g3'Ógyszermfo1tája 
és fekete áruja van„ A gyógyszerész panasz.t 'tett„ Ille,_ 

v- téke.s hel3 en A válasz: ties~fk bizonJitani De hogy 
fogja n1eg a vétkest?! Mikor iaz ol'yan óvatos, 

Legutóbb pár óráig figJeltem eg;v nagyforgaln1u 
hudapesti patikát lHi'rneves egyetemi professzoroliiól 
IáUan1 tiz receptet l\'lind .a. tiz specialitás volt. 

Adatokkal tudnók bizonyitani, hog:r az orvosol{ eL 
szoknak teljesen a magisztrális vényektől„ Átnéztük 
több gyógyszertárnak pontosan vezetett könyveil. Át
lagban haI'lninc évvel ezelőtt 5 százalél{ volt a spe_ 
eiaHtás öt év muh:a már lliz Ez .'.é\rőLévre emelkedil{ 
~s ina ötven-hatvan Sőt! Abban a kis falusi patikában, 
ahol az orvos a gyógyszerésznek ellensége, nrolcvan 
száza~ék A.zt hiszem ez elég világos biZonyitéka an_ 
nak, milyen károkat okoznak a gomba.módra Ezaporodó 

' SJ)ecialitások .. 
Ila ez to\ább igy tart, a grógyszert_árak tönkre

mennek Elsősorban a törpepaitikák. 
Elisn:.erjük, vannal;;: igazán \hasznos és nélkiilözhe

tetlen gJ ári készítmények. jEzeket bersüljük •meg, . de 
határozottan tiltakozunl\ az ellen, hogy a hasonló, azo_ 

nos készitmények niiutlen gyárban n1ás nesct kapva, 
pályánkai teljesen t.önkre 'teg~'ék. 

CSIKÖS ÁDÁM 

* 
A gyógyszerkülönlegességekről 

rnndel1~t fog megjelenni, pontosan meghatároz
v.a, hogy mit :is érlünk gyógys"erikülöulegesség 
alatt és reméljük, hogy demokráciánk nem fo,~ 
szégyenkezni e r.enderlet miaitt sem, 11em fDig 
hiányozni a ,1 endl wetbő•l a.z 194 7 szsHeme. 

Ez pedig ·elsősorban az, hogyan szolgáJj a 
a dolgozó társadalom t,rdeke:it, másodsorban a 
közegészségügy általános Hgye1embevét.elét je
lentse. Lehetőleg mindenkor frim n előá:litott 
g:y;ógysz,erhez jusson a be!beg, amit kizáróloa.g 
szakemberek - gyógySZ€IészeJ{ - álliitsana.k 
elő .. S vé,gül, ide talán sormndb~n nem utoldára., 
a.z ·elkövetkező terv.gal'Jdálkod!ást figye]embe vé
vce, az egész, világon tapasztalható nyersanyag. 
hiányt ;fügyelm!J.evéve, annak helyes bllraszná-· 
[ása, különös tekinJtenitel aina, ho•gy egyfajta 
készitmény, araz egyféle 00.szetételü -gyógyszer
különlegessé;gek 1110 jelenhessenek msg más és 
más szi.nes köntösökben. 

A tőke itt is dső helyet fog magának kö
vetelni. Erre a válasz csak aiz ]'ehet, hogy iitt 
különbséget kélll tenni a régi és a.r. uj világ kö. 
zött. 

Tudjuk nagyon jól, hogy tőkn nélkül nelll1 
lehet országot formálni és jólétet :teremteni 
De a kö·zeg'észésgügy 'legfontosabb terét nem 
lehet a haszon ,szent igáJfába" haj:tani. 

Az_ eddig folj11tatott, kfüönleg.esói&g 1elleni 
]1a,rc.ia a. gyögyszer(s;:.eknek nem járhatotte1ed· 
rnénnyel, mert az intéző körök közv.etien b8fo
lyása alatt álltak a nagy gyáraknak Szeret
nénk Játtni. hogy lassan felem1·[kedünk egy 
olyan erkölcsi magas,ságba, \hogy ruzt az ajtót, 
melynek 'Zára a tudomány embereinek ke~ében 
Vlall, nem lehet pénzz•ell loinylt:ni. Iga;z ugyan, 
hogy a tudomány igen sovány loenyiél)en szol
gálj a a demokr áci:át, de amlliyen nehezen épi. 
t.ette fol kiahd't tüzhelyeit a sz.e1llem az .elmnlt 
2 év alatt. azzal sem törődivic, mi ~esz érte a fi
zetése, csak a leH<i1ismeret, _ mely a tudomá'ny 
müvelésével .iár. - fütatte kalórianélkül\ tem
póját; .icgos.an bizlrattunk abban is. hogy a1z 
egy tál lencse sem lesz. hogy me~ásárolhassák 
a szellem e.n1be1ét; .an11ak a.9111okrati1cus aka,ra
M. ·~~ 

Igy juthat el a gyógyszerészJtu<lomány ·egy 
magasabb, megtis,,,tult piedestálra . Igy vaJÍÓ
sulhat meg a gyógysze.rtáiri laboratórium ig,azi 
hivatáea. Igy marad le a sok megcsnfollt gyógy-

mellett mar az „Certa„ ;, kH~arn1 a1 [Ul~~t rin mit e fu~11trin fart~ ----·---------
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szerköfönlegesség, az értékes specialitás drisz_ 
tinkcióról. Igy jutunk el a friss gyógyszemk 
elkészitésélg, lgy ,tér vissza az arvos :erndeti 
hivatásához, amikor ne.m gondolkoznak hely,e,tte 
a gyógyszer r errdelésnél, hanem az egyén fog 
gyógyszerhez jutni és végül igy fog füjlődni a. 
gyógyszer•észtudomány, mert e következn1ények 
folytán nem J:esz rá mód, hogy egy mozsár. 
megfelelő alapanyaggaJ, kiterme],jen ·~gy hang-· 
zatos, de valójában a legkisebb gyógysz:ertáJ' 

ban is előálll!haM gyógys,zelkülöniegességet ... :. 
Nem tud7uk, hogy a küWnlegl',sség uf úri : 

vezete kinek az ir6aszta.lán fekszik, de a de.· 
mokrácia legelemibb kö1Jetelménye, hogy a ' 
é~ d'!keltek, vagyis a szakma, er,r öl ;észletes.J. 
ta.iekoztatva legyen Ha !erre az illetekesek nem< 
,7cnd0Uak, itt hi1Jiuk fel erre a figyelmet, mert 
e.z,.-után 1'lf'im birnánk elv·iselniJ ho.ay ugy, mirÍf; ··. 
regen, rólunk nélkülünk !döntsenek,, ·· 

: .' M'! 

1 vérkeringést szabályozí szervek gyógynövényt~erápiáia 
lrta : Yarrí lladér Béla gyígyszerész 

Gyógynövények néfllküll el sem· képzelhető a szi\:ba
jok gyógyitiása A glykosidálk1at tattalma7,ó növényeik 
alkalmazása a legcéli11áJnyosabb. A legismertebb és kélt_ 
>;égklvül, a leghatáso.sabb g.\'ÓigyJl_iövényünk: ezen c'éJ!búl 
a phos g~üszüvirág (d'igitaliis purpurea) (BlotJanikai 
nevét a vir<ág szjniétőll! Bs' ialakjiától nyerte, az ujjrn.vi~'llj_ 
j'asfü IJlJéples elnevezés, a latin d]gitus=uj-ból jön ) 
G-yaikorlatban és ph1arni:al{ologiailag alaposan: ki van 
v1zSigálVa, mindamel!llett pontos javalat néJikülI ne1n Je_ 
het nünden szivbajniál alkalbwmL 1me1t sikertelenség 
esetében megrendülne bizalmunk 

Hatónnyaga digitoxin, dlgi'tialin, giitarrin me-lleit s~a_. 

ponin g~.\kosidát ós digisaponinrt tia.rtalma'Z NállJunk s.i
ke1eEen tenuelhető 

G,yógyászati célra a leveleket vagy azokból készült 
praeparatu1nokat hiaJsználjulk: A digitalis növé·niy fejl~Ű
<lésiét, hatóanyiag tartalmát. !IDülönböző il{örrüll1mén'yek be_ 
folyásollhatják: tieimelési, 0fe-ltalálási hely, talaj, '.Eris
sessé.ge, stb.. ezért cs~ak ,a rfolia dig'1taJlLs· ti~áta dolgoz._ 
hafó fel a rece.ptu:rálhan de 1gyáriJag 

1

is'. A 11Jev&1 tit/rált 
porából k!é'Szül a pilula, kup, tinkhlra, i:n!fusu111 A leg_ 
célravezetőbb -a fo;r1Wz:at csalk: oed:ém.áTIJál kean a f.olyn_ 
dék me'nnyls-éigére klöiülteki'.nWssel lernni. A forr:áz!(l!tob 
m:ind~.g frissen ikell elkészíteni. rme1t ha1narr· bomlik. kü.. 
Iönösen nyiá'ron, 

Adago'l1ásáTa meg;vhnnak a ponitos adatok, (nz al'áib •. 
bi l eceptformul,áfu:ból is !ki> ehető) A gyári k<élszlffil-é:_ 
nYf'kné1 fel van tünwtve az :adago1áS. Egy dig;itáliis' ku-
1'íáhüz általában 2-3 gr Jön sziámiiiá.:sba A beteget fi_ 

gyelemmel ken ldJSiérrü, mert egyiéne vcálogatJa la ·gyórzy_ 
sZer iránti érzé:k!e'n;ys'éiget, soikiszot wgyandS m·áir 1-3 
ada,g hányást idézhet elő. 

A digitálisnak kwmul:áiló. hatása van.. Tünetei: sz:a_ 
h:áJytalan puls11s éS Qiégzéis. Mellétk:tünetelk: étvágytalan_ 
sá2', hányásí inget. pupi11a megn:aigyobbo<liás. Mérgez:és~ 
tünetei: hányási ingier, fejfáj:áis, látási és hallási zavn1 
és végül szivbénulás Már az első tüneteirn1él a clitgii_ 
tális szedé:S-é't abba kel;l hagyni iés csak hosszabb ipausa 
után szabad' -lsmét lbe1enni Rendes- körük~yek !között 
11 digitáliis gyógyhatása az első bevétel u:tJá.n1 li6· óra 
mulva Jelentkezik, 

A digitális medik3lió ikétsé_ctelen [egcélszerübb 
formája a levelek!bö1 lkész'Ült gyógyszer, n1iely tökéll'e .. 
tese-bbf'.n taitalma.zza glycosidált iéS k:is'é'rő anyagait 
Adagolásánál iáJ.taláno.s sz-abály a dig:ifális pro dosi 
0 10 gr. 3-4 111apon áif~ A gywkorlat azt látszik ig.azol_ 
ni. hogyha ia kivánt hatás már a m\á)sodiik .. \'ag'y a ha1 -
mod'ik napon beáll, ugy, hogy a ku:~nul:átiót elketillijük, 
a továhbi adagolást beszüntetjük,. vagy kisebb adia:got 

adu:nk betegünknek Az a feltfogás is k:ö-vetőre talált:-·_\ 
hogy 2„~2 50 gr 1nenny1s!é.gtg, tovább adatjuk \az előrf ; 
ruenn3·h,:éget Ezen m.egá!Flapitás,ok csak a gyógysz~r-
ként hivatalosan klö1telezett titrátára vonatko·vnaik, 

Hatás, hatóerő 'é:S tartós.sfig tekintetéb:eJn, a t.µic_ 
tura digtali:s közelíti meg a dig.it\alis port. Rendrszerint 
14-20 cseppet adi11nk. 

A dig'italis levélből kész;iN·J· forr:ázat, a Viz,c;gála;tkik! 
s 1zerint 2ú sz:;iz:alékka1 gyengébb [hatásu, mint a digita_ 
lis tirtr pot. Vi$ZOJ1_t elő'nyie, a ,gyorsabb iés tö(kéiletesebb 
reS'Üiptió, há~ánya, hogy rövidebb Ideig eltlattlható, kü.:.,"· 
11önösen melegebb ikörnyezetbf'.J1 A \hidegiuton (mace.. 
Iatio frhdda) kié.Szült á!z-tatás a leghatásosabb Biaete" 
riU-"11 in, . .asió e1kerü1é·se ini.att, .az. irufusumrftoz 3~5 sy,á.-~ 

zal-ék aJkoholt ·acfuatiunJc. (Frölich.) Az i:nfusumot 
n1ának is a1ka1imazhat:juk. A 11ectális a~kalm.1az:ásnak 
előnye a gyors; lfels~ivódlái~ é's elkerülh.e1-őik: az esetleg 
fellépő gyomorpanrrsz;ok A magisztrálisan elkészitett 
gJ·ógyszerckei a gyári készit1nények nem póto(ják„ Gyiárf_ 
laµ; ~Bldúl,g-0z.ásra t~11ál a digitális'· annbigua ( sáirga gyü'SZÜ
\' liiág), a digit,ális 1utea iés mind ,gyarabib:an a digi· 
bális lanata (g~apJas gy~1szüvil'1áig) 

Rp. :Folia digitaQ'.i:s pulv:is· tit1at.a 0. 10 gr D., Ml. 
dos No X N. 3~1 porrt 

Rp Fol. digitaL plv, 0. 1'0. Butyrum cacao 
suppo-sit. D t dos No. X - Naiponr1:1a 3rxl kupot, 

Rp [m fol digt,aJrrs 1 o :10:0,0, D s 
3xl evőkanállal. 

Rp Inf fol. digifal Bull:bus sci!lae ana 0.50:100, 
Naponta 3x1 evőkanállal 

Rp Fol. digitaI plv Camphor lf:Iit, ana 1„15 g,r, 
Massa pil qu 'S. ut. 'f„ pil - No. XXX. D S'. Naponitia-
1-2 !(Jilu[la, Sz:ir\odecompeTIJSatio. 

A st1ophantus gratus és a str·oph. Kombe ma;gjá'
han kin1utat'ható s-trophantin beV:ált a diigita.Jis therápia 
kiegészités:én'él A tinctu1'a si1ophanti péroi·alis adag-o_ ---~ 
lása bizonytalan 1eredménn~el já1, mert gyorsrun el:. 
bomlik és nehezen Ezivód.i!k fel Eredményesen esnU 
in:tra' énásan adható A hatás gyorsan ib~KJöVetkeZilk, 
cu!llul'atió egész kivételes eset·ekben iá.11 elő, legtJörbbsZÖr- ,· 
akkor. amikot a d1gitál'is zavarokat okoz A :stropllall-;.',~ 
tin adagolása ott javait, ahol a szivmliködést hirtelen-:.-' 
á_i;; ITT·o1san !kell befo1yáso1n1 Az egyes adn,gok ú 0-02~· 
l) 004 :mgr. - csak t é:;:;· 1endesen 10.-20 százalélkOS: 
szölJOcukor oldatban injici:á1tatn~k. Strophantinra ís·_ 
éTz-ékcany az a beteg, aki a digitálist nem birja Küliöh.., 
ben i:s meggondolandó initn~n esetben a stro-phantin
keze.lés. mert 12gy lgen 'esz€Uyes mé1eg~. az mrika!'.·:,; 
néptö1zsek nyilmérgével do1gozunk. 

Rp Tirut &trophanti. tinct. vaJlei1an. ae.ther ana 
5„0_ 1\!I D. S. - Naponta 3x10---25 cseppet, Szivinsuf
ficinfia 

Rp. Tin!ct. strophainti, tinct stryc;hni, /tinct. gem.'
tianae nna 5 0-. M. D. S'. - Naponta 3x15 cs.eppet, 
-Gyomor panaszokkal kisér t szivinsufficient.iánál 

A májusi gyöngyvir·ág, (conva.llari1a majalis). nrin_ 
den l'é:sziében convallamarin glycosidát iés co11v~l1a1ill 
és c-0n-v allarinS'aV saponineket t1artahna:z- _A,._ convalla
m!aiin hatáisa digitáUss:zerü, de quantirt:at'lve gy.e·ngébb 
és kevé.3hé kumu1ál Ké.szitményei ne-:n: tarthatók el, 
könn:yeTI' elbomlanak. Az egé,sz növényből tilnkturát ké-

·. szitillllk vagy fluidiext:r'aktu!n1ot. Ideges sz!tvgyö'ngeSé!g 
és szaipo1 a. rendezetlen pulisuis eset1élben iküliönösen a,tánL 
ható Fertőző betegs1égek ut.án Jelen'tkező sz-iyg:y1önge
ségnél, i.gen _jó iha:s·znát vesszük. AjánJljiák :s'z-ivnyugba

. tónak operáJció elő.tt 'é-S utám, arterioseleTot1kus, nephri
tlkus n1egbeteg·edése!kniél, f'Xedm<ényesen alkaln1azzá:k ia 
graviditásos és kl·imah'ierius v,)J;:a/kb~il1!„ A gy1ak~;i:lat az,t 
i~azo~rta, ho.gy a fri1ss növén~ !& az a'bból k!észült prae
par.atu1nok, megbizh:at1óbb eredniényeket produkJálnaík 
(Madaus ) Gyüjtendő, 

Tüsszentő por ké.sziül porrából (kronl!kus nátha). :aL 
koholos kivonatából bedörzs'ölősz,er 'theuma f>_i;; podagria 

He1ba vagy flos convaillariJae 4 0-1-0 ű ad 
Infusum. D S. - N aponrta többs0ör evő!k:ana_ 

lanként. 5 rnap után, ha iszükt;ége mutatkoznék, a dosis 
felernelhető. Szivgyengeségnél 

Rp Tinctu1 ·a cornvaHaiiá.e, Tiln:ct. 'Valarian:ae runa 
10 0. D S. -· Naponta hJáromsz·.or 15 cseppet Ideges 
szivhántalon1nál 

Tavaszi hérics. Adonüs vei:na1is Az {',giész nove:ny
ben kimutatható- adoni<l~n glycosida és egy sapo111linJ a 
gyökei ében csalk ad'on~dfün glyicosida van Hartiás:a digi_ 
tali~Szerü és jellegzete-.sen hugyhajtű·. Az \adionidin a 
béJl!Jen, gyors,an fielszivódik, :ruem ku~nuG!.ál, ugy hogy n 
beteg ho1sszablb időn át is szedheti ltrtéike-ssé tes'zi se
dativ tulajdon~~ága 

A klirmax Afatt íellépő s:divpanaszok miegszüntet
hetőik Infusumot kés:zHünk 4L-6· ;,'"!. -jiából a 2.00 Q_.ra 

-és naponta 4-6 kanáffnyit \kJel~ a teából elfÜgyasztaa:ri 
A gyá1i ~élszitinények stam:ladJiz·ált drúgból vagy :adlO
nidin ta1talon1m,al kés·zülnek. GJüjtend'ő 

Rp llnfusun1 adon]s vemalis l'O 0:200.0 D S, 
5-6. szor na'Ponta 1 e\ őkanál[aQI. Ideges szivbántalmak
náJ. 

Rp JJnf'u,sum herbn conval/liarriae !5:.0, herba ado:il~dis 

iiternalis 8.0 ad 200 0 D. s, 2-\31 ó.ránként 1 evő'kaniál_ 
lal' Fertőző betegségek után fellépő szivpanaszoknál 
és hasonló panaszoknál' a változó korban 

Cseregalagonya„ Crathaegills ~xyaiciantha. A heiba, 
V'a:gy külön a virág és' gyümöllcs, lkitünő cardia-curm, el
sősorban .1nyocardifisn1élli az: id.öseb-b korrban 'fu· akut fer_ 
tőző betegségr!lrn:él. ,Gy;ó,gyhatása di.gitá1is-szerü glycosL 
dájiának az oxyacarnthinnek tulajd'onitható, amely a nő

. vény ininden részében kimutatihatD Az egé'sz n6viény _ 
ből készült finkturából na.ponta 3-5x10 cseppet, a 
gyün10Icsből :fuészült tinl.--tuTáiból 115 csieppe-t ada-golunk 
Igen kiváló szh g.\ óg~ szer. melyet nz orv:osi p:~ a:kor1l:it_ 
ban érdemtf!le-:nül hanyfl.golnalk el Her bája é·s kiilön a 
gyüm1ö1cse gyüjtPndö 

Rp, Herba crataegl, rbulbus allii sativ_i. herba 
equlseti, viscum album ana 25.0. 1 ev-őkanálnyit, 200 0 
vizre, jól k:ifÖ'z.n1, reggel estJe hidegen 1 csészényit. (A 
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hogy a gyógyszertár nivójának 
megfelelő LEGJOBB MIHÖSÉGÜ 
babaápoló készitményt adjon 
az anya kezébe. 

YASENOL 
BllBIÍPDLÓ KÉSZIJMÉNYEK 

a legmodernebb pharmacologia 
kutatások alapján készültek 
Bőrcuonos lipoidokat tartalmaz
nak és a bőr anyagcseréjét és 
viztartalmát optimálisan befo
lyásolják, 

Gyártja és forgalombahozza 

~u.1m.1:;:,1 

bulbus .aUil hel~· Ptt fucus ves.UcuQ·o.sust is 'eihetünfk 
Szil1bántalom. 

A macsliagyökér Radix valeria:nr<a.e.1 ideges sziv-
hajülknál Ö1sicLőlk óta has·7illlált gyogyszer Macerát~úja 
O.!fr--15.0:100.0, vagy a ihivatJal'D-s Tinctura valerJ.an:ie 
-sp'11ituo.sa vagy a tinct. valerinae :aethe1ea, m1eJlyet 
cseppek for1n:ájában szedletünk Ahnatlansiáig ki1rünöen 
bevált gyógys·ze1,ei1 ha az: 1kimerültsiég, viagy t:.•zellenll 
tuJfeszitetrt munka ifo1>yomány1a. ]gen j:6iJ.: t'eagál a szer .. 
vezet m.acskagyökétre ideges f 1e'jf:áijás1 neurastiheni:a, to_ 
vabbá a hi6száimr, graviditras·, klimax aliaitt fellépő gö1 w 

csök es,etéiben is IQ.eges gyomor ts bélba:jri:ál is hasz.„ 

nálatns Gyüjtendö. 
Hasonló indikációja ,an a szagos levendulának 

Le, endula iofficinalis. St'o1nach,iieum is, olaja !és virá;ga 
kedvelt íUrdőhozZiátét. Termelhet&. 

Másodrendü [ontos·S'águaik, de alk1a1mazn'i 5'Zokták 
~zivreható ,specieseiklben. a szurós gyöngyajakot ([eonn_ 
1us cardiaca), a cifron1szagu füvet (r1nelissa of:fic ), 
a konyhaköményt (cairum carvi, a kerti rutá~ (ruta 
giavieolens), a kakukfüv~t (thym\15 IS'eI"•pyllum) Gyüjt_ 
,jük, részben ter:melhetők„ 

SuJyo·sab'b vérkeringés! ziavart coDiapsust, ,meg-
szünte-tlli hazai növénJekkel nem igen h::het. E:iire a 
t.ropusi nlöY-ények a1kalmasalk:, melyek a központi ideg-· 
rendsze1 iZ'gatásával hatnak Itt 1els·Ősorb.an a keletin_ 
diai kámforfának (lautus ca1nphor) te1 m:éklét, a kám
fott kell emliteni. 10-20 sz-ázalékos olajos oldatát in
jekció a1 1alk:i-áJban alkalmazz-áik Ritkábban perorá1isan 
mert hatása bi-zonytal1an 

Egy másik analeptih-us novenv .(l·'T. P.bvész1nag 
(strichnos nuxvomica), melyu* h,atóany~a astrychniu 
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lllllllllllllll!llllllllllllllllllllllll„„ •• „„„ ........ 
Előfizet.ési dii: 

.1 hóra 15 ·- forint 
Negyedévre 45 ·-· forint 

Falusi törpe gyógyszertáraknak: 
,l hóra 10.- forint 
3 hóra 25 - fotint 

Szakszervezeti tagok: 
1 hóra 
3 hóra 

'1,„- forint 
20.- forint 

Postatakarékpénztári \csekkszámla szám: 1402. 

és b1ucin. Adagja 0 002 subcután vag~' lntu1i énás~un, 
nap ~nt.a 2-·3·-sz-01 'I'ulbecsülilk Yeszélyességét Mérge
zési tünetei: fényérz.ékeny:s·ég tarl\:6merevedés„ állli:a
poc.sgörcs. 

Ide sorozhntó élvezeti cik(k.eink purin an~a:gukniál 
fo;rva, Inint a kávé, tea, r;;::akaó és a kó11adiió. Exoti.11.rus 
fák gytlmijlcse, levele. A cofíei.n 1endszerint 1nint cof_ 
fe:n natiium bensoicum vagy coíí. nat1 s1licy1iC;um 0.2 
pr·o do·si por, cs;epp vagy :ünjekci6 fo!'l..'Ilájában lesr. 
adagolva 

A I1égközpo.nt i5J'esztö ,gy6gyszere n lobelin, melJ az 
lszakame1ikai loibelLa lnflata hat&anyaga. Herba lo~ 
beli!ac 1a d~·óg 

A modern gyó:gs1ász.at!ban igen ertéJ..r.e·s, a ná1un1<" 
is feltaltáilható csikófark, (ep~d1.a vutgadlS·) alcalüid:i
j'a az· ephcdrin 1nely né~külözhetetlen ,gy6gyszerünk 
lett. G) üjite.nd.ő. 

A 1liegt:Jö.b'b utóbb fe}:s'OI'Olt hat6anrya:gokat n \ cgyL 
iip~nnak silkerült syn.tetlkusnn ifi elfrállitan'i Legyün~< 

iazo·nbnn tudatában aninalk, hogy akkor, arnikoI e:z€ket 
11 z ér•t.ékt>S gyÓg) szereket gy:óig~. itás céil!jlafo: a fe}hasz1n1á!l. _ 
juk, vége1edményben a növénJ'gy6g:rásza1~bó~ indrultunk 
ki 

„ Rp Rad vale1 ianae, Ílos lavandul1ae, herba cardui 
benedicli, fruc11Us carvi, f'11uctus foeniculi an:a 20 0 M 
D S 1 evőlk:análn~it l esésre vizze.l q:eforr~ázni Nn 
ronia há101nsz.or. Ideges szivpanaszok, 

Rn Herba l·eoinuri .sard:i!a~i '60.0 herba cratnegi 
curn1 fructiibus, viscun1 a1bu:!n 1ania 25. 0 M. D. ('S. 1 evő
kanálnyit 1 cs:é'"'·ze teára 6' héten .át reggel-estP 1 
c..sész.ényit Ideges szivkörüli panaszoknál 

Rp .. Fucus vesicu1nsus 20 0, \·i:scum :albu.m 30.0 
he1brr equisefi, he:tfua cum f1uct crat\aegi ana 25.·t M 
D 8 1 •e,,ö1kaTIJálnyit 2ü0. 10' vizre A főzet:ből reg~el--„ 
este 1 CiS'é.szényit n1e1egen, 1 ó1:ával a lefek,„&· P1őtt 

Arteriosclerosis. 
Rp Flos cu111 he1:1ba vernalis, !herba ep'hedrae 

a.sparaigus, flos cum herba covalllariae ana 10.0 Ezt a 
menn~ is;éget 150.0 70 százai1€kos alkohollal 8-12 lUl

pig áttJatjuk:, azut1án megszürjük 6, 115ü ü kiegészHjü&:. 
10-12 cseppet naponta Alacsony vérnyon1ás elleni 
tseppek. 

Gyakori orvosi beavatkoz'ást igén:yel a m·aga:s vél'.
nyo1nás Symptomatif'kus kurával 'tL betege-n segithetünJ;: 
és kényeltnetlensé'geit eloszla1:jhatjuk. K~dnrkusok és 
thieo1 etikusok k:özött .tnég nem t'isztázódott hog;i. céJ:ra_ 
\e?.ető-e gyógyászati rendszabályokkal a Yé-rnyoi_nást 
csökkenteni. A ITT akorlatban beigazolódott. hogy nt~ 
i~ rendelkezünk olynn gy6gyszer1.eJ, an1el) hos:ozabh 
idöre lényegesebben lecs:ök:kDntené a v~ér'nyon1'ásl El
lenbeu rendelkezünk ol,. an növé'nyekkel, me.Jyek a sub .. 
jeli:th kényeffmetle-nsé'g~et megszüntetik, kisebbiti~. 

A GYóGYSZERÉSZ 

Magyar Cyógvszerésztudományi Társaság 
Vlll, tnlői-ut 26, 

elöadó ülései ; 

l\foiu.s hóban az Egyetemi Gyógysze1ész1eti 
Intézet tanterméb~n (VIIL üllői.-ult 26, IIL) 
délután 3/ 4 6 órako1: 

Május 9-én Tudornányos előadás. Dr. Schu
lek E'1ernéi egyét.. ny r bná1 : A ha1ogenme;i
határozásak néhány magya1 vonaJtkozása 

Május 23-án: „Uj tudományok és u.i szem_ 
JJOntok gyógyszerészképoésünkben" soromt 2 
előadiáJsa. - Dr. Sztrókay Kálmán egyet m ta-
nár: Ásvány-földtani alapü~~n1er.e~1ek. ! 

runius hóban az. Egyd;emi GyógyE:zel"és'zetl 
Intézet (X, Hőmyes Endre-u .. 7 /9 ) tantermé
ben, délután 3/ 4 6 órakor 

Junius 13-án: TudorP-ányos előadá.s DI 
Mödlinger GuszJtáv ,egyet e. r k tanár : Az 
életritmus-vizsgálatok jelentősége a gyógyá

szatban 
· 27 • U' tudományágak és uj .rurnus -en: „ .1 

szempo-ntok gyógy.sezré.s.zk.311zésünkben·' soiroza.t, 

3. előadása. 
Dr Wébe1 Dezső egyet m tanár: A gya· 

ko1rnokké1)zésről, 
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Korpótlékos fizető-pénztár 
A gY'ó.gysz1eP6szek szaks'zer vezetén::::l\: és a 

};ét tulajdonosi érdekeltség kiküldölteineik je
lenlétében uj ra lényegesen közelebb jnto1ttunk a' 
Magya;r Gyógysz.erészek Országos Ni;ugdijin
tézelének meg•valósu1'á,sához, A pontrnl-pontra 
meg,rvitatott és letárgyalt rendelet-brvezetetj 
és a kiegész,iő rendeletet néhány napon belül 
fe'.1te1jesztik a Népjóléti Minisztériumba,. Egé
szen bizonyos, hogy ebből a gyógy@erészi vi-

. szonylalban kornzakalkotó rendeletből hamaro
san törvény lesz, mely engedélyezi és köteJ,e~ő
en kimond.Ja a Nyugdijintézet hailad&ktalan fel
iíJlitását 

Elfogódott ö1 ömmel és büszkeséggel közöl
jük kartá1sainkkal. hegy ebben "'· rendeieit-ter
vezictben a M, Gy~ 0, Ny. uj, szociális szakasz
szal bővült: a ko1pótlékos fi2lető-pénztár meg
valósitásáva,] VaksággaH hihetetlem1ek látszik, 
szinte á.lomnak is szép, hogy ennyire közei! va
gyunk hozzá Hcgv mindaz, amiért évitiáiede
ken át hiába küzdöl fünk, most ,a felszabadulás 
utáni harmadik május elsején már a kezében 

·lesz munkáeJminisztnünknek: dr. M o 1 n á r 
E r i k elvtársnak 

É1dekes és nagyjelentőségü szociális ts1v 
merült fel a töipe-gyógyszertárnk önkénte.s be 
vonásáról a kmpótaékos fimtő-Pénztárba .. És 
mennyi ötlet ,e1tödik még fel, - mennyi érzés, 
könny, öröm, gyász,_ n1unka kell hozzá, 11og~r 
ebből a nyugdijintézetből élő és müködő, ele
ven valóság legyen. 

Min dem e gondo'ltak ebben a r endeletter
vezetben, amiért ,ez a szakma hiába harcolt év
tizedekig. Ebbéíl a rendeletből nem fog hiá
nyoz11i 1947 szociális szelleme, 

He~süljük meg, S2leressük ,ezt a Nyugdij
intézetct, mint egy gyermeiket, ki 1947, május 
els'tejé11, a n1unkásság seregszemléjén sz·ü.~etett 
meg, Kürtök harsognak odakünn, a munkásság 
ünnepét köszöntik 

De ez a sz:üle1tés é.J,efre köm1iez. Munkára 
A lcönnyek letö1 lésérn, a gyász enyhítésére. 
Segítségre, 

Ami 1947. május elsején indult el uljám, 
1mnak az életéről. fejilődésér öl el ke11 számoL 
nunk minden május ·els1ején Nyílt szinen, A 
világ munkássága elöitt., (-ly) 

Magunkról • • • 
V a.laki azt panaszolja, hogy lapimkat tul

tömjiik tudománnyal, elhanyagoljuk a szak
szer vezeti 11onalnt és egyre kevesebb gondot 
[01 ditunk a kötel·ezö és nagyon is szükséges 
szociáUs nevelésre Nem győzzük eléggé ki
hangsulyozni · szakszervezeti lap vagyunk, de 
egyben a szakma lapja is, De még egy szak!ap 
szerkesztéséb"3n is nehéz a. különoözö szaknia{ 
igényeket kielégitenl: Hogy miként adagoljuk 
a tudományt és szakszervezeti életünk szocíáli& 
megnyila.tkozáwit, c,czt legtöbbször nem is mi 
sza.bjuk meg, hanem a beérkezett anyag termé
szete,, Ha sok a tudo1nányos cikk, a.bból tmajd
nem núnrlig a tudomá.nyos élet zajlására kö
vetlceztethetünk Mert még az ilyen tanulrná
nyok sem nélkülözhetnek bizonyos mértékü idö
szerü-séget.. 

Néha a.zonban, icülönöse:n igy máius elseje 
felé, minden tudományon és gyakorlaton túlnő
nek a sur gető, gyakrnn f"3nyegető szakszerve
zeti ké1dések A tudományos sikon mozgó ta
nulmányokat kfoülről ka.pjuk, a szakszervezet 
ügyét csak a mi tollunk szolgálhatja Ezt el is 
várják, e.zt várják tőlünk Szakszervezetünk a 
gyüjtőhelye eoy ország gyógyszerész.eí JJanrt-· 
szainak Mi mindent első kézből kapunk N ern, 
azért írunk, hogy kitöltsük a lapot, hanem 
hogy minden vonatkozásban tájékoztassuk a 
tájékozatlan szak>nát,, 

T.a-lán eoysze1' elfön, az idő, h.ogy ezt a 
munkát sem kell egyedül végeznünk Amikor 
minden egyes kartársunk annyira bekapcsoló
dik a szakszervezet, a. sz:akma életébe, lio911 
csak ugy ontiák a. cikkeket, leve'1Bket, hozzá
szólásokat. Ha a fiatalság is megjelenik a po·· 
rondon, hogy ir7on, harcoljon, müvelien lés mü
velőrl7é/c És minden kartánunk tudva-tudja, 
hogy közösségi küzdelmünkben valójában az ő 
életvkért, az ö jövőjükért verekszünk, Akkor 
ma.id, mint 7ó gazdrt a termést, boldogan ren
dezzük a. begyüftött anyagot. 

Ez a célunk Ezért vág ma még a mi tol
l1lnk .szociális rendet.. !Ezért irunk mi, a szer
kesztőség, a szakszerve.zet belső munka.társai, 
Míg a tudományt, amint mondottuk, lcivülröl 
Joér7ük, ka.piuk és közöljük I gy egyesül, 
igy olvad egybe a tudomány szabadsága a sza
badság tudományával.! 

(sz,) 

Nagyon megneheziti kiadóhivatalunk munkáját, 
hogy egy~eg) gyógyszertár, ahol!. tfibb előfizetője van 
lapUITTknak, egy befizetési lapon küldik be elrőfizet-ésüket. 
Itt a [egnagyobb 1baj az, hogy igen sok esetben a pénz 
T'endeltetéséró1 nem is emlékeznek meg„ Minden cin1vál· 
tozás azonnaili közlésélt kérjük. 
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Penicillin és egyéb antibioticumok 
Dr. Turi Pál egyetemi tanársegéd értekezése 

A Magyar Gyógysezrésztudornányi Társa
ság kitiifiiő vezetősége előadássor zatának össze;
állitásában a tárgykörök meaválasztásánál 
miudenkor arra töreloedett, hogy azokon idö
belileg az érdeklődés fokuszában lévő kérdések 
is tagjai eté kerüljenek Dr .. f['uri 'Pál előadó 
személyében kitünően összpontosult ez orvos
cherniai tárgykör alapos ismerete mellett az 
önálló gondolkodó és rn€gfigJ!elő, a s.zemélyes ta
pasztala,t, mely mindenkor- niagá,n hordja az 
egyéniség bélyegét.. A foly6 hó 11-én tartott 
előadtison a 1,gyógysze1tésztár sadalom oly nagy 
számban jelent meg, hogy az eli5adóterem sziik
nek bizonyult. Az egyetemi gyógyszerész prof
feszorok és tanári kwr teljes !számban valo 
részvéte/e kiiJönöse)n kihangsulyozta e csendben 
dolgozó, a fiatal, tudo1iványosan képzett gyógy. 
szerészgener áciá egyik legelhivatottabb• tag
jába, 'helY'ezett bizalmat, de ernelte az előadJó
ülés sulyát a mei[Jelent vendégek között Dr. 
Herry C.. M,. ic. Clain, az Amerikai Missio or
vosfőnöke és Dr. :A .. E„ 'Brown, az U. N„ 0 
egészségügyi szervezetének rnagyar országi meg. 
bizot.tja, kiket Dr. f;chulek Elemér egyet ny .. 
r.. tanár angol nyelven szivélyesein üdvözölt. 

Az előadó néhány szóval ismert.eti a tá~ gy·
körrel kapcsolatban eddig Mag·y(}jyországon 
megjelent közléseket, majd a történeti <előzmé
nyek rövid vázolasa után rátér a penieillin 
'[!1/ártásának részleites ismertetésére. Beszámol 
arról a munkáról, melyet Fleming f<elfedezése 
utá.n a mykológusok V'égeztek. hogy a gyártási 
célokra leginká,bb rnegfelelő penicilliumtörzse
ke~ 'kiválasszák .. 'Az alkalmas penészgomba-tör
zse,k penicillin-termelés·ét a gomba mutációja, 
révén (ultraibolya sugarak, colchinin-k<ezelés) 
mesterségesen is növelik iA' Flenioillium notatum 
biológiai, anatómiai és mor·phológiai \sa.iátsá
gainak leirása után az előadó r3szlet.esen is-
1nerteti a felületi és rrié.lykulturás gyár.tási e.l
iá'rás minden fázisát. IA British Council által 
1'endelkezésre bocsátotb kiállítási anyag fel
használásával a hallgabóság szemléletes képet 

nyer arról a különleges módsze,reket, aszeptikus 
feltéteieket igénylő előállítási folya;matról, 
niely végül is a tiszta, kristályos anyaghoz oo. 
zet. :Az előadó a kiállitot.t és vetített képeket 
részletesen 'kommentál.ia, kifejti a nyer s peni
cillin-oldat tisztitásának, sürités'ének, mélyhü. 
tés mellett való vákuum-szárításnak módszereit 
majd rátér a készitmény biológiai értékmegha~ 
tározásának ismertetésér:e. [A gyürüs meghatá
> ozási módszert staphylococcus-levessel beol
tott a.gar ~leme,zen gyakorlatilag is bemutatja. 
Részlet<esen. foglalkozik Heatley és Fleming 
biológiai eljárásainak előnyeivel es hátrányai
val, ismedeti ezeknek ufabb módositásait, 
majd a szer kémiai tulajdonságairól számol be, 
Bemutatfa a penicillin >kémiai szerkezetét, :kü. 
lönfél,e hydrolitikus bomlásait és más reakcióit 
továbbá az ismertetett reakciókon alapuló ké~ 
miai meghatározási módszereket. Beszámol 
azokról a vizsgálatokról, me;lyeket a penicillin
meghatározás területén maga folytatott, niajd 
felhivja a figyelmet a penicillin gyógyszeres 
feldolgozásának ·főbb szempontjaira.: a :tökéle- · 
tesen aseptikus kezelésre~ különös tekintettel a 
penicillin-termelő mikró-organizmusokra, to. 
vábbá a viz, nehéz fém-ionok, alkoholok, sulf
hydryl.csopor tot tartalmazó vegyületek elkerü-· 
lésének fontosság.ára, végül a pH és a hőmér~ 
séklet szer„pére a penicillin-tartalmu készítmé
nye/e tartósságában. -· J!Jrtesülünk ezután az 
előadásból a főbb penicillin-készitmények szoká!
sos elkészítési módjáról és 1azokról az eszközök
ről, melyek \segitségév<el a penicillinnek a szer
v.ezetből ualó, gyors ldürülését /oésleltetik. Az 
előadás befefező részében Dr. Turi beszámol a 
penicillin felfedezését követő ujabb antilJioti
/cunwlc 'közül a gyógyszerészi szempontbo"l két 
legfontosabb ldészitményről: a tyrothricinről és 
a streptomycinröl„ Ismerteti c,lőállitásáuk mód
j.át, ..sa,iátságaikat és a felhasznál!ásukkal ké
szült gyógyszeralakokat Az antibiotikumok !M-· . 
mája, szinte kímerithetetloen _ hangsulyozza 
befejező szavaiban az előadó -· éppen ezért 
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;. ebbcin az előadásban c;;ak egy keresztmets:oetet 
Miván nyujtani, ii:;gyben · pedig rávilágít arra 
riz utra, mely a gyógyszerészi tud01nány uj, 
rendkivü/:í fejlődéshez '.fog vezetni .. 

A rrvegjelentek nem csalatkoztak, mert a 
ch~rwtherápíás effektust eddig elért legjelen
tősebb készitntényeket: Penicillint, Streptoniy
cint és a Tyr· othricint oly nagysikerü, magas_ 
szinvonalu eZőadásba;n ismerték meg, mely ki
ertékelésében, keretében méltán illett a felfcr 

Tudomány 

Hormonok és vitaminok 
lrta: GUSZTÁV ANDRÁS okl. vegyészmérnek, 

gyógyszerész 

Az élettantudósok kuta1~-0munkája a századfo1duló 
Ota igen nagy előrehaladást !tlett a. különböző betegségek 
'felkutatásában és gJ ógJitásá_baITT. Ez a líutaitómunka 
rengeteg, addig ismeretlen összetéteiü és jelentiöségü 
ha.tOanyagot hozott felszínre A technika 1ninden ágá_ 
nak nag,,.inérvü fejlődése lehetővé; ie.tték ezelmek \az 

alaposabb kiJnunlíál'ását; az !élettani kísér· 
lelek végtelen sorárt a kutatlók ezreinek Jdtartó munká1 
ja tet.te lehetővé, ezért került a gyógyitótudomány 
olyan magas fokra, mint amilyenen ma áll.. 

A J>hysiologiai .t:hemia és a gyúgyszertudo1nánJ-· leg
nagyobb folru fejlődését lcét területen láthatjuk: az 
egyik a hor1nonok, )'.l rnásik a vitantimok íerüleite Első 

a hormonokkal foglalkozik 

J, A HORMONOK 
A hormonokról ál~ialában 

Az élő szervezetben lévő 13.nyagok, '\együletek egy 
része a vérpálya utján kerül elszállitásra és igy hat
nak a különböző szer\ekre. Ez esetben a ~rerveknel;;: 

11chemiai irány.JJásáról'~ beszélü;nk, tehát \közvetlenül 
ható lanyago.król van sW Az ianyagoknalc egy 1111ásik 
fajtája a ho11nonok; ezek már nem annyira közvetlen 
irányitást gyalcoroluak, hanem inkább a távolról való 
che1niai befolyásolást Valósitják !meg, 

A ho1monok az első csoport anyagaival Szemben a 
szervezetnek csak egész pontosan meghatárnzott helye
in keletkeznt>.k, a belső kiválasztás~ (belső secretiós 

· Vagy endokrin) 1nJrigyekben amelyeknek nincs közvet. 
lenül ldvezet5 1-észük, hanem'. váladékukat vagy tern1elt 

. · anyagailcat direkt uton a vérpályába juttatják A ve ... 
lük foglalkozó tudományt, az endokrinologiát t. k. már 
Áddison inditobta utnak: több, nlint kilencven évvel l'lZ

elött (1855) kimutatta, hogy a bronzkór a mellékvese 
. Dusztulásával jár; kimutaltták, hogy a pancreaS kivá_ 
!lásával a kisérletekhez használt 1.--utya cukorbajos lett, 
tiszont a kisérleti kutya 1böre alá varrt másik pancreas 
a. cukorbajt visszafejlesztl. 

Az átültetési kisérletek során kiderült, hogy az 
Idegen szervezetbe átvitt ntlrigy lebont.ódik és felszivó-
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dező orvosi 
lcá.1ához .. 

és cherniai kutatók geniális mun/cá-
1 

dr. Hantos 
* 

A Penicillin előáilitási fázisainak vázlatát 
felkécrésünkrn rendelkezésünkre bocsájtotta az 
előadó', azonban technikai akadály folytán azt 
a következő számunkban közöljük. 

Jlllint értesülünk, Dr. Turi ',Pá1 előadásának 
tel1es szöv<egét a Gyógyszerésztudornányi Tár
saság közeljövőb0n niegfelenő Értesítőjének 
m.ásodik száma fogja közölni .. 

,.. 
es gyakorlat 

dik, ne1n 1na1ad sokág müködöképes (ah:tiv), a háfását1 
csak \;lz 3.ltala termelt anyagnak, a hor111onnak köszön
heti. Az is .kide1ült~ hogy a hormonok nem specifikus 
fajuak, hanem specifilius müködésüek ~ 

Röviden )n:.eghatározva: a hormonok (a görög hor_ 
1nao = elősegiteni igébó1 lceletkelt!tl. Starling angol tu
dós által ajánlott név) a szervezet endokrin nririgyei 
által kiválasztott organikus anyagok, anJ.el;\-ek egyes 
(speciális) ·életltani hatásokat elősegítenek. tehát bioka
talizátorok, esetleg gátolnak. 

i\la már ez a !meghatározás ~sak első megközelités_ 
ben helyes. Vannak ugyanis olyan hormonok. amelyek 
nincsenek a mirigyekhez Icötve, u„ n. aglandulá1is hor
n:>0noli; :Cikksorozatunk lvégén néhány szót n1ajd ezekről 
is szólunk. 

Az egyes horn1onok tárgyalása a szok,ásos 1csoporrto
sitásban történik éspedig a hormontermelő szervek 
szerint. Ahol szükségesnek mutatkozott, az anatómiai 
és chémiai alapismere1tlekkel is foglalkozunk a }{Önnyebb 
megél'thetöség kedvéért„*) 

Azok részére, akik behatóbban óhajtana}{ a ~cérdés
sel foglalkozni, a következö irodalmi forr·ásmunkákat 
a.jánlhat.juik: 

_l\.bderhalden Rein és Fischbach könyvei a physio_ 
lógiáról és physÍológiai chemiáról; _ 

Isseln1tz, 'Vámossy, Fritz, Lenhartiz; McDongaH, 
Verzál' könyvej a gyógyszertanról és hatástanról; 

Mosonyi János kön:rvei a biochém'iáról; 
Bomskow munkája a ho1monkutwt·ásI'ól biológai és 

chemiai szempontból; 
Zechmeister. Karrer, Hollemann, Gillmann 1munkái 

a szerves chemiáróf és gyógyszei:szintézisekrót. 

I MELLÉKVESÉK 
(Glandulae suprarenale.s) 

Az elnevezés nem telj~sen ihelytálló, mert a -vese,. . 
111üködéssel nincs összefüggésük, csak anatónüai hely_ 
ze.tük indokolja a mellékvese ITTevet. 

Feltünően kis szervünk, melyet m:ár Eustachius is 
ismert. Fel'nött embernél összsulyuk ritkán haladják\ 
meg a 9-10 gramn1ot. Felepitésük vizsgálatakor 

*) Nyomdatechnikat szem(pontok m'i.a.tt .a szöy,egben 
elő-forduló chemiai képleteket a cikksorozat végén egy_, 

Eze1re közöljük 



niindjá1t szetubeötlik, hogy két részre tagozódik: egy 
sárgás külső, u,. Ql„ kéreg-, és egy vörösesba1na belső, 
u n„ velőállománJra, A velőállon1ány sejtjei chrómsa_ 
vas sókkal sötétbarná1a festhetó'k (chrómaffin szövet). 
A n1ellékvesék 'müködése két részből tevődlh: össze, bi
zonyiija ezt az is, hogy alacsc>nyabbrendü állatoh--ná1 
diffe1enciált.an, halaknál pedig egészen különváltan ta_. 
Iáihatók meg: \éspedig \esék közötti szeivre és adrena
linképző szervl'C tagolódik„ 

A mellékvesé.t egy rövid aorta bőségesen ellátja 
rérI"el; sajá,t sulyának hat .. nJ-olcszorosa fol~ik át raj~a 
percenként 

l\iindkét 1nellékvese eltávofitása halálos lchner..etelü 
mind eiriberre, mind a melegvérü állatokra, 1Előfordul 

mégis, hogy a n1eTiékvese kivágása után nem áll be ·az 
előirt idő alatt a halál, ugyanis ha la.liár· csak az egyHi~ 
nek is a 112gyed-ötiöd rész.e be~ marad a testben .igen 
könnyen regenerálódik és né.hány na.p alatt megnő' (hy.. 
pei tropheal). A mellék~ese .eitávolitásával járó köve:·-· 
kezmények: az izonii.erő igen ~yors csökkenése (ad)na 
rnia), ezzel együtt jár természetesen a fáradékonyság„ 
a zsh'- és sWnhydtá•t!forgalom erős zavarai !(ezek ké„ 
mia a.'apjairól késöbb lesz szó). Igen fontos tünet a7 
erős •vércuh:orsüllyedés, alacson;r lérnyon1ás„ ~ szerve
zet l'iz- és sóegyensulya is rnegváltozik„ A vér chlor·
tükI"e, Na-tartalma csökken, előtérbe l1ép a K, ennek 
következiniénye a vér besürüsödése @uer,t a v.ese Rok 
NaCl-ot választ 1d„ A vérbesürüsödéssel együtt .lár· a 
rnaradé_knitrogén mennyiségének n1egnöv.ekedése. \Az el
távolitás után \égre néhány nappal beáll a _halál1 l\Iínt. 
hogy 'a kisérletek szerint NaCl lftdagorásával a. kisé1· .. 
leti állatok életben tarthatók egy Ids ideig, n;rilvánvaló 
a. mellélívese, irány'itó szerepe a /-Na-K egyensulyában„ 

A fentiekben vázolt hJpofunlicióval, illetve eltávo
litással szentben ritka a hyperfunkció. A Jíéregállomány 
tulzott müködése következtében időelőtti · nemi érés líÖ
ve[kezik be áltaTában, a~n[nek ifurcsa kö\etke~inényei 

vannak, igy pl.. a belső nemi szervek nőies fejlődés1 

mu,tatnak, mig h. külsők him .. karakterüek ·Iesznelí (hir 
sutizmus, viri1is1n.us, pubeorf'as praecox)„ Ezt f!ralószinü_ 
leg a később e1nlitendő andl'eniDsztel'on (okozza, 

Lássuk •nost a mellékves két I'észének physiologiai 
che:n~}ai hatását. 

A kéregállomány alkoholos kivo'natából nagyhatás_ 
foku vegyületet izoláltak, anu~lyet (cortex = kéreg) ~L 
iJJe\:eztek cortinnak (Hartmann) Késöbb Reichensfe'.in 
rájött, hogy ez nem egységes, hanem több vegyületet' 
taI"taln1az, amel)ek közül a legfontosabb a corticoste. 
ron, a desoxycorticosteron az andrenosteron, tartabua:i: 
még több, ke\ ésbbé fonto's 'kis'érö vegyületet is., 

A horur,onokkal és vitaminokkal való foglalkozás .. 
kor találkozunk első pillanatra komplikáltnak tilnö 
szerkezetü vegyületeb:kel, mint an1ilyen az előbb emlL 
tett corticosteron is„ Pedig lényegében csak egy phe
nanthrenvázás vegyület (tehát három kondenzált ben„ 
zolg~ ürü) kondenzációja egy gyürüvé alakult pent<Jnnal 
(tehát cyclopentánnaI); az uj váznak - több kettőskö 
tésü hydrogénnel lévén telitl·e - Jc;rclopentanopolyhJ.d .. 
rophenanthren-váz lesz a neve, előfordulási helyük után 
petig st-erin .. váz, · A corticosteJ"on hatásá'nak 1uegértés-e 
céljából tegyünk egy lds kitérést a physiofogiába 

A ;testben, pontosabban az dz1nokban feltünö a gly„ 
kogén csökkenése az igén;} bevételkor, vagyis amikot az 
izmok dolgoznak; erősen n1e.gnölekedik a tejsav tneny_ 
nyisége. erősebb 1nunka alkaln1áva! ezen kivül megjele. 
nik a foszforsa-v is 1?"h.:-::éskor azután a tejsav g;ror 

san eHünik,. _4 glykogén és a tejsav + foszforsav köl 
folJ amata„ helJ esebben a glykogén = tejsav +· 
forsav 1ea}{ció iránya a jelenlévő oxygen 
tői fiigg, éspedig in "Iitro is igazolt kisédeteknél 02~at 
moszfér ában a .:Jejsa, keletkezése csek-élJ A fenti l"eak"" 
~ió term~keit. nézve; n1ege~yezést). ta~álllnk az e1jedésse~ 
I'tt a glJri:ogen szerepel szenhJdratkent, csal{ az ut in:ás 
amin keiesztü1 a v-égeredményh~-z jutunk. (Erről niajd 
a vi. aminsorozatnál lesz szó) Tudjuk azt is az erjed.~s~ 

tanból, hogJ a széllhydI"átok lfelhomiásának fonto3 kit 
talizátora. ,ti foszforsav., aniikor n1int hexosefoszforsa;-, 
kavcsolódik a szénhydráthoz, h:ésőbb aztán e-nergiai'c„ 
gya.sztó ·reakcióban szét-esik tejsa\'ta és foszforsa\ra -
A foszfozsav azután lú_j1a kapcsolódik eg,r szénhydrá·:· ~ 
molekulához 

l)e honnan veszi a szervezet az energiát ehhez a 
bo1nJáshoz ·és honnan veszi á. foszforsavat? Ezt is ki." 
deritet1fék tnár" Az adenosintrifoszforsav (lié,t lépcső. 
ben) átalakul adenylsavvá és foszforsa\'vá, a Jnea~in

foszfoisav is kl'eatinra es foszforsavra bomlik en.~rgia_ 

felszabaditó reallcióban, Ez a két helyen keletkező fosz_ 
forsa\ játssza azut'án a katalizátor szerepét. 

Itt kapcsolódik bele a melléklese: az előbb emlL 
tett foszforsa\'kapcsoiódást~ nmelyet a szénhydrátok 
phosphoI"ylálásának nevezünk, a corHn-csoport, illetve 
a corticoste1ou szabályozza és ellenőrzi. A foéregá1Io
n1án;\-' eltávoli ása vagy •csökkent 1nüködése esetén a 
fenti reakciók nem tudnak lejátszódni, az izom ~enl 

juthat pihent álfupotba, n1ert )a tejsav nem tünik iel. 
l.TgJ an.ez okozza azután a 'diabetes r-enalist is: a Ji,exo~ 

sák phos11horylálása a coI"tin-csoport m'üköd·é.sének hi
ánJ a miatt' kiesik, a cukor feszi,vódása korlátolt, a 
,érbe nem ,iut .. át, de a vizelelben megt~lálható a ICUlíor 
(Mc Dougall-Verzár kisérfet-ei). 

A JlhosphorJ látási folJ amatok ~u~gbénuJása magá· 
val hozza a zsirfelszivódás zavarait is, hisze'n a ~sir·Ok-, 
is csak phosphoryl1álva. vándorolhatnak Fürth vizsgála. 
tai szerint az ~pe, ahová a zsirok már felbontva kerül„ 
nek, jobban oldja ,a zsirsavalíat, mint a tiszta epesav_ 
oldat arnelJ jelenség szerinte a iecithinnek a jelenlété
\'el 1nagyal'ázható /A Iec'ithin egy phos.phatida: 
glyceI"inészter ké;t zsirsav1nolekulával és e,gy olyan 
foszforsa\ v_al, an1ely már cholinnal (tri.methyJ-oxy ~ 
aetyl·ammoniunlhJ drox~ d) van észO~rifikálva Alátá_ 
maszatja ezt az eln1életet az is, hogy a mellékvesében, 
bár csekély me'nnyiségben, de találtak szabadon is 
cholint, 

A cortincsoport vegJ ületeit ma már tudjáli szinte~ 
tizálni. A !szahadahnak százai védik az egyes gyára}{ 
clőállitási módja'it. Minthogy ennek isn1erteiése hosszn 
't'olna, eltekintek tőle, 

Lássuk \azonban n10st a mellékvese n1ásik részét, a 
vElöáJlománJ t. Érdekes módon a mellékvese font·ossá
gát ne!ll is a kéregáilon1ánynál1 fedezték 'f01 

A. századfo1duló >előtt néhány é\'vel Oliver és 
Sharpey léptek ;elő munkájukkal és kisél'leteikben bebL 
zonyitották, hogy a ielőállomány kivonata bőr alá 
fecskendezve vérn)on1ásemelkedést .okoz elő: bizonyos 
erek összehuzódt.ak, a sii.\ \erés pedig n:egszaporodotfi.. 
189~Lben már elkü~önitették a hatóanJagot (Takamtne; 
majd Aldl'ich), pár é;v\'el lkésőbh 1nár szintetizálni is 
sikerült (1904, Dakin, Stol'-l) AI"án~ lag e.gJ 3zerü ve~. 

gyület ez a hatóanyag, amelynek adrenalin -.-1.evet ad
tak .. Szerkezeti képlet-e is elég egyszerü: pyrocatechin-
1nethJ-lan1inoaethanol, azaz egy aethylalkohol 

!. GYóGYSZERÉSZ 

(CH3CH20H) származék, n1elynek 1n.ethyfcsoportjába. 
inethylamino_csoport (-NH·CHs), n1ethylencsoportjába 
.pedig -pyrocatechin (o·dioxybenzol) va!n. h-elyettesitve 

Az adrenalin hatása összefügg a szimpatikus ideg
rendsz.errel Testünk felépltése olyan, hogy bizonyos 
szerveink 'ali.:aratunktól függetlenül müködnek az u n, 
autonom idegrendszer utján„ Ez az idegrendszer az -ál~ 
tala niüködésben tartott szerveket két, egymással -ellen.. 
tétesen fJ11üködő !résszel: a szimpatikus és a par-aszim
pat.ikus íGegrendszerrel irán;J'Ítja. Valam-ely inger to_ 
vábbadásakor :a 1neR'ék\'ese velőállományábsln ."és a .szin1„ 
pafikus idegrendszer végződéseiben adr enal'in !keletke.. 
zik, percenként es testsulykilogramn1onként 0„3_3 
gan1ma me~nyiségben, an1ely csekély meitnyiség ele_ 
'gendő a normális léletfunkciób: ellátására. l\llfdőn az a(l_ 

renalin a vérrendszerbe jut, ott é.rösszehuzódást idéz 
elő, szaporább tesz a szivmüködés. :Érdekes tulajdon_ 
sága 'az !adrenalinnak az, hogy ine111 egyforffián mutat.. 
kozik a hatása, pl. nen1 szükiti az agy, a sziv, a tüdö 
és az izmok 'egy t·észének er-eit, minek következtében a 
nemszükit-ett helyeken vér·böség áll elö.. 

Adrenalin adagolásakor az a1nyagcsere menete is 
meggyorsu~, pl. 0.2-l mg subculan aFkallnazott ad.re .. 
nalinnal 50 százaléli növekedést is elérhetünk: a légzés 
nrélyebb lesz, ami a szervezetbe több oxygént juttat,- a 
87.énhJ- dr átok átalakulása ierösebb h~:oi:z ( v ö. a kéreg.~ 
állornánj"Uál emlitett tejsavreakcióval!), ezzel együt1l a 
testhőmérséklet is emelkedik, kisérleti állittokon ~gé_ 
Szen a lázas állapotig ~s mehet„ 

Erdekes 1nódon az anyagcsere felfokozása nincs 
összefüggé.sben a ''ércukor növekedésével„ Emberen 1 
mg adrenalin lnár 2-4 órás h''perglyklÍJniát idéz elő, 
ami glYkosuriá,,á növelhető. azaz a vi,zeletben fs meg„ 
jelenik a cukor„ A többletcukor egy része a iinájban 
léVő glykogénraktárhól kerül elő 

Az adrenafin a szervezetben igen gyorsan elbomlik, 
oxydálódik, igy időbeli távhatást ;nem tudunk el'érui 
vele, helyette tartósabb hatásu ro-líonvegyületeit alkal. 
mazzuk. 

Elterjedten használja az adI"enalint a sebészet a 
helyi érzésteJenités céljaira, p] cocainum novu1nmal 
együtt, amikoris az adrenalin érszükitő hatásánál fog-· 
la az érzéstele\nitendő terület.et vérteleniti, az 'érzéste
lenitöszer lassabban szi,vódik fel így meghosszabbodik 
a szervezetben különben ii?en gyorsan elbomló coeal 
num novuirn hatása 

Efterjedten használják az mdre'nalint asthn1ánál a 
hörgök göt·csének oldására, iazután felületi vérzések 
(lilsebb horzsolások. orrvérzés). elállitására. szemcsepJl. 
nek kötoflártyngyulladásos esetén,. kenőcsben ,aranyeres 
cson1ólmál, vérzékeny fekélyekrP. 

.Általánosan használt' gyógyitó adagja 0 2-2 irn1g 
Subcutan adagolva 5-8 mg már sulfos \mérgezést 
okz, 10 mg tul'n:ton1ólag mortális. Adrenalinnal való 
tul gyakori gJÓgyszerelés lidőelőtti érehneszesedést 
okozhat ezt fó1eg az iasztmásoknál tapasztalhatiuk a 
g,lakori inhalálás n1iatt 

Az adrenalin a IV. Ph„ H-ban hivatalos Solutio 
Adrenal'ini hydrochforici néven \Az előírt oldat 1 ezre
lékes a1nit a l{yár a állitanak .eu;, Szerep·e1 még, mint 
a sebészet egyik fontos segédeszköze Sol. cocaini novi 
cum adrenalino in ampullis i(2 kctn·-es a.mpuUánkénf 
0.2 111g adrenalin-tartalomn1al) alakban is; a FoNo 
készítménye az adrenalint! Natriu.m h;sulfurosun1imal 
stabilizálja. Különlegességek: Tonogen suprarenale. 
l\fe.tane.phrin Hatóanyaga a 'belföldi gyártn1ányok kö-
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kúutméh~ek. k6g;űe 

kace&.tta.hul ka.ti-k.a.tó.k. 
fWiuát ú ti-éhet6r:i c.ulffa.9-i>ttÚ&a.h: 

Syrup. FAGIFOR 
Arsofog dragée 
Arsofag e„ ferro dragée 
Arsofag e„ ferrochinino 
Citargan pulv.. és tabletta 
Citolax tabletta 
Hiperacin dragée 
Heurocit 
Mono zsebóvsrer 
Robocalcir> sine et e 
Tonocardil dragée 

,,CITO'' 

arsen. 

gyógyszervegyészeti laboratórium 
B u d a p e s t, XIV„, L e n g y e 1 „ u t e a 33 

Telefon: 496-521.. 

zül az Asthmosedi'u, Asthmolysin, Epheritu1n composi
t.un1, Lysasthmin, Tonolysin, Ephetonogen iC01tigen, 
Ericain, Neonovoton, Neotonocain, \Novogen' Pitoéain 
Nathin, Nohiisa, Nodex, Nodil, Anugen, R~ctalJ Sano~ 
lan, Sanorect, etc. etc. spe.ciali.tásokftak, tehát vala 
1-nennyi a.z érszükitő hatást (hasZnálja ki 

~.\z adrenalin már r·égóta szintetizálható„ Általában 
a Höchst_eljárást alkalmazzák.. Pyrocateehinre (o
dioxybenzol) chloraeetylchlorid (CICH2COC!) har, a 
keletkező vegyületet methylaminnal hozzuk r·eakcióba, 
az igy előálló aminoketont pedig adrenaH.nná i·edukál
juk. :Élettanilag_ a balraforgó adrenalin a folltos, 1nint
hogy ez 12-16-szor /hatásosabb a tlobbrafor·gatónál. A 
szintetizáló eljárásnál borkősavval választják el a kéti 
111ódosul'a.tot egymástól. 

A vegyület fehér kristályos por, vi.zben könnyen 
oldódik, revegön hig bldatban gyorsan (Oxydálódik, bar_ 
násbörös lesz; a fénytől is óvni kell! Sterilizálás ese_ 
lén stabilizátort Kell .akalrnazni.. Ha !melegen készitünk 
kenőcsöt, csak a kihüiés vége felé szabad a kenőcshöz 
adni. 

Fontosabb szinreakciók: lugos közeglien fluoreszkál 
(ezt, felhas:mál~uk a véI"ben való kimutatásra is). 
FeCia-tól smaragdzöld, késóbb ibolyásvörös, foszfor
w olfrán1savval' pedig igen érzékeny Ieakcióban kék 

Befejezesül tegyük teljessé ismereteinket a. che
:niailag és fiziolóliailag rokon !vegyületek felemlitésé
vel: STRYPHNON (methylaminoaCetopyrocatechin), 
SYMPATOL (methylaminoaethoxy-p_phenol). CORBA
SIL (pyrocatechinpropanola111'in), PULSOTON (isopr'O_ 
pyla1nino-m-pheitol), EPHEDRIN (n1rethylaminophenyl_ 
propanol), '.AKTEDRON (phenylisopropylamin) 

(Folyla,.tjuk) 



A GYóGYSZERi<;sz 

A gyógyszerész-szakma igazoló-bizottsága· 
határozatait sokan sérehnesnek találták és a.3- itélet1e~ zolják, hogJ· a dent,okrácia ,elve: , a ibiinös vegye el biin~, 
n1egfe1Iebbezték tetését, ártatlant ne üldözzenek'' ma.radéktalanul Sike- : 

!gy került ügyük a népbirOság fellebbvitieli 'taná- IÜL 

csához„ Egy tényen rettenetesen csodálkozunk hogy a tar 
Utána azt látí'.:uk, hogy exponált jo-bboldaa bünö- gyalások folyan1án milJen paltliány lnód~n viselkeclnek 

zők rövid uton felmentő itéletet kaptak ezek a jó urak„ Élénken visszaentfékezünk, hogy a ha~-
Felhördült a szakma, nem tudtuk megérteni, 'bogJ t.alom teljében, duzzadó kebellel és feisőbbséj:d ltudat:ta.1 

az au1ugy is közis:inert enyhe itél'etek, hogy váltnzhat_ mil:ren elutasitó magata1tá.st t:anusitottak velünk szem~ 
tak meg ilyen feltünő módon. ben, ha egyszer _eg;rszer szót e1neltünk a. sok szenvedés 

Sok utánjárással sikerült! 111egáll'apitani, hogy ki. vagy igaztalan és embertelen magat-arCásuk miatt ,Ugi 
\.áló összeköt!et.ésekkel rendelkező „den1okxata liözve_ látszik, örökös uralonn:a rende:zkeditek .bei. 
t.itők" bizonyára önzeHen munkával, :gyors it'árgyalási Elvá1tuk \olna ezek után, hogJ férfiasan /álljanak 
idő kir'.:üzé.ssel lés kompron1itt1áló' iratok ldcsempészésé- helyt nlinden té_nykedésül{ért, melyet oly nagyszerüen-
'el, a védencüket feltn-entették n1egjá.itszottak Azok pedig, akik azt hiszik, hogy miv.el 

A de1nokratikus pártok ebbe nem nyugodtak bele, a demokrácia reflekto1a 1u;ég ne1n ért el hozzájuk to~ 
P:Z igazságügyi íhat.óságtól kéitek jogvédelmet és ennek \.ább is űzhetik bujócska játkkukat, tévednek Sor' ké:: 
fol3a1nán3aként az utolsó 2 hónap fellebbviteli tárg:ra- rül idővel nündenldre, csak türelem. 
Jái.;;;ainál rnár }{ét g y ó g y s z -e r· é s z né p b i r ó Legközelebb nlódunkban lesz :a két népbiró kartárs 
müködik Az eddig nélkiilözött szakmai ismeretet p ké) 1észvételével l'efolylta.tott tárgJalások eredményeit kö: 
ka1táJs tökéletesen pótolja és az eredmények a.zt fga._ zölni CM.) 

-----

llogyan látnak és éreznek a növények 
Igen, ~redves ol\asó, ne1n tévedés, valóban fel\et_ 

he jük a növé11yeknél is ezt a kérdést A növéll(J'ekhel 
nem foglalkozó átlagember csodálkozva és fejcsóválva 
hallja ezt, trnert eddi,g IUgy tudta, hogy az állat mozog, 
érez, a nö,;ény elleJtben hel;rhez kötött és é.rzéliszerv;t~
len, Még Linné, ko1ának legnagyobb t.ern1észe'.1tudósa 
is azt ~anitotta min'tegy kétszázé:\vel' ezelőtt, hogs a.z 
álJat és uövény ép11en febben különbözik egy;iniás;ól. Ez 
a. nézet Linné halála után Is még sokáig uralkodott a 
tudományban, de n1a l!nár tudjuk, hogy a nagy Linné 
t.évedett, mert bebizonyi!tott tény, hogy a növények is 
éreznek 

HogJ an lehe.tséges ez? Hisz a növények. ha meg
csonldtjuk Oket, egyetlen védekező mozdulattal se1n 
árulják el, hogJ' éreznek_e ilyenkor valamit:, Ez igaz 
De gondoljunk arra is, hogy a növények más alkatuak 
és e'Ilnek ~negfelelően más életmódjuk miatt eJ?;észen 
111áshép reagálnak a l{ülső ingerekre„ n1int az álla'fok 
A növényeknél például hiába keresünk az állatokéhoz 
hasonló 1agyvelöt vagy idegeket, De ha ,türelmesen és 
hosSzabh időn át rendszeresen figyeljük a növényeket, 
c!'lodás dolgokat tapasztalunk. Ezek arról gJ'Őznek meg 
hennünket. hogy a lnövényeJ{ iS érző lények Figyeljük 
in.eg például a sokak előtt ismerf sarl{antyuka't (Tro
paeolum) Kertjeinkben szivesen üHetjµk ezt az ig·ény_ 
telen szépvirágu növényt, de cserepekben, szobanövény
ként is jól tenyészik„ Ha egy cserép sarkantyukát ugy 
állítunk az 'ablak párkányára, hog;r leveleivel a szoba 
felé nézzen, pár nap mulva azt fogjuk tapasztalni, 
hogy levelf3i ujra az ablak felé 'fordulnak, Tüzetesebb 
\"izsi;ál'atnál azt is észre fogjuk !venni, hogy ezt[ a vál
tozást a. sarkantyuka ugy vitte véghez, hogy levelei_ 
nek nyele megnyu1lt és llgy görbült nteg. hogy a le\e
Jek lapjuk felső oldalával Ismét az nbh1k, vagyis a vi
lágosság- felé kerültek. A növény törekvése, hogy Je_ 
velei n1iné1 több !napfényhez jussanak, mert l'eveleiben 
megy végbe az a rejtélyes vegyi, folyamat, :a1uelyet 
asszimilációnak nel'ezünk, Ennek az a lényege_ hogy a 
növény nyers táplálékai: a talajból fel'\ett vízben ol-

dot ásvánJ i sók és a levegőből la lev-elel{be jutó- szél1.di_ 
oxid saját testie anyagaivá alal{u]nak át 

TüKöRBE NÉZEGETI MAGAT 

l\'Iég érd~!-l>esebben viselkedik a isarkantyuka, ha egyik 
levele alá kis zs~btükrötl helyezünk ugy, hogy ·:a tükör 
erősen n1eg\ ilágitsa a le\· él alsó lapját Másnap azt vesz
sziik észre, hogy a levél n) el:~ kecses ivb~ll visszagör· 
bilit \és a levél aica, vagyis a felső lapja, n1int val1am.i hiu 
leány, gyönJÖrködik önmagában a tükörben. A külö
nös viselkedésnek az a magya.rázata, hogy a levél csakis 
a felső lapjával keresi a d'ényt, 1ner:t itt vannal{ az 
asszindláló sejtek !Ezelue pedig akkor esik a legtöbb 
fény, ha a levéllemez p. napsugarak irányára meröle-' 
gesen helJezkedik el A teJ:mészet sokoldaluságát bizo
nyitja1 hogy vannal{ olyan növények is. amelyek ár
nyékban is jól n1egélnek, A nölények bá1nulatos ·mer~ 
tékben !udnall alkalmazkodni: ba tulsok fényben kell 
élniök akkor u1gy alaki'~ják át ~eveleiket~ hogy ne árl-

' ' son meg nekik a nagy tény. Csak keskeny leveleketi 
növesztenek s ezeket fe1dé.u, sőt, függőlegesen itia.rtják; 
inert ebben a helJ zetben éri őket a legkevesebb na.psUw 
gár. Ilyenek ia mi füveink, de főleg a forróövi növéw 
nJ ek le\' elei„ Ha pedig árnyékos hely jutott nekik, ak
kor m'inden't elkö\ etnek hog)· elegendő fényhez dui:has
sanak Ezt láthatjuk ~ repli:ényborostyánnál, melynek 
levelei mozaikszerűen helyezkednek el, nehogy egy is 
árnyékban 1na1adjon. A kúszó növények anég ügyeseb·
bek: addig kapaszli:odnak fölfelé, amig sok napfény
hez nen1 jutnak A. fák lonnbozata a fén~ kihasznál'ása_ 
szempontjából valóságos remekmű Ugyanis a fa ko„
ronáját alkotó ágak emefu'fekre oszlanak és 
en1ele.t lontbozata ugJ alakult, hogy az alsó 
nlinden egyes le\ ele pontosan 'a fölötte Jevö en1elet: hé„ 
zagaiba illik bele. 

A NÖVÉNY „SZEME'' 

Ha mikroszkóppal vizsgáljuk meg a levelet akkor 
kitünik, hogy \a lomble\·elek felületét egy sejtréteg y 

.! GYóG}'SZERÉSZ 

fonja be, amelynek az a feladata~ hogy felfogja éli 
megé1ezze a fényt, Ezek a sejtek fél'gömb a.lakuan ki
felé don1borulrtak NJ·ilvánvaló, hog~: az ilyen szerhe.
zetü 1Se,i nek optikailag ~gy kell 1nüködnie, n1int egy 
gyüjtölencsének Ez annál is inkább l'ehetséges, 111.eri 
ezek a sejtek taritalmukkal együtt ol~an tiszták 'és át
látszók, mint egy üveglencse. A buvároknak sikerült e 
Jencserétege~ egyes ~övények leveleiró1 sertet18nül le
fejten:.ök E „nöiényszemefoetJ' fén;rérzékeny papirosra he~ 
Jyezve, tiszta fénJképeket DJertek. A 1nemvárt ,siker.en 
felbuzdulva, a tudósok sokszáz növényfajon vizsgáltáli 
meg a fényérző sze1veket és még tbá1nula~osabb sze1ne. 
ket fedeztek fef.. A legcsodálatosabbat 3. t:i:ópusokon 
éJő Fitonia Verschaffe~ti nevű !lÖvény leve.lének felbö
rében találták, ahol a trendes n1é1etü sejtek közül ha
falnJas, félgömbalalru érzőse,itek domborodnak !ki.. Ezek 
közepén még egy kicsiny üvegszerü, leucsealaltu sejt, 
ül, .enneh: anyaga fénytörő hegyi kristály Tehát. a Fi't1-
toniának lalóságos szemei vannak! Tern1észe~esen, azt 
netn áliiithatjuk, hogy a növények valóban látnak is, 
de annJi mát Jnost is bizonyos, hogy a növény észre
veszi, érzékeli a fényt, ;tájékozódni, ~ud hogy n1elyik 
irán~b6l jön a világosság. Fényérzö szer~ei -· egy_két 
kh:ételes fejlettebb esettől eltekintve körülbelül 
oIYan Jokon állnak, mint a gilisztáké U·gyanis a földi 
gL!iszt;áról tudjuk hogy bá1 szeme nincs, de azé1t 
megérzi, hogy világosságon van-e vagy sötétben, mert 
a bőrében fényérző sejtek vannak 

Hogy a növény· \csaln1gyan érez arról egy egészen 
rgyszerü kisé1rle~tel is n1eggyőzödhetünl1:„ Nedves ita
tóspapír lápja'i ll:ö~é helye.zzünk néhány babszemet és 
tegyük langyos (helyre„ Másnapra a babszemek kicsi
ráZtJJak .. Tegyük most az egyik babszemet olyan hel'y_ 
zethe, fuogy a kibujt kis csirája v_ fföltl felé forduljon, 
a 1násiJ1: babszemet pedig az elsővel fordftott helyz{'Jt-
ben rögzítsük. IBoritsuk le mindkettőt egy üvegburával, 
hog~' nedvességüket el1 ~te veszitsél{ Pár nap mulva 
'azi fogjuk látni, hogy a rendes helyzetben !é\'Ö bab
szem szaliálJosan folytatta növekedését: csi:i:ája, 'u,1u:ely 
a gyökér kezdeméinye. a /föld felé törekede.tt. A fordi
tottan elhelyezett babsze1nnél azonban a felfelé fordl·· 
tolt gyökérkezdemény szé.pen visszakanyarodot,f. a föld 
felé lés igJ növekedett tovább, akárcsak a rendes hely_ 
zet.ben liéVő babszemnél. Mit következtethe:tünk ebbó1 a 
jelenségből'? l{étsé,t!'elenül azt, hogy a csirázó .mag 
gyökérl{ezde1né:nye minde.n ;Jtörülmények ){özött a föld 
irányában, vagJis Íefelé növekszik Tehát a növény 
gyÖl{ere n1egérzi~ hogy 1u1erre találja meg a földe.t iamL 
bői tápllálkoznia kell.· De 1még csodálatosabb megfigye
lést tehetünk 1a már földbeha1ol~ gyökéren. A növény 
gJökerét a földb'en áthatolhatatlan sötétség !és minden 
oldahól többé_kevésbbé szilárd fal. R termő!alaj veszi 
körül Mé1gis, (a g:\'ökér ebben \a nehéz helyzetében is 
pontosan tájékozódik: kikénlleli a talajt, hol talál ben
ne táplálékra. felkPresi a nedvességet és a szerint, 
hogy hol talál beló1e többet a talaj felszinén 1narad 
l'ai;y a mélybe hatol, tVagy éppen oldalt - kúszik de 
mindig arrafelé ahol a legkedv·e-zó'bb körübnényeket 
~alália Ha e ln1tPlú utjáu .akadályokra bukkan, szépen 
kikerüli őket. \Eiryszóval. egész magatartásával elárul_ 
ja hog) tapint és érez. A növekedésben le,ő 9.Yökér 
Yégét, a g)Ökércsúcsot egy védó'burok„ a?, u„ h. ~JÖ1•ér_ 
SÜ\eg veszi körül Ennek niikroszkópos vizsgálatánál 
kiderül, hogJ seitje.'ihen szabadon mozgó keménJ itő
szemecskék vannak E1.ek sulyuh-nál fogva núndi.g a 
legn1élyebb helyzetbe 1kerülnek s igy a gyökércsúcs 
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KÖTSZER ARLAP 
Steril ''::itra c~r:a.tba cso~agolva, ame.rilkai: 

I> 10 25 50 100 250 

125 148 2 1:7 3 42---4.82--8.-96 

Nem steril vatta, csomagiba-n, Ia. nrillős1égü: 
10 25 so rno 2so 500 1000 

_:_. 7g-ú4-üo-314 e 72 12 s2 2·2 :4o 
Ameri~ai hófehéT selyunes 1\ratta: 

50 100 250 csg. 01ig. 

2104 3.36 7 20 9 60 
Papirvatta: 

líO 100 2&.0 600 

12'3 168 &.14 5 94 

Stceril gaz e 
1/4 
-'----· 

1/2 1 m 

1916 288 4J&O 

Steril pól;yn 
5/5 5/6 5/8 ___ 15f10 
-'---~~-
207 230 276 322 

Nem ste1iJl :pó~ya 

1 ·25 137 182 223 
Gypspóliya 

5;18 5/10 10/10 

M2 M9 7 6'4 
Gyors kötöző, typus 

5/p 5/8 5/10 
2 39 2&5 3 30 

Genn~:tál 
115 L\l2 2'6 ClU 

4 8ű j().00 920 

lVlentőszeluények erős faláda, beosztással: 

!kicsi, compl 

!közép "'' 

f1elsz 1------420 személy 
Ll 

lil 
" Autóhoz 

" 

nagy r" 

kicsi (sze~ély) 

nagy ( tf"J1e1 ) 

,, 2-0--50 " 
" 50-100 

l\1entöszekrényhez felszerel,é.si cikkek: 

,Elsősegély könyv l'. dT·b 
Vase;lin 1 -fluh 
Jod. old pam,acs 1 an~puUa 
Tapasr. 10 X 6 n1 Hansa 

,, 2Xl i, Leuco 
1-Iáromszögü kendő· 

Biztu.:;itó tJü_, 1 tucat 
Kiötsz,e1_olló 
1 fasín készlet 
1 d1b ·Kramer-sín 
1 d1b Ér'lek.öt-Ö iszalag 
1 Égési pól:yia 
100 g ,, olaj, üveggel 
1 üveg vé1zéselá1litó vatta 
1 d1 b ívópohá1, aluITTl'.irrium 
1 körö!Tukefe, 1egysze1ü 
1 H amónia_páTna 
1 Üy('g Hoffrmarnn-csepp 

Forint 
116--
192-
296-
42-
72-

1.20 
130 

-.80 
2-
1.75 
3-
144 
9.50 
9 60 
6-
120 

12-
4 50 
5 50 
2 8{) 
430 

--8Q 
·-80 

KÖVESDI SÁMDOR 
1 

Budapest, V, Bajcsy-Zsilinszky. ut 
TelefGn: 1is-,46 

22 szá111 



252 

~O.f'l.to..s tég.'I 
a máfu,.s ee&efei 
leeuo.h,utá&o.n ! 

k~lönböző mozgásainál n1indig 1ntás-más helyen halmo
zodnak fe~„ Itt tehát a föld ionzóereje kepesiti , g ·· 
keret ~r~_a., hogr megérezze, milyen h.clyze'tben ava1;0-

A noveny iföldfeletti rész~iben is találtak Hyen 
sz~badon :mozgó ke1nénJitő szemecskéket. Például a 
szar b~n, a vir·ág kocsányában és általában minden nö
v~kedeshen lévő hajtásában„ Érdekes kisél'Ieteket is 
vegeztek erre vonat\kozólag Ezekbo"I k"i•u·· t h b • , , l n , ogy a _ 
han a~ 1~o~en, amikor hiá1~yzott a kisérleti növényből 
a ken:eny1to, a gyökerek ne1n találták meg a földet 
a, bo~o.~ hajtása~. b:uszán állottak, mihelJ~tl azonban ujr ~ 
kepzodott bennuk keményitő, 111egint normálisan. a: 
inegszokott módon hel} ezkedtek e1.. EzeJ{et a szabadon 
m_ozgó kemé~yiitó sze1neket tartahniazó sejteket a nö_ 
ven:rek h.el.Jze:térző szervének tekinthetjük„ E példák 
fo~almat, ny~1jt~nak rarról~ hogy a növény mennyire 
ll!<lS s~ab~su e1zeksz·er\ekkel rendelkezik, mint az állat 
. _ ~.Isz a~ tapintásra sz.olgálö szeI'vert: sok novenyen 

81_tcru!t !n-;_~a: 1 atni Jlyc.B_ a Münosa Pudica nevü nö-
~eny, affelynek rendkh;üll ér1kkenysége n1ár régóta 
tsm_cre!es. E növén; level'ein 1-2 és fél miHim lh.osszu 
~.ap1nto.f'erlék vannak és a mimóza csak akkor r~zzell 
os~z.e, h~- .ser\éit 1negérintjük Egyik szányas levélke a 
1nas1k u an csukódik össze e's a k'1s bok "'"d · · , or ]01 etg szo_ 
1nor~~n, 1ue~törten áll.. Érzél{enysé.get hazai, !nÖyényein .. 
ke1~ is !ne~f1gyelhetünk. Ilyen pl. a szántóföldjeinken 
lalalhato S1Jskabokor„ melynek virágja bámulittos férzé
~enységet mutat. Ha türelmesen kiiessük, a.mig oda_ 
~1heg eg~ rovar, hogy felszivja a virág édes nlézét, 
erde~cs Jelenetnek lehetünk szemtanui. A vendég rát:e. 
!~pszik a sziro1nlevélre és miközben 'fe_ié,vell a )rn1ézfor-· 
rashoz hajlik. meg-érinti valamelyik porzószálnak alsó_ 
bei!'Ö részét. Azonban nyomban ijedten iel is rebb'e . . , n a 
Vll'a2'r.ol _mert a porzószár felágaskodott, tokja felpat
tant es teleszórta sárga virágporral a betolakodott 
\Cndéget.. \A porzószál tehát megéxez)t.:e a rovar érinté
~ét . H~ ~ár 1n~~t ia 1porzószál érzékszervét kutatjuk,· 
itt. is -~rzo szen10Icsöket •tlalálun~, amelyek nünt pa.rá_ 
n)I unak nyuinalí ki 'a 'porzószál al'Só-belsö t·észéból 

GYAKORLATOK A KORLÁTON 

, A kuszó növénJek tmindegyikén vékony fonalakat 
tal~~u1.'.k. ezek ,a kacsok Ha megérintjük őket, semmi 
feltunot nem eszlelhetiink tajtulc; sinia felülethez pi 
a fal~oz érve se1n 1nutatnak vál1tozást. Ha az9~ban 
\'alamdy~n dróthoz iagy léchez ér a kacs, cs.akha1nia.I! 
horog kepződik a légén. Ez másnapra m·á1 hurokká 
fejlődik és néhány nap mnlla szorosan U{örüÍöleli a tá. 
maszt. _ 1\Icgállapi;tották. hogy a kacsok~n is na.gy száin„ 
ban \annak tapintó szemölcsök, sőt eZek n1egvékony0 _ 

do!t :Wr~, á~att _az érzékeny plazn1ában n:,ég hegyes 
kr1stalytut 1s talalunk. Ha a !kacs hozzáér a támasz
letk.'.'zett ingert idegek vezetik az \'lgyba és igy jut az 
anJagba. akár 'a tű az ujjunkba és ezt érzi meg a nö
vén;r 

A !NÖVÉNYEK „IDEGSZÁLA!" 

Tudjuk hogy ~·Z áUatoknál „ az érzékszervekben -k~
letkezett ingeit idegek vezetik az agyba és igy .- ti-, 
az áll'at tudon1ásár a. V ajjon igy van JU · 

növén,> eknél is? A tudósok sokáig ~ bajlóditak e: a, 
problemával és 111egállapitották \hogy a növényi, 8 ~

11 ka,.:.-
fal "d !dl' ' . •Je a min en o a an át van lyugga1tva és az él... · 
anyag e nyílásokon át byujtja l'áthatatlan szálaito esgeJt'„ 
se"tb'" · "kb · Y•k .· ,J ?1 a n1as1 a Az ingert ezek a finom fónal 
\'ezehk E fonalak az egész növény testét e1r1,etle· "·e ·ok 

· r ·k ·· "' „ gesz. sze uz1 ossze, mely a gJ·Ökértól a virágig egysé 
do! "k • • A · gese.n goz1 cs erez z 1ngervezetésnek ez a 1nódja azonball: 
nagyon Iassu„ Ez az oka annak hog" a növény csak ' · , • ,.r orak 
mulla reagal az 1.ngerre„ _4._z olyan növényeknél, ame. 
lyek gyorsan reagalnak az ingerre a kutatók valo' • 

"d f . ' sa-
~~s 1 eg onala.ka~. f~edeztek fel.. Ez a felfedezés hagyolÍ 
lt..Ozel hozza a novenyeke:t az allatokhoz: csak fol{O ti,' 
különbség van !köZö.ttük za 

IZLÉS 11:S SZAGLÁS 
Ha szab~d a növén} eket \az állatokhoz hasonlita_ 

nunk, .. a~koI' 3ogos ~z. a ké.rdés fs, hogJ vajjon tudnak_
(~ a novenyek izlelnt es szag0Ií1i is? Iz és szag ' ·u "l ~, eszre-
\e enu aimegy eg:r1násba, ug;r hogy lény1egüf{ben 
ugyanaz~: az a:nyag vegyi felismerését jelenti, Nézzük 
pJ a gyókeI"et.. A gyökéxnek a talaj száz meg száZféle. 
vegyi alkotó 1észe közül pon~osan ki' kell választani 
~~ok~t, amel)'ekből táplálkozik Vagyis, a gyökér kü~ 
lonbseg·et tud tenni használható táplálék és káros 
ar:yag kö?ött Ezt a n1egkülönböz.t.<etö képességet az 
e.;~J;bernél izl'ésnek és szaglásnak hh;juk A vál'osi ut., 
ca~{at .sz~gélyező fákon 1negflg;reltélf; hog} ha gyöke-" 
redt a _roldhe lefektetett gázvezetiö cső közeléhe jutot.. 
't.ak, szepen elkerülték őket, \'alósággal elmekültek ~ 
rájulc ~s ártal1nas világitógáz közeléból. Ez az adat js. 

azt hizonyitja„ hogy a növény szagolni tud Izle.Jö ké_ 
pességet }{ell tulajdonitanunk a virágnak is Ez .ugyan 
furcsán hangzik, de rögtön megbará~:kozunk ezzel az' 
állit.ás_sal, ha megismerjük 1a virág életét. Tudjuk, hogy, 
a vuag le.gfont.osabb életfolyamata a te1inékenvi'tés. 
Ez csak akkor követ:kezhet be, ha a 11ibére jutot.t vi_1 

r ágpor_hól egy sze1n~cske a magház méJyBn rej~öz<i 
peteseJttel egyesül A fpITTesejt gy bizonJos édes anva 
got választ el, ez az -édes íz kalauzolja a petéhez a .vj _ 
r ágpor-Szen1ecskét. 

Ime! A növény tapint a növényszagol és ízlel <l 

no\·en~ megérzi a fényt amit !llgy is mondha.tuTik, 
h?gy a növény lát is a niaga módján„ A nölény 12rzé_ 
seveJ azi bi.zonJitja, hogy az érzés \az élet ősi f..ulaj. 
donsága .. Érzés uélkiil egJ·etI~n éló1énv sem is1n.erhehu'i 
fel szükségleteit. Az érzés !óvja .Jn;eg ~a li:áros hatások„ 
tói, az érzés téSzi lehetővé az élö szervezet szá111ára 
hogy alkalmazkodás utján ujra 1helyreállitsa léte meg-: 
zavart egyensulyát Száz meg száz jel arra \·all, hogy 
a növények ér"Zéki életét (még csak tökéletlenül ism~::• • .
jük A jfriő kutatásai nagJ·on sok ne1n is sejtett felfP··. 
dezéshez veze-thetnek 

RÉDEI JENÖ, gimnáziumi ta'nár· , 

Az •·Élet és Tudon1ánJ '' (l\iunkás·ok a tudomá"!1f\·ért 
-- Tudósok a muniká:;::okért) ápr. 15-i .;;·zá1náhóll ~ -Ismételten kérjük a szak.szervezeti tagdkat, hogy a 

havi tagjárulékot (1 forint), ne a kiadóhiyatalunkhoz-, 
hanem a gyógyszerész szakosztály címé-re VI, EötvÖS-U. 
25/a, a 32.917 ozámu csekkszámlára fizessék be 

Gyógyszerészek Szövetkezete 
Két év után gazdasági térnn ott 1tartunk 

hogy az első konkrét eredményr öl számolhatunk 
be. M<;ga_laikult a Gyógyszerész,ek SzGivetkezete .. 

N·erui.ny nap óta a város<ban sza:!okörökJben 
niindenü1bt :az első kérdés.t n1Ji van a szövetk.ezeit
tel, mi van mögöi1te? Ez az általános érdeklő
dés igazolja azokat, akik tüzz.el-vassa! 0 szö
vetkezet lHesiltés:e érdekében harcoltak Minek 
a ~zö,vetkezet és mik a céíljai? . Kinek jó: a tu
l!a.Jdonos1 karnak, va;gy a nincstelen alkaima
zott:11rk? ~imdez<;n kér?éS'ekrn azlt válaszolljuk, 
uiz osszgyogyszereszek erdekében ail.wkult min
den egyes gyógyszerésznek, l<egy;en az ~unka
vállaló vagy munkálta'.ó: ja.vára vá]ik 

Meg~é;deztük , '~z egyik alapvtót, egy na. 
gyobb fovaros1 gyogys1z.ertár tuaajdonosát ho
gyan is állunk azzai a bizonyos „trójai faló
val", ai1ogyan egyes,ek célozgatnak w ,szövetike
retre, Vá!laszá,ban leszögezte, hagy a szövetloe.
zetre i?en nagy szükség van, Nem si
etteti, . es_ n~m, is h!át~áltatja (1, g}'ógy· 
sorertan JOgos1tvanyok bonycfuult l<érdésének 
törviényes rnndezés"t Elgy m á s i k tu .. 
Jajdonos kérdésünkre megmagyia.rázta hogy 
miér"t j11gyz.ett nagyszámu Tészj egyet, m:ikor az 
nem b'.ztosit 1több szavruzati jogot, mintha csak 
egyet Jegyzett volna. Szerilttie e~t a szövetkez:e .. 
tEt ·évtizeélek előtt kelletit <vol111a megc:sinálru, 
egyidejül1eig az osztrák, i1émet, ro1má11 és a; 
nagy nyugati demokráciákkal Igaz. hqgy a 
szövetkezeti eszme egyfönma jogokat jehfüt az 
egyforma kötelességek melle11t, mégiis akfal'ek 
nagyobb a J.<~hetősége, mint az a'kafana~eilt kar· 
társaké, vaigy a napi 20-30 forintOlt ,forgató 
tö1pe .tulajdo11osé és m6.gis ugyana,nnyi rés1zje
:gyet Je;gyzett, az bünt követ el a sz:ö,,etkezeJt 
ellen es elá,ruja a gyógyszerészi közösség,et, 

És 11e „niezit1~ábias", Te mit vársz a s.z;öviat-·· 
keziet,től? A szö,v,etkezet a mi:énk mert ha a tu. 
lajélonos csak jó, \Olcsó és ,ffiege~dő mennyL•égü 
árut kap, én és mi azonba,n az ffi,etet, Gondofud 
el, egy-kélt év mulrva a szövetkezet, ha cs'aik e;g,y 
milliós havi forgalmat csinál _ ez iigazán sz.e .. 
.~ény elképze<lés. - akkor aib'ból havanta 60,.000 
forint jut szociális juttatásokra. csak .a sz1övet 
kezeh megtakaritáso:!UJJt, véV"e alaipuL Lesz Pénz 
a sze,génylegény patika felál!itásárá, lesz pénz 
a gyermekek nevelésére és minJenre, nem keU 
majd féhri az öregségtől, nem kell félni asszo 
nyainknak attó[, 'hogy meg1rokkmmnk, vagy w 
korai özvegységre jutva mi lesz velünk. Igaz, 
hogy most végre N yugdij intézetünk is !tető a}á 
kerüL Lesz most már remélhetőleg rövidesen 
nyugdtj>intézetünk és korpótlékos pénztál'Unk.. 

Csodálatos dolog, mondoitta ,egyik sok vi· 
hare1s tárgya'1ást megért szakszervezeti rveze 
tönk: - a szöv'e:tkezet alaintló ülése -köz,el
hozta ,egymáshoz a pártok és különböző érdek 
kéuvi~ehitek kikü'.dötteit, minJegyik csak a 
Pályá_i át szerető és féltő gyógyszer ész. volt. 
egymást támogatták érvekkel, szaktanácsokkal, 
ötletBkkcl. 

Kartársaink talán 
Várnak a szövetkezettől: 

réSZOletes programmot 
ez még komi ~észle-

t1~s gazdasági ter:vet nem iehst addig \közzéten
m, mig az egyes pontok a megvaJ!ósulás stá-· 
diumá.ba a1em kerülnek Röviéle,n a szövetkez,et 
gazdasági célja: ,ffilátni minden gyógyS1llertá,rat 
el<)gendő mennyiségü, megbizha.tó, olcsó á:ru
val. Ellátni a kartárswk há:>Jtartásait is min
dennel. aminek szövetkmeti beszerzése rentá
btlis,, Célja export utjá.n. importálni és mindent, 
amit lehet hazai nyersanyagból előálfüani, Ez 
a számos irányba szétága"ZIÓ feladatkör nagyon 
sok munkaa'11kalmat teremt és 'lippen a gyógy
szerészi képes;1tés soluétüsége .a legtöbb :Bel
adatra alkalmassá teszi a gyógy,szerészt, .a töb
bi á!lásokra a gyógyszerészek szakképzett hoz
zát,wrtozúi jönnek elsősorban tekinltetbe .. Eiépi .. 
teni a gyógys7'eI'tár i és egyéni ámhl1t;e[ lehető
ségét, gondo~kodnl a kiadott jogosi!Uványok 
felállitási P_ehetőségéről, végül 1szodális téren 
\lmrszer üt alkotni ifi J{ J,. 

* 
Alapitá,si tervezet 

Alulirottak „Gyógys21eI'észek orszá,g;is fo_ 
gyasztási-, . !termelő-. értékesítő szövetkez<ete" 
röviden „GYOFOTÉSZ" cég ala;tt (korl8Jtolt 
felelősségü) <zövetkez:etet, akarnak létcsiteni, 
Budapest székheillyel és a nagyabb vidéki vá
ro•sokban fiókalapitási l«lhetősé<gge] 

A szövetkezet célja el1sőso~ban tagjait, az 
árufeleslegből pedig az, összes, gy6gys,zertárnkat 
(más üzemeket, kereskedéseket) nyersanyag
gal, tmmelYényekkel, készítményekkel ,gyári 
árukkail) általáJbM mi:nden cikkel, mely a 
Q;y-ógy.sz1e1észek üzc·1ni és s·z12.mélyi .s~ül-::ség'l1e
teinek cilőá!litás'át s,zol1gálja, lrnvábbá felsZlere
fuésekkel" eszközókökel és berendezéss'el <ellátná. 
Készítményeket egyedül előáfötani, kiszernln[, 
vagy a szövetkez,eti tagok által előáhlitani, 
Gyógyszer és gyógynövény exportot, inrpmtoit 
l<ebonyofüani, !be!- 1&s kü[iföldi képviseleteket 
szerezni és a fölös magy;a.r áruval kompemlá
ciót lebanyolitani Ipa1ri nyernanyagoka1t feldol
,gozni. A fenti célok szoQgálatában kizáróla°' 
tagjainak á,ruhi1telt nyujtanL b 

Célja továbbá a szövetkezetnek g yógysze· 
r ész,i m unkaalkalm.ak létesitése, munkavá]larók 
önáUósodásához va.Jó segi1tése, valamint fo·· 
gyasztási cikkekkel való el!á,tása 

A jegyzendő üz1el.rész,e1k névé11béke 300 -
iO'rint, •melynek feilerésze j•egyzóskcr, másik 
fele egy hónap mulva esedéke1s. Az i:g:azgató
:ságnak méltányos esetekben j agában áll ettől 
eltérő fiwtési mMozrutCYka;t, megállapitani 

Egy tagnak csak egy sza1vazata van, a jegy
·zett üzletrészek számára való tekintet nélkü'L 
Ez vonatkozik jogi személyekre ís 

Uzleüészek 1után os7'talékot nem fizetünk, 
miután azonban a szövetkezet minden tagját 
(munkáltató és munkaváHa.ló) egyforma jogok 
i1lletik, a visszatéritésb.en, i1lletve része.s~1ésb1e11 
egyformán r'észe&ülnek 

A visszatérités illetve részesedés nem h"
ladhatia me,g az össznyereség egyharmad ré
szét, A nyereség löbb' része jóléti é.s to•;ább-
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fejlesztési célokart szolgál, melynek hováfordi
tásáról a közgyü1és dönt.. 

A szövetkezet tagjai csak :a jegyzett,, iilile
tőleg befiwfett üzl'etrészeik erejéig felelnek 

Az esetleges veszteség a tartalékalapból, 
ennek kimerültével az üzletr ész·ek öss:zegébői 
fedezendő. 

A iszövetkel'et tagja lehelt minden oklevél
lel,. vagy tirociná1is bi~tmyitvánnyrul rendelkező, 
önálló, vagy rulka1lma2lotti minőségben dolgozó 
gyógyszerész„ aki gyógyszertárban, gyógysze .. 
részi ,ércíekképviseleteknél, gyógys2lerészek ja
vált szo[gá;ló intézményknét, valamint olyan 
munkakörben dúl'goziik, melyhez gyógysz·eor észi 
képescités kelL A fentiek ikö2lfil nem lehet tag 
olyan gyógyszerész, rakinek gyógyárunagyke
rnsrkedése, drogériáJ a vagy más önálló . válla
üata van, Jogi személyek közill a szövetkeµet 
tagjai lehetnek az érdekképvis'elet<lik, betégbiz
tositó pénztárak Mzi gyiógyszertárai és a 
gyógys~részek javát szdlgáló altruista m'béz
mények. 

Budapest, 1947., <á,pri1is 10 .. 
Bányai Károly, Budanovits Tibor, Dorszky 

Dezsii, dr. Fá.czányi Istv'án, Farag·ó Sándor, 
ii'ehér L'ászló, Fűlöp Lajos, Győrbiró Jenii, 
Hartmann Tivadar, Kalán Gyula, dr .. Lajbek 
Jenii, Löcherm Tamás, Margittay Tibor, Már
lcu' Dezső, dr., Molnár '..Alfréd, dr .. Molnár Ist
ván, Soniogyi Sándor. 

Hozzászólás Nikolics Milívoj 
fejtegetéseihez 

Előr·ebocsájtont, hogy aki engem huszéves rnüködé_ 
sem alatt ismert, soraitnér1~· nem fog elfogultsággal 
vádolni. 

.A Szaksze.r vezet nem lds 10111énységet kelt:ett az 
alkalmazottak körébe~ amikor· ezt a fontos kérdést fel'_ 

t színre hozta„ IValljuh: be azonban, illuziókra ~pitettek, 
~nert az önállósodás, a n1agántul'ajdon vágya, minden_ 
kineJ{ a szi\;ében él Azokéban is. akih: a közösségér~ 
\'állalt n1unkában két ).1.l'at akartak szolgálni 

Kolléga ur fejt-egetésével - amint láttam -· az: 0. 
Gy .. E. sen1 ért egyet,. A r·eform kell, a gyógysze11t;árak 
6000 lélekszámának higitása feltétlenül szükséges. Az 
emlékirat sz~rkesztői is bizonyára gondoltak arra, hogy 
ez a lélekszám n1ennyire növekszik a városokban a hét 
két-három napján, amikor a. ·környék lakossága :felviszi 
áruját, a piacra, néha 30 km_es körzetből is„ ITT:r~nkor 

szükségleteit is rendszerint ott szerzi he. 'Gondoljuk el, 
ogy egy _egy patika bevétele hányszorosár·a nö-vekszik 
- tagadjunk !ki egy-két vátost ·- pl Baján. Mohácson, 
V eszptémben 

Ezzel természetesen eröse'n :visszaesik a falusi 
gyógyszettárak jövedelme. Itt tehát sen1miesetre sem 
beszélhetünk a 6000-es szám nagyobbfoku t:!sö-kkentésé
ró1 _.\ várisi emberek nagyrésze biztositott tag. Ezek 
könnyebben veszik igé;nybe az orv9st és a ipatikát. Má_ 
sík részük igényesebb a falusinál, pénze )s jobbam van, 
telik a g~úgyszerre. 

Surlódásra ad alkalmat NikoliCs U\Ii.Iivoj megálla
pítása az alkalmazotti karról.. Alig hihető, hogy itt 
tárgJ•ilagosság ,.ezetné. Mert pl. nielyik alkalmazott 
kolléga ne szánni patikájára a zárás utáni időt1 ha 
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1nagának dolgozna? De melyik tulajdonos maradna Q~; 
bibelődni liönyvek iezetésével, rendelés összeállitá:;oávar 
számlázással, ha magának abból ne1n fenne haszna? -~-:: 

Mutasson alkalmazottat, akiből - eló1épve a kriu-''" 
zál't rendből '-- hiánJ zik „az ai bizonyos képesség, kOC:: 
kázatlállalás és felelősségérzet az önálló munkáért.''° 
Tudja ·e. hogy nL.ilJen eredn1énnyel dolgoznak a hatós;í'_-
gi kezelők? .Tapasztalalt' szerint a legtöbb alkalmazotÍ 
katá1ssal zá1óiáig nincs baj, mié,rt ne állná n1eg a he,.; 
lyét záróra után'? /Miért n1uttitna ezen a tér~~;-
f'og)atékosságot, hozzánemérltést? - --

Az áUamosit.ás l{é1désében jó volna próbát tenni 
hasonlóan a hatósági kezelői megbizáshoz tAztán néz~ -- : 
ziik meg az ere.dn1ényt egy ,év ntán. Szerintem a kÜ.: -
zösségben dolgozó gyógyszertárak hozan1a inaga~ahb' -
fizet-ést, UJugdijat biztositana és az álla1n is megt~IáÍ-: 
ná a számítását. A családos, többgyermekes apák mai 
fizetése bizonJ alacsony. _ -- > 

I\-1iért törekednék az 0 T„ l és a többi pénzt.á~··:
nlinél nagJobb önállóságra. Tessék megkérdezni a ve.~ 

zetöségüket. Az il}fn gyógyszertárak szen1.élyzet1ét a 
fizetésen feliil százalékkal kellene jutalmazni, •.szorgos, 
becsületes n1unkára serli:entani. Nikolics kolqégának ig'e~--
rossz vélemén.} e lehet a közjavakkal gazdálkodó embe:. 
rekről 

Nagyon t.etszet.t az az inditványa „hogy a jogado~-
{ mányozásnál a gJógyszerészete.t kitanult gyermek, h:i.- ':'í 

a .családi g.\ÓgJszertárait meg laka1ja t,a1tani, a _pályá_-.:_;;!': 
:;athól ld ne zárassék..'' Átlátunk a szitán, ezt mindenki::/' 
n1egérti. Legyen szabad az életböl vett példával' SzoL 
gálni a pre.destinációra (n!iint ré.gen a katonatisztek .. ".<; 

uél) A gyakornoki tanforyamon tör·t!ént. Az egyik~-:'.,: 
gyógyszerész-gyerek két évi gyakorlat után n1egkér~ -::; 
dezt:e tőlen1,, hogy m.ilyen is az az Ext.r. Belladonae, A -s~, 

másik ·(diploma után) apjának 1 pengőt ajánlott: fel, ha-_-;:;· 
helyette elkészít 10 'darab végbéllrupot, Tiszteiett'eJr ,!:)! 

kérdem; hasonlóak pályasze1·ete1bó1 mennek-e glógy
szel'É?:znek, vagy a családi érdek ki\-ánja igJ '? 

Az alkahnazot.ti j{al tö1ekvö része. a saját gazdája 

5z.cretne Ie1mi l\Ia. egy gl'Ógysze1tár berendezése, antl .. 
kor a régi világgal ellentében, alig pár száz gyógyszer_, 
:rei dolgo.zunk

1 
nem -e:érhe:t'et!en álo1n _„Eszmei •ették nel

kiil ezt az összego; e~ö le.het te1emte1ú„ 
· A.'z 0. Gy„ E e1nlékhata józan meggondolásból 
felajánlotta a méltánJ os n1egoldást Ezen 
járni - a pál~ ázók kijelölésénél is -
végleges kibontakozást. 

KERTÉSZ LASZLó, 

HIREK 
Veterán 

az uton kell 
és keresni a 

Eddig két cikke jelent nieg „A Gyógysze
rész''-ben. Gyanus volt tulzott b·aloldatisága., 
Legutóbb ugyanis már régi szocialistákat is ki
kezdett Ezért szólítottuk fel egy szerkesztői 
üzenetben, hogy 1nvezze nieg magát. 

Felhivásunkm megjött a válasz.. „{'-abalá-
bói" csak a harmadik cikk megfelenése után 
/101lando levetni inkognitóját. És hogy e haf
landóságának hitelt adjunk, mindjárt be is 
küldte a negyedi/e cikket is. 

Kár volt. 'Mm t nuír ci harniadik közlemény 
sem fog megjelenni Tulságosan niohó volt. 
Éppen ezzel árulfo .el magát Előttünk niár 
nem tdok, hogy Veterán, •BZ a kabalás szep -
kesztii, évtizedeken átt egészen más hurokat 
pengetett a f!Yóm1sze1 észi szaksa1tóbrvn. ! 

Most egyszerre e,lőmerészlcedík Hiányzott 
a nycvánosság Nem sokat töprenghetett, /i 
lcgegysze1 übb rnódsze1 hez folyamodott, Akiket 
évtized·eken kerc,sztül agyondicsért, azokat 

SIX:lliU inj. (Természetes tüszőhormon) 
3x50 .. 000 E, 5xl0.000 E, lx50.000 E. 

'. \· most megtámadja Régi cikkeit 0gyszer·üen ki
fordította, mint emr elhordott 11uhát 

Valljuk be.: szánalrnas és szégyenletes ki
sérlet volt. 0 Nem volt méltó a hajdani „nagy" 
sze,r!oe.sztőhöz .. Ha <annyira kabatás eniber-, rnen
ien más pályára. Nálunk nrár leszerepelt Tol
lrit eladta, hitelét eljátszotta .. 

Sulfostat (P. aminobenzolsulfamid) 

lOx0.40 g., 24x040 g .. és lOOx0.40 g-OTS 
taJbletták 

Cocadrit (Cocainum novum adrena innal) 

fog:ászatl hielyi érnéstelenités1re 
2% és 4%-os 10x2 ccm és 100x2 ccm 

Servita 81 (81 vitamin) 

5x10 mg és 5x50 mg, inj. - 20x5 mg. 
tabletta 

Gyártja és forgalomba hozza 

Servlta 
Gyógyszergyár és Vegyipari RT. 

Budapest, VII., Somogyi Béla·ut 1. 
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Nem érdekel bennünket, hogy melyik niun. 
káspárt igazolványával próbálta /conzerüen át
festeni nyilas forma ruháját De „A Gyógysze
rész" ehhez az átmázoláshoz rnég nyorndajiesté
ket sem ad a /cabcllás szerkesztőnek 

Ha ficá,nkoló tollát még 11iindi.g neni tndja 
megfékezni és birja het11enéves tüdejé, c~a:k 
fujja meg a füzesgyarnwti kürtöt., Me,sszirol 
jött ember . De mi szemtől-szeniben álltunk 
egymással. Nekünk hiába fuija a forradalnii 
1:dők dalát. Mi e, nyilas indulókat halljuk belő
lük 

On állítólag „forradalniár". Bizonyítsa be, 
hogy tud 'ütni is, ha kell. Verje ki a tollat a 
f'Clját kr,zéből. (SZ) 

FELHIVJUK !\IUNKAVALLALó KARTÁRSAINK 
FIGYELMÉT, hogy a lrat-aszteri-ivek beadási ha,tár
idejo rövidesen lejár. Az h;ek szerkesztőségünkben igé-. 
ltyelhetők 1-- Forintos n~omdakölt-ségi áron. 

EZ AZ ,UTOLSÓ FELHIVÁS! 

.4_ Gyógyszerésztndonuinyí Társaság uj de
mckmtikus vezetősége igen konioly és országos 
viszony!aton tulmenő vrograninwl indult. A 
Tá naság értesitöje rövidesen meoie1enik .. Kar
tá1 sain/c abból ízelítőt kapnak la nagy tndorná
riyos 1nunkikról. Ezuttal ismételt,en felhívjuk 
fig'.ifelrnét minden niagya1országi gyógyszerész_ 
nek, hogy igyekezzék a tagok sorába ,mü,lőSb 
felvétetni 1iwgát, mert neni csak a tagai1ak 1i
zetése, de az akcióban való részvétel fa feltét
len sz1i/<5éges 

Pályánk tudoniányos nívójának megtartá
sa és emelése mindnyájunk kötelessége, 

A belépést kérő nyilatkozatot a Gyógysze
résztudornányi Társaság cimére: Bndaiest,. 
Vili, üllői-ut 26. VI .. szá:ni alá kell beküldeni 

Halálozás. Missik Béla gyógyszerés·z Nagytétrémy-
ben, 48 éve.s korában„ elihunyt Gy1ászolj!ák özvegye és 

két ár' áj'a 
Lipsitz Jáno·s haidunánáEi gyó.gy;szerész:„ tüdőgyul

ladás •következtében. 1944. szepte1nber:ében Auschwitz_ 
ban elhUJnyt 

Somogyi János vecsés'i gyógy.szeiéisz-, április ·5-·én 
elhunyt. A Sors nem engedte ·meg néki, hoigy ez évben 
UiinepeJje gyJgysze11Élsz,i oklev"'ele n1eg;;;z.erz1€séniek 5ü 
éves jubilemnát 

A Magyal' Be1ügy1n.inisztériun1 V /2 ügJoszálya, 

mint ~ábitószereket E!lenő1ző Központi Szerve iközli: 

254/K Sz - 1947, szám 
FelkJé1 jiik: a budapesti 65> vidéki gyóg~·szertáraka:Gt 

hű'gy dl' „ Basch Gyula ()rvos fejléccel eHJátott vényeil'et 

kábitószeres gyógyszeTeJket ne szolgáHassanak ki; me1 t 
ne\e·zert orvos Budapest, IX, MeSJtier-ultpa 3,1 szám 

ulatt nincs és nz Orvosok Svwhad Szaks·ze1\'ezetén€flre 

se1n a i·égi, sem az uj n~ilv;ánrtartJáisában nem fordul 

e~ő. 

Budapest, 1947 áp1ili,s hó 21.-ién 

Dr„ .Jel1enffy Szilárd Nmdtő-r altezI . .& lt 

A Szoc Dem. Párt uj szerve, a Pártta.nács, f. hó 
19-·én és 20-án tartotta elsO üllését E tanács hivatva 
van a 111.egnö,,ekedett mozgalom mege11ős1tésé1e, helyes 
ut kijelölésére és a ho.Z-Ott hatJározatok meghiráliásá:ra 
E tanács a párt minden rétegét niagában fo,glalja, ig!y 
-az iérteln1-iségi tagozat g~'ógyszerész csoportja is l\.ép ... 
viselve van ·&S pedlg !ké~ elvtárssal ltt jegyezzlik meg, 
hog;y a S.zo.c. Dem Pártnak ia köz;ponti ,gy6gyszerél81Z' 
csoportja rninden d e 9·-1-ig r.a.1 tja s,zo[:gálatát a 
Palace III em. külön helyiségében,. a szakcsoport tag .. 
jai mü1den ügyes-bajos dolgµldcal ide forduljanak -
Telefon: 135-7 60 ( m<>l!ék 56) .. 

GJ.Ógyszert.ári segédmunkások fizet.:ése-. Jogosak: azok 
a panaszok, hogy ha a 3180 forintos fizetést 3BO forint-
1a felemelik. alig jelent v2lamit Igazuk van a segéd_ 
munkás-oknak akkor is, mikor s;ére1."llliket -a megviálto~ 
zott gyógyszerészi javadalrnazásoík:hoz rrtJérik:. Mert 
azon vitatkozhatunk, hogy itt elsőso:r:ban a gyógy~zeré_ 
szi kiépesités rangsorbaállitásárót v_olt S7..Ó, - ezé1t ug_ 

1 ottak Id egyes korosztályok De nem szabad miegfe~ed_ 
keznünk arról sem, h-og,\ mi felelősek vagyunk egy ve_ 
lünk együtt dolgozó ntunkác;réteg sor·sáért is. Tagad_ 
hatatlan, hogy le~a1adtak l\íegkeressük és klküszö ... 
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böljük a. hibát Nem törhetünk ugy el.Oil·e a magunk 
életének meg:lavit.WSiáétt, hogy ne gondoljunk közb.e,n az 
egész gyógysze1tári, s.zaikmai kÖzlö5ség;re. Éppen ezért 
szakszer,-ez-etünk intéző biz;ottsága már megtette a 
szük<séges .intézkedéseJ{et~ hori a gyógyszertári !3iegéd.-
111unkások ügyét minél előbb és minél ex·edrnéinyesebben 
ct'1nrt-ézze (sz,.) 

Helyreigazitás Lapunk ]1 évf. 6 számánalk: 22-3. 
oldalam a: 2-ik hasábon Erényi gyógystz. kurtársunfk cik. 
k€re vonatkozó Ismertetésben az Q.rvosi Hetilap hel~etrc 
01 vosok Lap.la iértendö 

Tördelési hiba„ 'Legutóbbi G.apsziámurnkban a 2t2 oL. 
dalon, alapanya,gok íltabdacsok k!é.szité.séhez, Földes Béla 
liUDlnadarasi kartársu'nk által' beküldö1;'t készitési mód 
és ne1n a rovatvezető vá1:as·zia 

Veterán: Ha pedlig esetleg ön szemé[yilliag mé.g 
1uintlig- nem hinmé el, hogy álarc nélkü~' iáll 1e1'5titünk, 
egész szomoru, eHhordott, le.sze.repelt valós:ágiáb:;in., meg
sughatjuk a. nevét Is„ Bár, ml"gv~aJJ~uk, eb!beru a JJapban 
kel!lemetl•ein érziéssel irjuik le dr.. Vaságh Zoltánnak, i3J 

nyilas formaruihiás, tfu11íangos, kiaba[á:s s·ze11keszt&.ne!k a 
nievél ön l>B nagyom tör{f magát, !hogy a 1111egyven~ 

diktatuta bukása ut>lÍln gurnrmi1bottal jiáirt az ébredő. 
években a mi cikkeinket I/21kö:zőJli'e E!Z2el örökre rvé„ 
gfztünk veter,ánmal 

De mortuis nihil ... " iNincs igaza. Szálasi ~e1n él, 
- m·tg:sem hallgatunk róla, ha erre a ,kifo3·ztot~, le
l'·o1nbolt orsz:áigra nézü.nik Nekünk :Ls: v.al1Iliak megbe_ 
csrÚJ!ésre n~é1tó nagyjaink.. Ilyen B·on:ta Jenő is. l1gends 
beS'zé1,jünk róla, ha már ter.Ltié.'k!re kerulrt A p:rolet\ár
diJ.;:tatura bukása utáin gum1nilbottal járt az éb1e dö 
ma·gyarok élcsapatlá.val Egyik ma is élő kartánsunkat 
egy detektiv .köz,remüköd!és:éve] ó magia vitte a rendőr
ségre, ö maga cipelte :a hónu alatt a Vládoló 'lzjságciJk_ 
keket is A rend6r ségen Ví~gnéizrt;e a „kihallgat1á!st", 
aztán gunyos m-osollyal távozott Ment tovább, hogy 
megkeresse kiö\.etke.ző ó.ldoz.ait,át. A sok hirlhedt ,11vér_ 
beli" fiasiszta :mefülett vég,re „Bt0ntráról", e1~ről a f:asisz1-
iár.ól i!S meg kefll!ett emiékezmiilinik. 

Iigenis, az életében b~ hald~tat is le szabad lep .. 
leznünk„ Különösen ha életének. vagyoni 1örőköseit ne.m 
vonták Íelelösségr~ Vajj,on egy fasiszta ügyvéd fele_, 
s,ége beálfit!hatJilla felelős ügyvédet férje irodájába? 
Ogye nem? De Bonta Jt"nŐ ;feDesége ziavart"jalanrul h.:a
szonélvezi fasiszta férje patikiáj:át Annyit:a zava1t1ala_ 
nul, h-0gy még mia is pet-eskedn~ merészel Z a e h á r 
Lá5:zl6né kartá1suruk hathónapi :fizetése mia~t. ls...'lleI_ 
jük ezenkivül Bonrbáné taiilá.csadó"1t, munkatár.sait :is 
Tudun\k azok ártalmas sze:repé"rŐl 

De mo.rtuis nihil' . „ De !ha Bontáiné az:t ,a;karja, 
hogy ne bántsuk a férjét;,, akkor legialá:bb viselked,já\ 
ugy, hogy fel ne Lázitson rbennünket <ez az elképesztő 
i!gazsáigtalanság, 

Me1t mit szólna hozzá. ha egyszer csak azt kér .• 
dez.né viallaki: miért nem 'vizsgáltálk: felüili B-on~a Jenő 
\"i"S'elt dolgait, mielőtt az !Özvegyét beültették. haszoné1. 
vezőnek? A gy5gys:?Jertá1i jog az iá.llamé. Bontánti 
nyilYán jobban ért egy rövidáru üz-l;etheZ, mim.t eg~' 
gyógyszertárhoz. Azt a gyb~-szerészt pedig1 ló' jel>en_ 
leg rövidáru üzletf't k~nytelen yez;etni, szólitsuk vissz.a 
szakmai helyéré (sz ) 

:;t 

A (lfoo1'szlllíti\:s'·. 

Dózsa GyörgJ gyóg;,.szertár. T~vesen értellme~~:"-> 
multko1i sz1kesztő1 üzenetünket ,:Mi -azt iILllk, h0if~i 

egy megrögzött névte<I~n :tevéliró a D. Gy„-gyógyszei-~: 

.tlá1tó:l a· szerkesztőik magánlalklásáig ontja itz:lébtelen fiá.: -
madá!sait. Nehéz volt ~bből nzt kiolvasni, hogy a :ó. 
Gy.-pa6'ka irt valakinek névt;elen levelet. 

ifj„ P. L Ha valami adódilk, ugyis jel~ntke:zü;~ -
Eddig rnég semnli sem törté.nt Pesten teljesen lehetet:-_ 
len. Te magad nézz ;körül :vidéken és ha valamit f1elf~a: 
dezel és jélented m>künk, ~nden erőnkkel és befolyL
sunkkal támogatunk. Nagyon ,j!Ól tudjuk„ hogy megér·;;
demled, 

Egyetemi ha.Jlgató: Sem ti, sem általában .az uj-:{ 
-rendszerüek, még gyógyszerész-~kornokl idejük alaif
sem lehet,DJeik tagjai a szaklszervezetnek A szakszerve„ -
zeti ta.gság u. i.. áfülandó- S•~]1egü munkát igén:yel Csak 
az il:yen rnun!ka fejie;szittheti ki a do~gozókb.run a sz,ociiá„ 
lis k:özfösségi étz-é.st. Ez olyan alapot is terem-r, m:elyre_-,, 
nyugodtan l'átépithetjük •a későbbi feil.tétföenül \szűkséges---:': 
sz0Ciiáll'i1s 1átne.velést Mert egyedül a anunk:a megbecsii~ 

Jélsén keresztül juthat el a mn1ukás ta szolidaritás nagy„ 
.szerü gondolatához. 

Jó VÉTEL jeligél'e, Du1Dám1tuli fal'usi gy&gyszertá.1• 
ikp ell:enébetn átadó. LevPleket a szerkesztőség további~ 

Approbációs kurzus kezdődik május 5-.én és ju
nius 2-án a Budlapes.ti Egye'~flini G:yiÓ'gysz.e.r,é-3Zügyi In„ 
1ézethen (l'X., Hő-gyes End11e-u 7) Előzetes jei1entke
Z!ÓS ugyanott 

'Funk TEJOLTÓ 
ismét kaphat6 

Budapest, Thököly-ut 28 szóm (gyógytár) 

BUDAPEST, 1947. MÁJUS 16 
- lt' ' 

9. SZÁM 

A MA~ 4R *&ÁMAUCALMA?On:Atc SZABAD SZAICSZIRVIZlll 
GYÓGYSZERÉSZ SZAKOSZTÁLYÁMAK HIVATALOS LAPJA 

A krónikás beszámol. Kissé talón történelmet is ir Ha nem is az utólcornalc, legaliibb 
... in.ag1ini'cn<1ic .. Hogy követni tudjuk léptein/cet LeniérhessüVc az utat. Az el&őtől a másodikig, 
a másodfilctól ·a hairmCLdilcig, az elsőtől a harrnadilc szabad mójus megünnepléséig .. 

M)ert széditő irammal 'döttünlc előre A 1·011wlcból hatalmas munkával életre verelced-
11iagunlcat Ma rnár az ,e:gész világ tud;aJ.: enne/e az országnajlc lózas ujjá,épitését ne11i le. 
megállitani. A munlcóspórtolc hároméves terve mutatja az utat tovább .. A hatodik sza-

1Jad 1má fusig 

Vidéki bérletet vagy felelős vezetést keresek Fon- Csak most, <Jzen a harrnadik szabad mdjusi seregszemlén láttuk: mennyire megnőtt 
fos! két szeméeyre lakás Ciin a !kiadóban r~ csapatunk A szakszervezete/ebe tömörült munkásság Budapest dolgozói. Félmi/J;ió' mun-

Sürgősen bérbeadnám jóforgalmu d1.>nántuli gyógy. 1,'káB menetelt a Hősölc-t,ere felé .. Zószlólclcal, táblák/cal, gyalog és lcocsilcon. 
szcrlárramat Értekezni lehet Budaaiest, l, Az első 'él1nény a 11iun/cóssóg végelótha,tatlan tömege. \Ez a csodálatos mxídusi íá.Tadat 
18 Hl 5• ·az esti óráJkb:m ' Mert ugy /cépzelfitk: a világ futószalagjón indultunk el mi is, hogy valahol Páésban, Moszlc-

Sanghaiban, vagy Budapesten valwmennyien öszetalóllcozzunlc !gy mutatkozott mre.q 
Pestkörnyéki, vagy nag,obb foig>almu vic!óki pati· egyetlen közös cél &rdelcében a világ munkássága. (Ezt a legyőzhetetlen rná.iusi fel-

mát keresek - bérbe Cim a !kiadóban 'j'~·;,'~~'~'z':í-st rövidesen a fil11i/Víradólcban is 11vegsze11ilélhetjüilc, Már most is futnak részletelc-

l\Iegjeienik ha,onta kétszer. 
Szerkesztőség és kiadló-hi:vatal: 

Vll, Akácfa-u 45, L 2. 
Telefon: 422-140 

Hivatalos órák: d u. 4-6·-ig„ 

Felell'.-s szerkesztő: I<,elelős kiadé: 

i 1 

HARANGI SÁNDOR 
Telefon: 344-311 

SOMOGYI SÁNDOR 
Telefon: 1~ 

MARKUS DEZSő 
Telefon: 422-140 

87.er keszrf:ik: 

Laptulajdonos: 

SZÉKELY JENö 
Telefon: 162-856. 

a n.I. 1\1. Sz.. Szakszervezet Gyógyszerész Szakosztálya. 

Hoffmann Jáz.sef nyomdája. VII, Kazinczy-utca 5. , --

De majd az egész vi!dg munlcóssóga ideér lcezilc. Az emelvénye/e !is 1negnő1Mk Egyetlen 
monumentális ernelvénnyé. 'Hagy a világ dolgozóinak minden vezetője elférfen rajta) 

Nő, egy1íe nő a budapesti móiusi munkássereg. Erő és öntudat .. Hit a demolcnícia szo· 
.~ialista ,építése mellett.. De bizonyosság is. Tanuságtétel Hogy ez az ország véglegesen 
kikelt a romkból /,f;l és évről-év:re gazdaJJodi/c. Ezért volt a har11wdilc szabad 11uíius mind,en 
ereje ... nagyszerüsége mellett ennyire a n y a g s z e r ü. A' munlcóssóg kivonult. Jellcépeseri 
nemcsak a ;teir1melés eszközeit hoztó/c lci magukkal.. Ennél sok/cal többet Magát a munM.t. 

A MI MENETÜNK 

Már a kora tteggeli á1álcban gyülekeznek a M., M. Sz. Sz .. Gyógyszerész Szakosztályának 
tagjai és a gyógyszertóra/cl>an dolgozó munlcástrirsainlc Alig 182!Óz ember indul ,el piros zószló
val. tábló/clcal.c „Szociólis jogreformot" „Osztat/,an munlcaidőtl" „Éljen a har·rna.dilc szabad 
május.!" 

Valljuk be: nem volt ott mindenki De most ne lcérdjülc, ne keressük az okot, hogy 
!Jiié?t rnarndtalc tóval. Inkább a.na gondoljunk, hogy tavaly óta 11w/c/corára szaporodott, lciló
méterelcben is 11iennyire tulszárnyalt rninden eddigit az idei felvonulás. És ahogywn épül, 
oazdagodjilc, te1VJbélyesedilc demokrácián/e, ugy sorakozna/e fel egyre többen zászlón/e alatt és 
egymás kezéből lcap/codjálc Jti azokat a tóblá/cat, amelyek ufab jogolcat követelne/e és nem en
Yedilc eddig sZ>Brzett jor1aik 11iegnyirbálósát. Jövőre többen leszünk: Jövőre mindnyájan ott 
leszünk .. 


