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D Demokratikus Magyar Kormánynak 
- Az iskolák cillamositásáért -

Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete Gyógyszertári Dolgozók Szakasz· 
tálya foglalkozott a.z egyházi iskolák államositásának kéldésével és a következő határoz!Ltot 
hozta:· 

KérJük a Denw/eratileus Magyar Kormányt, hogy haladéktalanul ilci;a3sa törvénybe .az 
egyházi iskolálc államositását. Csak igy érhet véget az a féktelen izgatás, melynek Pócspetrin 
a magyar demokratikus !rendőrség egy ta.gjá esett áldozabául. Csak az iskolák államositásá.val 
rmnélhetjük, hogy aZI utánunk fövő nem.zerl!élc törhetetlenül továbbépiti a magyar népi demo
kráciát Csak az egyházi isko,lá/c államositása teljesitheti ki azt az erőt éli szellemet, mely h 
nagy munkatervek egységes keresztülviteléhez szülcséges Csak igy !hi/vetünk benne hogy a 
JÖVŐ nemzedék a helyünkbe áll és folytatja azt a rnunkát, amelyet mi a:zóta vég·zünk,' mió'ta a 
diadalmas vörös hadsereg jelszabaditatta hazánkat. 

Hangsulyozzuk, hogy ma a. centenártum evében, nernzeti hivatást is teljesítünk, ha 
Kossuth l.Ja.ios és a:z 1848-as for·radalmi kormány szellemében _ törvénybe iktatjuk az egy
házi iskolák államositásáf 

Magyarország >iskola,ügye sokkallassabban f-ejlődött, mint a nyugati nagy nemzete/cé .. 
Első nagyobb. lendületét a reformációtól kapta, majd M á r i a T e r é z i a 11777-ben ki· 
adott R! a t t o E d u c a t i o n is c .. királyi rendelete, mely álla,rnügg-yé tette a közokta .. tás t 

:Az állampolgá.rok rninél szélesebbkörü müveltségéne/c előmozditása kiváló 'állarnéritek 
lévén, esiile ter·ntészetes az államoknak a,z a törekvése, a,rnely a, otépolctatás ügyét az állarn ki
zárólagos feladatkörébe tartozó kérdésnek kivánja tekinteni. Ennek a jeljogásnak nálunk 
Eötvös 'József, K o s s u t :h Lajos, D e á k Ferenc voltak legkiváló'bb lelkes szószólói ép 
T r e f o r t Ágoston és C s á k y 'Albin r észleges 'gyakor lMi ntegvalósitói 

Azok az :ánamok, amelyekre nálunk számosa"t rnint a nrüveltség és haladás, a kultura 
és ,nvt1izáció zászlóhordozóira szereinele hivatkozni,, az állami oktatás kizáró'lagosságát má< 
régen megva,lósitották Megvalósitották pedig anélkül, hogy C a, v o u r , szabad egyházát " 
szal>ad államba,n" gondolatának megvalósulása a,z illető állantok határain belül bárki jogo c 
panaszár a (Ldott vagy adhatott volna t!lcot amiatt, hogy az állanví oktatás kizár ólctgossága a 
vallásoktatás legcsekélyebb sérelmére is szolgálna 

Ugyanakkor a :Wgmesszebbmenöen elitéljük Mindszenty József bibor·os 1mmásnak é.s a 
köréje csoportosult reakciós papságnak demokrácia ellenes lázitó magatart;isát. Elitéljük azt 
a nyil1•ánvaló szándékot, hogy maguk köré gyüjtsék a demokratikus pártokból kihulloi'f Teakciós 
ekmelcet és éles szót és gyilkos fegyvert emelitmek a ma,gyar népi demokrácia békés e1etére 

Ha Mind.szenty József biboros prímás nem hajlandó elismerni a köztár's!kságot és .a föld
birtokr•eformot, akkor azok a,z iskolák, amelyeknek ő a zegfőbb pamncsnoka, arra fogjálc tanz· 
tani a gyerekeket, hogy lázadja%ak fel a köztM"'aság ellen és vegyék vissza a földet a, pa
rasztoktól .. 



322 

De nwrt az ország a rniénk és ~nagunknak épitiük, a JOV~ nemzedék,et is _e[Jy~dül ana 
n•evelhetjük, hogy kivivott jogainkat rnegvéd!e· Mert ezt az. orsu;g_ot a 7 ovonek. ep_dJuk 

Ezért kell a.z álla.rnnak őrt áBania. az tsk.olákba.n fizert lcenuk .a dernokrattku~ :n-agyat 

l • t 1. a· egyház·; iskolálc se ta.mthassa.na.k rna.st rmnt a.rnd a. rna.gyar nept demo-
corn~any-, wgy -'"' " - . J 

lcrácia rninden dolgozó ta.gjától ,jogosa.n · megk!vánhat. . . .. . . . 
Tudatában va.gyunlc és teljes meggyőződésünkkel j,eryeselJulc ~· Demokrattkus M~gyar 

K . • Ic zt "' el/·nta'rozását hogy a. köteLező va.llásolcta.vást az •alla.mos,tott rs/co. Zákban 
orrna.nyna a., '"z ~ ' · , , . , • • h't .. f · t · f Ic' • · t t ; 'tert a rnCkgyar nep rnelysegesen vallasos es '. e ossze orr mun- . 

, 8 enn tVanJa ar a.n.. " . , . , . . . · · k t • '·' 
ká 'ával é.s míndenTLapi életével. Demokracta.nk• pedtg c&a_k ~m a.ka~, egyre U.! J_ogo ,a eg,",._ 

te!ieszteni, kiszélegiten~ a.z f!ddigíeket; :pe ha, dernokra.cwn;k ennytre feltve ~rzt a_z egyházak 
és a. rnagyar nép 'lelki ja,va.it, az egyhaz ts ad.Ja meg __ az allamnalc, ann az állarne. 

A 1nawar:: m~".aekat~nare~tt•k 
Srea&ad ~~Wk~reeeuezete 

Y,~69-'11reeú&.r:i i)c;lg,()re6k Seak()~ref~a 
... 

fi.t.kee a ~eeter;fe~l!ltú~ee e~ateako.e&-6-át &efeU".tette ae ~ue6.g;~ 
4~9-11~reecé6-'Z é.9-'lesütet é~ a Buda.rr-e~ti ~~~6/Zer;é,s.e 1-e~tütet. 

1n(l,w(U; 
Wág,~r:Ú'Zt-k 
Cehte~&.ri.""'"'Q. 

A bizottság állandó t.árgyalás·rúnak ~re.dmé; 
nyei la,ssankint Icibontakoznak A sokf~lé aga~? 
gondolatokból, \1 látszólag Icusza otletekbol 
olyan szilárd alap született .~fl IX_"!"elyre .. a. 
Gyógyszerész-hetet biztosan raeprt'l.'!t1uk , S.ot, 
hogy a. /wsonlatnál n"ar'a.dJunk, . mm az cpulet 
váza. is áll é.s valójában raJtunk, az egesz 
gyógyszerészi közösségen .mu!ílc0. hogy azt _ho
gyan épitjük tor1ább és nnt vrszwnk be a gyogy· 
szerészi centenárium hajlékába. 

Moert bizonyára észrevették nUir kartársa· 
in/c ' hogy a centenáriumi bizottság időnkir~;t 
öss~egezi munlcáját és tanácsért és jóváhagya
sért a nagybizottsághoz, az egész gyógyszerész-' 
társadalornhoz a gyógyszertár·i 'liolgozó/c össze
ségéhe.z fordui Mo.st is ezt tesszük .. 

Azzal a Icifejezett céllal számolunk be, 
hogy száljanak hozzri, helyeseljenek v~gy lcifo
gásolfanCLlc ötleteik/cel rer.me~enyttsek nw,f CL 
bizottság munká.iát és vigyek stker·re a Gyogy· 
sze? ész-hetet 

EL6ADÁSOK 
Egy lényegében tudományos pályCL cente

nár'iumi hetének központjábCLn --'- csCLk a tudo .. 
má,ny állhcd. Ezért volt az első lés legfontos:abb 
feladat a beér kezett tudo~ny~s anyCtg feldo_l
gozása· Ez azonba.n nern JC&entt azt, h.ogy '"'"':r 
núnden anyCtg együtt vCLn.. Egyetentunk, t~s 
taná1 ai tei1nészetesen \a]cá1' egy centenanurn,~ 
esztendőt is ki tudnána/c tölüni változatos és 

értékes elő~ai/clcal A leél azonban éppen az, 
hogy a Gyógyszerész-héren _bujjon ~!!J rej!ek
helyéről, vidéki laborCLtónunw?ol, ~UJJOn ·~lo az 
ísrneretlenségből _ Q. gyCLkorlo pyogyszer~sz. ,A 
szer ke.sztő-bizottság minden beerk!ezett eloadást 
rnér le gre tesz,, elbir·ál De ezen tuln:",enőleq hal." 
lCLni alcarjuk végre a. szalcnw. hCLn[JJJJ;t, ;;eleme: 
nyét ar·ról, hogy ők rrva.guk mwe k!vm;cs:ak. M'' 
ly en leér dé&ek érdeklik és rn;lyen ~~m":kat m· 
gyünk bele a Gyógyszerészhetbe anelJ:ül, ho~y 
összetorlódna a sole és sokféle tudomanyos ko
zölni való. 

KVíLAKUL EGY RENDSZER 
Ennele szük.ségszeriiern 'ki is kellett alakul· 

tnia, hogy el ne tév_~~iünk a hata~ a'i}:yCLg t~
dományos utvesztojeben Hogy a/ct if·elJon, mar 
elő1le pont.osCLn tudja., m~kor mir ől ?eszélnek: 
Talán azt is, hogy la.mennytben .?sak három nolLP, 
ra tud elszáka.dni munkahelyétől, a hat nap ko
zül nwlyik .három rnap előadásai vor~;zzá~ és ér
deklik leginkább Ezt a rendszerbe alltta;'t d r ... 
V é g h .4. n tal intézeti !tanár, elgon:Jo!asa s:e· 
rint tette vwgáévá a Cente=numt Btzottsn:u
Dr Végh tanár rámutatott ar'Y'a., hog'!f. hr;- mtn
den na11 megkeverjük CL különböző elo·adás~Jaa.t, 
akkor nem Ctdlwtunk egységes képet es am'. eb
ből önként következik, nem is kaphatunk twzta 
képet az egész (;yőgyszeTész-Mtr,ől. .. .. .. ; .. 

Ezért fogadta el a bizottsag a. külo":.bozo · 
előadások lcözpontositását.. Kezdj~k_ eZ?lrol. ~ · 
Gyógyszerész-hét szombaton l!!ezdodtk es_ s;:o-»: . 
baton ér véget.. A megn~itás k01'fi;OlJ[S<;f!at ez 
ünnepélyességél O l t Karoly nepJolétt 111': 
niszter beszédével szeretnők kihangsulyozm. 
Hogy ez a beszéd el fog hangzani, .ar:a n>4r luf; .. · 
tározott igéretet 'kaptunk mrmszterunktől · 
U gyCLnelckor M o z g o n y i pr·ofesszor a. 
Centenár·iumi Bizottság l;fáradhatCLtlan, 

kitünő elnöke is elmond,ja köszöntőjét a gyógy
szerész-társadalom !.elé. A mélyebb értelmű.,. át
fogó, CL gyógyszerészi hivatást kiértékelő meg
nyilatkozás S c h u l e k pr o fesszor·m vár. 
Valójában ő ad hiva.tott rvá.Ta.szt a szakmCLi zG!Vart
keltésekre, azokra. az egyoldCLlu es rosszul irá
nyitott hirekre a gyógyszerészet ellen, melyek 
az egész szakn>át felbolygattá/c Schulek pro
tesszorra vár ;az CL rwgy és nemes feladat, hogy 
ezt a nwsterseges ködöt tudományos felkészült
ségével és embeTi hitelével szétosz!Msa és tisz
tán és nwgtámadhatCLtzanul elénk tár·ja a ma
gyar gyógyszerészet jövőjét és halhatatlCLnsá
yát. . 

A VASÁRNAPI MA.TINÉ 
Erről. egyelőre csak annyit árulhatunk el, 

hogy CLZ tgen komoly müsor· középpontjábCLn 
·egy egyfelvonásos gyógyszerész.tárgyu szinda
. rab áll, részben gyógyszertári dolgozók rész' 

ben hi?mtásos szinészek ellf,adásában. ' 

AZ EL6.4.DÁSOK CSOPORTOSITÁSÁNAK 
TERVE 

H ét fő: Gyógyszerészet .. 
Kedd. BotanikCL, p.harntlcogno.sia 
Szer da.: Gyógyszer -•előállitás, vizsgálat 

· (kérniCL). 
Csütörtök: Ha.tástan, biológia 
Péntek.: Higiene, agrochemia. 
SzornbCLt.: Kér dé.s- felelet. 
Az egyes •előCLdások általábCLn /harminc per

cesek De a mindennapi tudományos anyCLgba 
belcapcsalódik egy-~gy ,tár sadCLlompolitikai, ideo
lógia, gazdMági .sikon mozgó előadás is .. Na.gy 
"etszésre talált F a r· a g! ó Sándor kartár
sum/c goudolatf1, hogy a Gyógyszerész-hét utol .. 
só napfát az 'elhangzott, az urnákba bedobott, 

. vagy a már előre beérkezett kérdések megvá
lMzolá.sCL tölt&e Ici. U gy képzeljü/c, lhogy Q má· 
BOdtic szornbaton rninden előCLd.ó megjelenik és 
szakmai és ideológiai vonalon rválaszolna/c CL fel
?nerült kérdésekre .. Teljes sikerre azonban csCLk 
a szakma sz.eTves megmozdulása. vezethet Ép
pen ezért felhivjuk kartár.sainlcat, hogy már 
most álljáTLak elő kérdéseikkel, 'hogy a .szer -· 
kes.ztő bizottság és a.z előCLdók a kérdéseicet ki
értékelkessék és feldolgozhassák !Ji:z CL minél 
szélesebb szaknwi együttmüködés az alapja és 
a biztositélcCL a Gyógyszerész-hét minél 'átütőbb 
erejű sikerénele 

TOVÁBBKÉPZÉS 

A Gyógyszerész-hét délewttjei a tervek 
szerínt, a kiállítás megteleintésével t~lnek el Az 
egyetenti intézetek látogatóit a. ta.nárok a 'ta
nár se g éde/c és az egyetemi hcülgCLták jeivilágo
sztó előa.dá.sok közben kisérile végig De rnost 
felrnoerült az a terv is hogy a. délelőttök ma" 
YYobb ThZét a gyógyszerészi továbbképzésre 
fo;dítják. Ehhez azonban tudnunk kelt hogy a; 
delelőtti továbbképzésekre kik és hányCL:n, ,ieÍent. 
keznek.. N em közömbös az sem, hogy a részt-. 

A gyógyszerészeti törvény 
Szaklapunk l'egutóiJibi számában csak a 

törvényerőr-e emelkedett törvényj:avaslart rote
les szővegét közölhettük, mert maga a tör·vény 
még: nem jelent meg az Orsz~gos Törvénytár
ham.. Azóta ez is megböntéllt Ugy ér-ezzük, 
hogy ez;!: a történelmi ( IJJem csak gyógy~We[·ész
töcténelmi) tényt nem smhaJd elhallgatnunk 
Az 1948 :XXX. törvéitwcü a követ!k,ező sza
Viakkal lrezdődik : 

1948 ÉVI 
XXX TöRVÉNYCIKK 

Em!~lcezésül a.dom mindenlcinek, a/cit iUet, 
hogy Magym or·szág Or szá.ggyülése Q követ-

kező törvénycikket a}.kotta' 
É,s igy végződik: 
E törvénycikk /cihzrdetxdsét lf!lrendelen> 
Ezt CL törvényeik/cet, ntint a nemzet akam .. 

tát, rnindenki köteles ;m.egtartCLni 
Kelt Buda.peSten, ezerkilenc.s;;Jáznegy·ven' 

nyolcadik évi május Ivó husz011/11,egyedik napján. 
TILD Y ZOLTÁN s. k. DINNYÉS LAJOS .s. k.. 

köztársasági elnök miniszterelnök. 
P\. H ....................... 

venni. szándé/cozólcat elsősorban núlyen ,téma
kör érdekli. Éppen ezért nwst az egyszer kér
jük CL szakmát, lépienek ki hagyományos zárkó
zottságukból és nyilatkozzanCLk rneg Cs-a/c igy 
kaphatun/c tisztCL képe.t a.rról, hogyan állitsuk 
össze a gyógyszerészi tov-ábbképzés telies anya .. 
gát 

MUZEUM! ANY AG 

Itt mégegyszer· és nyomatékosCLn fehivju/c 
lcCLrbána.tnlcat, a nagy közérdek mellett tekint
sélc személyes ügyük1bek is a ,Gyógyszer:ész 
Muzeum megfelelő WayaggCLl va.ló el!átását. 
Akár kölcsönképen, CLlcár ajándékul ajánlJanak 
fél valamit, Ctz Ctdományoi:ó neve ott jog állni a 
beküldött rnuzeunti tárgya/c fölött. Különösen 
felhivjuk az i18~8·ban és 1849-ben eTigált 
gyógyszertárak tulajdonosa.it, hogy a szabac'l .. 
ságharcra vonatkozó' emlékeiket is küldiék cl, 
legalább Q gyógyszerész-heti /cíállitásra MaJd· 
nem bízonyos, hogy éppen ezeleben a gyÓg.f
szertár Ctkban, hCL a nagy rombolásból épen Ici
kerültek, féltétlenül fennrna.ra.dtak értékes törté_ 
!nelrni, igy rnuzeumi öecsü doknmentumok. E'z 
ugyanugy vonatkozile 11égi könyvekre, képe h e, 
diplomákm, mint ci1ntáblákra és állvány ed l
nyekre. 

• 
Legközelebb folytatjuk beszámolónkat és 

felhivásunkat Addig azonban várjuk a jelent. 
kezöket', hozzászólásokat HCLllanunlc kell néha 
a SZCLkma. hangiát is, hogy nwgbizonyo.sodjunk 
róla· i ó uton jár'unk-e? Ez a közösségi rnunka 
elengedhetetlen feltétele 



Recepturai kenlesalapanyagok 
lrta: Dr. KedVISSY György egyetemi magántanár 

(A Gyógyszerésznapon elhangzott előadás) 

Ra sZemlét tartunk á gyÓgyszerész strlnos egyre, 
inkább szükülő munk.aterütetén, IDegállapithatjuk, la leg~ 
gyakraPban előfordUló gyógySzerformák között szerepel
nek a kenöcsök.. A Jnagisltrálisan felirt vények között,~ 
a kézieladások sorában és ennek következtében a labo..( 
ratóriU,rrl1 munkában is gyakran lt.a:llálkozunk a i«'inő-
cB9kkel. 

A kenöcs fogalmát definiál va, azt mondhrutjuk. hogy 
az külső használaNa szánt gyógysr~:eralak, melynek 
alapanyaga a zsír vagy zsb:nemii anyag s ehhez keve-· 
tünk egy vagy több szilárd "Va.gy folyékony hatóanya_ 

go t 
Mielőtt a-z egyes Jcenő~lapanyag tipusok tiárgya-

lására, illetve ezek gyógyszerészitechnológiai vonatkozá~ 
sainak ismertetésére rá:t'érnék. láSsuk, hogy milyen 
céllal rendeli a }tenőcsöt az orvos és milyen követei~ 
m~n;)~knek kell megfelenie, 

A l\.enőcsök feladata rendszerint a ~ocalis hatás }iL 
fejtése .. Ilyen céllal 'J'endeli az .orvos a hüsitő, a befedő, 
az adstringens~ az antisepticus~ a keratolyticus stb 
gyógyszereliet tartalmazó kenőcsÖkett,. Alkalma.zási te~ 
:r·ületük rendszerint ~ bőr, máskor nyálkahártyát a, 
szembe, titkábban sehekre ~agy fekélyekre kell kenni 
azol\.at .. Általános g;rógyszerhatást cS'ak ritkán akar az 

onos kenőcs utján elérni. 
A testünket boritó bőr két J'észböl áll: a külső 

cutis ésa mélyebbeit fel\vő tela 
s u b c u t a n e a, vagy b ő r a l a t t i kötőszö .. 
vet. A cutis ismét két rétegre különitheOO el: a felüle
tes epidermisre és a coriun'la vagy irhára. Mig az 
alacsonyabbrendű állrutok, pL a békai bőre kitünő feL 
szivó felület !§.s a táplálkozásban1 továbbá a gázcserr·ében 
is fontos fiziológiai tzerepe.t tölt be, addig a melegvé
rüek bőre már: kifeje.z,etten v,édőré!teggét alakul, amely 
a külső behatásokon kiVül v.éd a 'fertőzései~:, a ba.kté
riumok behatolása, a méigeW anyagok felszivódása el
len és a Vizet ''agy a benne oldott any8.gokrut egyálta. 
lában nem bocsájtja keresztül,. lA védőréteg voltakép
pen nem· az elszarusodott epidermis, hanem laz irhában 
lévő lipoid fehérje réteg.. tA. gyógyszerhatás, illetve a 
felszivódás szempontjából fontos tudnunk, hogy a bőT 
erei a mélyebb rétegekben \(oorium, tela. subcutanea) 
vannak Ismeretes, hogy a bőralatt!i.' kötőszövet az ~gyik 
leggyakrabban használt felszívófelület Gondoljunk 
csak a subcutan injectiók alkalmazására. 

Az ép 1bőJ.ön keresztül vegyi anyagok általában nem 
· szivódnak fel Kivételt képez a higany, ~ jód, egyes 
phenolszármazékok, mint a salicylsav !és ennek esterei, 
a pyrogallol, FL r·esor'Cin. a guajacol, a naphtol, stb 

A bőrresorptiót növelhetjük alcohol és saponin se. 
gitségével, a bőr alkalizálásával, továbbá elektr011~os 
áram hlkalmazásával (iontophoresis) .. A :zsirokban ol
dott anyagok általában U:rönnyebben szivódnak fel. mint 
az a.zoliban nem oldódók Megállapitott tépy az is. hogy 
az állati eredetű kenőcsalapanyagokkat mint sertés_. 
zsirral "agy gyapjuzshral kevert gyógyszerek köny
nyebben szivódnak fel, mint az u,. n. ásványi zsirokkal! 

készitett kenőcsökből Elősegiti a felszivódást 

cholesterin-tadalom, \agl· 
eriís bedö-rzsölése is. 

A kenöcsalapanyagolroak ntegfelelö il:ágy, ilehát 
n} en kenhető, simulékonY állományunak kell lennie 
:részben a viscositással van isszefüggésben,. Font~s 
egyn:::müség is Megkivánjuk, hogy a kenő•os•.I•I>!Ultya 
tökéletesen indifferens legyen, aza.z egyrészt )ne 

a bőrt,, másrészt ne r·eagáljon lt belnne ·,~~~=~~! 
gyógyszerekkel Nag:ro-n Qénye.ges, hogy a l! 
anyag ne avasodjun .. Gyakran előfordul, hogy 
nagyobb mennyiségü kenöcsöt rendel, mert p, 

állandóan, vagy tar.t!Ósan kell használnia.. Az 

I~:özben bekövetkező, .az, avasodással járó k~::~~::~ 
szag használhatatlanná tenné a kenőcsöt. ~ 
hogy bizonyos mennyis-égü vizet 'Vagy más folvarllék• 
felvegyen, mert hiszen gyaikori az, hogy 
gyógysze:rt, pl ~,ezütnitrátot vagy káliumjodidÓt 
oldva heli a kenőccs::ol elkeve~ vagy más, 'pl a 
kenőcsölrnél, rendszerint nagyobb mennyiségü folyaclé, 

kot adunk a kenőcshöz. Eltartás közben f:~:~:~~7;~j 
pel{ ne váljanak ki a kenőcsböl .. Bizonyos ft 
vagy legalábbis a bőr· felsó'bb rétegeibe való b''ívód4t<.r 
szükség van .- triint l'áttuk - egyes therápiás 
mazás esetében is. ilyeneli a resorptiós k•Joőcsöl<,J 
küiönösen fontos ·ez egyes testápoló kenőcsöknél és 

melméL 
Ezek után lássuk, hogy mely kenö•osala11•••yag<>' 

felelnek meg ezeknek a követelményeJmel\. 

tulajdonságaik vannak 
A vas'elin a leggyakrabban alkalmazott kein&,s1tlap' 

anl ag, amely mint jsaneret.es, -többféle "' zéJ1h1rdro~•én 
ven§ke és a nyers petróleumból állitják elő,. 
gyar Gyógyszer·kön)·v lebása és adatai még az 
fehér és sár ga vaselinr a vonaJwznalt Több in int 
évtized'e azonban már annak, hogy ltfmrg•tlomb,ahozt:áli 
péti g;\árban előállitott mra:gyar· eredetü ~á~ga. 
amely teljes mértékben m·egfelelőnek !bizonyult és 
letesen nélkülözhetövé tette az :&merikaJ_ eredetü 
lint,. Az első gyártmányok szine 'Dlég egészen 
sárga volt s ez,t helyesen vaselinum citrinumnak 
hettük A későbbi 'gyártmiányok azonban szin 
tében mát· alig liülönböztek az niDerikai v•••eliíntól. 
Országos Közegészségügyi Intié,11et 1,824/1943 
haf.ározatában ,leírta a magyar· vaselln fizikai és 
tulajdonságait é-s ezzel volt~képpen hivatalos 
szeranyag !ett a magyar ~aselin., 

A magyar vaselin több vizsgálati adata külör•bÖ•Zi 
a gyógysretl{ö-n.rvben elÖirÍ értié-kektó1 Egyes ~vár1nU 
nyolmál, kiilönösen régebben, előfordult, 
zottan peti:óleumszagu vollt a :vaselia. !A 
nika megja\'Ulásával azonban ez a hiba milndinl<át•b 
marad Más tekintetben is lészrevehető a gyártási 
tökélat'esedése és a fokoza'tos min;őségbeli javulás. 
ben publikált vizsgálataimmal megállapitottan\ 
addig forgalomban volt magyar vaselín magas 
tantalmu, aminek oka abban kereshető. hogy a 
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destillatió során nerrll volt tökéletes a paraff'm
'rél:si'gek elválasztása. A ma.ga(s paraffinta:rt.alom ped.ig 

';~~~:!;~::~a:;:t~,:~ szerint ..:....__ nagymértékben csökkenti 
;>, , • ami vis·zont gyógysze-rtechnikai szempont_ 

hatran:os .. Tapasztalati ítény ugyanis az. hog)' vis
vaselmnal gyoisa~bau lehet a porokat tadaüniazó 

keJoŐc"öll<et elkészit.eni" Hat év előtt végzett 1\-i.zsgálata.im 
er"ornénJie szerint u péti sár·ga -vaselin viscositása 60 

12 ~ ep .. volf., mig az amerikai sárga va..selin vis-· 
costása ugyanezen a hőfokon 30,8 ep. Egy az Egyeteni.i 
.GJróg:ys:zei'és:zeti' 1Inté.zetben nemr·ég~ k • "lt d' vu eszu · 1sszer~. 

adataj szerint a jelenleg fo.rgalomban lévő Sá1·ga 
60 fo·kon mért viscdsitása 17 ep., a,mi i-nár· ·e. 

minőségbeli javulásra mutat Azt a m-egállapi~
hogy a vasetin viscositása arányban áll a pa
tartalommal, késóöb -egy svájci lrutató is tnleg

'erösitette. 

jódbrómszáma általában eltér a 
gyóg;jS>:erlkö'J 1y1rben előirttól. arneitnyiben la·Z 15_ 20 

10 körüli é~t-ék lA jódbrómszám a.]acsooy volta 
ug:rartcsak ~ paraffm tartalon-tnat továbbá a tisztitott

~üg_g ,össze . Meg k:ell említeni még, hOg,_, igen 
az Ide.zett 'o .. K .. l,. határo.zatban leirt 70 száza 

kénsavas 'próba elvégzése, amellyd elsősorban ~ 
b<idzga;tó káttlányo's anyagtól való mentességet állapít. 

meg, 

A _:aselin hem szivódik fel a bőrbe, tehát helyi ha
es fedökenőcsöl{ készitéslére allialwas. Indifferens 

m!nt _szé_nhydrogen természetesen nem avasodik Kb .. 
8zaza,lek vizzel kenőccsé keverhető. 

A szilárd ~s folyékony paraffiriból készülő ung 
gyakran szemcsés, alig viseosus és vizet nem 

I~zn megfel~lő kenöcsalapanyagna,k mondható a fe·· 
· es choles~erines vaselint, továbbá ceresint tartal

ung. simplex. ·E~szezü kenőccsel készitteti a IV 
.Ma•~var· ,GJ~ógyszerkö~yv a hivataJios k-enőcsök legna

reszet Állomanya megfelelő, a vaselinnál na_ 
viz!elveVő! walamint jobb felszivódó képessége 

valoban kttünő kenőcsala'Panyagnak tekinthetö. 

A vaselinum cholesterinatum choleste.rin tartalma 
kb.. háromS:zoros kn-e_nnyiségü vizzel ke 

kevel'hető és fels'livódó képessége is fokozottabb
a vaseliné., • Megjegyzem~ hogy tt Gyógyszerköny~ 

euc~im:echloles:tenna.t c fejezetében leírt adatai az 
vo~atkoznak, a ln~s módon elöállított. choles

h:as~hn értékei ~hól IénJegesen eltérnek .. Isme_ 
g;) 'a cholestennes vaselin neheun szerezh t" 

Egy<>·" ~ e.o 
SZ!..-IU módon előállíthatjuk azonban olymódon 

~"59? .. c~~l~terint meJegitéssel vaselinben ol~ 
e.s kihulesJg kew.rjük Az igy előállitott cholesteri

vaselin 200 tizázaiék vizef könnyen felvesz, 

n Az O.. K I határozatok között_ sze1·epel a vaselL 
um -~te.:umat_um, amely sár·ga vasetin és 4 szá~alék 

stearm osszoolvasztásával kes' zu"! VJZ .. fel 'ik' • ' .. vevo ep$~"'"e 
meghatadja a 100 • !'ke•, - ~ . . • .. szaza e U"".. Erdekes nlegj~gyezni, 
hpgy Meiegtt.es kozbzn mag-a a slea • . f l " • l'· • - · rm IS evesz ó:lO 
;gzaza ek VIzet miközben ki"'"'·A· • k • ' "'"""" nyn os porra alakul . 

Igen J·o· · f 1 .. • VIz e vevo anyag a gyap]'uzs' el . b" b k" n, am l' a 
or e onnyen felsiivódik és mrint viasz_jellegü anyag 

nem avasodík. KétSzer·es mermyiségü vi l k .. . 
k'ever het.. H , t . zz:e enoccse 

0 ' a ranya, hogy tulságosan viseosus ez.<rt 
1endszer·n)t • .. • . ._. ' 

1 mas kenocsalapanyagok:ka1 együtt alkalm 
mk aL 

. ~asonló.an jól felszivód_ó kenőcsalapanyag a serrtés. 
zsu Is. mkelynel\. használatát azonban er·ősen !mrlátozza 
a nagyfo u avasadása ln bo l' · f . , • · ' ame...,. m asi olyamatnak meg-
.akada·lyozas~ nem sikerül ra Gyfigyszerkönyvben előirt 
benzoe,gyantaval történő konzerválással sem. 

Ritkán aU,almazott k - 1 . - ._, nok A , . enocsa apan}agok: a szappa. 
. , kaliszappanokon kh:ül jelenll:& a triaethan l 

mm es a stear· . o a_ 
•• , . , 'J~V egy~ásJahatásakor keletkező lre-

nocsallomanyu Ifi r iaethanolamin t . t • 1 'I • s eara, ameJ.y 20 szaza.-
e { VIzet vesz fel, i ól felszivúdi]r és más kenöcsany-a 
~okkal kever hel- H • -,., . . o.. asonló módon előállitható a 
tnaet.hanolaminoleat és ..._. linoleat . 1 k · t . t lS, ame yeknel\. fO 

en ,. mJn emulgenseknek van jelentősége. -

_A keruényitett ZJSiros !olajok állomiál.nyukat tekilltve 
megfelelőek ki .. , .. • • ' s mennyisegu vizzel lie\erhetők de 
nnnthogl leginkább napraforgoo' laJ'ból k' "l 

d 
eszu nel\, gyoP 

san ava-so nak,. Aránylag legkevéSbbé • . nyitett r h. . _ avasodlli a Ji"eme·. 

1 
a. a~ Is olaJ, arnelv a svájci gyógySzerkön,,·vben 

O; ~.rachidiS h;rdrogenisatun~ néven hivatalos V' f l 
vokepes' 

7
5 , , . - .. IZ eve-

sege szazalek. /Egyidöben kül .. b" " • 
voltak ol h d . , on oro neven 

yan J' rogemzalt olajok forgalomban ,a. ·:"l k 
:too s~ázalék l izet is fel vettek, de ig;:on magas ' n~~ ye 

It "" savszíámuk 
vo o;;S e7..ek is na.gymérté!cben avasod!tak 

Tichler János 
Gy6gyszeréneti 

r uk 
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A többi kenőcsal.apanl:agok, mint a viasz, ceresin, 
paraffin, sth részle.teivel- minthogy azok ál,talána.san 
ismertek -- nem foglalkoz<r111> 

Az utóbbi években eg)re nagyobb jelentőségüel{ a 
,zsiralkoholok, továbbá ezeli kénsavas esterei, a zsüal
kohOisulfonatok és .ezekhez hasonl6an...-a sulfozsirsavak, 
illetv;e ezeknek alkálifémekkel képzett sói A zsiralko
holok zshsaVak ~r·edukciójakor kel~tkeznek Igy pl a 
stearinsa-,·at t:edukálva, \Stearilalkoholt kapunk Már_ a 
mult száz1adban előállitottak ilyen jellegü ké.szitményt: 
ricinus olajat ké:nsa' v.al kezelve sulforicinolsavat kap,_ 
tak, me lJ-nek aUt.:álisój a a törökvÖrösolaj néven ismert, 
vizben jól oldódó és kitünő eJ_nulgealó hatlásu anyag .. A 
:zsiritlkoholol~: ,és zsirsavak kénsa-v sz:ám~azékai számos 
kiváló tulajdonsággal rendelkeznek: jól habzanak, ke
mény vizföl nem csapódnak hi, ezért tisztitó hatásuk a 
szappanokénál megfeleló'bb. Kémhat.U,uk semleges, igen 
jó emulgenseJ{, nem avasodnak E ü,Ilajdonságaik miatt 
a.z ipar kiterjedten használja 'a különböző zsiraikohoL 
sulfonaLféles2.geket Ig)' pl a \textiliparbail mint mosó
szer szer·epel, de megtaláljuk a testápol6 és kozmetikai 
sz.erekben is, mint shamponokban fogpépekben, stb. 

Gyógyszer-észi l'Onal!Imzásban is már meglehetösen 
hosszu idi>re nynlik viSsza a z.$iralkohoLf:éleségel\: alkal
mazá~a. Az' 19-3·3-ban megjelerÍ.t V. hehét gyógyszer
köny~ben ung cetylicum néven 4 százalék cetyla:l(',Oholt 
tartalmazó b:enőcs hivatalos, amely kb. 70 százaié1\: vi·· 
zet vesz fel. Sertészsitral készitett 2 százalékos cdyL 
aUmholos lwnőcsanya.g 200 sz-ázalék "izet is felvesz 
Voltaképpen ebbe a. csoportba sót·olhat.ó a cholesterin is, 
mint viaszalkohol, illetve a vele készitett chohst~rines 
va.selin A zsír, illetve ta. ,.j'a,szaUwholtartalmu l\enőcsök 
általában jó dzfelvevő J{enőcsalapanyagok és_ a zsir
aikohol elősegíti a f:elszivódágt~ is, 

Külföldön igen elted'edten használják, nálunk még 
csal\: I\:C·véssé ismett a lan~tLviasz iA t.öbbf;é}-e előirat 

szerint készülö lam>ltt-l'iasz, főtöm-egében cetylalkohoL 
ból áll, 1neilette slearyl vagy mirit:yl-alkohol, illetve 
ezel<nek az alkohololmak '1\:énsavas estere va.gy ezek 
natdum Sója. (Az :SX jelzésü Ianett_viasz összetiétele: 
,90 szlázalék cetyl és stea,rylalkohol, továbbá 10 százalék 
cetyL és stear;rlallmhol sulfolmtl natrium tsója.) A la
nett-viasz' is, mint. a többi e csoportba ta.l'itozó anyag, 
jó vizfehevö. iKb. 300-400 százalek vizzel keverve 
még lágJ- kenöcsálJományu, de több vizet is képes emuL 
sió formájában felvenni és tf~rtó_s .e.mulsiót képez. A 
lanett-liasz más kenőcsanyagokkal keverve, megfelelő_ .t 

nek bizonyuJt a penicillin-kenöcsök . 1előállitásár a is A 
vizsgálatok szerint a lanett -viasszal l\:észtt:ett penicillin , 
l\:enöcs hatásértéke áUandóbb, rnint imás kenőcs-anyag_ 

gal készitett ~{enöcsé .. Lan-etLviasszal é,s paraffinnal ké- -~ 
szitteti a penicillin kenőcsöt a brit gyógyszerkönyv ) 

holon kivül a miricylalcohol, 
a laurylalCohol stb, valamint· ezek kénsavas, 
phosphorsavas este~·ei, illetve alkalisója. iA XI~I. 

1 il;;:ai gyógyszerkönJvben hivatalos \a st<,.rylakoho! 
a natrium Iaurylsulfat. E l\:~ anya-ggal h:étféle 

vevő kenőcs készül: 

l Ung. hydroph;rlic : natriurn laurjlsulfat 
gly"cerin 
stea.ryhl:lCohol 
vaselin.. alb. 
aqu .. dest 

II Petrolatum hydrophylic : cholesterin 
stearylalcohol 
cera alba 
adeps Ianae 
vaselln. al b .. 

A vasei-inhoz vagy eg;y€_b kenöcsanyagokh_"oz 
zsiraikoholokkal készitett kenöcsök minden teldn1tetlooli 
megfeldnek az \?löad.ásom bevezetőjében elmondott 
vete!mé~yeknek, amennyiben jó vizfelvevők, IÖH,éle!te&erl 

~g:Jnemü-ek, f~Iszivódásuk rnegf,elelő és nem a~:~:~:~ 
:F.rtesülésem szerint la lanetCviasz ~s a zsír 

sulfonatol1. haz-ánkban jelenleg is kapha~k é.s ezen 
néven hozzák forgalomba. Mindenesetre kivána;tos 
na, (hogy a zsir·alkoholok, valaminti ezek hénsa~aS' 

mint igen használható és megfelelő I::;:;::~~~~~:~~fii 
alhatrészek a jövőben -- az ujabban megjelieut 

gyógysTerkönyvekhez hasonlóan --:, f;;~:;:":';~:~~; 
megfe)elően, aJkalmaztassanal\: a gyogyszeres 
kés·z;itése során és tisztelettel felhivon~ e kér:désre 
gyóg:vszerkönyv remélhetilleg rövidesen 
szerl{esitő-bizottságának szives figyeimét Ezzel 
csolatos fontos· f.::>Iada.t volna a vegyészeti gyárak 
szére ezelmel< a készitmén;\relmek r endszeres hazai 
áUifása és ezáltal az állandó beszerezhe.töség 

sitás1a, 

Vajna és Társ 
Gyógyárunagykereske~és 

Egészségügyi és betegÓpolási cikkek 

Gyógynövények, 'Do.ff-""a gumiáruk 

Kötsxerek. Mentődobo1ok. 
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.! GY~QYSZERÉSZ 

U"'fJVá.elJ /tatia.a. 
okl gyógyszerésznek 

TISZAHALOM, 
Arany_ Angyal -gyógyszer/ár 

Szóban és ir'ásban egyre gy-akrabban for. 
dulnak hozzánk, hogy ki i á t s s z a, rmelyik 
szinésznő sz.em.élyesiti meg a rádió vasárnapi 
adásában Ungvári Katica alakját. Mi erre az 
érdeklŐdésre rendszerint azt felel.iük, hogy ő 
in a g a. Katioa nern költJött alak hanmn ele. 
ven 1•alóság. IKülönben a leánya, Ungváry 
Menyhért tiszahalmi gyógyszerésznek és nwst 
került ki egyetemünkről, az első uf kiképzésü 
gyógyszer ész ek sortibóL 

Éppen ezért r;em is B é k é s Istvánrutk, 
az irának üzenünk, aki mélységesen igaz való· 
súgérzettel figyeli, ellesi, müvészi formában to
vábbadj-a a maguk életét, hanem magának sze. 
mélyesen, kedves fiatal kartár snőnk. 

Magn nem is hisz·í, hogy a puszta, létezése, 
szociális kiállásn minden ig.az ügv mellett, mely 
u mngyar népi dernok'flácúit szolg<ilia és é1Jiti, 
milyen hatalmas példamutatás az egész szakma 
fe!é .. \Láss<itok, ilyennek kell lennie, igy kell hat· 
nia a magyar népre, aki valahol Tiszahalmon, 
a magyar kö.zegészségügy egy kis őr helyén 
megtelepedett · 

UngváTy Katica harcos, munloás élete a 
bizony&ága, imilyen bwnös és ártalntas csele/oe. 
det, hogy a itiszarof/i gyógyszerész és fiár sai 
ugyanekkor' a nép ntegr ontás án ~nestM kednek. 
Tudunk mi minden dolgáról Lessük a szavait 
a rádióban ;fis nehogy azt gondolja, ho{fy mi 
mindenár on fontos szakmai megnyilatkozásokat 
v<irunk magától Magu az a tény, hogy megér
kezett Ti'lzahaloinra; 1és megengedte Békés Ist. 
vtínrutk, hogy az életét 'kövesse és nyilvánasiág
ra hozza. már szándékWnwk leg,titkos-abb rugórt 
is felfedi előttünk., Lássátok, ez a kötelessége, 
egy vidéki gyógyszerésznek 

Szinte öTvendünk, U,ogy az Ara.ny Angyal·' 
gyógyszertárnak nincsen u kellebénél áthatóbb 
ánisos illata. Hogy vasárnap délelőttönkint töb· 
bet törődnek benne a ntagyar nép _qondjával, 
bajával, mint az 01"vosságok elkészi!Jésével 
Mert ez az igazi hatóerő, Maga nenr is tndja, 
Ungváry Katica, hogy 'szoszéken áll ott és a ti
szahalmi patileából a 1(1-i igazSágunkat k:üiltja 
Vi/ággá 

Igaz, lehetne rnás is Orvos vagy cukrász .. 
De mi éppen azt köBzönjük magárutk, hogy 
f!YógyszeTész és Békés lstvánnrutk, hogy a•nnyi 
kiruílkozó szakma közüt· éppen magára, éppen 
reánk esett a választása · 

Megt'alljuk, Un,gváTy Katica, :már ugy va-
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gyunk 'Htagával, hogy szám.on tartjuk a szakmá·· 
ban. Nern egyszer kisértésben vagyunk, hogy 
rnegkérjük· írjon szak!apunkba. Máskor rneg 
szer etnimk elutazni -magához Tr3zahalonrr a, 
hogy megismerjük ntagukat, az édesapjával 
együtt Mikm a CentenáriUJni Nagybizottsá{f, 
tagfa.it összeirták, a ntaguk nevét is odakanya·, 
ritottuk És most ugy vagyunk vele szárititunk 
r·á, hogy eljönnek n oentenáriurni Gyógyszerész_ 
hétre 

J,findezt csak azér·t 'rirtuk le, hogy b,izanyit·
suk: rnaga, IUngváry Katica és Ungváry Meny· 
hért kartársunk is nuir rnindörökre velünk rls 
bennünk élnek 

Ezért ufra és uj'r a köszönjük magának, 
li.'atica, hogy nern bujt el Tisza>halmon. hanemJ 
az egész szakma, az egész ·nAp !'3zir"e elött hét
rőLhétre elismétli: hol áll és hol a helye 'rna a 

· rnagyar gyógyszerésznek 

SZÉKELY JENő 

Vezetöségi ülés 
NYUGD!JINTÉZET 

Ez az,, amiről a legtöbbet bes~élünk, vitá
zunk és aminek a m<jgv8Jló:sulása ellé az egész 
sza>kma bizal0101mal tekint. A tervemt jelenlieg 
ellakadit a Gyójában, die máJr ujra utilmr van a 
Népjóléti Minis"~érium felé KöZiben leVBlek üzö. 
ne érkezi1k hozz1á1nk, mindlEJg:yik a kötelező tag
ság mellett fogiTal állást. Ugy láltszik, maguk a 
ikar:társaik is csak igy Ibiznak egy naay "~rös 
életképes Nyugdi.iirutézetben A verzető;é~ 'E\glY~ 
öntetü áUás:fogla'lása: a Nyugdij~ntézetet m:ég 
julius 15 -e 1eilőtt olyan állapotba hO'zzák. hogy 
az ai<Jkori helyzete tbiztosiook l\\gyen ,a mie~őbbi 
vé~leges kial1atkul1ásra Ez a: határozait elment 
a:z illetéi<Jes helyekre, a Népjó_léti .Minis:ztéóum· 
ha és .a Gyájába Remé~jülk, ho;gJy ez a kivánság, 
mely minden gyógyszertári dolgozó legkomo
lyabb óhaja, hamaros;an meghal~g·atás:ra trulál, 

SZAKSZERVEZETI SZEMINÁRIUM 
Sürgősen jelen~keZ!zünk a Szaiksz:ervez:eti 

szemináriumc>kba, hogy minél több 20-25-ös 
csoportot alwkith21ssunk ki A szeminátium beti 
más~élórás időtmtalornmaJ - hét Mtig tari!: A 
smkszervezeti szemimí:rium · meghaiT!gatás.a, il
letve elvégzése, mDnden gza(kszeTvez-eii tag s"Zá
mára kütelező. Jó szakszelWWJe~i munkát osak 
az végezhet, egyéni munkájával csak az hasz
n•áJhrut a közösségmek, aki megfe[elően képezi 
magá.t Ha szakosztályunknak döntenie kell, 
hogy kit hova á.ll1tson, sulyasan fog lartlba a."illi, 
hog>y ki milyen képzetter1, mennyii'e öntudato
san kerül ki a harcos életbe a szakszervezet 
ideologiai 'iskolájából Mel1t jó munká,t csak 211-
tól várhatunk, aki minden kérdésre olyan vá
laszt tud adoli, ami népi demokrádánk m'i:nél 
gyorsabb és Nikéilete;;ebb felépitéséhez vezet 
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A gyógyszerész kémiai tudásának 
gyakorlati felhasználása 

Dr. Nikolics Károly előadásának kivonata 
(Elhangzott a május 21 .-i Gyó·gyszerész-napon) 

A gyógyszerészi pálya lí:ülső behatások következ
tében állandó változásokon megy keresztül Müködési 
területe némely vonatkozásban zsugorodik, de tudo.má
nyos fejlődése állandó emelkedést mutat Egyetemi 
oktatóink lta1 unk intézó'köreivel együtt r·égóta keresik 
azoka-t· a Iehetőségelwt_. amelyekkel az elveszett terüle
lteket pótolni lehetne .. ;rie maga a d·emokratikus állam
ll'·end is lehetőséget nyuj 1t.l a tudonián:ros szinvonal 
emelésére; az uj lgyÓg;\-'SZerészeti törv·ény is megerősiti 
a gyógyszertárak közegészségügyi intézményi v-oltál 
Az uj kiképzési tgtdszer nagy lendületet adott a 
gyógyszerészi tudományok fejlődésének Ui tudomány
ága}{ beiktatásá\'al és a imár eddig is tanultak kimé
lyitksével a gyógysze-r·ész sokoldalu te.n.uészettudonui_ 
nyi képzdtségre tehet sz-m:t. Azóta is számos elgondo~ 
lást hallottunk Legutóbb Schulek professzoi·nak a 
kémia oktatásá\al kapcsolatban elhangzott előadása 
reálisan t.árta fel a helyzetet. Bármily magas folru. is· 
a képzettségünk, képesités nélkül általában más mun
kalförben, mint a gyóglszertiárban, alig- tudnánk anya
gilag értékesithető munkát kifejteni Egyénileg: arz;oll
ban a specializálódás lehetőséget nyuj:t az érvényesü
lésre Hogy a plusz képesi'tésre, specializálódásm szük
ség van, az vitán felül áll. Olyan Imrszak küszöbén ál
lunk, amikor az orvosokhoz hasonló~an, aldl!: a med .. 
univ. mellé valamilyen szakorvosi képesítést is nyer·· 
nek, lassanként a gyakotló gyógyszerészek is kell, 
hogy specializálódjanalf valamely tudományághan az 
általános tudáson felül. !{lérdés a.zonban, hog~· a gya_ 
kmló gyógyszerész a r·eceptura, labmációk, gyógyszer_ 
vizsgálat és az egyre növeln·ő adminisztráció mellett 
- még ha nem ~'s egyedül dolgozik - képes-·e időt 
szakitani a.::ra, hogy ezt a plusz tudását a gyakoliat
ban felhasználja f3 a.zzal magánali kereseti' lehető~.éget 
teremtsen? Igen ez Ie.hetséges, de csak munkamegosz~ 
tás utján, Szül;;séges továbbá, hog~· a lspeciális tevé
kenjségnek megfelelő területet is biztositsunk Ebből 
a szempontból figyelemreméltó a Csejtei fivéreknek a 
szaklap has~íbjain iSmertetett elgondolása a. decentralL 
zált gyógyszerészi s,zövetl~:ezetelu·ól, melyek év11 a spe_ 
ciali7álódott gyógyszerészek számára biztositanának 
le.het.őségek!'!t Itt munkaalkalmat találh•atna a galeni
kumoli különféle fajaival foglalkozó g~vógj-'Szerész, a 
gyógynövényszakeffiber, de ezek mellett a kémikos is. 

Egyetemi ké1niai Idképzésünk ~lsösorban analitikai 
irányu, hisz a gyÓg;\szerész föfeladatát a kötelező 

gyógyszervizsgálatol!: képezik Ebbe a lieretbe illeszke
dik bele a gyóg~szertári laboratórium felszlere1és'e is 
A praeparativ kémiai, szi:rttletizáló munkák már na
gyoDb beiendezkedést khátmak és a gyógysze.rtári 
IaboratóTiumból átkeiülnek a saját szövetkezet, vagy 
a g-y-árak labm·atóriumaiba. 

Lehetőség t.ehát analitikai téren mutatkozik s e 
célból a vidéki gócpontokban létesitendők volnának 
egyes gJÓgyszertárai{ megfelelő berendezke-désü labo-

raté'Iiumaiban kisebb vizsgáló állomások~ meiyek 
!tÖbbi gyógyszertár anyagvizsgálatait lis lelvé.gezhetnék. ~ 

(Hasonló intézmény volt a. Budapesti 
Testület gyógy(szervizsgáló szierve .. .) Ezek a lalooratiíri''
mok még az orvosok és a közönség részéi'ó1 is 
h~tnána.k megbizásokat.. ·Előfelitlé:tele azonban, 
vizsgálp gyÓgJ szerész az egyetemen szer·zett ké.pz·eltséJ~/· •. · 
m:ellé a képesitlést is megkaphassa, hogy dijazás 
nében hivatalos jelleggel végezhesse el a munkát. 

Il)enirán)'U tevé_kenységet fejtettem ki magánke>i-••~ 
deményeZ'ésből néhány eszttendő Ota Célom az 
hogy kémiai ismeretimet ne felejtseilll el és mint gya,;, 

){orló gyógyszerész is felhasználjam .. Anyagvizsgá·~atr'a 
a háboru Utáni idó'kb::n bő aUfalom nyilt A 
aHai sujtott gyógyszertárakban és drogé,riákbaú 
állványedény és z.acskó maradt cim'ke nélkül 
értéltes anyag hevert szerteszéj.jel, anüt :a Iakossiig 
gyüj töt össze és é,r4tiékesitení sze-r·etett volna, 
jelentett az, hogy a ~egtöbbsz(k isnueretie.n anyai<Ol 
heb ben ·meg tudtuk vizsgálni és igy nagy 
tudtunk a köz számára megmenteni. 

Az elemzések pont-os elvégzése, mely I::~::::'ö: 
tulment a g~·ógyszerliÖnJ'vi vizsgáil~a.tok l 
gyóg}szertár egyszerü eszközeivel és kev~13 
vel sokszor nem volt könuyü feladat, Nehézséget 
lentett az is, hogy szakkönyvtár hiányában csa~ né. 
hány saját szakkönJ v állott rendelkezésem~e, A kez
deti nehéz~égelf után már bizonyos rendszer~ 
tam fel, ameb meglfönnyitette a munkát és lei!Íii'~b, 
ször eredmé.nJ re is vezetett. 

Lássunk most néhány esetet: 
Eg~· alkalonmtal behozltiak egy fehér, 

lyos, összeállt tömeget 
elővizsgálatot végezlt1em el Porcellán lemezen 
megolvadt, ~tnajd meggyulaldt és el~zenes-edett 
jól oldód01tt, az oldat kémhatása savanyu ·volt.. 
la1fmns paph helyett előnyös universal-indikátoi' 
pirral ellenőrizni, melJ mindj.ártl. az oldat pH-ját 
tatja, igy .pontosabb képet ad a kémhatásról Az 
dattal ezután anorganikus osztályreakcióirat végmtetri., 
hogy megáU.apHsam, nincs-e benne szet-vetlen 
rész. de ezek negativok voltak Ezután meg100>~mi 

~nem szerves sav-e? Oxalsav és borkősav nem leltetett,<•c 
m.e.rt meszes vizzel lugositva nem reagált, csak 
gitéskor adott zavarosodást. Igy citromsavnak ismer:. 
tem fel az anJragot, amit a Denigées. ireakcióval is eL _ , 
lenőriztem - Megemlítendő, hogy a citromsavatt ize:,, 
után mindjárt fel Iehete'tt volna iSmerni, mégis az 
lést, bár az is sokszor jellemző, mindig a.z analiZiS vé_ 
gére hag~'juk, mert gyakran ·ker-ülnek mérgek vizsgá

latra 
Nehezebb lo-lt már egY követke:rB eset. amilwr 

hordóban tárolt, fehér krist.ályos tömegből k---~~,,..~, 
mintát. A por he"itve maradék nélkül elillan·t.. 
jól oldódott. Az oldat a Ia'lnuus és a.z Witiv•ersa!_.imli· 

kátor pap_ir J;zin~t nem változtatta me.g Anorganikus 
alkatrészt nem találtam .. Ezekután azt próbáltami fel~ 
deríteni. hogy az islllleretlen, szerves anJag szénen és 
hydrogenen kivül milyen elemekből álL E célból RZ ele
mi organikus analizissel nitrogent, ként és halogeneket 
kerestem benne. Ennek az eljárásnak a lényege az, 
hogy ezeket a su~rves kötésben tevő elemelret fén11 nat
:rium, vagy ma.gnezium segitségével átalakiltjuk ionok
ká, tehát a nlDrogen a szénnel iegyütt -cyaniddá (CN) 
alakul, a kén sulfiddá, a balogenek pedig chlorid, bro_ 
mjd, ill jodiddá. Ilyen alakban már ·kimutathatók a 
szok~sos szervetlen reagenseklrel Gyógystz:ertátban eZt 
gyorsan ugy :VégezhetjÜ'lf eJ.,. hogy a vizsgálandó anyag 
Ids részletlét eldörzsöljük kis fém nahitmunal, beletesz-
szük egy kis. kémcsó'be, ill, a célnak teljesen megfelelő 
kis l kern-es üveghengerlrébe, ·amilyen a gyári Dig_italis 
oldatok lll'l:ellett található, izzásig hevitve megolvask.t
juli, majd beledobjuk egy kettősfalu ké)IlicSőbe, mely _ 
ben viz \an Az oldás sis:tergés közben végbrn;·egy, ~ 

enn-ek az oldatnak a. szüredékében már az előbb emJi-
1ett ionokat t.aláljuk.. - Első próbáThozásom ennél az 
anya.gnál sikertelen volt, merti 1;\:örmyen elillan.t. Ismé
t.e1t plóbánál nitrogent találtaml Ez önma~ában még 
nem veze.f\ett nyomra, csa.k hosszabb kis.érletezés után 
ta-láltam "'egy pozitivumot: az anyag nagyobb mennyL 
t:.ége he\itéslwr·, valarnint natroninggal melegitve. am.-· 
rnotüa szagO't átasz,tott. Ebbó1 következtettem, hogy 

az an) ag lalamilyen amid, ,alószinüleg carhamid (Utea 
pum) Elle.nőrzésül mlég a hevítési maudélrlml eh'é-

. geztem a Biure.t ireakció t! Iugos közegben cupriSulfat .. ) 
fal iboly.aszint adott, 

Egy másik, fehér apt"Ó kristályos anyag elő\izsgá
latkor megolvadt, megszenesedett. foj,tó szagot árasz. 
tott.. Viztes oldatának lkémh<l!tiása erősen ~avanru volt 
Az anof:ganikus osztályrealfciólt negativok voiÍak Az 
elemi or ganilms analízissel tként !tudtam kimutatni. 
Ezután kipróbáltam néhánJ :reagenssel szemben ·való 
dselkedését. Phenolphtalein ellenőrzése mell~tt \fiatron
lugot fo·gyasztott, amiből oldatának kémhatásával 
együtt savra ~ehetet következtetni Ferri~hloriddal ibo
lyaszint adoH. mely egj•es l értékü. phenololf és saiL 
C) tatok szineződésére emlékeztetett. összegezve 1~' ész
Jeiteket, tall anyagot· sulfosalicylsavnak gondoltam El
lenőrző ~r·eakcióként hig fehérje old:attal fehé.r csa]Ja·· 
dékot adott,. hisz a sulfosalicytsav. épp fehéije kim u_ 
tatására szolgál 

Ismeretlen anyag analizisénél már· az előmunkála .• 
tol{ is sokszor támpontot nyujtanak; az elővizsgálat és 
az oldás Egy vizsgálatra kerül:t fehér, finom :por elő
vizsgálathol lll!egolvadás nélkül elillant.. Szerve.tlenek 
közül a higany és ammonium sók viselkednek igy OL 
dáskor s·em vizben, sem sava-kbalt nem oldódott, csak 
kristályüzben. Ebbó1 m:ár· calomelre következtettem,_ 
amit az analizis igazolt is, 

A következö példa jellemzöje annak, hogy még 
györs elemzésnél sem lehet az anyagot csak· t·ánézéssel 
s egy··két kiragad0rtt reakcióval felismerni noha: ene 
sokan hajlamosak Egy _vidéki kolléga eg; sá~·ga port 
elővizsgálat és bismuth lümutatása alapján bismuth, 
subgallic _nak nézeltl Ellenőrzésképpen hozz·ám került 
vizsgálatra és kiderült, hogy a llOr bismuthon kivül 
higanyt és zinket is tar tahnazo·h, animíja pedig nem 
gallussav volt, hanern salétromsav, lg,r könnyü volt 

TAGGYÜLÉS: J unius 30-án, szerdán 
óralror a [)ohány-u,. 76 .. szám1 
Dolgozók Pártja nagytermében. 

délután y2s 
alatti Magyar 

megállapi;tani, hogy a por· Denuaforin Ennek kiS~oL. 
gáltatásánál pedig azért is óvatosnak kell lennünk, 
mert amit ,,DermatoJa néven }{érnek, azt sokszor bel·· 
sőleg is használják, nemcsak isebhintőpornak. 

GJ akran előfordult.. hogy egyes anyagok Idmuta~ 
tására nern, voll~ megfelelő reagensem, vagJ a szalt
kön~ vek is csak kevés t.ámtwntot nyujtottak Egy ilyen 
ese:t volt, amilwr ellenőr zé.sképpen egy natdum 
diaethylbal bituricum olda·tot Imilett minöségiíe.g ~ 
memQ,iségileg meg-vizsgálnom A na.triwn ~ó nem hL 
vatalos, az acid .. dial~thylbabitur_nali: a Gyógyszer
·könyvben talált ir·eakeiói pedig jelen esetben nem voL 
tak bizouJitó eiejüek. EgJik szalikÖnyvben talált reak
ciór~ pedig kémszer hiányában nem tudtam elvégezni. 
Ekkor ugy jád.am el hog) az oldatot bepároltan_:,. lés a 
száraz'l.naradék mindjárt adatot szolgáltatott a quan_ 
titat.iv eerdményhez .. Ezután meghatáróz;tam a száraz .. 
rnaradélf olvadáspontját és összehasonlításul .a saját-t 
gyógyszertád r:natrjum dia-eth barbitur._ból '\'ett min
táét is .. Mivel a lwttő egyezett, és a Irét anyag keve
réke is ezt az olvadáSilOntot :adta (nem mutatott dep_ 
:ressziót), igy a vizsgálandó anyag a.zonosága megáL 
]apitható \'Olt Erről a liér"désról Széki p!Hfesszor tar
tott előadást, amit "A Gyógysz:e1·ész" is liÖzölt és eb
ben rámutatott az olvadáspont meghatárOz!áS ielentősé• 
géx·e 

A sok ismeretlen anJag nl!ellett ismert anyagokat 
is l'izSgáltunk: Igy fels·zime Imrült egy nagy tétel ri. 
cinusolaj. Eg) része gyógysz·erh:önpi miuőségü volt, 
de a legtöbb hordó tartalma sötétebb és magasabb sav
:számu ·volt, Ezt ajánlatunkra szappanfőzés1e hasznáL 
ták fel és az a.lfkori szapl)aninséges időben a vát'OS 
szüJiségle,t:eit egy időre biztositotta 

Többször ,izsgáltunk saccharint is_ ami szükséges 
1olt annál is inkább, rnert előfordult., hogy Jezált cso .. 
magok tetején sacchari't találtunk, belsejé,ben pedig eu
km:port, naltrimn hydrocarbonicumot, vagy poritott 
tablettálmt. A saccharill azó'ta. ujra 'egyedárusági cikk, 
mégis vizsgálata felveendő volna az V, GJógyszel'
}{Önyvbe Azonossága ugy állapitható meg, hogy kris
tálylm ferroammoniumsulfattól és l csepp hydrogen
hyperoxydtól barna szint ölit 

A gyógyszerek és vegyszerek köZt természetesen 
sok egyéb anyagot is hoztak~ lmeti idővel az embereket 
valóságos gyógyszer gyűjtési láz fogta el Igy nén11elylk 
anyagról kiderült, hogy ikonJ hasó, nem is a legtisztább 
minősé.gben. Vagy máskor egy zsák tartalmáról tapin_ 
tása és jódoldattal adott lrék szine után megállapi~ 
tottarn, hogy burgonyaliszt. A mih:r·oszkop alatt is fe'_ 
isme!hetó1~: voltak a kem<ényitő szemek. 

Vizsgálati megbizások azóta is érkeznek, részben a. 
kollégák, I"észbe.n az orvosok részéről Nem !egy :izbtm. 
a l'Úrosi Hgyvizsgáló állomásnak is segitségéte vol~ 

tunk ib en irányu kérdésekben,. A szer·zett qualitativ és 
quantitativ tapaszalatokból ezuttal csak az e.gyszerü 
ismeretlen anyagok felisrn-e1·ését emeltem ki A két'dés 
megvilágitása céljából még ismertetem.1 azt a rendSzert 

' 
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-----------------------melyet a ·dzsgálatok folyamán kialakitottam és a t-o-
vábbiak során f~lhasználtam, 

Az egl-es vizsgáló laboiatóriumoknak meg van a 
maguli módszere Jsmeretlen anyagok vizsgálatáfa S az 
uj rendsverü gyógyszerészképzés is fogialkozik ezzel a 
kérdéssel AZ analízis meneténe:k sorrendjében a feL 
fogások eitérők Némelyik 'eljárás a készitmé.nyek2t 
többféle reagenssei és ~ok variálásával csopol'itositj.a, 
tekintet nélkül aua) hogy szo:'!t"Vetlenel{, vagy szerVesel{ 
Igy természetesen a legkülönbözó'bb szerkezetü veg)·ü
Ietek kerülnek egymás mellé .. Én ugy találtam'!, hogy a 
gJ'Ógyszertári la-boratóriumban könnyebb-zu célhoz 
érünk, ha- először a szervetlen analízist végezzük el s 
utána keressük a szerves alkatiészelmt. A reagenseb: 
megválasztásában pedig t1eldntettel kellett lennem arra., 
hogy a gyógyszertári laboratórium (kémszerkész1etét 
csak néhány uj ·reagenssel kelljen kiegésziteni.. 

Legfontosabb követelmény, hogy az analizis összes 
:p~z:itiv és negativ észlelé,seit feljegyezzük Csali igy 
tudunk iS'lneretlen anyagunk feUsmeréséheE· eljutni, 
Munkánk során először megfigyeljük az anyag külső 
tulajdonságait Utána elővizsgálatot végzünk, majd a 
szilárd anyagot old,juli Ha vizben oldódik, az oldat 
liémhatását is meg kell nézni Ezután elvégezzük a 
kationok és anionol,; osztályveakcióit. Ha valahol pozL 
tiv rea.kciót észlelünk. akkor elvégezzük a megkülön~ 
böztető. illeh-e elválasztó reakciókat is. 

Ha a sz1ervet1en aualizis negativ eredménnyel jáit, 
toHibb vizsgálunl;: szerves alkatrész:elu·e.. Célszerü elő
ször az elemi ot· ganilms analizissel felderiteni, hogy az 
anyago1! milJen elemek all;:othatják Majd néhány rea_ 
gens ·segitségével csopOitba so·rozzu,k az: anyagot .. Ezen 
r·eagensek közül előszöi l;:énsavval és salétromsavvaL 
reagálunk ~legfigyeljük, nem távoznak-e hidegen, vagy 
:melegen gázok Számos m ganilms bázis, igy az alka_ 
Ioidák nagy ré.sze, szinreakciót ad - Ezután anya
gunlmt. 2 n uatronlugban pTóbáljuk oldani.. Ha phenoL 
phtalein indikálása m.ellett lugban oldódili~ a·kkor· savi 
csoport jelelét.ére követke:±:tethe1ünk Utána ferrichlo
rid old.attal reagálunit Ez a ~;:émszer sok szerves ve-· 
gyülettel ad szines komJJlexe.t, vagy csapadékot és. 
nagy segitséget lll uj t a felismerésnéL Ilyen anyagok a 
phenolol;:, származékaik, számos szerves sav, betero~ 
cykli'lms vegyület é:s néhány alkaloida. Következő rea
gensünk a jódoldat, mely szerves bázisokkal és sóiklml, 
köztük az alkaloidáklial

1 
csapadékot képez .. illetve né

hány anyaggal szinesen na.gál 
Munkánkat ugy l!:önnJithetjük meg, hogy a szer~ 

ves vegyületeknek az előzőekben ismertetett Ieagen~ 
sekkel adotit r·eal;:cióit táblázatba foglaljuk Az észlelt 
real;:ciót a táblázatból kiolvasva, könnyebben követ(l;:ez~ 

tetést vonhatunl;: ismeretlen anyagunkra, Végül me:g_ 

különböztető :reakciókat is végzünk és az olvadiisP<mi: 

meghatározást is felhaszáljuk segitségill !I~tt!d~=:~ 
tandó volna egy olyan táblázat, mely az ol 
foh."'ftinak sorrendjében sorolná mellettük az anyag 
Yét és ezzel megköumitené a munkát, 

Ezzel nagyobb vonásokban ismertettem a 
sze1 ész kémiai tudásának felhasZlllálását a gyo;gyszéí 
·dz~gálatoknáf Célom az 'volt, hogy támutassak 
a lehetőségekre, amik az erre specializálódott 

szerésze.k számára adódnak. Az ujmnds~rü lli:ép;<ésllé 
már okta.tott gyógyszer·észi kémiai, valamint gyiigy!<z< 

részeti vb;sgálatold;:al foglalkozó kollég:iiu~~rn:o:~k~i:~:g:~l 
ehhez az, alapot... Megfelelő keretelrr·e }{ 
adnák a képesitést is ahhoz, hogy ••r• enilszo'I'I,sit<!ni 
h essen ilyen munkakör öket 

A Népjóléti Miniszter 
a Magyar Külforgalmi Rt. 
amerikai árukölcsön keretében 
zott argentum preteinicum forte 
Jelle felhasználásának szabályezé 

tárgyában 
A köz,egészségügy r.end!ez&sérő•l szóló 

XIV t c.. 136. és 167.. §-áJban fogialrt 
rnazás alapján tudomás, miihezibartá:s 
dekelteikkel vruló közlés v.égett ru ikö,vetkez;ő!k<~t 
rendelem: 

l § 

Amennyilben '" 
pl oteinicum ta1:Ualmu 
Magya,r Külforgalmi Rt. 
á,JUkölcsön ke1etében behozott argemltum 
teiuicum f'm!be tabletitát has~nált fel, 
az előirt mennyi.ség;n!éi 10 (Tiz) sz~:,~t~~ 
többet Iemémi, mcvel a:z ilymódon · · 
gyógys'zer'készitauény hatása egyezik lBJ IV. 
gyar Gyó,gysiZJm"ikörzyvlblem hiV'ail:iall<Js a·n·~~riltul 
pr abeinicum felhasználásával• készirtett 
szerkésziJtméuy hatásávruL A tmbletták 
után gyor.ean és je]enrbékrt:elen kötőanyag 
r almgyásával :maradék nélikül oltlódnak 

2.§. 
A jelen körrendelet 1948. ju;nius 

hatályba 
Budapest, 1948 .. évi junus hó 2-á:n. 

A minisz.ter rendeleitéből 
Hatvani B éla IS'.. k. 

m:inisv\ieri os,otályt~má>cso.s .• 

,,TER LA'' 
Központi iroda, üzem és rendelés felvétel : 

VII, KIRÁLY-UTCA 67. l, EMELET 7. 

Gyógyszerészek Szövetkezete 

B U D A, P E S T. 

Telefon : 421 -926 

Steril kötszerüzem. m aták. Betegá•atási 
\ 

Font os értekezlet 
a magyar gyógyszerészet jövöjéröl 
rátéménik arra, hogy valójában mi 

'"Y+i\nt ezen a nagyjelenrtősiégü ool<éton, hogy 
· hívta össze, iJsmetiletniiJ:Jk k€1l! az 

eli5znné11Y<e:k~t .. Mert volltiak e1Ő21tllények, még pe
meJlyek a:z egész SZaikmát felz8Jk. 

valósággal forradalmasitották 

Ez volt az al felelőtlen jelszó, me!yelt vacraki, 
felelősoogle teljes birtokiáJban, 'beda

a s2iakmai köztud:arbba. Ez: volt az: az eltlo
kő, melyu:ől senki sem tudhatta, hol áH 
és klt hogyan l~a,Iál meg .. LegkeV'ésbbé az, 

azo;>brun minden<JsetJ·e jó és aJikalmas 
a h1 vatásei l•en•es :javaslat, hogy 

::!~~~~~~~ ell<me az eg§sz. szakmált .&d-. runnyi történt, hogy a m8iglyrur 111'éiv1 
célkitüzlés1év;e] érveltünk .Am:al 

ma mi'tlldenkin:ek többet kell tanulnia é~ 
:.tuoctnola, ha . boldogulini :akar S• tudJásfut a 11ép 

akarja felihaszniálnw. Ezen a~ egYJszmü 
tételen máx arz első napon meg;bulkott 

·.elr1énmlt az a riadó, meily nem előre veeJényelt: 
JlliiWin megfutamiitásmi ha:riSant fell - vis•sZia• a 

ÉS ÉRZELEM 

Az, aki ezlt a döbll:Jienei;es hht onszág1gá rö
,pi1tette, a saját bevail:lás•a szmim.t az: érzelem 

. kikapcsolásval - a pálya émeimi vona
VJ•S2l1 és képvireli ~üle senik:i más ezt el 

ismentle és nem is bizta meg a kJépvisele-

És ez az egyetlen pont, ahai n€1kem a s,zak
krónikásának egyén[ lte•1!'e kell te11elnem 

. a kérdést M~rt wlojáJban én vagyok, én1 
, Jele111t€m a kezdeményezővel sZJemben azlt a bi

zonyos érzelmi alapot. Én voltam aki kétked:· 
'Ve foga:dta;m az: értelmi törekl'~t, mely egy 
173 centi magas: embert, rövid >dö leforgása 
alatt,, külöruböző biológiai meste!kedéselkkel 
150 centire akart v!sszafejlesztemi. Persz1e ez~ 

a 23 cerutivel a jelen esetiben a ma;g~sabb 
&:akrnm képesités is ehnaradt volna 

· Erre az értelmi és érzelmi úerüJ.etre szeret
nék rávilágitani S!ZeretOOm megdönteni azt ru 

hogy az él"ltelmet az érzelem ellen fel 
lázitani.. Az értelem sokkal érbelrmesebb 
éS az érzelem soklkal megértó'bh. 

Lássunk egy szemJéltető példát Temetésen 
Ezen '!- ~meté:sen értelmi, vagy ha 

gazdasag1 vol!llJalon csruk a temetés· 
áll., de még anrn~k is v:anna;k firetett 

;rn1líkcinnyei" ·a gyáswló család felé. A többiek 
l'rzelmi alapon kisér ik a halot-

utolsó utjára. De akiUJek az an:yját, az a,sz.. 

szonyát, a gyerekét temetik, az 2lükog, sikolt 
és jajveszékel kin;icába:n. Akkor ő az, érzel'em 
ernbeT e .. 

Mosrt is meg;koogatták a lélekharangot a 
magyar gyógyszerészet fölött. Sőt bemkiták 
egy koporsóba. és tisztá111 értelmi alapon el m 
akarták tem1etni Nekünk azoniban a maO'yar 
gyógys!Zerészet e }eg~köZJelebbi hozzátarto~Ónk 
Ezz<:l ·együtt mindoo magyar gyógyszen\s~ ÉS 
aki Itt a te!ffietésren~ző szerBpére vái[l[aJkozik, 
az legalább tegyen ugy, mintha neki is fájna 
a mi fáj d w lm unlk .. 

AZ ANKÉT 

Ilyen előz:mémy;ek után határootal el szak
szelwezetünk gyógysz1e1tári dolgozók .szakosz
rUáJyáJnak vezetősége, hogy ~zembenéz I]Jályánk 
lefokozási kisérleteivel és megirrlditj a a vitát: 
a magyar gyó@'Y<i!Zl<Jrlés~ jövőjéről Szalkszer
vezetürik kezdeményez;éS1ére e2lért iült öSsze a 
Gyój~ba11; 16 •ember, tudósok, ilanár,oik _ Ha 
rwngt Sándornak, szakosZJtál:vunll<: elnökének 
meghivásáta: 

Dr Csipke Zoltán eg",et c. nyiav. rendki
villi ltaná,r, 

Dr.. Doby Géza Agrártudbmányegyetemi 
nyilvános rendeos tanár, 

Dr Erdey-Gruz Tibor egyet. c.. rk tanár, 
Dr.. Halmai János eg)'l'1t m:llglántanár, 
Haramgi Sándor M. M Sz. Sz. Gyógyszer-

tári Dolgozók S2lakoszltá~yának elnöke, 
Dr.. Hunkár Béla a Szfőv. Vegyészeti és 

Élelemvizsgál6 Allomás. iig~az,gatója, 
Dr Issekutz Béla egyet nYilv. r tanár, 
Dr .. tipták Pál •egyed: nyilv. r. "tanár, 
Dr .. Loeoncz:y Gyöngy a Gyója elnöke, 
Dr. Mozsonyi Sándor egyet. nyilv. r tanár, 
Sarikady Nagy Sá,ndor OTI aligazgató, 
Dr. Schulek Elemér •egyet. :nyilv. r .. taruü. 
Székely Jenő, az .A Gyógy.>zerész" szer-

kesztője, 

Dr.. Sz_éki Tibor egycl nyilv r. tanár, 
Dr. Vegh AntaJ egyet. intézeti tanár 
D1 Vitéz István egyet.. magá~ár ' 

, Aki ezt a 16 nevet felmé.ri, meggyőződhet'k 
rola, hogy még ellenvélemények sodrálból is 
~egH_sztultan felg kikerüluli a gyógyszerészi 
h1vatas .. 

A KöZöSSÉG SZEMRONTJABóL 

Dr Végh Antal ismerteti az értekezlet cél
ját és f_e;ls~lit , mindenkit, hogy a közösség 
szempontJaboi merlegeljék és Ílel?:Ylék meg ja
va:slrutaikat !Rámutat arra, hogy ez az ank8t 
cs~ ug:f v_~zethet komoly eredményhez, ha 
mmd·enlnt. a;that a gyógyszerészi hivatáSszere .. 
tet. Felh!VJ'a az ért~et tagjait, hogy né-

'i 
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hány :nappal a je!enl~gi runkét befejez;ése urt:,.n, 
mindenki irásbrun adja meg ja;vaslatát, hogy 
azclk kiértékelése és összeegy1ez~etése után ez 
a 16 személyből álló sza:kmai együttes ujm 
össreülheasen, Csak ennek m€g!bőrténte után 
kerülhet sor egy nwgynbb ankét öss"ehivás~ka, 
!llll1ely azután állást ;foglalhat a vitás kérdé
sekben is. 

A KöZöSSÉG SZOLGÁLATÁBAN 

Harangi Sándor a"t jelöli m~ a Jegkomo
lyatb feladlatnak ·a gyógyszer•ész számára, 
hogy az tudományos képesitéséwü a köooSSég 
szolgálatá1ba álljon., Megemlíti, hogy éppen ma 
vett r•észt egy tisztiOIV"O'Si értekezleten Pest.er
z:sébeten, l'lhol az éJ.elmi:s,;ervizsgálwt módoza
baüól tanác,skoztak ő lffiaga azt javasolita, 
hogy állltsák be a gyÓgiYszerészek•et Egyeberni 
tanára.ink nyilván a Jegnagyobb loészs•ég;gel 
mE;grendeúk a megfelelő tanfolyaanokat Rá
mutl'lt a kut- és talajv~z:sgálat forllliocsságá,ra, 
melyet az ilyen irányban is kiképzett gyógy
szerész szi[]J\én elv~7!het Gélunk nem !:ehet 
más, mint a tudomány to:váabifejleszésé a. dol
gozó magyair nem7!et rés<Vére 

SZÉKI PROFESSZOR 

aggodalmának ad !dfej,el'lést,. hogy ilC)"en ki
képzést nem nyujthaJt az, <jgyetem a gyógysze
rlészeknek Az:t azonban 'Ő is eld'ogadja, hogy a 
megoldáson lehet és Joel! is gondolikoduL Egy 
tudományágn:~k az ért&két különben az hailoí,
rozza meg, hogy hogyanr tudjuk azt a nag~'kö
zönség érdekében beáHi~:aJlli 

A GYűGYSZElRES THERÁPlARóL 

Isselcutz proft1sszor beszéllt az•zal kapcsola
tosan, hogy la'<llan a:z; onvo•soik j,s ráj önn€1k: az 
:a jó sebész, aki a ~eglk18iV1eJselblbet operáL Nem 
kell olyan pe:ss2limisztikusan lát111i a gyó'g:yme
rész hely7!ete,t, ment !a gyi1g(yszer es ther'ápial 
jelentőség;e a jöviJben Jielmérlretert!en Ha 'az 
orvosoknak nem kell olyan nagy tömegeket el
Játrri s egy-egy beteg'g'el ~öbbet tudJnwk foglal
kozni, a speDialitások helyett igyekez;nek ma
gisztrális vényeket irni, mert nagyon sok fon-

Igen tisztelt Kartárs Ur! 
Relhivjuk szi:ves figyalmét az OMA

gyomO/l'mész késútményünkre, melyet oopi
]a,pokban állandóan hirdetünk, igy a köwn-· 
ség keresi Saját jól ;f1eJfogott érdekéten ne 
hagyja kifogyni ezt a régi bevezetett kézi 
eladási cikket. · 

Beszerezhető: az ös·szes nagykereskedők
nél, vagy a HUNNIA-gwógysmrtárban, 
Budapest, VIT, Ewi!ébet'körut 56, 

Kartársi üdvözlettel: 
Kalán Gyula és dr Balló Lajos 

gyógyszerés;oek, 

tos gyógyszer ~nincs m3g 
já tan N agy hiba m~g G 

A 

a IV Magyar Gyó:gySZJer>könyv <3l:avu1Ma 
maj d meg) esz az uj GyógysOlierkőnYv, ~ 
ismét individuálisan fog r1endelni lis ujra 
40 százalék lesz a gyógJ>1Szertár akbaar a 
gi1szctr ális-r.ecept Azutá·n ott \"an a két 
terjedtebb gyógyszerforma: a tablet~a 
injekció, - ez;eket szinbén készitheti a 
szer~~· Rávilágit arra, hogy millyen nagy 

grtse:ger•e lehet az orvosnak av:!~~~~~· ~1~ különösen f,~lvakban, a kémiai 
Az ors7!ág lwkosság:ált az orvos 
1<e,;eJ.i, .anélkül, hogy <'l szükséges vizsgiclaltK!kiltfr 
el tudná V"égezni. Az orwos osak egy 
kémiát, a gyógyszerész ruégy évig, 

fontosnak tartja egy olyan. ~k\~ö~n~1~yv~· r~!:~~~t!1 mely a különbö2lő vizsgá1art:i n 
tillmazza.. Meg van győződ:v!l, hogy e vtz1sgá1,la; 
tokat a gyógyszerész jól, jobban e! 
gezn:i Termés21etesen állandió egyU;tt~;{i~;.J,€@ 
:ben a,; orvosokkal 

lVIOZSONYI PROFESSZO/R 

szer~nt a gyógyszerészi dekadlemcia 
régi kilk>épzés A magyar 

reformja ;fig;ye1embe veil:ltJe a ~cur~~~=~:~~~ 4-5 éves klképz;éSi rffirdszerét. 
kérd.ést megoldani 1~ magyar 
megf:elelően. Bejelenti, hogy ősz:től a hallgact!i'o 
!3ág a labor a tóriumokban kii<JE\~ést nyer 
i:nj ekciók ~ rt:iabletták elH1ész.ilbésében is. 
gyon fontos és eredményeiiben jelentős 
teumeny a demokmtikus áll(amoáliban a 
tudás, ·amely egy állam fej!ŐdéséV"eJ. 
összhang1h1111 van. Nézzük csalk Or·o; :szriO'SIIágÓ~ 
ahol valóban figyelemr:eméltó az oütani 
sok teljesítménye .. Inditvá:nyozza, ihogy 
ja:vas~laitok beé1:ke~é:ae wbán ülj!~nek 
o.rvn:stá~rsadalmnn1al, az orvD!ilhfVlbsáltO~;!;:~ 
lmr:öltve oldják meg a kérdJ&st. 

SZÉTAGAZÁS 

Erdei-GTuz profes·szm jawas1ab az, 
osztas&ék ketté a gyógyszerészképzéS és 

l alapképzésr•e, rumely esetlieg 2, 2 'és 
2 -Többfelé ágazó képzésre, !llll1ely 

massá teszi a gyógyszerészt !arra, hogy 
1szeti gyár akban, vagy mint bota11ikus, 
dolgozhassék Ezt a többfelé á;gszó , 

a gyqgwszer'Ílsz. kéSőbb is ~~~.!~~j"'''~;,ti,,!:t: 
dig olyan természetü képesüést 
amely 111eki legjobban megfelel, vagy 
hivatást érez 'Denmészetesen ennek elr~éi[W 
re nem 'olna kötelezhető, 

DR VITÉZ ISTVÁN 

lssekutz professzor el&adásáhozo é~~J::~ 
dik: a vizsgálati laboratóriumok k 
Régen kifogállolták, ma örülnének 
kor-, vér-, genny·, köpet-!Vizsgáll'lt 
baktei[ologiai gyakorlat szülkségét hang"Oall~ 

NAGY SÁNDOR 
lényegébe~ Issekntz prvfesswr és Vitéz, ta

elgandolasa sikján á,)) Néhány ériékes 
e:!lt a vonala~ erősitt 

HALMAI JÁNOS 
~lmondjH, ihogy .rég1e~ ő is féltette 111 gyóg'y
es~e~et a nagyjjpartóL Ma azonballl mát 

keve.sebíl:i i~hetős:élgj van tr·á, hogy á tőke 
;ltőld'~rne·tt k:apzsi&áigJa érvényesülhessen. ő & 3 

utálr a 4 Iéivet a~dná a spB
.szrá,mára, EzBk szerint tehát di

·veJ·~a.Joct··, cs '; 3 év ?tán de haa1gsuil:Vozm, hJo•gy 
gyogyszer esznek teljes értékü diplo-

, ]egyen, 

:PROFESSZO/R 
bizo:~yosm \Veszi, hogy rl:ellll les~ olyan hall·· 

ln a 4. év befej:ez;ése elott kiállana -&~ 

n~::~::i~~[~·tdJ;~· ·~ a csonka· kiképzéssei A gyögy. 
s nem örökörlcet&'k többé., Senki se~1 

hogy hoL men1e fog kikötni, howá 
el smsa és milyen folkn lképe;sitésre 

szüksége, 

IGAZGATó 
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Köszönet 
a Szovjetunií népének 
C4 magya?' gyógyszetész-társad.alom haJris 

köszönetét; fejezi ki a 'Bzovjetunió népénele és 
nagy vezetöféne/c 8 z t á l i n generaJissi
m;~=k azélt a nemes, nagyiélentőségü dönté
seeJt, hogy JÓvátételi köteleze!Jtségün/cnek felét 
elengedteJ mely •err e az évr e ötszriz rniltió fo
nnt. Tudju/c, 'J,ogy ez a döntés a magyar· viépi 
demokrácia bé/cés épitö munlcáfdn:JL/c a>z elisme .. 
rése. De tudfu/c azt is, hogy ez rnire /cötelez 
b~nnünket EgyüttnVüködésr·e minda.zolc/cal a 
n epe/e/cel, elsősor ban a. Szovjetuniá n> ép ével, nul
lye/c a hábmum w;zitó imperialista :onzágokka.l 
szemben a vilá.,qbélce nwgóvását és biztosítását 
ir tá/c zriszlajulcra. 

--------------------------nácsadások az éleimiszeir vásárlasokkal kap
cso1at?aJll· Vagy ámkniá,l a! mintavetel, ·pL pap
nk_anal Ez mim:l: ol)'lan ter ül et, amivel a 
gyo?yszerés;ot, aki egész é"etét a prutiká;brun éli 
le es ott. n;n;d1g rrnegtalálható, ntint egégzség
Ugi\'r hakosagr közeget fel ]:ehetne használni 

DOBI PROFESSZOR 

. r Ha a gyógyszeré~ZII: a mezőgazda.sági ch e· 
m~abam ;akm~uk lukepezni és munkájá,t a ta
la;JVJ.zsgal":tnal Igénybe V"enn:r., ugy a gyógy•sz·e
res:zr studrum elv~""ése után még J~gaffiáillb l)_ 
4 ;ves, plusztanrüast, vegyésze~i kiképzés1t kelil 
s~am1ta:sba ve111u, mert a talajvizsgálat e!vég;
zese nagy:otn: banyolult dolog és nagyon jó: 
szakembert kivá,n.. · 

rámutat arr:a a \1erü!etre, ahol a gyrigysze .. 
nemcsak apustoli munikiált vé:g~ezhet ha
megélhetését is biZitosirt:hatja, ira.,tv~ fo

'#Olma.t]a A mai törvlényes rendlel~tek @rilelmé
a gyógysverészneik hatásági éleJmLszer 
egyéb v;z:sgála~okat e!V'égezni nem lehet 

~ mer't a" vci2lsgáJM.i felszer eléeeket igé~ 
• 

~';gy has:znát Iehe~ne venni a gyógysmrész 
tudasanak a törpebirtokosole felvilág(lsitásávial 

~ ka~csolatbnn Ez ik:üliö;n:ösffir fontos fe.Jada't ma, 

1 
amikor ezekre a kis tö.rpebirttolkokra hárul a 

'i nemzet •el tartásának feladata N agyon :Bonto•s 
2) mert .1 gyógys:zerésznek nincs is meg ea-
az engedél:J11e. · 
Már pedig kevés hely van az országban, 

ezekhez a vizsgá~atokhoz szükséges fel, 
sze•·"J,,<o megv.an.. A r•en,dB:leteket meg lehet 

'~~~:~t~:~ <is a gyógyszeréso;eket feiieh(it ha
ha szukséges - a vizsgálatok el-

Nagyon fontosak ez•ek w vizsgála
mert nem lehet az a cél!, \ho,gy valalki·t 

;~::~~·~~~~~~Ür:1 hanem, hogy az okokat meo
;s .. É:!elmiszerekJből mintá;kat pL cs:ak 

kozegek veh<fur~k és végezhetik el a 
ViZJSgiilaiV01<E· ct Ma, arnliikor a pr€1Venció gondo

'a tár~adalmat, az a fontos•, hogy 
jGI[Üszölbö!jűk az arfuhn1as jelienséig;eket, Itt 

Pl '; gomJ;>wremdelet Hogy ne nywki!o nél
tortenhessek a gomba árusitása Ha beil
ük a g~mr~a vizsgál atolm:t a gyógyszer& 
tanuimanyanak anyagá1ba, meg lehet bizni 
a gombaárusok ellenőrzé:séwl is .. 

Van másik része i~ a dolognak: vannak ta· 

volna, ha a. gyó.gys:zeréSZi népszerüsiltemé a: mü
trágyá~ást, amelytoT ezek a bi:rtokosok idegen
kedne~ Me? ;ehJetne bí~ori a tejte1melés, fel
d~gozas, .. V~J El~ saJtgyáxtás, oJtóanyagterme
les eLlenorzesével, 

SCHULEK POESSZOJR 

, Eddig ~~ak azt haLiottulk, hogy a gyúgysze
res~nek .~rlyen meJiékfoglalkozást kell terem-
tem KI]ele· mtr· ho·gy " ' ' · · , .. .. "" , • o a gyogyszeresz1 hrv.a-
tást fofoglalkoZMna/c tekinti 
D? mo:;;t nézzük ezeket a régi keJetü p .. u·_ 
mákat . .,, it'·· roJe · · m~ meJgvJ"ag ásban,. Egyet ruem sza-
ba? elfeleJte.m am1t m:i kicsinek látunk, · azt 
mas embm rgen nagy do]ogmak tar,thatja Ha 
egy s2lakember kezéte kerül egy mérleg hogy 
azon centrgramokat, milligxamokat Jen~érjen 
~· ~ogyan mi látjuk belülről k i s teljie~ 
mtmeny De ha kivülről nézzük, mások sremé
vel, a~or ez igen komn!y mmllka És éppen itt 
felveltjuk :a fako"'ttialbb felelősség kérdé'oét. 

; ! 
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Kér<fuzhetnők: van-e olyan mért,ékü a ma
g1isztriilis rendelés a gyó~ys~:;tárakban, .. hO'~ 
erre a fokozottabb felelos:segerzetre szük\seg< 
iegyen? Ha nincs, lássák el. a gyógyszerészt 
olyan szellemi rekvizitumoikkal, "':''"l_Y€ik. e'llt f'' 
felelősségérzete más ~éren is krf1eJI:szt]J:: .es 
álilandóan ébren tartják benne Ne szmtetlzal
jon rfrz a gyógyszer,ss~. mondjuk, .Neooal"M
sant, de tudja, melyik aí jó, . rr:elyffi; a rsss~ 
Éppen a gyó,gyszerészi foglalkozas !et~<!~e~e u 
száll sikm a minél magasabQ1 egyet<Om> ~kep · 
zésért De ugy ho,gy ne ruggjön ez semrmlyen 
más kiképzéstőL A felelősség felélbresztés<> 
c~ak fokozott tudás meHett lehetséges Mer~ 
gyógyszer és>Jr e szüks,ég van. . 

Ezután Schulek professzor ráffiUitat. a fe]iö·~ 
dés utj á,r a. A gyógys;;Jeritár! munlk~ . atn;ene~r 
hanY'a.tlásában maguk a gyo,gyszeres.z·ek OS' hr
báSak: nem ~ejlesztették müszElr'erket. Meg
győződiése, hogy jó alapkikép2lésü gyó~ysz:
részt mindenhol szivesBn alkru1ma2l!l8lk Vazol}a 
a vegyészkiképzés hátrány!SJit a gyógysz'er.Sszc 
kiképzéösel szemben és komoly érveket ho" fel 

11 
gyógyszer &sz ,pharm•aco!io'giai kliképzése mel-

lett.. r 
Az uj gyógY'sZ"errészeti; töryény a. gyógy_sze

rész ed.di<ti arculatát is megváltoztatJa Gyogy
ázertárruh7k egész csoportja kerü! az in,~é~~é.: 
nyek kezébe. Vajjon; egy gyengehib lnkepzesu 
gyógyszm ész ruTillalmars le1sz-e ·egy illyen g1Yógy
sz•ert,áJr veze1Jés·"re? 

A gyógyszerész-•ldk!épzést meg kell tB;r~ni 
az egyetemen és megszürnnek a problemaik .. 
Egyéni adottságaina bővr~ v.an. ~él;da és. a le
hető:ség is megvllJn a;~ok kfi~el.)esubesere Krs olr
szág vagyunik, · 11agy kulturigényekkeL A k11ltu
ra ökonomi:ája megkirvánja, hogy teljes ritsz
tunggal rássuk el a jövő gyóg:yszep§szeit 

A jövőben jol képzett embereik le;gy~eurek .~ 
gyógysl'Jerészek, az O!l"'os meHeiít legY'enek JO 
gyógyszer-szakértők. 

DR LOSONCZY: 
Az amit Schuleik professzor ur elmondott, 

rubban' kétségkivül van igazság.. Azt ő is ta
pasztaJ.ta, hogy a mult Jciképzési r endiszerbő! 
hiányzott a pharmrukoJ:o.g<iai studmm .. 

HARANGI SÁNDOR: 

Köszönetet mond a ifel!soola!ólmak 
eigondolásaikért és megJegyzi, hogy Se!l1ule}{c 
pr ofeo;cszor és Erdey-Gruz :professzor 
]á,sai kaptáik meg a legjobban Véleménye 
rirnt ü&, a gyágyszer;észtársadailonn a kis 
gyar nemzetnek értékes értelmiségi 
kell, hogy legyen, ,· ha a chemia felé n:auwc<bh. 
j ártasságot szere:z, tágal:ib korben tudja 
rete1t hasznositani a nép jav:áoa .. 

SZÉK"1 PROFESSZOR, ELNöK: 
F'elszólitjra a megje!enlt:eket, Mgy v:d-e 

Irukinek még a tárgyhoz hoz1lá;füzniva16.ia? 
után szólá•sia &emki sem jel\entke,zlett, 
szöni a felszólalóknak érWékes .iar~a~;lata[ikalt. ', 

A Bizotibság határozata: hogy az 
rnegje1entek javaslataikat írásban, Véq:~ 
nak folyó évi .iuníus hó '15-ig' 'küld.7ek 
Ezeket 11 javaslatoloat e,qy szükebb bizott:Sá;íJ 
( Schulek profcsszor, IErdey-Gr-uz 
Harangi Sándor, Hunkár igazgató és dr. 
tanár) összeeg·yezteti/c és j'.avo.slataikat a 
összetételben alakult bizottság elé ter•ie:lzt)!i)G 
végleges határozathozatal végett. 

A je'lek szerinJt a 16 tagu anitét jó .muunikál 
végzett Ha Schulek professzor szlaVfrlit'a 
dolunk, .. ~melyek szrerin[ csak a minél S7Ailefrel:1.l 
tudás adhaltja meg! a fokozdtt felelciss<igé.~tel 
- a magyar \g1Y'Ógys~<errészet jövőde is 
á:ll előttünk Többet és jdbban tanuln!i, 
megáHhassuk helyünket a~ életben és 
kánkkal a dolgozó magyar népet 

suk 

ÜVEG 
Gyógyszeres. vegyszeres, kozmetikai és~egészségügyl üveg és 
porcellánáruk, keniles és krémtégelyek, demvonok, ballonok 

FR l E D 
Telefon : 226-023. 

Budapest, 
Akácfa-utca 

Az uj gyó'gyszer észeti törvériy bőségesen 
• alka;lrn<at ad r-!i, hogy kissé vissza.tekintsünk. 

megtillapitsuk;, milyen robotban sinylőd
munkar•tiTlalók egészen adilig, mig egy 

'"cirnuü háboru után, a diadal= Vörös Had
nem Viv ta szám~unkr a az •ernberi fel

sz<,bC<dtlta<gt és ezzel egyiitt az alkotó béke kor-

Jtlsősorban a ntunkabiztons(ig hírinyzott .. 
Egészen bizonyos, ho,gy a Nyugdiiintézetet is 

nern hozttik rnár· 1L-xgyon régen tető alá 
rnég .iobban kiszolgáltasstik az alkalma: 

zo>~ta!cat a munkaadókrvak Hogy rnég az se 
előttük, 'hogy ha me gr okkannale, nem 

• nat·rwrc éhen a csaJádjukkal együtt Az ir gal
tőke a mi sza/crnánkban is kiterrneUe 

a maga tervszerü pusztulásra itelt rabszolgáit 
Joghoz pedig vsak u kiváltságosak jutot-

Különösen 191.9-191,5-ig. Ez volt az a 
kmsz.o.k mely mi11den olyan dolg'Ozót !kizárt 
.snrail>ól. kí szembeszállt ·a vilxighábDr"ut elő/cé

irányitott tébollyal. 
Akik a napos oldalra kerültek, azok hüsége
k!szolgá.lbák és diadalra juttatták a Hor. 

fako~dr'l totális rombolás.t En
pedig egy ország esett tildozatcíul 

Ezek az embeTek nem csak a mi P·!Ílyánkat, 
rtz összes szakmtika,t, az egész magyar 

."o'""'"e' diszkreditálták 
Nálv:nk is volt egy nagyszárnu réteg, rnely 

ebben az embertelen világrban Ezek 
h1ll;zonö· t é11ig hasztalan döngették az E gyetevt 
JW11U>at. Nemokleveles gyógyszerészek marad

és beleöregedl!ek a negyeikzázados szofga 
Hogy ki miért allt meg, hogy kit miÚle 

k'én:us;wr, elköl!elezettség tartott vissza, azt 
ne bolygDEsuk 'Hogy hányat nem vettek 

közülük hiányos okriuinyaík miatv az egye
aTTÓl se beszéliünk 

De igenis kí kell kiáltanun/c, hogy ezek az 
r e nern oklevelesek, akik rnegrnar·adtak a 

nagyon ió gyakorló gyógyszerészek 
Gyakran jobbak, rnínt igen sok okleve

M ert nekik iobban kellett dolaozníok, 
megtartsák ő/cet és rnínél keves<Íbbet al

i:ua:iarwho le fízetésükbó'l ők csak ugy nareol
"~·•utG a létükért eredrnényesen, ha egyenkint 
tegau .. lb b két ember onunkáiat végezték el 

hogy 'éppen ezért a zsugori tulaidono
hirdették, keresték, kétkézzel alkalmazttik 

ekedl nemokleveleseket Az olcsó és jó 
tnU!nk,1er·őt. aki számtim még a szabad nap 

r•olt kötelezö 
I gy fizették meg, im; fizettek rá nemo/ele

ar'>' a, hogy nyomoTuk és egy ország 
eg~'etlen nyomorba döntése _ féluton megtil

őket labdáztak velük Nyerészkedtek 
Olcsó árucikk lett a nemokleveles 

Yótryszer és'!. És ha nem tetszett, btir·míkor 
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.................... , ... 
TAGGYűLÉS: J unius GO-án, szex·dán délután Yz 6 

órakor a Dohány-u,. 76 .. szám alatti 1\fagyar 
Dolgozók Párt]a nagytermében 

helyet válioztaüwttak - rnég leevesebb fize
téssel .. 

Ha a tulaJdonos tévedett. nundig a nerno/c
levelesre tolta .. Ha a nenwklevelesnek volt egy 
életrevaló gondola/fl, rnindig a tulajdonos pr o· 
fítált beWle M er t a szolga csak a gazdMa fa
vá t szo.lgálhatta. 

És most. hogy néluiny öroeg nemokleveles 
hősies tanulás után 'díplomtihoz jutott, elhang.• 
zott a vád.. hogy ezek a kartár·ga/c, a/cik egy 
szakma kinpadjár ól ver gödtek életr e _ di.~z
kreditáljak a gyÓgyszerészi pályát .. H~(Jll ezt " 
szakmát •ezzel a néhány jól rnegéHiernelt olcle· 
véllel valarní rettenetes sérelem érte 

Aki ezt mondta és terojeszti.. 1naga is igen 
gyenge harcosa a szakmának Nern is vele vi
tázunk. De hadd tudiri/c rn.eg mások is tudia 
meg, mindenk.i, lw.gy ők ahogyan eddig, ugy 
ezut~~ sem zullesztrk le a gyó0 yszerészi pálya 
n~vorat. Mutassunk rá a valóban ártalutas em. 

'ber>Bkre? Azokr· a a/cik nyolcvan éven loeresztü! 
üzér kedtek gyógyszerMr'aik/cal és közben rneo
feled~eztek a ~ö~egészségügyről? Vagy azok
r a: /~rk az rnflacró alatt csak rna,qrúnvénueloet 
c.sma_lta/c meg és elutasítotttik a rnun/cások re
?el~!rerf? ]ffutassunk rá azokr-a, akik még mn 
·rs rnlcabb uzletet kötnek.. rnint gyógyszeré<z' 
luvatá.sv kat gyakoroliálc? ' 

_ Köz~tt,ük k:ressük a 11endbontókat, vagy 
a' ok, k~zot.t, akrk lma elő mertek állmi a 0 yó'ay
s~er:e.sz> ]Jalya, a tudományos lcépesítés lefo/co,. 
za.savai 

Ezek a kartársak a szakma áruló i.! És ne 
a~o.n lceseroe.'fiünk.. hogy egy ne,mtedszáZ!ados 
g~oqyszerészt. m'jilcödés után hivatalos f~rniel .. 
zest Impott nehany kartársunk hanern hoo11 
az. okler;elü~re !hivatkozhatnak' olyan ember~ic, 
alak ~.rvat~&elle~.esen müködnelc és az e,qész 
sz.aknu:t .zsalcu~ca?a ako~r.iák terelrrí.. ünnepel-
1u_k u7 drpl?=arnloat, Ide akarlálrÍozzuk rneg a 
gancsaskoda/c romboló tevékenys{;gét · 

=· (székely) 

Sedyletta tabletta 
30x0.015 
Szabadon rendelhető: üTI ·
MABI - MA V _ SZ1asa _ 
Dobbi stb .. 

Podmaniczky 
Budapest VI 

l , 

gyogyszertar 
Telefon 120-201.. 



336 

Magyar-román gyógyszerészkapcsolat 
Levél Romániéból -

Kedves Sz•e1 kesztő 'i(arl;árs! 
A felszabadulás után :rtelt 3 év óta múul: 

hiába vártunk mi. erdélyt rnctgy·m anyanyelvu 
gyógysze1észek ar:m, hogy meginduljon a 1)10-

fesszionális es kultur·áUs kapcsolatok t;re1n~ese 
a magyarorsz<igi gyógyszerészettel Bar mrnd
két ország kormányprogramrnjában szerepel a 
szomszédos országokkal !való szarosabb pro
tesszionális kapcsokLtok felvétele is, 1nindeddig, 
Románia csak a bulgáriai gyó'gyszerészettel te-
1'emtett közvetlen kapcsokLtot Azt híszenr, 
hogy Juu;znos szo!gákLtot teszek mindlcét or
szág gyógyszerészetének azzal, hogy szerény 
sor'aimmal szives !figyelmüket ráterelem e kér·
dés fontasságáTa 

JJ. lapját hébe-hóba ker·üW uton szaktam 
megkapni, eddig 1nindössze négy példányt .ol
VU$tam Fogalmunk sincs arról, hogy MagH·ar
országon jelenleg núlyen gyógysz-erész lapok és 
folyóiratok jelennek 1neg .. U gy élünk ma a két 
01 szág nép{ demok1 áciája közepette, mintha 
nem is volnának meq a lehetőségeink egymás
sal Jeicserélni gondokLvainkat, egy1nás problé, 
máit 11wgis11wrni, egym .. ás munká.iának az er ed
ményeit kics·erélni Ennek' -- 'szerintem -
egyetlen oka. van.: a háboruutáni letarg.ából az 
erde1yi gyógys.zerészet még• nem ~ámadt fel.. 

U gy a nis nem a Bukarestben székelő Orszá
gos Gyógyszerész Kollégiunznak lenne - 'Vé
leményem szerint __ kötelessége a kapcsolatok 
felvét•eléhez a kezdeményző lépéseket rrnegtenni, 
har1oe1n az erdélyi gyógysze1észebnek. ternuíszete
.sen ci fenti szerv,;el ka;rölt-ve 

E g észen 1 g 40-ig J{ olozsvár székhellyel, 
11úndig volt egy erős gyógyszerész •egyesüle
tünk, 1nely szakbapot adott ki és tagjait az 
európai gyógyszerészet m.inden vo11atkozásáról 
értesitetbc !A bécsi döntés után ez 11wgszünt 
és azóta többé fel nem tárnadt l gy aztán nincs 
aki kezdeménuezzen A legszámosabb magyar 
anyanyelvü oyógyS;Je1 ész Kolozsvárt, Temes
várt és Nagyváradon vmr, mí székelyföldi 
gyógyszeTészek, bá1~ számws·an_ 'UfLgyunk a.nnyi
ra elszórtan r:ag]Junk egymástól, hogy nincs 
erőnk egy ilyen nagyfebentöségü kezdeménye
zést beindítani 

Igy hát azt gondol01n, a magyarországi 
gyógysze1:észef !LZ erőesbb, és im/ ioggal on
nan várwrlc kezdemény•ezést. 

"A Gyógyszerész" harcos lapnak látszik 
és ha ezen a tér en is kezdeményező lesz -
ami ut<in a siker nem maradhat el- a két or
szág demokrácíá.iának és gyógyszerészetének 
tesz narm szolgálatot. 

A legelső teendő volna. eng·edélyt sze1 ez ni 
a magyal gyógyszerész-sajtóteHnélcelc ?omá
niai behozat-alára azt<ín szakkönyvelcet helle
ne kapnunk, végül a 11tagya1· gyógyszeripa, 
Romániában igen jó expoTt-piacot találna, és 

igy a JnCLg'Jfar-r o mán igyógysze,·észkapcsolatok 
jó l~nditő erőt nyemének. 

Arnint olv"som lapió~ban, a magyar gyógy
.szer és zet szeptember hó folya11tán (centenári
umi ünnepség<et rendez Mi erdélwi gyó'gyszeré
szek, akik oly hosszu 'ideig el voltunk záTva, 
minden komolyabb nmnzetközt gyógyszerész
értekezlettől, nagy sz,ám.ban és szivesen :Ven, 
nénk r észt hzon Ehhez az volna szüksége.~. ' 
hogy a mo,gyar hatóságok a román külügy11Ü
nisztéríum . eng·edélyét 1negszerezzék és a ona
gya1 külügyi hatóságole is engedélyt adjanak, 
hogy -: mint a ~nost rendezett mintavásárm 
az idevaló érdeklődök - kedvezményes utlevél 
és vizurnlelwtőséget biztosítsanaM az odautazó. 
gyógysze1 észeknek A személyes kapcsólato/c 
felvétele 11tindkét fél száhnára a l.egnagyobb 
er,ednuí~yeket bíztosita1tá .. 

H a ,iavaslatom Budapesten komoly mérle
gelés tá,,·gyát képezné, ugy annak megvaló'sitá
.sára itt RontéLniában és ott Magyarországon 
máT nwst meg kellene ~~ezdeni a 11tunkál!, hog·y 
szeptemberre kellőleépen mindennel elkészül
hessünk 

A.z itt felvetett g·ondolatokw váram a 
visszhango[ b lapja ha.sábjain, - bár nent 'Va
gyok biztos, hogy az a kezembe fog-e kM'iilni. 

Maradok a m'agyar diemokratikus gYÓQ1f
szerész-saitónak igaz lhive 

üdvözleHel 
BERNÁD JAKAB gyógyszerész, 

S ep si szentgyö1 gy. 

• 
üzenjük Romániába: mindent elköveHink, hogy a 

román-f11,ag~ ar !Ú ó g) Szerész-kapcsolatot mielöbb ru€ g~ 
terem'thessüli.:. Ugyanez a eél veZet bennünket a Szov
jetilnió ·és a népi demokráciálí gyógyszerésziel felé is 
tizcnÚik Betnád Jakab Imrt.ársunknalí, hogy már meg 
is indultunk azon az uton, hogy a centenáriumi "Gyógy.:. 
sz·erész_hét"re minden kartársunk .eljöhessen hoooz.ink, 
aki veiünk együtt ;aka.r ünnepelni. Ha kart.ársunk eL 
juttatja hozzánlí azolmak a névs01·át, :Pldk szaklapun~ 
kat járatni ak~tják, ennek lebonyolitására is megtalál
jul{ a lehe·tőséget. 

Előfizetési dij: 
l hóra 15- forint 
Negyedé,te 45- forint 

Falusi tö1pe gyóg~ szertáraknak: 
l hór a 10.- forint 
3 hóra 25.- forint 

Szakszeryezeti tn g-oknak: 
1 hóra 7- folint 
3 hóra 20 -forirut 

GyógysZ€-rtáJ i segédmunkásoknak és 
egyetemi hallgatókimk ne.g~edévre 
Postatakarékpénztáli -csekkszá~a szám: 1492 

.~A~G~Y~óG~Y~S~ZE~B~É~S~Z~--------------------------------------_.~3~37 

Szerkesztóségünk és Kiadóhivatalunk uj cime: 

Budapest, IV., Veres Pálne· ut 33 I · • ca • • em • l. 
Hivatalos órtik: 9-5 óráig. Telefon: 386-126 

--------------------~------~~~~~ 
Román-magyar kiadványcsere 

,,A Gyogyszerész" cimü kcp Szerkesztöségének 

IV, VN€S Pá:lné-utca 33 .. 
· Budapest, 

Külügyminiszter ur a hulkaresti magtyar 
követségnek a másalatbarn idffi11e]~€,kclit jelenté
sét küldte meg hozzám 

Febkérem a t. Szierl<Jes:ztő,séget, hogy "A 
Gyógys.:erész" eim ü hivaltialos lapot es,etleniként 2 
pé' dányiban a román g~gyszerés7Jszöv.eibség r é
szér e leendő m:ergtküldés véget~ hozvá:nt meg
küldeni sz•iveskedj ék EgJI'ben idlemel[ékeJ.em a; 
román gyógyszexészszövetség áltJal megküld'öt~ 
hivatalos gyógysz:erléS>reti s.z>JJ!cliap ·~gy minta
pé]dányát 

Budapest. 1948 junius hó 7-én. 

A minjslziber rendelet~ből: 

dr .. Lukács Irnre s.. k 
min tanácsos .. 

Másotat a 198.067/1948. számu iktatmányról 
l{ülügyminiszt~Iiumnali, Budapci3t · 

Követség, Bukarest. 21974/1948. Bukarest, 1948 
áprHis hó 16-án, 

Tár·gy: A román gyógyszerész-szövetség ,ja,,asla-ta 
kiadványcserére, - Előadó: G)allay Pap köv titl{ár, 
l melléklet. 

A r·omán gyógJszeréBzszövetség Col~giul General 
al Farmasi stilor l{épviselője javaslatot tett a magyar 
és rontán gyógyszerészi kiadványok csere alapra való 
kölcsönös megküldésére. Elfsmev't<e, hogy ők kevesebbet 

é-s alacsonyabb szinvonalu kiadván) okat tudnak küldeni1 

de felhivja a figyeimet ana, hog)' a um.gyar folyóira_ 
toknak a román szaklapokban való kivonatos ismerte
tése előbbiek számá~a :kbmoly propagandát és előfize_ 
tögárdát jelentene, nen11Qsak az erdélyi magyar, de a 
magyarul tudó román gyógyszerész~k körében is, akik 
tisztában "annak a magyar szakirodalom fejlett szinvo
nalával. Gyógyszer·észeti folyóhatoko-n kivül oserevL 
szouy kiépité~ét ajánlotta a kémiai folyóiratokra és a 

-szakmunkákr-a is. Tekintett'el ·a román réwröl mutat
kozó igen komob· 'iérdeklődésr·e. magam részéról mele_ 
gen pártolom a csereviszonynak mielöbbi ldépité$ét. 
Egyben tisztelettel felterjesztem a mintapéldálll'k~nt 
átadott hivatalos g.\ ógyszeré!szeti szaklapo t. Széll, s .. k. 
köHt. ~ A Idadmány hiteléül: Ajtay sk igazgató. -
Bpest, 1948. IV 17 .. 

·- Szakmai népmese ,_ 

Ilonka pénztárosnő volt és techntka, a fa?
'kas pedig hatósági kez•elő 

1 
Ilonleának még élt 

a nagynwm.ája, a far kas !viszont rnár nwga is 
nagypapa-sorbct került · Ilonka nagyon szerette 
a na.gymmnát, a. farkas pedig, igy 'regélik. a 
1 endet és a pénzt Egyszer csak előáll Ilonka:, 

- Farkas, bar/eU$, eumegyek és rneg'átoga.
tom a, nagymamát 

-~ Csak menj, Ilon/oa és nyugodj meg, a 
farkas ne"~ eszi meg a nagymam át, a, far kas 
benn rnm ad a pati/oában 

Mikor Ilonka visszatér, rémülten 
hogy- a gonosz far kas fiókJát átkutatta; 
diM ce1uzáit, noteszeit lés egyéb féltve 

lá.t]a, 
kijor
őr·zött 

apróságaít.. 
- Mit tettél 

Ilonka.. ' 
gonosz farkas? - sirdogál 

-;: Én a r.end őr.e vagyok, - dörmög a far
kas ose~m mzndenklt lenyeltek én mindent at-
kuf<Itok ' 

- De miért nem akk01' csináltad, ntikm én 
is feJen volta1n? 

- A relenlét ,--- érvel a farkas - csak a 
telfa.lásnál kötelező, á11t nem az 'átkut«tásnal. 

És Ilonka !belátJa, :hogy n~ farkasoknak rnás 
~ 11101 ál juk, mi11t az e'"'berekr1ek. Majd lehajol 
es csendes, szi)roaó' sirdogáZás közb'eU szedegeti 
össze Icidobált holmiait 

Ebből pedig az a tanulság, hogy "z öreq 
far ka.• már nem falia fel az embert csak más 
fiókjában ga1·ázdálkodik. Mmt o,z ö~ eg fa.r lcas 
fogat elromlottak va,qy 'kicse1·élődtek ngyan de 
megőTizte ősei ragadozó ter11téSzebét. Ha ~sak 
egy fúJk kiforgatásában is. 

És van mé11 egy tanulsága is en11ek a svak
nwi népmcsének Az öreg, farkas nem csökö
nyös Még arnt is ha.J7andó hogy bocsánatot 
kérj•en Ilonlcától. ' 

~---------------Hirdetöink szives figyelmébe: 
Hhdetéfsi di.iaink Ú48. május 11~1 
1/8 o:ldal fiTl;egjlelenffienkén'rl 
1/4 oldal 
1/2 oldal 
1/1 oldal 

a következők! 

125.-- Forinti 
200.- Forint 
13i60.- Forint 
~00 .. - Fmlnt 

ApróhirdeMs 3 sorig 50.- Fotint 
A kötésben lévő hir dcltésekr~ a fenti áták nem vo~ 

natkoz:nak 

' ' 

:l 

i 

' 



338 

Patika 1941-ben* 
Pereg rám mindig a meghatottság méze, 
Ha én r:égi patikám csengeleng eszembe, 
S az arndt anyámnak mondtam sokszor n~-afkán: 
._Meghalok inkább, de Istennek se vesz~!Jl be!" 

Ha gyerek-pitlám a patikára esett, 
l\Iely a Főtéren állt titokzatosdin s tisztán, 
Tisztelet S félelem elegyed'e·tt bennem 
S meg~megmozdult örökkön üldözött - gilis:ztám, 

Irdatlan tisztelet sütött felé bennem~ 
Mert a patika volt a legelőkelőbb bolt, 
Ahol allmdoz.ni soha senki sem merlti 
S ahol a vén patikus darócgoromba volt 

S mindig vak féleJem sütött felé bennem, 
Medhogy onnan hoztak nUnden "rosszat" s ,,témeset": 
Csukamájola.jat, iieserü porukat, . 
Mi mind a nagy szekréDyró1 Táro mint száz1 rém lesett. 

·..-:p~, 

Az a feJsz s tisztelet ma is m'ég behnem ég, 
Ha a z a z é n pa:tikárn jut olyl{or es.z;embe: 
Falumban, ahol ma Hek, nincs patika, 
Mint a k k o r· b o l d o g _ o t t volt s éppen 

velünk szembe' 

Falnn:ban rádió sincsen s az iujság is 
Késve kerülgél felénk fa:kók, fene-vének 
A hir·ek ~nind, mire ideétnek: hisz ma 
őrült hama van CliO szekeréne-k 

A , á ros ba járok s bár nem vagyole beteg, 
A patikába: ott zsurrogál a rádió; 
Igaz hogy nem minden igaz amit kürtöl, 
Mert fortélyos emberek toldják meg, mit Clió 

'A Világűt rázó s verő 'események 
Villámsebes sodrában rpi'velni feiej-tlett: 
Ám siitnivalóval el lehet választani 
Buz.át meg talmi konh:olyt, valót meg seiejtet 

Nem g:rógyszer {{ell nekenll:,!görögölc és törökö}{, 
l{ik miatt mosi.tanság a patHdba járok; 
Megtudni. kik á l l i á k, kik n e m s mit 

orditna·k l 

Szerte Eur·ópáb.an az uj janicsárok 

Igy Jettem törzsvendég mo5t a patikában 
És a rádióból, hir- s dob-verés dacára, 
Ki tudom bántani, hiába rejtik i'1 
Gyávul, szép 'Szaval{ közé, mi minden az ára 

* A verset a ISwbránci patikáról irtaJm a hitled 
háborus öldöklés harmadik évében, 1941-ben Jesz;eiJlőn, 
rgy SzobTánc meJietti fa!1uban éltem Bikkor és majd 
mindennnp bejárta"!ll f~ szobtánci patikába mebnek 

I 1 ko , i t s Jenő >olt a bé:r1ő_je, hogy rádiót hal\1-
gassnk Ilkovi ts Jenőt l 944_ ben ·Né:rnet01 szágba hUl
colták Azót~ nem tudok róla .. 

G. J, T, 

Mega.Iázkodásnak, gyáva gyalázatnak 
S mi az ár a konena.k, mit népek elé ve:tnek 
Megveszett farkasok s milyen Judáspénzt kap 
Tó1ük a soli gaz hangos, néphagyó el'etnek 

S hiába hallgat vagy halkít, szinez, szépit 
A rádió B az ujság: hallom a rab népek 
At-kait s alázott emberek jajait, 
l\Iel;rt>k rnint bün és szégyen rágnak engarn s 

lg~- lettem törzsvendég m~st a patikában. 
Ám százszor inkábbb nyavalygós beteg lenni'k, 
Vagy bolond, ki mind"en félő és remegő 
Ember be I~ten gyanánt r·ózsás reményt csennék! 

Igy lettem törzsvendég mos~ a patikában: 
öh miért nem leh'etel{ ma ujra gyerek, akit 
Rémit get a szelu-ény! V agy mé.rt nem lehetek 
Siliet, akít most Isten kegyelme megvaldt?! 

(1941) ,GöMöRI JENö TAMAS 

Különszoba 
A B. GJ T. 16. liörlevele a lakásrendelettel kaJ'CS'" 

latban közli: 

,,Ug~anezen rendelet 14. §_a alrké;nt; ;~:~~:.~:;~;' 
hogy a g,\'Ógyszerészi ügJ'eletes swbául a. g 

h·elyiségével összefüggő, sz ár az, világos, jól 
hetö és füthető, padlózott, a szabad levegő felé ablak~_- , 
kal e]Játott megfelelő helyiség h:asz.nálh~tíó .. 

A gyÓg) szerészi ügyeletes Szabát a s;zükséges 
zattal és Cjjeli csengővel fel kell sZ'erebti. A gyógyszer~ 
tári hodán kivül más gyógyszerttári h:e.lyiséget ü'gy••Ietes·, 
szaba szál11iára használni nem s1zlabad. 

A hivatkozott B .. M rendelet idézett .ziive.,észéböl 
minden kétséget kizáró módon megállapí'tható a 
szerésznek, mint ma-gas szellemi munkát végző szteniélY_:
nek a. 'patika helyiségehel összefüggö önálló dolgozó 
szabára (irodára) való igényjogosultsága u 

• 
Ehhez mi csak azt fiizhetjük hozzá, hogy az: Ügye-· 

le tes szoba- nem liÜIÖns7..oba. Az ügyeletes :Szobát ne·;!'· 

azért kapja a gyógJszerész. !nert ma.gasabb Sz:ell'emi 

munkát végez, hanem mert 'ltőbbel{ között éjjel le is ]{e1I 

feküdnie, hogJ' fölkelhess~.n, ha felcs-engetik. Az ügyel<'~ 

tes Szoba nincs is meghatározott Személyhez }{ötve .. Aki 

ügyeletes, azé. a szoba A magasabb szlelll2mi munka el~ 

ismerése csak egJ o t t h o n i k ü l ö -n s z o b 

megítélésében nyilvánulhat meg. 

A etlfl ~sern rn.a-9-&.ntue(lfdM, 
A ea.f!' a. ''T-iéd*. 
ö,.ma~dér:t d~r;oz~, 
~ a. ~c.t t~~d. 
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, 
"' Gy o gyszeresz-na p o k 

- Vitaesték az Egyetemen -

Rovatvezető: dr. Turi Pál 

VÉGÉRE ÉRTüNK 

tavaszi progmmmunJmalk : j unius 4 -én tartot
, tuk utolsó g\)Tógj'szer®n~pnnkat ebben a fé[
évben; a nyári s.zünet és a Oelllltenáris Hélt után, 
szeptem:oor máelOdiik fel<ében kezdjük ujra mun

. kánkat Lapunk acö~kező száJmáb~n a~ idei 
· eredményeket részletesen e~ öSwefogl\JJóan fo" 

gem ismertetni; de már most ana kérem kar
·társaiillkat. hogy a gyógySzerá""napokm vonat
kczó általános megjegywseilmt;, birálei:uikat, to

. vábbá a jÖVŐre VOilRtlOO'zÓ jav8JslataJitkJat juttasc 
sák el hovzánk. 

AZ EMBER ANATóMIÁJA 

az a. ,,terra 2'ncognita", amely - talán éppen 
isme1·etlensége miatb _ különösen vonzza a 
gyógyszet·észt · M o z s o n y i P' 1 o f e s z_ 
s z o 1 az egyetem (qyógyszerészhallg·atóit év
ről évre megismerteti az anatómia alapelernei
vel; a iunius > -i gyógysze~észnapon !módot ta
lált arra, hogy ~· a nuír korábban tartott elő
a.dását folytatva ·-1 a rövid idő 'által noegsza
bott keretekben áttekintőe-n és a hallaatóság al
tal könnyen hozzáfér hetően gyakor za kartár sa
ink előtt is ismertesse a leqlényeqes0bb anató
miai tudnivalókat.. A gyakorlati bemutatás a 
Gy ó ays<Jer észeti Intézi'Jt ISZcmléltető papir•nasé
modell.J:én történt és az anatómiai viszonyok le
iní.sát az előadó az egy~s szervek életmüködé" 
sének ismefftetésév·el eg:észitette ki Noha az 
anatómia sajátos or·vosi ~tudium és az uirend
szerü qyÓg1Jszerészképzés sem ter,iezkedik ki 
'!Z etnber anatómiá.fának oktatasára, a rgvélg1J
szerész számira - e{Jyetemes természettrulo
múnrJos müveltséoe révén 'is -- érdekes és ta
nul,ságos az e;lemi anatómiai i!11'1Wretek elsajá
títása. Éppen ezér t keltett az ö8szefoglaló 'elő
adás ki;lönleges ér deklődést és a 'hallqatóság 
ar-ra 'kérte M o z s o n '!} i p r o f e 8 z -
s z o r t, 'hoay a iövő év gyógyszer'észnapjain 
az anatómia elemeit uiabb és részletesebb elő
adásokb,am ismertesse Kivánatos lenne, hogy fl! 
jövőben ezeket a /hézagpótlÓ i&mereteket minél 
Uibb kartá1·sunk elsajatitsa. 

ISMÉT ELMAtRADT 

Dr. Vég h A n tal intézeti t>l!nár nagy érdelciődés .. 
sei V~árt előadása a lbitráláslról, az előadó mewbe
tegedése miatt. A gyqgwi'ZeréSz karitársak -
talán ki's mértéll<ben srerepe V~an ebblen a gyógy· 

szerész;napok felviiliá,gosi,IJó munlkájánk is - ma 
ismét kezdik ér·téikelni az- an~a;lytika:i tmunkát, 
amely _ mi,Illf: erre több elő1adónlk rámutatatt ~ 
a gyó-gyszerész saj áitos mu:nkaterü[ete B.> ame
lyet egytetemi mnrulmányai sarán alapos'.an el
sajátít. Reméljük, hagy a jövő félévi munká11k 
megindulás•a!kor ez az elmaradt erőadás fog;a, 
megmezdeni' azoknak az előad>íiSeknalk a sorát, 
•ameilyet a gyógyszer.észi chemi:ai analysissei 
k>wcsoTa!tlban a gyógysz!erés:z:napok nnpdrendj'é
're tüzünk 
A GYóGYSZERÉSZTUDOMÁNYI 

TÁRSASÁG 
május 28.-i előadóüléién Schwímmer Eudre 
IV.. éves gyó'gyszerészhallgató tartott eWa.dást 
,A gyógyszerismer et ui utja: a phar11W}coche
n,ia" eim ü t.ár gykör ből.. A~ előadó. aki ezen a 
tet·ületen önálló tudo11wmyos munkát i.<l végez 
és széleskörü 1tár·gyismerettel rendelkezik, gya
kor lati bemutatással kisér<ve ismertette a ph<Lr
makochemia ujabb rnód.szereit és j.elentőséqét.. 
L i p t á k professzor köszönetet mor~dntt az 
előadásért és /wnasulyozta, hogy a Magyar 
G1!ógyszerésztudornányi Társaság 'fenná.Uása 
ót.a, első eset hogy az előadó tisztség ét egyetemi 
hallgató tölti be. ' 

MA,'R HIRüL ADTUK, 
hO'gy a GY"ógyszer&sztudbmámyi ÉI"tes~tő i1sm'ét 
megjelenik Értesülésünik szerjllt a:~ ujjászüle~ 
t.ett -iudo:má,nyos fdlyód11at első száma' nycmá~ 
alaitt van és a nauakban megjel:e:nuik E:QWetlen 
tudrmányos folyóiratunkat min1den kantársnak 
oLvasnia kell! Lépjünlk be mnd\,s tagnak a Ma
gyar Gyógyszerésztud!omáliyi Társaságba! 

Alsol crém 

Posterisan kenőcs 

Posterisan kúp 

trtesités: 1. Y. ORGANON hormonkészitmények megérkeztek 



Fegyelmezettség 
Harangi Sándor kartársunk máius 3.-i el· 

nöki meg•nyitójában az egész tagság feli h~Lngc 
sulyozta, hogy szüntessék be IL partizánkodást. 
Ez l~nyegéb·en annyit jelent, hogy legyen fUége 
-;· h•vatalos helyeken a különböző egyéni kiál
lásokookJ éS megnyi~a~koiásoknak..)Ho'(Jy szakos z. 
tá~yunk vezetőségének havárazott engedélye és 
tr_asbel, rn~gbizá~a nélkülsenki se keresse egyé
ntleg sem IL sa71Lt, sern a szakszervezet igazát .. 

Valójában éppen az effajbrL sajruílatos H
!engések vivték az ericiiiesi csőd széléJe a ~evt
t~zlett intézőbizottságot. És ha még csrrk ez tör-
tent volna. De lejárat,ták a szakosztály és ezzel 
a szakma tekintélyét Ül. IMár ott tartottun/c 
hogy ha~ztal~n beszéltünk, alig figyeltek é; 

. meg ke11esbbe hallgattak a sza11unk·m Ha vala
ki ~ ~özös~é.o érdekében m-egjelent v~Lbrwwlyi/c 
h~tosag elott nem egyszer kiderült, hogy a leg
kthangsulyozottabban közösség·i szempontok 
mögött dédelgetett magárwélok hu.zlidnak meg .. , 
N~m cMda, ha illelJékes lvelyek a legnagyobb 
k~t~edessel fogadfJák és utasitották el a közös
seg,, mellveregetőket. 

Ilyen, majd1veÍn "égzetes .előfáték után .iutot· 
tunk ez a mai vezetőség m.e.qválasztásáig, hi'!m
t~lba lépéséig és müködéséig Ennek 11. vezető
s~;q'(~k _a n_tunká.Ja nem volt könnyü Mái az el· 
so lepesneZ beTx;b?tlott aj mult intézőbizottság 
otthagyott rom7atba. Bárhova rnentek mtnde
nütt, ezeket a romokat rnutogrdvák neJeik. őlcet 
tettek felelőssé az önmagukat pontozó intézők 
dwsbelen sz er epléséér t ' • 

, Eleinte hxxsztalan bizonygat!Ják, hogy őlc 
mas_ok., ne .. rn azonosa;k, .. ők. valóban a tagság, a 
kozosse.o er-de~cert kepmsehk N ern !hittek nelcik. 
C~ak ak~.or latszott meg, rnilyen nuily sza/ca• 
dekba vrtte, ezt t1 szakrrtát az a néhány Mnber, 
akz cs~k azert m.aradt a helyén, nwrt csökönyö
~en kt alcar,ta párni a _tör·vényt, hogy a nagy 
JOgo~zto.gatasnol rnegtnt al saját személyükre 
tegyek a pontot. 

D~ r;uir a második napon felfigyeltek az ui 
ve:;etoseg rnegnyrlatkozá.si iformájára Mert á 
nwdszer mögött -a lényeg is megváltozott Nem. 
csak a hang lett más, de ~nást kérvek, terjesz-

U~. ~~~.ID.l~U. '·H. IV. feltetlen 
hegyi málnaszörp 65% cukortartalommal 

~i v ál ó mini~ít~ en n~llitja: 
.BER NA 
gyümölcslepárolli és likörgyár 
Budapest, XIV., Erzsébet királyné-utja 12. 
Telelon; 296-251 és 296-417 .. 

FELKÉRJüK KARTÁRSAINKAT 
JENEK JELENTKEZNI AZOK, AKiK BÁRMEL 
IDEGEN NYELVEN TöKÉLETESEN 
BESZÉLNEK 

u; eim: 

~YóU é! HöUariJUi Kft 
lludapest, V., Szabadság-tér 17. 

(Tőzsdepalota, Zoltán u. sarok) 

Telefon; 123-958. 

Gyógyárunagykereskedés. 
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Egy magyar gyógyszerésztiirténészril 
lrta : Dr. Halmai János egyetemi magántanár 

1908_han a Magyar Nemzeti Muzewn szolgálatába 
lépett. Előbb a Népr-ajzi Muzeumban dolgozott, majd ;:t 

régi Érem_ és Régészeti Tá1ban. 11927-ben az1 önálló 
Éiemtár tisztv-iselője, majd 1929-ben igazga.tóia lett .. 
Az·, 1934-ben létesült Országos ~fermészettudomán)-'i 1\lu
zeumual{ E.-I" n y e y József lett az első főigazga_ 
tója- Ez ;a kinevezés igen nag~ megtiszteltetés volt es 
elismetése az ő tehetségének, :rendkivüli szorgahnának 
és páratlan munkabhásával végzett tudományos mükö
désének A Magyar !Nemzet.i Muzeumtól 1938-ban vált 
meg, sulyos betegsége l{ényszereként. Az űllÖi-uton, egl 
ódon ház vastag falairlaki boltive aliatt 'l'álaszt-otta ki 
uj otthonát. hol erős lélekkel, szorgalmas· munkával, 
frllis sz-eue.mének roegörzésével !forgatta tovább a tollat, 
eitfelejtvén sul}'oS betegségét, mely két lábának ampu
tálását is líövetelte. 1'945-ben kiujult régi betegsé.ge és 

clitóber l-én megpiheTht 

1945. old-óber l-én hall meg E r n Y e Y József, 
legnagyobb ma-gyar gyógyszexfsztört-énészl a kiváló 

é.s miként barátai mKmdották: "az élő lexL 
Hosszu évtizedeken át ikutatott, dolgozott, írt lés 

fáradhatatlanul, hervadhatatlan érde-me-ket 
a magyar gl ógyszer~~ze.t kuturszintjéne-1{ oJ:tel-

Nemzetközi viszonJlatban elismertek klassúlms la
nYelvtudását, nem ~evésbbé járatos volt a cseh, 

görög, horvát, lengyel,, ~1:émtt, orosz, roa:ián, 
és tót nJelvekben i~. Válogatott fejezeteket adott 

a magla-r gyógJszerészet lör~énetéböl a Pázmány 
Tudományegyet:men. A gyakornoki tanfolyamon 

a- gyógyszerkönyvi latin nyehet oktat\Ía A droguista.: 
továbbképző t.anfol) arnokon kémiai ter'n.~nologiáí és 
ált.alános tei"minológiát adott elő. A Közgazdaságbdo
mánY EgJ-etemen a cseh nyelvet és irodalmat adta elő, 

tanitotta a iádió hallgatóit a tót, illetv.~ szlovák 
Révai na.gy lexHmnjában a;z: ethnogr'áfia, a 

és orosz irodalom története az ő- tollából került 
Németnyelv ü ;könyvet is ir t és mint tudjuk a III éS-
- kiadásu gyógysz,et"könyv latin fodrtása is őt dicséri; 

ezt l~ülföldön is elismer~lék Sokat foglallmzott a cimer
tanual, éremtannal, oklevélta.nnal, ·ethnográfiával,. a 
népi színjátékoldml, de főként u gyógyszerészet ,törté
Míével. ő vetette m~g a N-emzeti Muzeum gJógyszeré
szi g)űjtemé;nyeinek alapját, szerette 'l-ohta a nm.gla·r 
g,\ ógyszerész,..muzeumot felállítani, a gyógyszerésze~ 
tödénetét meghni Élé~tk szerepet \itt különböző tudw 
~)lányos társulat-ol{ életében is.. Tudományos mül{Öd~se 
rendkhül széleskörü volt. Irodalmi ummkásság.ában is1 
igen nagy v~Itozatosságot látunk; a mihelődés tört2_ 
ncte. a g)ógYszerészet mellett a.z orvostudomány törté
·nete, a klasszika philologia, a szláv n;,relvészet, sőt a 
nihiénytan és 0zekkel l'OkOll tudomán) ágak ÍS mü·}{Ödési 
körébe vágtah, lekötötték, otthono-s volt bennük Ezért 
illetlék barátai az utolsó polyhistor jelzővel. Bolkoldalu 

tudása, főként széleskörü és igen nagy 
bibliographiai ismerete t'é\ién szolgáTt e megtisztelő 
jelzöre, melyet méltán megérdemelt. A tudamány szá_ 

·n os ágának müvelői. IJ:1Üvésze'l< mÜg)üj:tőli, hirlapirók 
is gya-kran keresték fel E r n y e y Józsefet és min

. dig kaptak valamit tőle 
E r n y e' József 1874 szeptémber 21-én szü

letett: Bélaud\'atnokon, NJitra megJ--éhen, Apja: József, 
káptalani főerdész volt. Anyja: L u d w i g Janka, 
tanítócsalád gyermeke E ;r n y e y Józsefnek 9 test
vére '\<olt, ldk halálakor \még mind éltek Gimnáziumi 
tanulmányait Privígyén yégezte .. Itt szívta magába ki
váló latin nyelvtudásáit.. Gimnáziumi tanUlmányai után 
Ki r á l y MiidóS Óglallai g)ógyszertá:rában mükö

dött gJ akornakként 1890-91-ben. 
Az irodalom hánt már igen fiatalon é:rdeklődött, 

1895 ---1908-ig a gyóg~szerészi szaklapoknal{ '\Oli roun_ 
ka-társa. Irt azonban folyóiratokba ~s napilapol{ba. is, 
A felvidéki városok levéltárában végzett igen értékes 
kutatásokat. Elsősorban a Felvidék történehne· ~- tu~ 
dományos ké:rdései érdekelt.ék .. 

Ha felidézzük E r n y e y József egyéniségétf a 
sziv6s .akarat az örök lmtató szellem, ami először 
elötünik: a nagy tudáson túl Zárkózott. különcködő, 
látszólag ddeg, ollkor kemény, ha.t.át·ozott ember- voU 
Akiket mel{tisz:telt barátság.ávál, azok melegszivii, ne_ 
mes gondolkodá~m. szolgálatkész, nagytudásu kutatót 
isme~telt meg benne. Idegenkedett az állatoktól, a ,,;J:.,J

dern'' dolgokat ·eszméket, divato-kat, sőt még 'a rádiót 
sem szerett~, 'Gyermek, majd fiatal lwrában a tenné
szetet sokat járta, a vadászásban te;He:t ked\e. Később 
is sokat utazott és milldig értiékes gondolatoklml vag~ 
amaggal téi't vissza Nem szerette az ünnep'éltetést, 
sz·erénysége minden cild{et vagy >rávonatlm7.Ó megmoz_ 
dulást a legha1tározottabban rvisszautasított Volt Iésze 
clismer·ésben is, igY az ÜJszágos Gyógyszerész Egyesü
let tiszteletbeli tagjána}{ választobíJa 1921 .. ben Nyuga .. 
lomhavonulásakor lJedig a magrar erdennend középke_ 
r·esztjét kap:ta.. lA Magyar -Nemzeti Muzeum igazga,tó~ 
tanácsa jegyzőkönyvi kivonatban fejezte ki háláját és 
köszönetét. A Magy,a_,r· \Né.prajzi Társaság tisZit.eletbe:i 
tagjának választotta .. A Magya.t· Gyógyszer.észtudomá
nyi Tár·saságnak vezetőtestületi tagja volt alapítása. 

óta .. 
E r n i e :y .József ir-odalmi munkássága szléles .. 

}{ÖrÜ és igen gazdag ?Volt. Nagyobb műve aJánylag ke
,,és .. A Majthén~ial{ és a Felvidék, 1912. 2 .. kötet (társ·· 
szerző: Szerémi) Ll\ felsÖmag;\farországi bánJavárosok 
német népi szinjá'ü~kai. 1938) 2 l~:ötet (társszerző: 
Kaisai Géza), Elenchus medierumdnum. A magyar szent 
kmona orsz.ágainak ter-ületén éiV-ényben volt gyógyszer_ 
könJvek hivatalos gyógyszereinek jegyzé-ke 1774-1904-

ig.. Budapest, 1905 
Tanulmányainak és cikkeinek Száma, nem emlihe a 

hirlapi ci'h:l{eket, meghaladja a 120-a!t. Irt számos is_ 
m)CJ;tetést és tartoOtt igen sol{ értékes előadást külön
bözö egyesületekben; ig)· a Congres des a~ts }Jopulaireli 
VII szakosztályában, a !Balkánkutató Bizottságban, a 
Droguista Ifjak EgJesületében, a Felvidéki Társaságok 
Szö'\·etségében, a Magyar Gyógyszerész.tudomán)i Tár .. 
saságban, az Országos \Gyógyszerész Egyesületben, a 
PázmánJ Péter Tudományeg~·etem gyógszer·észhallgaa. 

--~--·-.. 

i 

i i 
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- E ··1 "b Irodalom·· tóinak SegélJ- és önképzo gyesu e~-~· az .. . .. 
l .. t'net1' 1'ársulatban a Kis Akademtaban~ a kormocl or e • • . . 
Folktore F8Úow szakosztályban, a Magyar· N-~.pr.aJZI 
Társaságban, a Természetlt:udományi Társulat. N~vei~y ... 
tani Szakosztályában, a Ma.g~a:r· Nyelvtud?~tan~ Tar
saságban, az Orvosok és: Wermészetvizsgalok v~d~r·.
gyüléseln. az Országos Régé,SzetL és Ember~am Tar
sulatban, a Szabadegyetemen és miként emhtetn:m~ a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen, a Közg~dasagtu-· 
dományi Egyetemen lés a :rádióban is .. 

1928-ban, 10 év srerzemlényei cimü kiállitás a Nem
zeti Muzeumban föh:ént ErnyeyJ(J dicsérte; aránylag sze_ 
rénJ keretek között kis gyógyszerészi m~eum ~ ~llo~ 
ottan., sok érteh:es anyaggal Ez évben mv-ostorten~t1 
ldáliitás is volt az Iparmüvészeti Muzeumban a kul
földi orvostörténészeh: pesti kongrasszusá\al kapcsola:· 
ban .. A kiállitás anyagát ugyancsak E r· n Y -e Y. J o_ 
zsef állitotta össze .. Sok értékes anyaggal gyarap1totta 
a Nemzeti Mu7..eum éremtárát.. SzámlOS régi gyógysze_ 
rész ~ml:éliet kutatott ki levéltárak, muzeumok porl~pte 
darabjai közül .. Sok szöveg;Itel{, képnek ő adta meg Ille
t'ékes fordítását, illehe magya'r·ázatát. lA g;rógyszerészi 
pályi'i.t \l"eiÍdkivül szerett.e~ kultut·áját anüvelte és ha 
lwlleit támadásoktól is megvédte A német elnyoma
tá.sna~ és beolvasztási kisérlet·eknek szivós ellensége 
volt. Ezt olvashatju!{ m.unl{áibau számos h·elyen 

A magyar gyógyszerészet. multját nélkül~ ~~~m. i~
merhetjül\: meg. Gyógyszerészi muzeum telalldasanal 
róla meg nem feledkezhetünk El ne.Illi hervadó érdeme-_, 
ket szerzett az alapok lerakásában. - ne !ll 1 ajta. mu
lott hogl' az épülette tető nem került. Méltó lenne, ba 
a ~ntenáris évben fClállítandó gyógyszerészi muzeum, 
elismerve az ő érdemeit: .,Ernyey József gyógy.szel'észi 
JUUZifUID re nevet viselné,. 

A "Nyugdijintézet" mühelyéből 
a létesítendő NyugdijintW;ettel kapcsolatos ada~.tszolgál
tatástól szóló 222 .. EfJ0/1947 .. IN .. M számu l'·endelet alap-

ján a GY6.iÁhoz beérlrezett kérdőívekr-ól 

Beérkezett ö~esen 3i0'24 !kJérdőirv 
Ebből gyógys'zerész 
Segédm~ás 

2~~5 

389 

Gyóg~szerészek, munkavállaló és munka3.dó együtt,: 

82 éves: 2 !Személy 65 érve,s,: 36 szemlé[y 
81 éws: 1 szea:u-é!ly ;64 éves: 34 s·zemély 
.80 éves: 2 személy 163- é:ves: 3'6 személy 
7i9 éves: 1 sz,elllJéJ.y 62 éves: 41 személy 
78 érv:es: 8 személy 61 :éves': ;58 sz,emlély 
t77 éVlcts: 10 szem.ély 60 é\ne.s: ~ szemM,y 
'76 éves: '7 személy 59 éves: 56 sze:nély 
75 éves: !5 sZ!8mély 68 éves: 168 személy 
'74 éte.s: 13 személy fi7 !éves: 59 szem~Y. 
:713 éves: 12 személy ey> éves: p5 személy 

(72 éves: 14 személy 5·5 éN!cs: 60 !SZemély 
71 éVl8S: 10 személy 6'4 é\ces: 51 személy 
70 éves: 9 .személy 53 éves: 62 személy 
69 éves: 23 szemé[y 62 éves: 5!3 f;~ély 
~8 éves: 15 sze.."llély , !51 é,ves: 40 személy 
67 év;es: 29 személy r50 éves: 63 sz001ély 

419 éves: '7'9 személy 

48 éves·: 94 sz.emély 
47 éves: 113 sz.emély 
46 éves: 89 sz.emély 
45 étBS: 91 >Személ;y 
44 -éves: S4 sz;:>mél~.s 

43 éVlets: 'Jú személy 
42 lé ves: 7 e· személy 
4!1 éves: 71 szemEHY 

41() éves: 71 sU'J~nély 
31.9 éves:: 65 személy 
Q38 éves: 46 szem{!iJ-' 
37 éV€:5: 6'2 személy 
~6 éve.si: 7!9 személy 
35 éveS: 3'6 személy 

Segédmunkások. 

6!7 éV1-:IS·: l 13Zem&y 
66 é:ves: l sze~u;éf Y 
64 éves: 1 személy 
00 éves: l személy 
162 :éVes: l szecrnély 
I61 éves: 2 személy 
60 éves: l szemiély 
519· éi"eS: 2 SZ!E'..mlél;y 
58 éves: 2 személy 
617 éves1: 
66 éves: 
55 évf~: 

5;! éves: 
53 éves: 
512 éves: 

'51 éves: 
50 :éves: 
49 éves: 
~ éveSJ: 
47 éves: 
46' éves: 

2 s·zremély 
7 személy 
3· szemé~!Y 

5 s~emé:ly 

3 szeméily 
4 személy 
7 ,s~emély 

7 szem-ély 
8 sz1emé1y 
8 személy 
8 sze.n:uély 
9 személy 

45 !éves': 9 személy 
!44 €Mt:!S: ll személy 
413' éves: 1,3 s:ze:mély 
42 éves: 1'7 sze1111Jély 

41 éves: 15 szeméily 

34 éves: 40 személy 
33 é\~es: 46 JSz.emé!.y 
312 éVlEIS: 34 sz.eJ:Uéily 
í31 éves: 30 szem-ély 
30 éves: 44 ,sz.e.mély 
29 éves: 46 személy 
128 éves: rrt:7 személy 

27 éves: 60 személy 
26 éves: 34 személy 
25 éves: 22 személy 
2!4 Jéves: 23 SZfflDJély 
23 éves: 7 t;zemély 
122 éves: l lS'ZOOlfly 

laboráns és technika: 

fo-ü éves: 
39 é!ves: 
38 éves: 
37 éves: 
816 éve5J: 
,&5 !éves: 
34 éves: 
(3!3 léW!S': 

32 éves: 
31 éves: 

9 .s:zenély 
9 S<emély 

12 személY-
9 sz.emé!y 
9 \Személy 

13, szea:nély 

ll személy 
7 személy 
8 személy 
4 s:ze:n-ély 

30 éves: 7 ~zemély 
23 éves: 9 s~~éii.Y. 
28 éves: 7 személy 
e7 é.v.es: 9 .személY 
26 éves: 19 személy 
125 éves-: 15 s·zemély 
(2:4 éves: 15 személy: 
221 éVI(fS: 17 sze!llély 
22 élves: 12: személy 
21 éves: 8 szem,ély 
20 éves: 9 személy 
19 éveS': 15 személy 
4J8 éves: 5 szeméi1y 
17 éves: l személy 
16 éves: 2 személy 

A fenti kimutatásban foglalt gyógyszerészek közül: 
munkaváJ.laJlÓ; ík.ÖzfOI'g'ialiDU gyó:gyS7);eD'tárfua.n 88'7 

házi gyógys7~hau 170 
hatósá.Jgi J{,ezelő 1'54 
hatósági ellenői 5 
m:á!s p.ál;}~án; kffile.Skedelmi fog_ 

lalkoz.álsbw.ru, vegyi gyárban 
és egyéb alapolkruíl 55 

ezidőszerint munkan!Mkü.Ji 244' 
összesen: 1515 

A Jegidősebb munkalv&llaló gyógyszerész, 79 éve:-s 
A IegfitahJJb munkajvá1Ia:ló g3nógysz.erés,z 22 éves 

82 éves A Legidősebb munkaadó gyógyszerész 
A JegtfiaÍai:abb munkaadó gyógyszerksz. 26 éves 
A legidősebb se!jédm1lllb.-<is 73 ~ves 
A Jegfiatala!bb segédmunkás " lS ~v~ 
A s:zámadatok!ból kitünik, hogy 61 évestol a legJ.d0 -

seblJig van együttes-Em. 402 személy, ,, 
51 évestől 6'0 évesig van együtt:esen 608 s.z.em.ély, 

öszeállitotta: 
J6zsa Lajos. 

A dolgozó Rép erejét, egységét, öntudatát- szerte 
az országban a szakszervezetek sugározzák széf. 

A nyugdijintézet vitáiához 
KöZöNY ÉS NEM'l'öRöDOMSÉG 

A Nyugdijint!ézet vitás kér dé1ó!éhez szeret
ném a magam gondolatait és é:sZ><evéúe.leit kö
zdni a ,,tobb sz1em töl:Jbet Ját" elve alapjáJn. 

Bár nem tudom, e sorok nem. e2késv~e é:r
keznek-e, mert b. lapjuk h:a:sáJbja':ból olvastam 
a miniszter ur (Ylyér'belmü kijeoentését e kér
désben, min!tha már befejeZlett és m<jg nem 
váltoZitatható tények :eilőtt áliLnámk 

Addig lényegileg nem szólhaitok a mrmsz,
ter i állás ponthoz, mig n1em i=erem az indiokát 
annak, hogy miért n:em ~ehet kötelezővé tenni 
a belépést 

Annyi azonban kéts'égibelen., Broa!y kaJI
társnak loell igazat adncm, meTt vrulahányszor 
i11yen szedál ilS· i:ntézmffi1y llete.siitésér ől e3ett szó 
a muUban, vagy el sem jutott .addig ,a. pontig1, 
hogy a megvalósuiás s,tádiiumába, jusson, vagy 
pedig ha el is j utott, a iközöny és nemtör6diim-· 

.~'ég rend6zeünlt kimonc1ta rá a haláhYs itéletet, 
mely jogterössé is vált. 

Azt hiszem, számas olyan helyzet wdódha-· 
tik :elő, mint amH0nemől Németh Józ1sef km
tár:sam szám()] be, sooki:nek sem lé'."én a:z o•·r á
r a kötve., hogy a sors miként fog vele rendel
lcezni •és öreg, roklkmrt korám csailádjá,val 
együtt v,agy koi!dulni [lesz kényte1oo, vagy kö
nyö• adományokat gyüj.teni, ho1ss,zu évtlz,e&es< 
á!dozatos munka után 

A Nyugd'jinitézet tehát csalÖS· au<fkOII' tölt. 
heti be a mai kors2JElliTemnek tmegf'e''elően spe
ciálls feladatát, ha m]ndcm gyógyilzer~észlre néz
ve kötelező :Desz a lbe1épés 

HsőSOf~ban tEO!llit mmáMs s,z,oorpo:ntból ki
váJnatos a be.lépés kötelező:vé itiétele. 

Ezei!kivül van még reális oldwla is. a kötele
ző be~épés ez:t az; oldalát tekintetbe vév'e i& 

Dnrmuaba'han. Ic. sa~ic.-!Jól N atr. ~alicyl . 
U~ Ul ft U • ICIS31·bfil Cac1sal 

· · 111 Jad-ból Kali. jodat 
gw6rtasjiol és kivanatra a Sallcrls6k és m6s 

bértabletlézlíat vlíllalok · 

"~~~ria~f' 
Bartha József 

gyógyszerész 
Bp. V" Zollán·U. 12. 
relelon: 127-&94. 

TAGGYüLÉS: .Junius SO_án, szer·dán délután ·'fz6 
órakor a Dohány-u" 76., szám alatti 1\'Iagyar 
Dolgozók Pártja nagytermében 

előny.t je.lenterrre a Nyu,gd,junthzeiJr'€, mert kö
telező tagd.jjfizetés esetén biztos költs1égveilés· 
seJ számolhat, cinely évr ől-évre bi·z,tositva len-
ne .. 

Nagyon szeretném, ha jelen sorokat ami
·nuszter ur is figyelemmel kislém]jé, mffit meg
győződésem, hogy igen körüLtekintő, a:Lapos 
tudásu és mindamelil,etit szod'áais: gondolkold>í.su . 
ember é& ugy gondolom,, e 'lC>J''()kka:J sikerült 
meggyőznöm, hogy a kibocsáta.n'Clió rendelet_ a 
köteJ.ező belépés alapján fog nap;yi!Jágot !áJtm 

MAROSTői ISTVAN 
gy<Í[g/JSZeréSZ,, 

Szegedfelső közpon t .. 

* 
DöNTő PÉLDA 

A gyógyszel'á<z-nyugdi:ji:n,tézet Jéte,siléés,é
val kapcsolatban Jenille pár szavas inditványom 
a beiizetett összegek konz<er'Vá~áJsár a 

Ha vil'lszar]ézünk csak 30-40 évvel is,. rá, 
kell jönnünk, hogy az fletibiztoslitási. és nyug
díjintézetek Ikét esetben is csődört: mondtaik s a 
szegény dolg'oziÓk ke~er'V'esen megsz!er2lett és. 
befizetett pénze elvesz:eltlt, leol;yaJdlt s j-eleln,lég is 
csak minimáJHs éltbérlt kapnak Ennék pedig 
többé nem sz,a:baJd előfordulnila. 

Jól tudom, 1akik ene hiva.tortta,k lesznek 
és. csinál:ni f()gj ák, gondolnak ezeikre a kö.rül
ményekPe, de mégis szeretnkm, •ha az alapsza
bályokban lerögzitődne, 

l hogy a aryu,gdijin!tlézet s•emmiféle köl
csönt nem adhait, ál!ampapi·rt nem vásár oillhlat 
(Intő példa az 1914----18,rus Hadi/kölcsön, Er

délyi nyer'emény sorsjegy kölcsön, sth.), 
2. a befolyt össveg~t mgatl""'ok (házak, 

szőlők, gyümölcsösök, bolgár kentészet sitlb.) 
-és rentabilis üzemekbe (kisebb g}'á,rak, nyara· 
Jók, állattenyés,;tés, hizlaJ!IdáJk, méhészet s!th.) 
&ell befekiletni. 

Ha ezeket szem 'előtt tartják, nyugodtan 
alhatunk, a !beftzet~tt tőkJe sohasem fog el
veszni 

NAGY B SZILVESZTEIR 
hatósági kezelő, 

Kótaf. 
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Összehasonlitó adsorpciés vizsgálatok 
a carbo medicinalis pulvis, a granula és a tabletták 

adsorptiós képessége közott 
(Közlethény a budapesti Pázmán~ {Péter Tudományegye tem gyógyszertár ából, 

eg;retemi c r·k tanár·.) 

Igazgató: Dr .. Csipke Zoltán 

lrta: Dr. Molnár Albert egyetemi tanársegéd 
(Az 1948 április 16-i Gyógyszerésznapon elhangzott e:őadás) 

A faszén többféle formában régi <t"·ényezője mind 
népies, mind, pedig az akadémikus gyógyászatnak Régi 
hadtörténeti n;nnog1 áfiái{ban is g)-akran ohashattuk, 
hogy a katonák ugy p, friss, mint már elfekélyesedett 
~ebeikre faszénport használtak, ug.}szinÍén _a táborba.n 
\'izüket faszéndru abkákkal tiszt-itották és hasmenésnél 
belsőleg is alkalmazták CarbQ Tiliae, Carbo animalis., 
Carbo iigni depu~atus, Spongia usta néven nemcsak ;:t. 

légi orvosi kön)vekben találjul\ meg a szem~t_, de lnár 
az e:sö mlfl.gyar gyógyszerkönyv is felveszi hhatalos. 
szer-ei közé nén~lyil\ét.. Az I, Magyar Gyógyszerkönyv 
Car bo animalis cikkelyéhez fü.zött Balogh homm2ntárban 
olvashatjuk, hog)- e készihnényrt ökörvérnek Kal. Cat·
b::mattal eg) üt t való izzit.ása utján állitják elő .. Az. ez
zel egJ-idejüleg érvényben levő német gyógyszerkönyv 
pedig zsírjától m2gS1Zabadi!tott és csonto-kkal kevert bor~ 
juhusból állittatta elő a Carbo animalist A rég~bbi 
orvosí kön)'vek is megeml1tlik \.nár, h(}gy hatásánál ,,te
kintetbe jön a légeket, sz,~a,g és szinanyagokat, to-vábbá 
kölönböző vegy'ületeket felszörbölő hatása .. '( Ismeretes 
volt az a tulajdonsága is, hogy vizgőzöliből saját lmh a 
12-20%-nal{ megfelelő meJmyiséget is felvehet ,,Eves, 
büzös fekélyeine ISzagiba.Iatlitó hatása. van" itja Balogh 
Kálmán kommentárjában .ÁI2l Iparban is kit-eijedten 
használjál{ a cukorból, vagy \'érből előálitott és 800-
10000 C-on C02 vagy NHa atmoszférában aktiná 
teM szenet szintelenit\ésre vagy a praepar-ativ chémiá

ban .. 

Valam~nnyi ialkalmazásánali a.Iapja a ma már pon
tosan ismel't és mél'heOO )ldsorPtiós képess-ége, A gyó
gyás~atban is azér-t aika}mar.lzák kiilönböző formákban 
is, mert a gyomor ban, illetve bélben eg)·rés~t finom eL 
oszlásánál fogva mint bevonó szer·epel, miásrészt pedig 
toxíkus anyagokat, esetJeg bakltiériumokat, továbbá gá
zokat köt ,meg. Ugy belső, mint }{ülső alkalmazásánál 
lén)eges körühné_ny, hogy teljesen semleges kémhat'ásu. 

Éppen ·ezért rnivel medicinális Szempontból e;-;l tu .. 
lajdonsága a legfontosabb, a IV. Magyar Gyógysur
köm· v a Carbo medicinaliS cikkelyben - egyéb, tiszta_ 
sági l'izsgálatoktól eltekintve egészen :részletes-en 
vizsgáltatja az adsorptió kép.ességét. A vizsgálat me~ 

ne~ e a következő: 
. A 100°·-on szárított készitményből-milligrammn~-i 

:vontosságt,ral 0.10 gr-t m'érünk le, majd ehhez lo/o-OS 
azophen oldaJtból 20 ccm··t miérünk. (0. 20 gr azophen) és 
5 percig rázogatjuk Szürés után :tO cm-t hozzámél'ünk 
egy ex tempore ké.szit-ett njlO jodpldathoz és chloro~ 

form hozzáadása melllett 30 t>Crcig állrii hagyjuk. Azu
tán a fölöslegben maradt jodot njlO Na2S2Q3-al 'lisz~ 
szamérjülf. Az at leját'Szódó reactió u. következő: a-

szén bizonJoS mennyiségü azophent megköt, adsorbeál; 
A szabadon mar adt azophen monojodantipyrinné ·ala:. 
kulván, bizonyos mennyiségÜ jod.ot megköt. A szabadon· 

ma~adt jodot n;lO Na2S203_al visszamérj,.ü~k:.1. 11A;i:;;;~;=;·•• azaZ n/10 Na2S203 oldat által mért jod 11 

következt>ethetüftk az antipyrinneb: a szén által adsor~ _ 
beált antipyrin mennyiségére.,. Igen jó és pontos móds'Zer,. 
A GJógysiexköny'fnek megfeJelő C:airbO medicinalis 
vis 010 gi'·-ja tehát 0.05 gr1 azaz saját sui..\ a 50o/o~ának
megfelelő rnenny1segu antipJ1int adsorbeál Amint 
"lizsgálati előirat elején láttuk, előzőleg 100 C

0
-on 

lteU a készitménJ-t száritani, mert teljesen száraz 
lapotban jobban adsorbeál Vi~tartalmát éppen 
maximálisan 10%-ban állapitja meg a GyógyszerkönyV, 
sőt az eltartáskor is felhivja ene a figyelmet: ..... .,.,. 

jól elzárt r.dényben tartsd re 

Lássuk most már-. hog~ran -'változih_ a liészitmény 
adsor·ptiós k,épessége feldolgozás ~.ttán. Éppen, mert a 
carb-o mediciua.lis rendkivül \fino!mJ eloszlásu és 
por, il)en f01mában bevenni nehéz, med a. nyelven és 
fogakon megtapadva, azolmt órákon át feketére- festi, 
ne-m is beszélve rgl-éb panaszokr·ól, amik még nem tuL 
ságosan kényes eunbereknél is félnt-erülnek Ezeket ·a 
nehé~ségel\et elkerüleridő, részint tabletták, részint ve~ 
dig ~- n. granulál{ formájában is forgalomba hoz1Aik, 
tableitáhati ol,Jkor Jtashajtó és izesitő anyagok kisé:e_ 

tében komprimálva. 
Laboratóriumi ellellőrző vizsgálataim során ~Z!amw• 

esetben került vi.zsgálat alá nülld'egyil{ készitamény. 
tünt, hogy sem a- granulák, ~;em pedig olyan ta!Jlelltá'k, .. C 
melJCk a szénen kivül még e.gyéb anJ agolmt, főleg illó_; 
fllajoka.t tartalmazna'}{, nem ü:'4:ik meg adsoiptio sZ!OOl,... 
pontjából azt a mértélu~t. mint a pulvis. Az ilyen· tab-. 
IeJttákimi :ezuttal ·bővebben nem foglakoztam, n11ert 
:11.et éppen az Ílióolaj, m:ásrészt egyéb jódot foi<YflSZt<> ••.•• 
·anyagok jelenléte miatt .a g;rógyszerkönyvi módszeriel 
exact módon vizsgálni egyszerüen nem leh_.et. A széinen 
·és a -tablettázáshoz1 &zükséges kötőanyagolmn 
egyéb anyagot ne.:n tartalmaZó tablettákat, a gianulá
lm, valamint a pulvist vettem vizsgálat alá, 
ug;\, hog) sem a tablettákat, sem pedig a granulát 
poritottam, inert hiszen" a beteg s-em poritott fo•rmájic-. : 
·ben veszi be a készitményeket.. A dzsgálat a physiologiá~ 
körülményeh·nek megfelelő-en 4 irányu l'Olt: 

1. a mintákat 3 órán át 38°C vizben, 
2, a mint.ákat 3 ól án át 38°C !vizben, de Ol o/o 

is tartalmazó \iz-ben, 
3 a mintákat 3 órán át 38°C vizben, de 

Na2C03-t t.artalm)'lZ.Ó vizben, végül 
4 előbb O. l o/o H Cl, majd közömbösifés 
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Na:COa~ot tartalmazó vizben tartottam és igy 
adsorbeáltattam ujaibb közömbösités után a 
gyógyszerkönyvi módszer1·el azophent 

Anyag neve Oldat 

Car·bo med pulvis l' iZ 
ta b L .. 
gran .. 

táblázatot, azonnal feltünik, hógy a gra·· 
eip~nHva is 8-9%-kalltevesebb antipyrint adsorbeái, 
· a pulvis, mig a tabletta titere ~eglepő módon alig 

viíll<lzik Err-e azonba!! a !mlinták külsó1eges. vizsgálata 
azonnali vála-szt ad.. A tabletta ugytanis 'percek ~l att 

finom por r á esik s:ztét, mig ia granlula aUg váltOz_ 
-er:e,ret~ formáját, (Itt meg k-ell j-egyeznem, hogy 

AnYag neve Oldat 

Carbo med. p ul vis Ol% HCl 
ta b l. .. 
gzan .. 

Szétesést te-kintve, a !helyzet itt sem változott azér1 
p.dsorptios titer is azonos az eló'bbivel. ' 

Amyag neve •Oldat 

Car·bo med polvis 0 . .1% Na2COs 
tabi. 
gi-an 

" 

Megfigyelésem szerint tehát a dugos oldatban \'aló 
az adsorptiót absolut rnéiJ'tékkel mérve minde_ 

próbánál ~sökkenti, d<e mivel a. gr:anuta. itt már 

Anyag neve 

Car bo med pulvis 

tabi.. 
gran 

Oldat 

elóbb 0.1% HC! 
majd 0.1% Na2 COs 

.. 
Hogy a physiologiás 

közelitsem, ugyanezeket 
viszonyokat még jobb~n meg .. 
a próbákat pepsint illetve 

tarbalmazó oldatban is tartottam, n:ajd kL 
után vizsgáltam titerükeit. Az általános kép azt 

V '"ul;atta, hogy a mdnták adsor-ptiós képesség'e nrlnden 
esetben csökken, de ez' a csökkenés ar·ányos és megfelel 

előbbi kisédetekben mutatko.zó csökk-enésnek A jelek 
a pepsin, nrlnt nagy molekuláju kolloid anyag a 

PaJtkreünm•l együtt hajlamos B..z adsorbeálódás:ra de 
jelesül valamelyik készitményné~ hanern m~de_ 

Alz er-edmények. igy alakultak: ~(az alanti táblázat 
mindegyik mintájánál 5 x 4 = 20 vizsgálat ·középérté_ 
}{ét mutatja) 

AntipYJ:in adlsmptio mg 
Poiitva P101 itás nélk 

497 
49 6 
45.4 

49.7 
496 
29 o 

Különbség puhistól 

0.2% 
8.65-4651% 

a vizs~á!ato;t>:at .6 m~nt:ával v-égeztem, egyetlen minta 
akadt 'mindö~sze a gr anulák között, mely \a fenti és 
alant közlendő adatolmái ~obb eredményt mutatott vol
na. (Ez azonban már régen nfucs forgal(}mban.) 

A savanJ u közeghem tartott mintáknál a. l{övetkező 
eredmények mucatkoztak: 

Antip)'Iln a&iói.ptio mg Különbséig pulvistól 
Poritv-a PodtáJS nélk 

48 .. 0 48.0 
47.8 47 .. 8 0.4% 
441 30 .. 0 813%-37.5% 

A 3-as kisé.rletsoroza.fban a követ.kezöltépen lnlódo~ 
suJtak a. nyert adsorptiós tit-erek: 

A:ntip)T!in ads'Oilptio mg Különbs1é;g puJivistól 
Poritva Boritfus nélk 

478 47.8 
476 47.6 0.4% 
44.0 300 803% 37% 

job~an szétesik, relativ a.rányban az adsoi'pf.iós képessé
ge Javul. Ugyanezt a. képet mutatja a 4, sz .. táblázat iS: 

Antipy:rin 
Politva 

adrsNptio mg 
Pot i tás nélk 

478 47.8 
47.6 
44.0 

47.6 
30 . .1 

Különbség p_ulvistól 

042% 
8% 37% 

gyiknél egyformán .. Az erre wonatkozó. részletes kis-ér
letek folyamatban vannak. 

össz-egezve a fent ismertetett 4~es kisérletsorozat 
eredményét~ a következő tapasztalatnkat szürtem Je: 
~z, ~ltalán~s forgalomba kerülő egyszerü Car·bo lnr..dL 
cmahs kész-Itmények közül a pulvis és a tabletta azonos 
hatásértéküek, rnig a gr:anula cea 40%-al elmarad -" 
··tek 1\!" rno_ go u ·. ll Ivel !Jzonban adagolása egyszer-ü, célszeri-i 

perorális adagját 2-szeresére emelni 

l' 



A &áh~"~~ 
e ~te 1 O ó.ca után 

m.ef".et ta-atiká&a. 
Ismerve a dolgozók érdekéhen .történt kiállását, 

fordulok ügyemben Szerkesztő Urhoz, 
Mint hatósági kez.elő, lrértem a várro:egyéto'l_. vala

melyik betegbiztosító egyesületbe i'Való lYejeientésemet1 
A vármegyétől azt a választ kaptam, hogy nincs tudo .. 
tnás~k a hatósági kezelölt betegbiztosit..ási jogosultsá
gáról, Qe végleges dönté.s végett utasitottak, hogy a 
Szakszen.,ezet aitján tisztázzulr a Jcérdést. Mhe aZionban 
ez a válasz megérkeze~tt a vármegyétől b.:özben felesé
gemnek fia született. Hozzátartozik még helyzetem is_ 
mertetéséhez az is, hogy én megtakarito-tt fizeté.semból 
köteleztem magam a vezefésem alatt iilló romgyógy
szertár fokozatos ifelszerelés~e. Ermek következtében 
megtakaritott fizetésem a gyógyszertárba van befek
tetve. Tettem ezt abban a reményben, hogy ezáltal a 
falu és a közeli bánya dolgozóinak a ~ehe!tő legjobb 
gyógyszerellátást biztosíthatom és a közegészségügy uj
jáépitését ~lősegithelbe:m~ Viszont biztam abban, hog:r a 
betegségi biztosítás, szülési se.gély, stb, neh.:em is, mint 
dolgozónak, jogos igényern lesz Ennek elirlflézését a 
vármegye most a szakszer·vezetre bizta é.s lié!em Szer
kesztő Urat hogy ezti a kérdést számomra l{edvezően 
elintéZni szivt>.skedjék 

Régóta szerettem :Volna egy m'ásik ügyben .is 

rén.} véleménJemet nYilvánitani a falusi ~~~~;::;;:i~ 
dolgozók ügyébert öx·ömmmel olvastam a 

8 órai munkaidő kiharcolását, mellyel l'egalább a 
dolgozók hely7.ete javult .. It't falun viszont egy 
szeré.sz áll a közönség rendelkezésére lt nap 24 
Dak bármelJikében .. A gazdaember ugyanis este 9 
k01 tér haza ~ földjéról és ezután van csak ideje 
gyógyszert-árba menni A bányász pedig este 10 
után és reggel 6 óra előtt jöhet a patikába. ~n 
fiatal einber t~rmésootesen még birom ezt a strapéit 
SÚlesen is végzem i---- hisz ezért lettem 
- viszont idősebb kollégáknál ez már :elég_ •a,,a,18ac , 
gos .. A haj ott van, hogy a falusi gyógyszerésznek 
lmn át nincs alka1n:a kikapcsolódásra, 
Példánali emlitem meg apám heiyze:té't~ aki 43 ~ve 
gozik a teir a mellett 13 ebből 27 éve ~alun Ezen 
alatt három izben "olt ,,szahadságOna Először az 
másodszor az anyja, harmadszor a növé.re '••metés;éri, < 
Ugyanis egy ha.vi, 3 OOO forint körüli forgalmu 

jBvedelméböi nem lehet megfizetni a pár hetes 
tést. 

A kollektiv-s.verzödés szerint az állandó üg:yelet••t 
t-artó gyógyszertáraktimu az ügyeleti Szolg.álatért, 
g) .. Óg,rszerész az insJ,ekció díját kapja meg, mely &z 
helyzetembPn kb. havi \1.0 forintott tesz ki, vagyis 
ha\i állandó tigJe1eti szolKálat ekkora össze::rben 
kiegyenlitést Javasolnám, hogy az ilyen ""'au.uv 

s})el;:cióra kötelezeth gyógyszertári "-"•'"'' '< 

szolgálat fejében legalább azt a 115 százalék küllönloöze •. 

Egészséges és beteg csecsem~k nyókf6zetének .elkészitéséhez 

FLO SS IN 

Csomagolós: 

250 g .. 

250 n k a 

árpanyák Dr, Wander, 

korllllan mennylségben beszerazhet6. 

Beszerzési ór : 

Ft. 3 38 + 15% f a .. 
" 2 .. 26 + 15°/e " 

Fogyasztói ó r: 

Ft .. 5.-
3.34 

Közgyógyszerellátás, OTI, Posta B. B. l, OTBA, MÁ Y B .. B l, {csak 1 éven aluli csecsemóknek) 
terhére szabadon, MABI-nól szakrendelésen rendelhel6. 

Dr. WANDER gyógyszer-· és tápszergyár rt 
Budapest, 10. Postafiók 7. 

A GYottYSZER'ESZ 

tet kapnák meg, 'ami a falusi és BudapeS:h'e étvényes 
területi fizetési összege közt mutatkozik Továbbá IC_ 
hétne biztosit&l.i a falusi g;}Ógyszerész szabadságidejét 
·a ,t;.yója vagy a nagyforgalmu patikák jövedelemtöbb

. Jetébó1 Ha pedig ez n:em lehetséges, ugy n-:ieg leh'etne 
Oldani például a. vasárnapi' váltott inspekció kérdéséJt 
két egymástól 10 km-nél távolabb nem eső gyógyszmtár 

' között .. 

Feltlétlenül a közegészségügy érdekét szolgálná, ha 
a gyógys~erész pihenten áll a közönség 'l:'endelkezésére 
Ezt ug;\· lehetne elérni hogy például éjszaka és 'vasár
nap a ·g.yógyszerész csak aznapi dátumu r·eceptet lenne 
köteles ell\észiteni, de ezf: inspekció dij felszámitása 
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nélküL Ugyanis hehéz a közö.nségnek megrnagyarázni, 
' hogy este nlfiért dtágább :a gyógys21er, mint nappaL 

Végül a közeli jogadományozással kapcsol3\t.ban kL 
vánatos lenne, hogy reildelet biztositsa a jelenlegi 
g,yÓgJszertárvezetők hathavi felmondási 1idejét Ugyan ... 
is pl, a vármegye 'és közt-em fennálló \szeiz-ödés sze.J:int 
a vármegye /engem bármikor:. indokolás nélkül, elbo
csájtha.t. 

Amennyiben javaslatahib némelyike egJ--ezik Sze.r
}{esztő Ur elgondolásával, ugy kérem terjessze azt az 
illetékesek elé 

Elvtársi ~dvözlettel 
Dr .. AGÁRDI JÁNOS, gyógyszerés:~:. Csetény .. 

A szoboszlói városháza gyógyszertárhoz juttatott 
egy tiszaroffi jasisztát 

A Vürös Hadstreg ká±-o11lái már Magya[orszá.g te .. 
rület'én meneteltek és h!oztálk a szabal(l,Siágot, vá~ o.sunk
ban még javában vüult a_tfasizmus és a [·enkció. E,n[leJ;; 
a rendsZleJ nek egyik igen kedvelt tagja vo lit esete 
A~nb1 us Hszawffi gyó:gyszei'ész., aki .fal~;iiS 1zrta @r.de_ 
meké:rt Hajduszobo:sz]Ó'n /kapott gyógyszeTitáJ i eng.e• 
délyt. Az akkori népellenes törvléinyek segitségével a de_ 
portálásba hUI'IColt ZaJa Ellllil ~'ullajdonát képez,& Bocs-· 
k:~Y-gJ ógyszerti1 ba ü1teltt€k be Cs·ete Amlbirus1, akinek1 

az:t leltár szeritnJt át a drtálk 

esete Ambrus lhr\jdUSZiO'büis'z,J.Ói illüködléSe lfltz.onbau 
t:isz,a-drágéletü volt, mer:t néhlámiy !hé,htel l>'lés·őlhb a· Vő
l'Ö'S Hadsere-g csapatai elől nyu.gat felé mle/nleiküLt, 

A nácizmutS· !szlétvméslel urtán a ilöbbi nyugatoshoz 
hasonóan Csete Ambrus its· "bJaz!altéi"t", S'zoboszló-m. 
azonban málr nem mert t viS'SZatjönn~, hogy beüljön a Illá
cik által "aj!ándékoz-ott1

' g;yógy.szm·tá;1ba, hanem i!smét 
Ti;,;zaooffon. te-l~pedett me.g Mind:®. tÖTf'kV&.e nb< Volt, 
hogy lt:l mrár a szobos1zllói .gyógssziett\ixánuk befleQleg_ 
zteitt 1egrlliáhb tis·zaJ·of'fi egzisz.tendáját biztositisa Cél

iát 'azonban cs1aik a hozzá. ihias·onlók segittSé.gével ét
hctte volna él Ntellll véletlenül '01yfl(n ibi:ztatásokat is 
kapott, hogy fo:td:uljoill ,'fl hajduszobos'zlói po[gláHmels_ 

tPtht!Z, Fen:vvesi Má11 ton Gábol'ihoz, hiszen. egyik holló 
nem \'.ájja ki a másik ·s:zemét A titSzaro:ffi g:y&;gyis-ze
rél'lz vastagon hé1e1t level& mlegié[·ikiezet.t a vároRJházlá;t a, 
[gazolványt kért ;ho:gy lbán: 1944-ben kiutalták szá_ 
tná:ra 11 'Bocs1;.:::t_ty-gyógyszea:tált, ·azt:; ne;n vettEl át Evvel 
az igazolássáll akarta ,.becsület..eR.o;.:égét" igazolni az iL 
lefékes m1niSzté1 ium előtt 

Csete Amb1 u.s ván: osh&zánlkhoz füzöLrt remén'Yeiben 
nr:m csalódott, mert postatm·dultávail. nrent a k-ért ig1a,_ 
zolá<S Fenyv-esi M·árton Gá!bo1·, báJr a felts!Za.badulá& 
előtti időkben azt sem tudta; hogy S:z.oiboszló a :v:i:1álgon 
van és hogy itt rni tninden ltörténih.etett, kiadta a esete 
Ambrust tisztária mosó okh~tot .. :f::s ami a legcsodá!la
tosa.bb, ezt az :igazoláJSt kézJegyé~el 1átta el dr.. Pénz
táros Imte tanácsnok is áikinek pt>dig trnint törzsgyö_ 
ker.es s:robos.zlóinak és váro&.l tisztviselőn'ek ~udnifl 

kellf'tt 'i olna anól ho.gJ esete Amhl US' a Bocskay

~yóg;yszertárwt átvette. Mint ahogy egy dL 1\I~rton 

Gábor akJkori polgár;nleister ié!s ill. Geönczi Józse-f á1tai 
utólag kiadott okilat ezt a kO:h ülményt igazolt.a is. 

A ha;ni;s és 'alótlan adatokat t.a~ tl~iJmazD okirat 
aM.ilrÓl közül Fenyvesi M:á1to1n G.ábot fe}e}Őss;2gi12! vo-n
hart·ó Itt maradt a bajbain az oki.~ nJt nnásjfk: a.1á:Ll ójd~ dr. 
Pénztáros Imre tanác:Sill()]{

1 
akihez kérdést int-ézttünk 

az; Ügyben. de sJkitöU elfoga<llil;!t.ó \nálaszt m .. 2m kr>Jptumk 
Dl' Pénztáros Imr·e m ra hivatk<Y.t.Oi:t. hogy jóhi'SJZL>::nü
ség;én-ek az áldozat,a 1dt Az aikikoii polgiálm:est"'r az 
o.kira{ kiadásruk01 nn ra ihiva:tko!zott hogs ő i 1smmi a 

~sete Ambrus-féle tén~ álllást. dr Pénztáros Imtre nYu
godtan aláí.rhatja Dr Pénztáros Imre annak ellenére. 
hogy jog, égzett ombf'l'' a1iáirta az okmányt 
tart'otta sz.üks1égesnek utánanézni, vajjon 
oki J alt fedLe az igazságot., 

Az Ügg~l fogia1kozo'tt a v;áros·r truná-cs 
Zala Emil gyÓg}'SZIP!f.ész lelteplrerzite a hamis 
vány tö-vténetét élo. 1kavetelte ruz igazsiágnak 
oki,rat kiadáls·át" 

és ne...--n 
1:\ kiadott 

is, me'lt 
bizonyit
mrgfelelő 

Az Igazi tényálltást, bizonyirt6 oikmán)llr·ru a gyó.gy .. 
s·zÉmés·z.Ak szaikszer\ez,e:tének iS :stziÜkslége van :tn':~Jt tiL 
ti;:r'k.or.ni aka1, hogy a fasis·ztl:ákná:l jól felfei~~bett Csete 
A~nbrus a demokl·ádáhaill: :gyágyszertálm·al rendelk 1ez..: 
v.é:k (Hajduszohoszlói Hirek~ 

• 
Cs e t•e Ambrus tiszaroffi jog:talau rniiködésére r~~!~ 

hivjuk a N é p j ó l é t i M i n i s z t é r i u rii 
figyelmét. Mert ez a cikk még 1947. elején, a nagy
ferenci idó'kben iródott. f!:S ha inár a k k o 1 fellá._ 
zadt a lrözvéle-mén:r a Csete Ambrusok euen, ma csák 
egy köteleségünk lehet: kiemelni ó'ket a tisvaroffi pa 
tikából és helyükbe et-kölcsileg és politikailag feddhe~ 
tetlen gyógyszer·észeket állitani. ahogyan ezt elvileg a 
gyógyszerészeti törvény leszögezi és O l t Károly 
m~niszterünk parlamenti beszé~ében is mtege.rösiti. ....................... 

Nyllt·tér 
A hévi.zfürdöi ,.Segit-ö Máriá"-hoz cimzett gJÓgJ

szertáram kezelésé"\'e.l id:eiglenesen Ferenczy Gézáné 
gyóg) szerészt biztam meg A gyógyszel'tárnak nyuj1tott 
hitelekért anyagi felelösséget nem \állaloJ{ TiszteJettel 
Ferenczy Géza tulajdonos _ FereuczJ Géza, "Se.gitö 
Mária" GyógJ-szertára1 Hévi1lszentandrás, 

,, 
l' 

' 
' 
l 
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A gycigyszertárl testápoici készitmények·· 
lrla : Dr. Hé me dv Imre egyeteilli magátnaná r 

FOGPOROK 
.Ma ritkállban alkalmaz.ot.t por-alaku készitmlé.nJek, 

melyeknek :ende!tetésük azonos a fogpasztákkal. Cso
magoiási mód,juk a fogpépekkel szemben kevéssé hygie
nikus (doboz ba csomagolt fogpor ok); bár· az utó'bbi 
é'i·ekben igen kiváló minőségü készitmények jöttek for
galomba bygienilms szóx·ódob<:lzokban. 

A fogporok előn;re a fogpasztákkal szemben alacso
nyabb árukhan" és gazdaságos felh·asználási módjukban 

nyiiváJ?.ul meg, ezzel s·,remben a fogkeféket jobban \ront_ 
ják) tnint a fogpaszták. 

Készitési módjuknál a felha<Sznált anyagok legfino
mabb minősége mellett ügyeljünk a gondos szitálásra. 

(VI. Gyógyszerkö-nyvi szita!) azaz arra, hog,Y a fogpor 
ne tartalmaz;.zon nagyobb szemcSéket, amelyek a fogak 
zománcát megsérthetnék Savi anyagokat se alkalmaz~ 
zunk hasonló okból; szappanpor helyett zsiralkohol
sulfonátot használjunk, A fogparoli illatositása bőség~ 
legyen: legalább l% mentha olaj, mert a calcium ear
bonat az illóolajból adsorbeáló hatás folyfán sokat meg
liöt, még többet a szénpor ,; Gyógyszerkönyvi elöirásaink
b~n - sajnos sajtóhiba folytán - kevés menthra-otaj 
szerepel, famel;\'llek tizszeres mennyisége veendö, 

Alábbi táblázatban köztöm néhánY fogpot· összeté .. 

telét: 

IfAZAl ÉS KüLFöLDI FOGPOROK ELöiRATAI 

Ph H. IV 

Az a.Jkotórész Pol v dentifric Pulv .. ,dentifric, Némedy 
I. ll IlL 

megnevezése· a lb .. elöirata niger· elóirata elö1rata 

Acid .. tanniC .. 
20 

Cal c carb. pp, 380 70 825 120 100 

Carbo med pulv .. 15 

Canehae praepar. 
60 

Calami rhiz .. pull'. 
10 

Iridis r hi z, pulv. 200 100 
2 

Kalium chioricum 
Lapis pumicis 25 2 

Magnes.. carb 50 25 

N atr hydrocarb. 50 400 20 

96% szesZI 5 

Saccharin 
0.25 

Ol. Autautior cort, 2 50 

Ol. Ber·gamot.tae 
gtt IL 

0.1 Caryophyilor. 
2 50 

Ol. Carvl gtl XX gtt X. 

Ol Gaultheriae 
gtt I 

Ol Menthe pip 0 .. 5 (helyette !>) O 5 (helyette 5) ~ 10 1 l 

Ol. Thymi 
Sapo med, pulv. 
Texapon (Sapotex) 

l{ülön fel kell hivnom kia!Ttársain11 figyeimét közöJt. 
elóiratomra*, amel;\' bőven habzó, magas tiszt~tó hatásu 
kellemes izü és mérsé'kelt áru ik:észitményt ad 

ARC ÉS BőRKRÉMEK 
Bőrápolási céha többféle krém.szinü any;agot hasz~ 

nálunk, amelyeknek összetétele és eimek megfelelőleg 
alkalmaZásuk ~s eveliet a 'készitményeket több csoportra 
osztia fel Tárgyalásuk során igy a szárazkiérnek 
(Stearin-·krémek), zsíros krémek (Cold krémek), I.anolin 
krémek és glycerin lu·émek (zselé-kz·émek) Qsszetét'elét 
és elkész!tési módját fogom ismertetni 

SZÁRAZ )J:RÉMEK (Stearin krémel<). 
Gyaluan alkalmazott készítmény, amely stearinból, 

glylerinbői, siearinszappanból és vizbó1 'áll: "alójában a 
készitménJ.· egy olyatt emuiSiúnak tekinthető_ amelyben 

* (A táblázat 3. rovata.) 

gli x. 
85 25 

10 

szappan (leginl{ább kalium stea.rin~t) mint emulgens~ 
anyag vizes emuisióban ta.rt megfelelő menn}isé.gü lst~a~ 
rint és zsiradékféleséget .. A szabad stearinsavnak a bőr_ 
re gyakorolt hatását kedvezően befolyásolja a. készit-. 
inény gl)cetintartalma, továbbá különféle zsiradékanya .. 
gok, "agy pa.raffinte·rmékek, esetleg viaszféléli felhasz~
nálása .. 

A stearin krémek első elöállitója magya.r gyógysze_ 
rés.l: Guthor;y Földes Kelemen aradi g~:ógyszert.ártu}aj~ 
donos volt; a krém előállitási módja liésó'bb Amer~káb'l 
került, orína11 pedig a világ mi'nden részébe eljutott. Ml.· 
az a helyzet hogy ez a készitmény nemcsak közkedvelt 
testápolószN, hanem néll.:ülözhetetlen bőrfinomító kéz. 
h:enö an;rag; amely operativ klinikák és kórházak m.üt.Ö
helyiségeiböl nem hiányozhat; ,gyógyszerkönyvi felvéte_ 
Ie .,Unguentum Stearini" néven is fó1eg ebből a célból 
történt. (Fol~tatjuk) 

A vidéki gyógyszerészek továbbképzése 
- Dr. Turi Pál javaslata -

A gyógyszerészképz<és és a gyógyszer ész.i 
to"áJbbképzés me;g]o!OO.Sra "áró kérdései állan
dóan fogltalkozbatják a gy:ógys2Jmész-tál sa dal
mal A legutóbbi szakszervezeti vezető3égi ülé
sen Dr Turi kaTtáisunk ezzel a problémával 
kapcsolatban a 'következő javaslatot tette: 

,,A gyógyszerészi tcwábbképzés sürgős ·és 
intézményes megoildásái1g - amelyre •remélhe
től<jg. minél hamarabb sot kerül - áthidaló 
megoldást lehet, sőt kell rl:ahi,lni, oiyHt, amely a 
régóta megfenekletit ké:rdlést a holtpontról ,to_ 
váhbm6Ídttj.a. A hudia,pes,ti es pestkörnyéki l<Ja;r·· 

. társak továl:íbképziésének p:rob~émája könnyeb' 
ben megoildhatő·; sulyor.,aKolb ké,rdés. v1d(ki ka:r
tár saink szakmai továblbiképzése. ÁÜáspollitunk 
az -- és ezt a:z u j gyógysze• ész.-tönvény i81!Ylét 
tétele8en leszögezi - 1 hog:y a g,Y'ó,gyszerész köz
egés<zségügyi inil:tézmén,VIben:,. közérdekü feladatot 
teljesit; ideális tehát 11z ~nne, ha, a gyógysz,e
részek azért, hogy köz·f\géSIZSé!giilg:vi hiva;tásukat 
a tudomány elméleti és· ,gyakorl~ti hah;dáJsávail 
lépést tartva .töl~hesséJk be, időnkénit inttézmé~ 

.. nyes továbbkiépző tanfolyamon vehessenek részt 
éppenugy, mint a tis";tiorvorsok Minitihogy awW~
ban technikailag IN!em lt'iibsz.ik 1111€i!l'Oidlhtatómk, 
hogy vidéki ka:rtár:saink -- akiik na\gyrész.t 
egyedül dolgoznak ~ gyóg}'SZeritáraikart; bezár
va, idejőjjenek tovább!oépző taJnfolycamra, csak 
ottlehetado~gdt tmJ~g!fogni, holgy a "továbbkép
zés" meni en el hozzájuk Temészetesen Wtlem 
képzeJem a:z;t, ho,gy manden f13!lu;t végig J.ehet 
látogatni ; azt sem, hogy néhány öra, vagy aikár 
néhány nap alatt ilS formá,!is továbbk<épzlést le
het nyujtani Ar•r a az:o!1Jban elegsndő egy .. egy 
déhrtán, hogy méhány gyrukorüati kz:r dlést vidlbki 
butársatnk előtt felvessünk, egyszerü eszikö
zakkel me@ffiutassunk ll'~hány módszetl~. ame
lyet kartársaink a; mindennapi é1etben ha3zno-· 
sithatnak és amely~knelk hiányát is érezh)!tik, 
ha a haladó élet a gyögysz1eréssze[ szembtein -
csakugy mí:nt a társ,a,dalom mimJden munká:s,á,va;l 

· szemben - foko.zoW:~:~Ibb igéUJ.yeikkel lép fiel. 
Hogy e~ a bemutatás mire UElrjledjen ki' (pL fus_ 
meretlen anyagok egysz<erü inegha,tározá,sa _ 
v_ ö Dr. Nikolícs :k;artánsumik kitünő gy&gwsze
resznapi elő:adá&áva1 - nö"'ényvédő S2Jm1eik el
lenőtzése, egySZIE'JIÜ élelrr'nis~ervilz5gál3it, virzvJizs_ 
gá! at stb ) ez olyan r:észle1Jk&rdlés, amelyet ene 
a feladattra felkért szakemberek ·· kidolgozhat
nak; mindenesetre - az al'áibbi ~ábláza't; sze
r int - az ország 21 nagyohb városábR illetve 
köz&égébe már attor is érdemes vo!lll.a 1_:___2 elő_ 
adónak ~ :11elváltNa és a videki egyetemeken, 
vagy gyogysrztertá!rakban müködő Blőadó kar
társak bevonásával - egy-egy swmbalt~"asár
n:;pra kimermi, !W: csalk 1-2 k:arillá~s a,kadW~a 
lnmden helyen, akiben az érdeklődés felébr·ed
ne, :aki kedvet 'k11l!.pna ahhoz, hogy légi is=e-

teit felujitsa, s&t azoikat ujakkal toldja meg .. 
Bizonyos vagyok abbi!i11!, hogy akadnak majd 
rlyen kartársak, külöoo~en ha ibekimte~be vesz
szük, hogy egy-·ejgy vidlél<Ji centrumba a köxnye
ző kisebb l<öZJségEfu: gyógysze,rtáiri dolgozói is 
bej öhetnek és igy .ez az alwió több •embert élin t~ 
het, min,t ahány2<t az a[ábbi számadatok mutaA<· 
~ik Végül ez a keret leheMségell adirua arra is, 
a szakszervezet kö7lell<elbbi, szemJélyes kapcso
latba kerüljön · a vidék 1gyógy:szertári dolgozó 
társ,adalmá~al, a:zokklill megismeritiesse céJ.kitü
zéseink:et és azokat a fel,rudatoka:t, amelyek népi 
demokráciánk építésében a gyógyszertá1ri d!ol
gozókra várnak - A ltclürutet!ble jö:vő vámso
kat ru; alábbi ö·sszeáULtás tüntebi fel: 

KIMUTATÁS 

a vidéki kgalább 6 .rmüködő gyÖgyszentárr al 
trendelkező városokról (közsé,geil<:ről) és az; ottG 
müködő alka;lmruwttalkróJ (P;esrt:környiék kii.vé-
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Bécs 
Sopron. 
Szeged 
Szerutes 
Székesfehérvár 
Szolnok 
Szombathely 

ös.s:z.esen: 

·:~ 
i'l 
"' t;J~ 
>.o 
""'"' ··O N 
»"' 

0 
10 
22 

7 
12 
14 

6 
6 
ll 

6 
6 

13 
6 
6 
9 

14 
8 

25 
8 
7 
8 
7 

211 

~ 
N 
UJ 
w 

ill 
N o0 
~a 
bJJ •cr;l 

·o· N 

»"' 
(j 

22 
38 
12 
21 
18 

8 
11 
18 

9 
9 

24 
10 

8 
11 
24 
13 
44 
ll 
ll 
ll 
12 

345 

(A ikimutatá.s nem te]jes, mer1t adatok csak 
a gyógyszerészi képeaitésü doLgozókról álltak 
rendelke~és11e Einné!Ifogva ez€ik a szám"k l!übbi 
gyógysze1lári dolgozó-tár sai'llkkal még növe
kedruek.. De ha a felad11tnak cSak kis részét 
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oldjuk is meg, a®kor ds sokkal többet tettünk, 
núntha hozzá se fogtunk voJ,na ) ' 

• 
Eddig rt jrtvrtslrtt H a r rt n g i Sándor, 

s;;rrkoszttilyunk elnöke egy lépéssei tüstént to· 
vá bb me gy: jelhivjrr a javrrslatbevőt, hogy a· 
szakosztály főtitkárával egyiitt az Országos 
Gyógyszerész Egyesiilet ügyvezető igazgatójá
val lé)Jjen érintkezésbe a tervezet megvalósítása 
érdekében. Ez megtörtént; ((, nnegbeszélés ered_ 
~nényeként nwst r'ész'betes munkatervet dolgo
zunk ki és reméljük, hogy ez a terv- a gyógy
szer tári dolgozó-tár sadalon' minden r étegének 
ttimogatá.s!Íval - minél előbb me,gvrtlósitva 
cselekvően hozzájárulhat sz.rrkmai továbbképzé~ 
silnknek - ha nem is rrwgo!dásához, de nun
denesetr e rnegindiüisához. 

HIREK 

Csendélet• Óbudán 
Csendélet, de nem rv;nd-élet Szmhely a 

8 zen t Flór-ián-gyógyszertár. Rll3ggel benwgyek 
rr patileába és a következő kép tár-ul elém: a 
nem gyógysz-erész haszonélvező, M a n d e l 
Pálné és a nem gyógyszer ész pénzes társnő, egy 
s z ő k e nő, teljes gőzzel és za.vartal:anul ex
pediálnak. A fehér-köpenyes kollégina félénken 
és gyámoltalanul huzódik meg mellettük A kü
lönlegességeket kiadják, csak a nent kész rna
giszt'Y'ális vényeket továb,bitJák a szaloember 
kezébe. 

Felháborító látvány. Mig telefonáltam, a/ .. 
kalmam volt ·megfigyelni ,a, gyogyszertá.r életét 

24/; munkanélkülit 'tartunk nyilván és tisz
tán azért, mert a magángyógyszertárak nagy 
részében haszonélvezők, feleségek, rokonok •ex
pediálnak es elveszik, ifelfaliák a gyógyszerész 
k·enyer-ét .. 

De ezen sürgősen segítenünk kell Er·r e a. 
2 H rnunkanélküli nyomor ba vesző sor sa köte
l·ez bennünket. A felelős vezető pedig ne tűrje, 
hogy a rokonok ellepjék az officinát. Ne féltse 
a kenyerét, mert a szakszervezet teljes sulyávrtl 
mJigötte áJl és a munkanélküliek mögött, akiket 
az ilyen élősködő/c núatt nem tndunk elhelyezni 

Ki az officinábál az illetéktelen rokonság-
~! ~) 

Halálozás Tr r o m :b i t á s Ilona ohl gyógy~ 
!'ozcr·ész 2.1 €yes korában BudaiJ?!esten ~O-dd szeuVedés 
uián meghalt 

25 ..én.s találkozó. Íi'e'llklérjiik minda:zokat a lr.edivfB 
kollégákat és IwU.égintákat, a:!k.ik velünk 19-22. é) ben 1~ 
budapesti tud, egyetemen nyet t~ gyóg~ szerészi okle
vel-ert;, hogy juiliu·s hónaphan megrendezendő találikD
zónk előkészitése céljából köz·Öljék eimüket - Fehér 
László gyógyszerész, Budapest Vör-ÖS\'árLUt 60, dJ: 
Némed) Im1e egyet .. m. tanár BudatwBt, IX, Hölgyes 
Endre-u. 7. 

Aranydiplomás gyógyszerészek 
-Felhivá.s!-

Jelénl!kez;cenek mindazcrk a kartá.r saink, a!kik 
t~ega!ább 50 év éica müködnek a ;pfulyán A Cen
tenáriumi BizDtlság !Oilhat.áirozta 'és az Egyetami 
Kar'közi Bizottság is magáiévá !tette azit a ter
;vet hogy é1 demes kmtár:sainkalt a centená- . 
liumi Gyógyszerész-h€4 ker·etében araury>dáplo~ 
máv al . ,tünteti ili:i.. - J elen1Jke7Jés·: Egyetmna 
Gyógysze1észeti Ir11téze't, Buda;pest, Hőgyes' 

Endre-utca 7. 
MAGYAR.SZOV.JET MüVELóDÉSI TARSASAG 

Napok óta komoly tárgyalások folynalr, ta'It a szerve~ 

zés, hogy szakszerv,zzetünk gyógl'szertári dolgozók 
:SZakosztálya kollektiven belépjen az 1\.f.. Sz, l\1, T.-ba. 
Ugyanekk-ot· bevontuk a szerveZiésbe a két 'tulajdonosi 
érdel1eltséget és egyetemünk gyógysze.rész)tanárait. 
Remélhetőleg hamarosan az egész magyar gyógysze~ 

rész-társadalom tagja l~z a Magy.rur~Szovjet Müvelő

dési Társaságnak Ez má. több az egyszerü \tagságnál. 
Ez ma szinvallás, hogy egy szakma mindeu :l'.é,tege -
meJmyire tartja fontosnak a két otSií'Jág kulturkapdiD~ 
latainak ápolás~t -és kimébitését .. Régen, az elmult ~e
gyedszázadban, Németország \Olt a,z ir.án;Jvonal Hogy 
ez hová vezetett, elég ha felrobbantott hidainJaa gon
dolunk Ma a világbéke nagy harcosához, a Szavjet
unió népéhez igazodunk. Hogy ez mit jelent, elég,· ha 
ujra ivekbe fuJtb hid.ainlua tekintünk. Ezeli a hidak az 
uj szellemet is átviszik1 innen oda, a Szovjetmúo népé
től a mag}ar· néph-ez .. És ennek a szellemnek hatalmá_ 
val hacolunk a teremtő béke, az alliOtó szellem uj kor
sZiakáért. 

JelöléSek a Tedába A Sr;a1~S7..Brvezet Vezetősége 
a ,,Terl~ll' igazgart.ósáJgi ,éis lfeiügyelőbizottsági tagsá;gá

r-a a J;::övetkez.ő km táT:s-alw .. ~ jr511ölte: 
I!""8,zgatós~gi tagoile L SzemZ!Ő Jenő, Bá'till<>ry_u. 

liS.. l 2.; 2. Hőnig Géza, VII,, Nagyatádi s~z·a;bó-u. 29; 
3 Lübke Rolándné, KJékgolsó-u. 2/c; 4·~ Vitéz Andrá~, 
Fiumei-uJ 19/b, üTI g.yó,gytár; 5. Tamás-sy Dezső, 
Ba:t tók Béla_ ut 39. II. 5. - Felügyelő bizot1Í!S!ági ta
gok: l. Szélr€\l.y István, Király-u 83-; 2 dr·. ~oLti.L 
sáns-z'ky Dénes, Hőgyf',S Endt~e-ll. ·7. Egyet. Gy ]nt.; 
3' dt· Berky J,óz~sef, Pét1e:tffy S'ánd-or_u, 12. M:ABI~ 
gyógytát· .. - A SzakszeneWt Vezetősége a gyógys-ze
J-észtulajdonosi lm:rporiációkkal valÓ megfbesz·élés után 
felkéii a Sza~kszet vezetillek a "Terlá0 _ban helye:tfoglalÖ 
t:Lsztségviselőit, hogy a "Te1,la0 legelőször ö:sszeülő 
rendki-.. üli közgyülésén ez-en tisztségüll«ő1 mondja.. 

nak le 
Fizetéses ·szabadság A Magya:r KöLilöny 11J3. szá

máiban, '2ltájus 20-án ]rnegje11Etnt hatáJ:'Ozak szerinrt fiZe- -
té·ses , szabadságot pénzzel Ir~.Legváltani nem lehet még 
abban az esetben sem, ha a ;munkaváll'aló azit határ.o
zot~<'~n k-éri Csak a felmondásba!n lévő munkav.á1lal-ó ré
szé-r-e fizethető ki készpénzben a szabadságidő és a fel.
'nondási idő alatt a szabaüsá;got te1 mész€itben kiadni 
nem lehet De ug) anugy vegyük tudomásU!l a;zt isi

hogy a kollektiv-szerződés s:zetinti munkabért minden 
hónapban ki kell fizetni. A [koUektiv-OCllunkahér a könY
~ ekben eg~ ik hónaprÓJ ill másiikTa át nem -.,:ezeth?itŐ. 

....................... 
J_'AG.GYűLÉS: .~unius 130-ári, 'S:Íerdán délután !y2 6 

órakor a DOháriy-n,. 76. szám alatti Magyar 
Dolgozók Pártja nagy:OOrmében 

PAPA! PARIZ KOLLÉG!UM. 'Tudjuk, hogy a 
Pápai Páriz medikus kollégiumban eddig is volt n€
bány gyógyszerészhallgató, akilmek helyét és ellátását 

kölönböző gyógyszerész_érdekeltségek biztosltották. 
Most végre kifelé is megerősítik, ho-gy ebben a- kollé
giumban a ~nedikus_ és gyógyszen~szhallga.tók együtt 
éineli és tanulnak. Ez ugyan egyelön~ csak abban nyil
vánul meg, hogy az intézet hivatalos neve: Pápai Pá
ríz medikus- és gyógyszerész koUégium .. RemiéJjük, 
hogy ez a Cím - a i]{ÖZJÖS szellelllire is átsugár·zik és 
ebből a kollégiumból olyan orvosok és gyóg)szerészek 
kerülnek majd ki, nkik a közegészSégüg;}· területén és 
ideológialiag is a magyar népért fog1'iak dolgozni. És 
Itiépítik az orvos €s a gyógySZierész mip.él s·zorosa.bb 
kö-z,össégi együttmüködését. 

Tiz évi :fegyház. S o IlDI o g y i Lajo-s ba*ony
_ .. szenüászlói gyógyszerész annnlkidején nélháruy közisé.g_ 
beli nyilassa~ rettegésben tm tott.a. ,az egész JakosSágat 
és több baloldalit intetmáltatott, Tiz lé:Vi fíegyhfrzzal suj-
t-ottáik, ' 

J{özmunka-váltság, Egyesek még mindig nem tud~ 
ják, vagy nem akarnak tudomást sze~ezni 1·ma, hogy a 
közmunka_ váltságot a kolll~ktiv_szerzödJése:k életbe1Jépte 
óta - a I.llUlUkaadó fizeti. Am.'Ol ezt elmulasvtották ott 
viss-z.amerrőleg rueg kell tériteni az eknaradt'közm~;: t
válLságot 

Kötelező munkalúi'zvet.ités. Szakszea·-.,,ezetünik ebben 
az i.igyben a ik_(i;vetlkező átiratot in,tézte Uj turrajdonosi 
é.t dekeltsé!gekh.ez: 

Tisztelettel felkéJ:jük, h<>.gy iköllevelük:ben hivj:l. 
fel a t. E,gyesület tagjait, !hog,y a 48400/1946. M E: 
rendelet élrtelmébem.· a munka,közvetités csak m Szak
szene:.::et utján töt ténheltik. A szakszeHezet11ek az a 
tapasztalata, hogy ezt ru rend€1-Letret a vidéki munkaadók 
V<t,gy nem, ismerik, vagy ne..."ll veszik figyel~embe és m:in_ 

· den közvetites nélkül ves1znek f1e[ munka:távsakat auni 
a. jö:Vőbep. suiyo·s lk:övetikezményeket fog maga' után 
vomu Kérjük tehát -odalhatni, hogy a munkaad6k akár 

. a ke1 ületi szak<>sztályok utján, a!kfu_· a budatpesti l~öz_ 

pont utján vegyenek fel munkav·ál1alók:aJt. 

Dr. A. J .. Csetény: A Malbi-tagJSág kezdettől köte_ 
lező, a hat ~hfuuapi felmondási időt a x.XX töa vénvcikJ~ 
tlette kötelezővé .. Az ügyeletes-idő, diJ'ak kérdlését ~ugy-
B ' t· ~ ~m 1en -a fa~usi gyógyszerészek kLrno:z-dulási lehető!sé-

get csak országos visz·onylatban Ienüezhetjük. ÉS !1.-en.. 

dezni kell. Mert a hivatás legáJ,dozatosahb g,yak-ollása 
~ h . lll v.ezetl et rabszolgaságt-a és- elszigete1éste minden 
tudományo:s tov•ábbk-épzéstől 

.G. l\l Szeged: .Nem feledékemységből m.ein intéztem 
, el !kérésedet.. A kért lapszámból ugyanis teljesen Iti

~unk, csaik. a kötelező t·fu.'11:példán~ őrzi a sz.elkesz
g. 

ORGANON 
hormon készitmények 

ismét beszere1hetők 

DIMENFORMOH ini. 5 amp á 10 .. 000 E. 

( oestradiolbenzoat) 3 amp. á 50.000 E 

DOCA ini. 4 amp. á 2 mg. 

( desoxycor ticos tet onacetá t, 4 am;p. á 10 mg 

l1Jellélivesekéreghor·mon) 

MEHFORMOH dragée 
(luistályos tüszöhormon, 15 x 1000 E 

oestron) 10 x 3000 E 

NEDHOMBRElll ini. 4 amp. á 5 mg. 

(testostfr onpropionat) 4 amp á 10 mg. 

4 amp. á 25 mg 

PERHIIEM JN ini. 
(klin'kailag meghatározott' 
má,jliivonat) 6 amp á l kcm. 

PERNaEMOH FORIE inj. 
(ötszörös erősségü, 
kli':nikaHag meghatá
rozott májkivonat) 

!3 amp. á 
10~~ amp .. á 

2 ·kcm 
2 J[Cm. 

PREGNYL ini. 
(gonadotrophor mon 
v'zelatből) 

PROGESTIN ini 
(progesteron =sár ga_ 
te.,;thormon) 

3 am p 
3 am p. 

3 :amiP 

3 ;am p. 

3 aD lJ) .. 

Felvilágosi•Iás okat 

á 100 
á 500 

á 2 
á 5 
á 10 

egyéb ORGM•9H k·észitméfW.ekról is 
készséggel nyujt a ltépvÍ$&!et: 

E. 
E 

mg 

mg 
mg 

Szántó Sándm és T4rsa 
Budapest, lll., Vérhalom-u. 39/b.. T.: 1161·32&. 

If. Y. ORGilllOli - Oss (HoUamlia) 
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A KIADóHIVATAL FELHIV ASA: 

A budapesti háiunaaéJJ<os €ilőfiZietők,et s~ol
gálati hJelyü:kön pén~beszedőnk utján ke
ressük fel 

Vidéki előfizeJtőinket kérjü!k, , hogy elő
fiZJetési hátmlékruikat &JElkklapon küíldjék 
be .. 

Megváltozott eimét Slllját érdekébwr ~ür
gő•sen közölje a ki!'Lilíóhivaiiaálal 

SCH E : Nemrégen azt a nyilt kérdést intéztEd 
hGzz,ám: igazságosnak tartom-e-, hogy- .,A Gyógy~ze.. 

r-ész" nem en~lékezett meg arról, hogy az egyik sze!·· 
kesztő kivált a LaiJtól? Akkor a.zt mondtam, hogy ép .. 
pen Márkus Dezső kartársunk éirdelreben haJgatok ~)1"

r·öL Azóta azonban ez a kérdés n>~eglsmétlődött Ezél''~ 

határo.ztam el, hogy felelek ~na a talán jogos kiván
csiságra, mely ,tudni n:I{arja aZ igazságot , Meg. 
\·aUom: én csak mint iró és ujságiró )lyilatlmzom, az 
ügy ·~gyéb vonatkozáSai a jMagyaz· Dolgozók Pártjára 
tarto:mak. 1\Ieg ~tell áJ_lapitanom Márkus Dezső végze_ 
t'€8 és közveszélyes ir·ástudatlanságát, Idézhetnék a 
cikkeiből, de nem teszem. MádniS Dezső csak azért ile
hetett sz~rkesztö, ltlllert a pártjában nem akadt 'Jllá_s és 
mert ő mindenái"On szerkeszteni almrt.. Mégis kö:lftudo .. 
másu, hogy la lapt-ól nem 3iZ! itrástudatlansága roiatt ke
rülrt el. A pártja fedezte •. amig tudta. Ez inem l'ám 
tar.t_ozik De mo-st egy félhiva:talos üzenet jött Vámos
mikoláról: hogy egy év mulva visszakerül a laphoz és 
nagyobb ember lesz, mint valaha. . 

És iltt r n-ib- kell állnunk Vagy arra gondol, hog;r 
vámm:mtik~. ~ányában egy év ~latt megtanul írni, 
vagy nrr-a~ hogy '-gy év mulva megirnt azok kerüht·ek 
felül, akik annyi időn át ri.em cs-ak a szakszervezet, ha
nem a~z egész magyar· élet !SZOCiális célkitüzé.seit eL 
gáncsolták Mondják, hogy az uj vámosmikolai gyógy _ 
sze.részt méltóságos urnak szóiitják Ja parasz.to-k, mert 
azt hireszteli magáról, hogy !Pesten államtitkár· volt..., .. 
Hát ha csak flzér1 nem tesz uj1a nagyember·. (sz.) 

Dr .. T ... L Kiskunfélegyháza: A kiirt munlr.avense-ny 

IebonyolitáSa köl'til k~oly technikai akadályOk meirül

tek fell Ez a-zonban nem Jelenti aiz,t, illogy vel&e-nyen ki

vül is ne ~ez1zünk. elérni ra lehető: legnagyobb er ad
ményt .. 

G J. T" Solymár: Jók a versei. óbud~n !$:om 
(ZeJk DomonkoS-u. 5 ) 1 az utj-a ar·ra vistZ. Solym!ái felé. 

Vasárnap mindig otthon taJ;ál. (sz ) 

B.. D,, Csávoly: R!égen ne.."11 jelenrtkez~él .. Ha Pe.s~ra 

jössz, !fe'ltétlenül keress· fel Nagyon komoly sz:akm\8-'i 

ügy bel} szeNtn'ék mielőb!b Ibeszél ni veled. Addig is szJe-· 

r etettel köszöntelek. (sz.) 

INDOKOLAS: A gyógyszerészeti törvény indoko-· 

lását azért nem közöltük, mert ibiz·tos tudomásunk sze_ 

rint rövidesen kön;rvalak.ban megjelenik, - valószinüleg 

már minden részletre kitér·,jedő végr·ehajtási utatsitá_ 

sob:.kal együtt" Soha ,nem zajlott ugy ennek a sza:kmá-

ntondtnnk Ie a·z indokolás közléséről, hogy más 

fontos szakmai kérdéssel annál bőségesebben fo1~:alko>i 
hassunk A könl v megjelenését azonban nem 

sz~kma várja türelmetlenül, hanc-m mi, 

szer kesZ\tősége: is. 

öteze-r· foiint R Á _né: Gyó.gysZI:::!rtárak 
S'áva] még akko-t sem, foglal!kozunk, h:a ugy a)arq 
nBkü:nk !5000 foiintot, hogy azt ·- tetszésünk 
foldritsuk .iótéikony .. céh a A j6t:é'konyság 

;ugyanis nt:m lehet lötncé.l ~1.s még kevésbbé áll:ucikk 
koimányoiható j:ótéko,ny-eág pedig, mce!:y ahhoz 
adakozó kiés7..ség:ét, ho,gy nekünk "haJtalmurnlkban 
az 1Ön átruház-ási ügyét eunt.Wni, egyált!a1ában nem 

€lUkai al-apon Az is mondhatnók, h~y ez az, '". ""'""''"' 
dozó femtinálás - nem ts· magyorr bul1koltt fo1nuája 

megves~:Jc:get1és .egy kül'önieg;<:!S· formájánJak,. Itt u:~'"-"i~ · 
nem rurról van 1S'ZÓ, hogy ii)n nem ibir 
kouysági hajlamain<llk,. hanem a mi közösségi ~rziés•in

ket iéb1esztgeti ilyecruféb:iképelli: - IhaJ szeretitek a
g-ényeket, intézz-étek el az ügya'llet é,s- tetszésetek 
ünt jótékonykodh~3Jí.ok 

Munkaközvetités M .. J.: Munkak-öz-vclitéssel csak, 
sz.::uk•szerver.tet fioglalkozik. Éppen -e2Jért 
semmiféle ilyen irányu ihi;rd~é'slt nem hlizl:ünik; nem 
közölhetünJk Ha figyelemmel kis:é'l te hl{pUJDkat, 

gy;őz.ődh.etett vóla. De ftl"lóll is', hogy 
munknlközvetités mindenkire. kötelező 

Apróhirdetések 
(x) Gyógyszertárat bérbevennék készpéll.tzl és föld.:. 

iniatla.n kaucióval, Ieihet:őmg n,mántuloíll! ÍÉrdeklőxilni: 
Kiiment Z. Pál, Zal:alb-alrsa, ZL ~-"" m€!g:\-'l? .. 

(x) Jókarban lévő gyógyszertári személymérleg· és 
e.gy ninalitikai méP1Pg. eladló. KlE;resz-t Gsógysz·errt~r, 

Rákóczi-ut 88 

(x) .Jóforgalnm reáJjogu gyÓg)'SZiell:tárat 

ket·eseík Cim a lüádóhan 

: ... 

Megjelenik havonta kétszer 
S:oonkesztőség és kiadóhivatal. 
IV, Veres Pálné-ul'.ea 3I& I l. 

Telefon: 38&-126. 
Hivatalos órák: 9-5-ig .. 

Szerkeszii: 
SZÉKELY .JENő 

Telefon: 1~. 
Felelős szenklesztö 

HA'RANGI SANDOR 
Tele:fon: 344-311 .. 

Fe112nös· kiadó: 
FALUS JENő. 
Loptullijdonos: 

a M.. M Sz.. Szairezerv..ete Gyógyszertárt Dolgozók 
Szaloos-ztályo.. 

nak az életJ'-. mint mostanában. Éppen e:zér;t: kés~ggel Hoffmann .József_nyomda, Bpest, iVll,. Kazi:nczir~ 

győgyáruna ykereskedés 

Ismét a békebeli fel~Nkiiltsegével áll 
b. Deoől rende/kézésére 

Tóvlratl elm: Phormachemla 

Simonyi P~l 
gyógyáru~ogykereskedd 

Budapest, VI., Jókai-tér 3 
W oldheim toblelte és lea magyarorsz9gi 

lerakatc 
Azcösszés b .. l~ és külf&ldl 
gyógyszerkiilönlegességeket, 

c, drogo.!, chemikátiát raktárról 
S%á!lit. 
Gyors és pontos expediálás 
helyben és vidélcre. 

d• 

• 
Bud~pest, Y., Gr. K!ebelsbei\1-D. 

8 . d l ,e le f Illi 1211--358 120--'-lilll 
u apest ·· ' r 

UJ! 
Tehéntej + rizs11yák + c:lexltin•mcltose 

liCJORIZftN 
normál csecsemő táplálálc:: 
Megslllifttetl (l megbi•hot6 tej be
szombének és eltartásának gonclj6t.' 

Korlátlan mennyiségb..., kcpl!ctó .. 

Uj, fontos k>ésxifmény ! 

Arsen (arsenobensol), llllgany és 
Cill'all'lymérgeaés li alásos ellenszere: 

l l m CHINOIN 
l am p tartalmaz O, 1 O g climercaptanepropanolt 

1(1 x 1 kcm-es ampullco eredeti dobozban .. 

l 

' 

., 
i 


