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- .~ Gyógyszerészu legutóbbi számában már meg., 
irtuk miniszteri bíztossá tört-ént kirendelésedet és ugyan_ 
akkor kifejezést adtunk örömünknek, az egész szakina 
örörnéneh:, hogy ezzel éppen Téged biztak meg, Most 
arra liérünk, nyilatkozzál nekünk, hogy e rnegbizatásod 
ke:retében mik a terveid, céljaid, elgondolásaid? 

- Legelső kötelességemnek tartom az Or
szágos Gyógyszerész Egyesületet olyan hely .. 
zetbe hozni, lwgy visszanyerhesse autonómiáját, 
-rnert ez felel meg népi demokráciánk szellemé
nek 

- Egészen vtlágos, hogy ez alatt az idő 
alatt is el kert látnom a jogosítvány-tulajdonosi 
kar érdekvédelmét. A'bMl a tényből indulva ki, 
hogy jó mun/oát, tervszerü mun/oát csak akkor 
lehet végezni, lm megteremti az ember a kap
csolatot magukkal az érdekeltekkel, elhatároz
tam, lwgy az ország jogosil!vány-·tu1ajdonosi ka .. 
rát otthoná..ban, müködése területén keresem fel. 
En'lbek a célkitüzésnek megfeleWen e hó 24-én 
meglátogattam a szegedieket, 25-én a hódmező
vásárhelyieket és a makówJcat. Ez az utam meg
győzött arról, hogy a célkitűzések megvalósítása 
?!em lesz nehéz A )ogosit'Vány.tulajdonosi kar 
önként nyilatkozott meg és saját maga érzékel· 
tette, az 'ő érdek'Védelmüket is csak az ő /m .. 
tásos lehet eílátni. 6k maguk ha· 

meg, helyesebben juttatták kifejezésre 
azt a meggyőződésüket, hogy rw,gy lépéseket 
kell tenniök a magyar népi demokrácia felé, 
mert csak igy lesznek jogosultak arra, hogy igé. 
nyeket támaszthassanak népi denwkráciánkkal 
szemben. Egész pontosan meg/mtározták a te
Tiiletet is, ahol nekik őszinte, meggyőződéstől át. 
hatott gesz:tiókat kell gyakorolni a szocializmust 

demokfácia felé. Ez a terület az ő megfo
; U<!lm:aZ<ís-uk szerint részben polit-ikai, részben 

gazdasági és ezenkivül szociálpolitikai és rnor&
tis, vagy hogy az ő sZ~Uvukat idézzern, etikat és 
mor ális geszftókat igényel .. 

-Hogy mennyire komolywn veszik a poli .. 
tilcai é/.et területén való helyes tájékozódiist, b•i .. 
zonyitia az a tény, hogy Budapestr ől jól kép· 
zett előadókat kérnek, hogy ezektől nyerJeneit 
tá.jékozódást az a/;a;pvető pgli#kai jogrLlrnaNat 
illetően.. -

Az egyéb természetű szá:n4élcaikat, azt IYi .. 
szem, ugy érzékeltethetem a leg,jobban, ha ide
teszem elétek azokat a lm tár ozati javaslatokat, 
amely,eket rnind a luirom város jogositvány .. n"
lajdonosi kara egyhanguan magáévá tett. U gy a 
szegediek, mint a 'Vásár helyiele és makóiak hatá.. 
rozatilag kimondták, hogy 1948. augusztus l· 
től kezdődően rnindazok a gyógyszerészek, aklk
n;ek lmvi Gyáw-Járuléka a 25 for-intot nwgfLa
lad}a, a oovi járulék 20 szá7.alé/oának megfeleW 
összeget havonként és rendszeresen a Gyájához 
betizetik a gyógyszMészi aggok-háza fenntaTtá
sának céljaira 

--· A szegedi gyógyszerészek L á z á r· 
Jenő gyógyszerész Javaslatára lwtározatilag ki
morulották, hogy testületileg belépnek a Ma
gyar-Szovjet Müvelődési Társaság helyi tago
zatába, asszonyaik pedig a Magyar Nők Demo
kratikus Szövetségébe. 

:_ U gyancsalc a szegediek tették az alanti 
határozati jamslatot, amelyet a másik két -uá
ws gyógyszerészi kam is magáévá tett; 

- Kér j e fel az Egyesület az ü letékes mi.. 
nisztér iurnokat, lwgy az Orswgos GyógysZJerész 
E gyesillet alapszabályainak módositása sonín 
vétessék be az alanti rerulelkezés: ,,Azok a 
gyógyszerészek, akiket a .iö'Vőben derrwkrácia .. el
lenes magatartás, a tervgazdálkodás szabotálá-



sa, vagy a gyógyszer észí etikáb.a ütköző cselek 
onény rniatt j'o{l'erős büói itélettel elmarasztal, .. 
tak, az Egyesület tagjai sorából töröltessenek 
és a né)Jjóléti rninisztériunwt a tör lésről az' 
Egyesület azzal é> tesitse, hogy nevezettől a. 
gyógyszertári fogositv.ány elvonassék" A hatá_. 
qozati javaslat célja, hogy a gyógyszerészi kaP 
rminden külső 8eg'itség nélkül önrnagáJól igye. 
kezzék sora.it megtisztítani az oda nem vató ele 
rnektől. 

- Mi volt a válaszod ezekre a népi demokrácia 
hánJában megmutatkozó j-elentős megnyilvánulásokra? 

- Elöl}árób•an valamit meg kellrnondanmn 
Ezek a spontán nuegnyilatkozások egyrészt igenj 
loellmnesen leptek rneg, de egyidejüleg arról is 
meggyőzte/c, hogy az a kép, amit a felszctbadulást 
lcötető időkben ILlalatottak a magyar tulajdono· 
si karról, torzképe volt a valóságna/c Meggyő
zödtem róJa, hogy nagy állagában fószándéku, de 
politi/cetilag 'tájékozatlan emberekkel van dol
gunk és lbelyes tájékoztatás eredményeképpen 
nem nehé.z ntunka őket népi dernok11ácián/c szal
gálatába beállitrLnÍ. És \most felele/c a kérdésre 
A válaszarn cs-a/c az lehetett, -amit hasonló meg
nyilatkozáso/c sor án demokratikus Jcor·rnányza
tunlc, helyesebben tnépi demokráciánk tesz Biz· 
tos/tottam ő/cet anál, hogy a magyar népi de
mokrácia őket is besorol]a azoknak a sorába, 
a/eiknek a két és fél év alatt megvalósuló! hár01n
éves terv végére az életszinvonrLlna/c eddig solUJJ 
nem lótott mértékét biztosíia. 

~-- Tudjulr, hogy ez a munh:a a Te lrezedb€Jn 1.-:ü_ 
Iönbözik rninden eddigi ilyen irányu feladat elyégz,ésé
től Mégís megké~dezem: hogyan egYezteted össze· uj 
munkalrörödrt eddigi szakszervezeti magatartásoddal? 
Hiszen néhány h-éttel ezelőtt még uj utat mutat.tál az 
.=:re~ébJ:n és tekintélyében tuegfogyatkozott gyógyszerész
Szakosztálynak'? 

- ,Jogosítvány-tulajdonost /car és al/ca~ 
mazott-gyógyszer és zi kar érdekei lcépvis-e!etének 
az összeegyeztetése nem megoldhatatlan fe!adat 
Engedjed meg, hogy rezen a területen EdézZJern 
a Magym Dolgozók Pá.rtjának állásjog·lalását .. 
A Magyar Dolgozók Pártia legelsős01 ban védi 
az ipcLTi 1nunlcásság, szegénypataSztság és hala
dó értelmiség érdekeit De párhuzantosan ezzel 
védelmet és .s-egítséget nyujt a iószándéku kis
iparosságnak, Jcislcereskedőknek és núnden be
csü7-etes magyar demc/cratának, A Jogositv·ány
tulajdonosi Iear gazdasági vonalon i_gen nehezen 
volna e'vá!asztható akár a Jcisiparosok, akár a 
kiskereskedők csoportjától, jóllehet rnunkakö1'e 
tisztán közegészségi _iellegü 

- l-Io l Já t.sz közeledési lr-hető1iéget az 0; szágos 
Gyógyszerész Egyesület és a Szakszervez:et munkájábar1, 
illetve a k~ttő minél szarosabb eg)-üttmüködésében? 

- Népi demokráciánlc közvetlen célkitüzése 
a fasizmus által rornba döntött haza ujjáApitése 
és a tervgazdálkodás és IL munkaver sen y en ke
resztül a rnindenrendü dolgozók életszínvonalá
nak emelése Ezen a cél/citüzésen belül talá!lcoz· 
h(ltilc és együtt szalgálhatja a haza és a dolgozó 
magyar nern.zet érdekeit a rnunkaadó és a nrun
Jcaválialó gyógyszerész. 

- Mit üzensz a Szakszervezet.nek, az Országos 

Gyógyszerész Egyesület tagságának és a szalrsajtón ke_ 
resztül az egész gyógyszerész közösségnek, mlnden:
gyóg,) szertád dolgozónak? 

-· Pontosan és szó1· ól-szór a azt) an-tib en a 
magarn kötele~ettségét szaktam összegezni:· i'!.oi
lá.r-diCtn állni a népi d-emokrácia rnellett, tiszte. 
lettel telanteni a rnunkar;.ersenyek h!Jseire az 
élmunkásokrcc Mccgunkévá tenni Rákosi ;lt,;;_ 
tyás intelmét a tanu!á.s fontosságát ill5tően. 
Mert csak ilyen magat.artással formiJ,lóilhatík 
az •ember olyanná, hogy igényelheti népi denÍok
ráciánk segíhégét és megbecsülését és· csa/c 
ilyen magatartással alakitható ki egy tökélete
sen boldog élet.. (sz j.) 

Julius 22.-i taggyülésünk 
Soha nem z.ajlott még igy a szakma. élete, 18C. 

gyógyszertári jogositvánJt irtah: ki pályázatra., 
maga ez a tény is· elég an a, hogy ez a szakma sorb;~. 
~lljon Hogy ez a néma pálya vé.gre megt:a}álja a haÍt~t
ját. 

Pedig más is felmerült A közületi gyógyszertárak 
ki·épülő szerepe. A munkaválla.Ió gyógyszerésze}{ 
tartása az intézmények és kÖzületek állásfoglalása 

EZÉIU SIKERűLT CSAK FÉLIG 

mostani taggyűlésünk 1\'lert az intézmények még 
nem nyilatkoztak ÉS mi sem hozhattunk semmit a tag_ 
Gág tudomására.. Dt', L u k á c s Imre min taná~

esos, ld meghívásunina eljött a tag g.} ülésre; csak a fél
\ ektt kérdésr~kre \iálaszolt Termés-Letesen ő maga is·' 
mindössze arra szoritkozhatotit, hogy eloszlassa a. bi~ 

zony!alanságot a végrehajtási utasítás homályosabb 
pontjai l\Ö: ül. Erre \onatkozó fel jeg-" zéseinl{et lapunk.: .·:· 
más helyén megtalálják kartársaink, 

KomolJ ldesést jelentett H a r a n g i Sái;dór 
kartál'Sunk várva.várt felszólalásának elmaradása. Igy 
azt lehe':ett n:ond~ni, hogy a taggyülést hiába ""''"'<. .• 
össze. M.ert lényegében az egész t.agg,\"ülésen s e m ·m i 
emlitésre méltó megnyilatko~ 

zás nem történt.. 
És mégis kellett. Láttuk, h~gy a tagság, ha a saját.· 

érdekélől van szó, eljön és tud várni is, mig felszabadul : 
a terem~ és nem megy el senlü, végig kivárják a tag
gyülést. 

SZIKLAI BÉLA KARTARSUNK 

kifogástalan készséggel vezette az ülést. Érvelt, ho·z
zászólt, kiegyenlített. A IénJeget persze ő sem mond..; 
hatta eL Az hogy az uj elnölu-ó1 megfeledkezett és 
nem kérdezte' meg a tagságtól~ helyesnek tartják-e a ~~t;"
zt:ÍHsé.g eg.l hangu döntését, -- inkább szaksze1vezeti tá~ 
j.élwzatlanságt a vall Először vezetett egy népes d:ag..: 
g)ülést 

A NAGY VITA 

szél€sen hömpölygött Csupa fogas kétdés 
elő. Kérdéseli és feleletek sőt uj.abb kérdések és ujabb 
feleletek D r L u k á c s Imre min .. tanácsos szi~ 
lárdan állt a kérdések pergőtüzében és mint t'leven ·tör. 
vény, nAndenliit a helyes irán,\"·ban :lilágosított fel., 

De valljuk be, ez a taggj ülés és különösen a 
vita, szükségszerü~n felboritotta a szakszervezet "~,AA-•· 

(.úlyát. Átcsapott rajta é.s céltudatos lépéselikel ment, 
helyezkedett, dörgölődzött a tulajdonosi érdekeltségek 
felé .. Ne csodálkozzunk rajta.. Évtizedes .álmok ébredez. 
tek. Egy annyisz-or és oll an sulyosan megaláZott pálya 
köve.telte a maga emberi jo~ait.. 

Évtizedei\ óta rnost elQ'szOr És nem csak a kiválL 
ságosnk Mindenki szabadon az érdemei szetint., Vélet
len volt, hogy szinte szó sem1 esett ebben a nagy vitában 
a közüietdu·öl Mert ó'k mtég nem nyilaJkoztak 

De ta.Ián éppen ezért volt kissé temetés-jellege az 
egész taggyülésnek Szinte láttuli és a felszólalásokból 
kövdkeztettünk, hogy ki hov.á iparkodik Hogy ki akar 
nálunk maradni és ki hagy el bennünket.. Kialakult a 
szaKszervezet, a szakosztály uj képe Embe,rek cserélöd ... 
tek ki egyik pillanatról a másikra. Részben már' az uj 
'\'ezetőség is megalakult Mi láttuk •. 
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A SZAKSZERVEZET VÉDELMÉBEN 
Ezé.rt hatott olyan vissz3.tas1Jitóan P r u c s i n 

Ul' közbe?zólása.. Prucsin ur, a hirhedt P 1' u c s i n~ 
e l m é l e t feltalál6ja, egyszeue belevágott ebbe a 
természetes, szinte családi megmutatkozásba és az egész: 
vitában a szakszervezeti vonal fokozottabb érvényesülését 
követelte .. Mindenki áiriult-bámult. senki sem ~Jtette e1Jt. 
a. megleckéztetést ~ Bát mindenki tudja azt is, hogy az 
1l1etöne'l{ vánnak hervadhatatlan érden:'!Ci" Nagyszer·ü ér. 
~;ékkel hagyja ott a bukott ve~rt a bukása piUanatá. 
ban és végre is hát ő Pmcsin~ személyesen és megdönt_ 
hetet.Ienül. Az ő bölcs] ajkáról hangzott el, ho~· "a 
prucsin v,égképen megbulrtathatja az intézmény~ités 

gondolatát • " Hiszen még emlékezne!{ is a prucsinra. .. 
Igen, ő .a,z, ő maga, __ Prucsin a feltaláló .. Egy uj győ gy· 
szerészi ideológiai :rUegterell]f:ője.. (sz.) 

Kossuth lajos szerepe az 1831-ben pusztitó 
cholera·járvány idejében 

Irto : DR. HALMAl JÁNOS egyet m. tanár 

A sárospata.ki re~orrnátus főiskola levéltárában 
nagy gonddal őrzik centenáriumát ünneplő szabadSág. 
harcunk dicső vezéraJa.}{jána.k egy irásá1t, mely a köveL 
kezöképpen 13;zól: 

,,il rnirigyes Cholera nyavaly.ánrtlc 1831-'k 
esztd Julius JJolnrtpban 10-én S . .A.-Ujhely Vá
rossában lett kiütése tekintetéből 8 A..-U j hel:y• 
be feláthtott Veszteglő-Intézet naponként való 
Jegyzetei s a v-eszteglés alá 'esett Személyele 
Lajstroma 

Veszteglő Háznrtk rendeltetet-t: A VároB 
als[ó vé gin a Kőbánya rnellett lévő M endl Riói h

. féle Uradalmi állásos vendégfogwió. 

A gyanu alá eső városi házak s lakosok a; 
lehetőségig otthol zárattatván el ezen Veszteg· 
lő-Házban ez uttal, még aniaz elzárást győzni 
lehet, tsak a cho!erás betegek 11észére fel álli
tott Kór:Mzban g:Jógyított reconvrLlescensek, a 

· l>etege/c és halottak körül forgolódó személyek 
közül azo/c, a lcilf e részbe vagy nern foglalatos· 
kodhatnalc, vagy· foglalatoskodni nem akurnak, 
végre az idegenek (aki/c ezen Intézet alá tartoz· 
rrának) fogadtatnak be rL Veszteglő-Házba, 
mellynek célerányos etkészttése végett, - az 
ott, ennele előtte Cholerába megholt Urodalmi 

· Hajduna/c ott maradt ruháit elégettettem, a 
sz:obálcat s állást Jcitísztittattarn, Chlór rneszes 
t·~zzel bé f€1'skendeztettem s fm·ró téglára ön .. 
tott, ugynevezett Haramia Eczettel óránként 
•·enilesen füstöbtetni rendeltem .. 

Az épület déli részében lcckó Kortsrnáros 
Zsidó Mendel ;R'f5th Julius 10-én estve 10 ára
kor Cholerában meghalván s 11-én o. rothadás .. 

, lett indulás vi!á.gos Jeleí után eltemettetvén, 
mtnthogy Háza népét 'conturnatialis zár alá té

'tetnem kellett azon szo:báknak a szolcott módon 
Jeitisztítása után oda zárattam a Zsidó ha

: ~ottcrlc 'elta/caritására vállalkozott emberelcet is. 

Napi parancsolat az 6r:őknek. 

Az épület fél-fél részének lakói egyrnástól 
külön választva !lévén, közösülésbe ne eresztes
senelc, s a ContumécirL alatt levőkhöz a Várta, 
Lineán tul smtki se lcözelitsen, A HrLlottasok 
tsak ak/cor eresztessene/c Jei, ntidőn írott Co
missíot adok, hogy kötelességeik tellyesdésé> e 
kimenjene/c A Contumacia alatt lévők a há" 
előtt, a szabad levegőre kJijöhetnek A Civill.is 
örö/cne/c egyike 111j2 ár-a/cor délelőtt mindég 
hozzám jö.i.iön és tőlern a Gomissíot rJcezéhez vé
vén, - a szükséges eledelt elvinni s a felvigyá
zó asszonyna/c a végett 'átadni adni tartozzon, 
ho_qy az közöttük /cwsztasson. Hogy hrfános· 
~<ág a szükséges-e/cbe 111e legyen, fel kell ügyel· 
ni. 

Felt•igyázonak rendele11t Speck Antal Ta .. 
nátsbelit. Midőn eledelt visznek a Contamatia
lis Házhoz ILZ 6rálYó lineától Jei kell Jaáltani a 
felvigyázó asszonyt, hogy az edényt Jcilwzván, 
crzt bizonyos mennyiségre a földre le \tegye, s 
igy maga visszamenvén, tölteti/c által az étel, 
mirukn lcözösülés nélkül, 

Kossuth La,ios, 
a Veszteglő Házra felügyelő Táblabiró" 

Ha a fenti sorokat fig~'eb:nesen elolvassuk (Mag~ a~ 
ry-Kossa Gyula: Orvostörliénetmi Jegyzetele orvosi 

Hetilap 1925 .. XII. 20), akkor számos 1kérdés mea: ~d 
eléluk Igy elsősorban: mil:ren is volt az a félClme es 
cho!era_járvány, miként \édekeZÍ-131\ ellene, hogyan te
tült Kossuth Lajos cholerabiztosként Sátoraljaujhel~ be 
és végül: lllilyen szerepet játszott a cholerajárvány 
alatt és közHtlen Utána 1848 ve'Z'ércsillaga? 

A cholerának nevezett retteneteis betegség !830-
ban ,egész Európán végigvonult A Ittagyar kormány 
rögtön szigom vesztegzárt rEmdelt el Ez \'Olt akkor _ 
szokásban nninden járványos betegség esetében. A vész 
tanulmányozására orvosokat is küldött ki Oroszország .. 
ba., A lóvóintézkedések azonban hiábavalónak bizonyuL 



1tak, mett 1831 junius derekán a cholera· megjelent 
hazánk területé_n, Ez volt az első kolerajárvány,. M~ra .. 
maiosból sót szállitó hajósok közül az egyik Tiszauj:a-· 

,:-kon meghalt koler ában Rövid péhány nap alatt eli.er·
jedt a ragály a környező megyékben; majd az egész 
országban Egykoru becslések alapján 92 1>.Örv~nyha;tó_ 
&ág területén 240 OOO beteg pusztult el koierában, rnely 
esak a következő évben szünt meg iAz ember·ek a vá .. 
r· osokba menek\Ht:ek, mindenki camfbrt, chi or meszet. 
borsot, egyéb füszert viselt a nyakán lévő :zi8CSb:óban 
vagy a zsebében. A g)"Ógyszertárakb:tn Dower_port 
kámfoj_cseppeket, teak.-everél\:eket adtak ellme.. l1yen 
szerekkel tllátták a községek jegyzöit és papjait, ot~, 
ahol nem volt gyógysrertár, Ideiglenes rendöri bizott
lllányt állitottak fel Erdélyben, kolerabiztosoka,t nevez... 
tek' ki egyes veszélyesebb _területekre, Ilyen tmegbizást 
kapott Kossuth Lajos is Sátoraljaujhelyen A ható3á
gok sokszot teljesen tanácstalanul álltak, kapkodtak_, el. 
lentmondó rendelkezéseket adtak ki.. ;Ez nem is volt 
csoda, me:rt a kolerá~·ól teljesen téves, Sőt semilyen tu
dásuk sem volt,. Ai eJ,nJ,berek lbezárkóztak, házaikba sen
kit sem engedtek be, az abla.kon át érintkeztek) fogóval 
vették áot a küldött tárgyakat, füstölték, később eléget .. 
tkk .. 

A betegek elbujtak, nehogy zár· alá kerüljenek 
egész háznépükkel egyetemben, a halottakat éjjel te_ 
mették késöbb nem is ha-rangoztak. a , p_ap. és a rtép 
csak sÓ--60 mktenöl követte a holtat.. Pesten a budai 
hidat is 1-ezáratták, nehogy a !kolera áttierjedjen Budá
r·a, Persze mindez hiábavaló voU. Maguk a haza.téini 
szándé:lwzó diákok fegyverezté-k Ie 3lz! 'Öröl\:et és haza. 
mentek a Dunántulm. Az utca népe ts zavarogni Irez_ 
d-ett, szidták a kormányt, 'SŐt jaz egyilr polgár nemesi 
felkelést is sili:getett.. Persze a kolera ellen ez mitsem 
használt volna, de megjegyezte a vezető·: ,,legyen csalt 
nlleg a·"insurrectio, majd lesz más is belőle .. " Ugy láL 
szik a forradalmi !eszme már· \3. levegőben volt és né
mel;eket öntudatlanul is megbiz.ser getetJ:.,. Régebben, a 
pestis szörnyüségek idején, de most is a kolerajárvány 
ala.tt Felsőmagyai-ország tekintélyes répzében m,jegtelt a 
pohár ·és az eiégedetlen, elnyomott nép :Véres láza-dások-
ban tört ki. r 

E lázadásolmak rendszieriint több oka-volt, csak a 
járványok ér lelték meg, Az akkori zempléni lázadásnak 
főokául felelőtlen bujtoga:tók ré.mhireit teszi meg (aZ 

egykoru hiv-atalos iiás: ,~ nagy halandóSág korántsem 
·az epekórság (choler8) hirtelen ölő méJ:·gé,tó1, hanem 

az orvosságolmak, ·kutalrnak, bornak, égetett ita:loknak, 
sónak, lisztnek, söt még a m~zárszékbell busoknak iS 
a királyi felSégnek az urakkal való egyetértéséből s a 
papságnak, onosolmak és a sidólmak mago'lr pártjára 
lett vonásábul sz ár ma zik" Még azt is elhitették a nép
pel, hogy ,,a felség és a nagy urak az orvosoknak érs- a 
sidóknak, s más art'a kibérlett embereknek egynek
egynek meg étetéséért öt, tíz, s több conventionális fo
rintokat fizetnénelr", nehogy a paraszság tulsMporod •. 
jé}{ s azután kezébe k-eritSe a köz~ata!nUt~. ~ nép ~~ 
sem tudta roegéiteni, hogy a tel]es IZoláltsagban elo 
zsidók, továbbá az .~urak" közt miért sokkal kisebb 
a halandóság, núnt a parasztság körében Azután ak
kor eg,r Lehotzky nevü kassai orvos nagyon i-ossz ei·ed
ménnyel kisétletezett a magisteriwn bismuthi-val. öt a 
tanulóifjuság és a Jdilső város lakói megkergették A 
Pestr·ó1 leküldött or-vost pedig elfogták é.s csaknem 

z 

agyonverték a szalókiak 1Elfogtá.k az egyik esküdtet, _ 
loiszttartót, jegyzőt és a halottakat velük tétették ko, · 
porsóba, vitetiték a temetőbe és temettették el. A lázadó 
tótok az egész Hegyalját hatalnutkba akarták keritenl, 
Sátoraljaujhelyt pedig meg akarták sarcolni, E~yes 

kastélyok ur·ait c:sunyán elverté,k, sőt agy-onVertek né_ 
hány ember t. Szepesmegyében borzalmas .kegyetlenke.:. 
déselr dultak. Pár· hét mulva a kormány erélyesen ren._ -
det igyekezett teremteni, néhány gyilkost fel is. akasz_ 
tottak .. ~z akasztás hire még jobban ehn.ér·gesitette, a 
helyzetet.. A tőketerebesi uradalom parasztjai is :a láza.. 
dókhoz csatlakoztak, felkoncolták a szolgabirót, megtá_ 
madták az elö-ljáróságot, majd laz adamenekült lakos. . 
sággal felszaporodott Sátoraljaujhelyt vették. ostróm 
alá. Éhinség tört ki és a szegényebb nép is a lázadók 
párjára állt, kasZiát-kapát ragadYa kenyeret követelt Jl.
várn)!egyeházban székelő járván) bizottságtól 

Elérkezett az idő. autidőn Kossuth is a tettek me

zejére lépett .. A megyeház ierkélyér·öl csill;apitó bészéd_ 

del igyekezett az elkeseredett tömeget Jecsendesiteni. 

Egyidó'ben azonban nagy igyekezeltel megfeielő polgár

őrség ;Szervezésé,r-ől és felfegyverzéséró1 is gondo.sko_ 

dot.t.. Ez a polgárör-sé-g azután a közben megérkezett. 

katonasággal együtt békét és rendet teremtett .. A nép. 
tön:ieg kétségtelenül rokonszenvezett .Kossuthtal és en. 

nek számos tanujeiét adta, Igy a zendülő tótok znin. 

den na.p, beküldtek Kossuth családja r·észére élelmet. 

Meg is igéiték, hog.} sem neki, sem családjának semmi 

bántódása nam les.z; ha a várost elfoglalják 
Kossuth neve csakhamar közismert lett., Természe.. 

esen a megye urai Irözül ez solmak nem tetszett, irigy"' 

lmdtek rá, söt csunya rágalmaka-t terjesztettek az akw. 

kor még fiatal, de már nagytehetsegü Ügyvédről Ezek 

sz.erint azért \-olt olyan nagy becsülete a nép etOtt. 

mert tit-okban a 1lázadólrkal .tartott .. Ez az aljas rágalom 

a főnemesség egy részét is megfertőzte és igen kelle~ 

metlenül hatott további m!iik-ödésében.. Kossuth rövide· 

sen számot vetett a {helyzettel, p;tthagyta a vázmegyét, 

mely ilyen hálátlanul viselkedett vele szemben. Fe~jött 

Pestre és it.t megkezdte aJz-t a dicső !rnunkáját, amely 

öt a 111agyar halhatatlanok közé emelte és amelynek 

centenáriumát ma ünnepeljük: a nép fclszabaditását, a 

magyar népi demokrácia zászlóbontását 

Uj eim: 

fiYón ~~ Kötneripari Klt. 
Budapest, V., Szabadság-tér 17. 

(Tőzsdepalota, Zoltán u. sarok) 

Telefon; 123-958 

Gyógyárunagykereskedés. llötszerüzem. 
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:Julius 2 2 •• i taggylilésilnk 
-- Székely Jenő elnöki megnyitója -

Kedves Kartá?"Saím, kedves Elvtársaimi 

MEGVALLOM: kissé kényelmetlenül ér· 
zem magam ezen a helyen · Feszengek ebben a; 
nem rám \szabott r-uhában. Megszoktam, hom! 
a tollamal szalgáljam a közösséget. Láthatjá· 
tok, hogy akkor is irok, amíkor szónokolnom 
kellene. · H a Ivalaki egyszer megírja a szakszer
vezetek életét, rólam mínt az első olv=J elnök. 
ről fog megem:tékezni De ,-;emélem, nem olyan 
értelemben, mintha "roolvasással" próbáltarn 
volna a ránk zuduló bafokon segíteni. 

KOLöNöSEN NEHÉZ a sze1'epem H a
r·a n g í Sándor kartársam 'után, akinek sze
me7yében ol;yan kivál.óan egyesült ISZÓnoki ké
pesség, szakmai tisztánlátás és ezen tul az em
beri és politikai elhiv-atottság Csak azért nemJ 
mondtam, hogy ki!átástalan a szerepem, mert 
Tiarangi Sándor u,rm ment el .. tőlünk miniszteri 
biztosként az Országos Gyógyszerész Egyesü· 
lethez, hogy .tovább is részt vesz a munkánkban. 

· eddi,ai rövid 1nüködése alatt is olyan mér
tékü közel,edés tö1 tént szakosztályunk iés az O. 
Grr E között, amire még nem 11olt pél® a két 
kü}ön uton iáró é1 dekeltsé{J' 'életéb&n. 

INNEN üZEN.JüK az O Gy E .. nek, rle 
;rzen.iiik minden gyógyszerészi érdekeltségneró 
és Minisztériumnalc. Eayet6mnek, Gvóiáook, 
1:ntézményeknek, közületeknek, ahol csak gyógy. 
szerés;;ek. gyógyszertári 'dolgozók milködnek, 
hilnJ! szakszerveze-tünk szakosztálya minden al
}Ciihnat rne_qragad, hogy a közös szakmai kérdé. 
seket megtárgyaliuk és megold.iuk Még szak
~zervezetünk osztályharcos ]etteg,é'ben sem vo. 
nntkozhatunk 11111! er ~ ,qyoqyszer-ész,-társarJ.a. 
/omtól, hom1 ne mind,:q lés mi'1U118nben az egész 
magyar népi demokrácia biztos irányvonalát 
kövessük. 

. _/ 

MA VÉGRE ki szabad mondamunk, amit 
bizonyos érzékenységek miatt eddig !elhallgat
tunk, hogy a törpe .gyógyszertárak tulajdonosaL 
ruLk életszinvonala semmi11el ~ ma.rrasab'b·, sőt 
.inen gyakran ttlacsonyabb a munkavállalók meq
~lhetési lehetőségénél. 

TTTDUNK GONDJAIKRóL, baJaikról 
1'11,n;,,~ azt is, hogyan és rniért áíltak me_q var.nt 

(fnak egylvelyben. Tudiuk, hogy odaállitot
őket a magyar közegészségügy őrhelymr·e, 

i ~::1;:;~~edtéJ:c nekik, hogy v:;sa!ádot alapitsan11k. 
5.' hogu a gyer-mekek feleseperednek é.• 

felejtették őket, az álmaikkal együtt, va· 
a magyar végeken 

ISMERUNK benneteiDet és szakosztályunk 
. 'l<b:nu1l'itia. felétek, nem a kezét, hanem a szivét. 

DE TUDNOTOK KELL azt is, hogy mit 
.iel&nt ma, a 11i.déki gyógyszerész -munkája. Mire 
kötelez benneteket a magyar tnépi demokr·ácia 
'épülő, izmosodó, gyarapodó' -élete Figyeljétek 
csak minden vasár-nap délben 12 Ó1'a 20 !Dere. 
kor a magyar Rádióban U n g v á r y Katica 
if.iu kartársnönk és a W!zahalmi nép megr·ázó11ri 
tiszta vallon,ását 

NEM HISSZüK, hogy csak egy Vngváry 
Katica él. hat és ntüködik ebben az orszáqban 
Nem tudjuk, hogy hányan 'Vagytok és mekkora 
részt vállaltok a rnagyar nép neveléfiébiil. Az 
azorvban tisztán áll előttünk, ho_qy el 'kelJ lep
nünk. a vidéhet, szét kell szélednünk a vi'déki 
falvakban és közsé.aekben és em1ütt kell dolgoz
nunk Unqvár·y Katícával és társaival .. 

ORSZÁGOS FALUJÁRÁSRA gondolunk 
Meq kell Mditanunk a vidéket .. Egy orszáq lel
kéhez akarunk közelférloőzní. De hogyan? Níne.< 
más ut.: nekünk kell hozzájuk közelednünk. ök 
csak nagy nemzeti ünnepeken vagy országos 1JÓ
Rárokon jönnek fel hozzánk, de mi állandJ.óan 
köztük és 11elük lehetünk. 

VEGYüK LE a kezünket a. pesti körenge
tegekriil és nézzünk a vidék he.rry,es dom,bo~ .. 
lankás tá_iai felé. Apró Mzaikban, tamtáikon 
bányáikban, üzleteikben, -mühelyeikberi, hivaw
laikban ke,-;esük meg a magyar népet. 

NE iENGED.rUK, hoay éppen a 11idéki, n 
faln.qi gyo.r]1Jszertári fogositványok. <t mi nem
töTődömsé,qünk miatt, a nép ellenséacinek a bir•. 
tohába iussanak 'Ne enged/ük, hoay megint 
olyan emberek pTóbá.lMk a népet irá1witami. 
'akiknek hazna vróféf,áskodása nem akar·hat 
?nást .. múrt ujjáépitett hiroaink és életünk fél. 
robbantásó t. 

MUTASSUNK PÉLDÁT, hoay felül tu
dunk emelkedn,: az egyéni :érdekeken és fel tw 
dunk emelkedni a magpar népi demokrácia kii
zösiépi szempontiáig MI rneniünk "idékre, 
akik ismeriük ma.aunkat, tudink, hom1an kell 
harr;olnunk az alkotó béke •m'láaá11!alc megva)ósi. 
tásáért. NE MÁSOKAT kiildiünk. hanern Ml 
magunk ,.ndul.iunk el err·e az országos, hivafác 
•os falniá1·ásra 

FIATALOK, alcik 11"ár kaptak valami utTa
valót a demokráeiál!ó)l éfi most alapitanak csalá
dot, öregek, megfáradtak, akikben még él az 
uj. felszabadult élet hite és bizonyossága Merl
ietek, száradjatok ~zét. özönöljétek el az orszá
got. Ne eso;/c azt nézoétek, hogy neletek mi a jó, 
hanem hogy mi ad e7etet és levegőt az ui, sza. 
bad és boldogabb Magyarors.zágnak. 

a; sorsunk, Kartársaink Nem ~gaz, hogy 
11agytok ti'is munkavállaMk örök testvé-

a Jnagy magya,r· gyógys?;erészi 
!orsld;izössé;gben, 

MIT GONDOLTOK.: rnibt szólitunk ben
neteket? Mié1·t hiv az ország? Mert csak ugy 
maradhatunk meg, ha oongatunk a h.i1l4 szqr(l" 
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Ha olyan emberekre bizzuk a magyar nép ne
veliését akik maguk mcír megedződtek, megne· 
velődt~k Vigyétek a ifáklyát és viZágitsatok. 
Az a gyógysZJerészi hivabás, mely függetleniti 
magát a magyar népi denwkrá.cia célkitüzései· 
től, lehet üzlet vagy csalárd kibuv'Ó, - de nem. 
érdemli me g a hivatás eln.evezést 

MIÉRT MONDJUK, miért ü;:,enjük ezt nek. 
tek kartársa im? Mert azt is akar juk, hogy de
mokráciánk szellernében nőjiön meg a kis eg. 
eisztenciák száma .. 

HISSZüK, tudjuk, hogy szakszervezetünk 
szakosztálya ezzel a felhivással nem beszél ma
ga ellen N em veszélyezteti a saj'át 'életét .. M erni 
kell, akarni kell.. Közös a eélunk, az utunk is 
közös .. 

A RÉGI "TöRPÉK" lds !helyről hadd tör· 
jenek elő1v; - Na.gylózsr ól Komádiba, négy gye. 
rekkel vagy többel és a fiatalabb·akat küldjük 
a helyükre 

PERSZE ITT V AGYUNK MI 1nunkavál
laló·gyrJgyszerészek Elsős01<ban mi Akik eddig 
mindent csak vállaltunk, die soha semmit nem 
kaptunk. Itt vagyunk öregek, félig 'elesettek, de 
egy élet tapasztalataival és megbízhatóságával .. 
És itt vagyunk nti fiatalok Mi lesz )Veletek? Mi 
lesz velünk? Bzét kell szóródnunk, bele kell nő
nünk az or s?Jcígba. 

NEM LEHET VITÁS, hogy az ui gyógysze
r·észet.i törvény egyik legnagyobb 11ivmánya a 
közületi es intézményi gy:ógysZ!erbcírak résütése 
a magángyógyszertárak sorábam Mi ezen a vo
nalon állunk és csrik akkor térünk le erről az ut. 
ról, ha ri közületek és intézmények nem akarnak 
élni ezzel a iogukkal 'Hisszük, hogy épp•en ez a; 
kettí!sgég hozza ma,id létre a legteljesebb szak
mai, szociális, gazdMági és er köZesi együttmü
ködést 

DE MINDEN téren és miumen mádon harco
lunk az egyenlő munkabénért. Ott leszünk az ui 
kol'ektiv szcrződés megszövegezéséuél lés Hr
gyalósa·'nkba belevonjuk 'a minisztériumok 'ille
tékes funlcciomr·iusait 

TUDUNK UGYAN az 1950. 'január t-én 
történő általános fizetési kie,qyen(it5dé"' ől, de 
ismeriiik azokat az i'liányelveket is, melyek le
hetőséget nynitanak a magasabb értékü munlca 
jobb anyagi ,iutalmazására. Innen induli'unk ki, 
ezt tartsuk szem előtt, akkor nern hicíba leüz
riünk a nyógysZJertcíri dolgozók életszínvonalának 
emelés éért .. 

HOGY MI LESZ és hogyan osz'anak meg 
n ~ál á·at " kiirt auóqusz,ertá.rak azt csa/c 
lred'ien fogiuk megtudni. Ha uguan megtudjuk 
Ekknrra hivtuk össze Harangi Sándor min biz_ 
tos kortársunk dolgozó-szobájába a közületek és 
i1"tézrnén11ek kénviselőit Mi feltesszük a kér
dést, ők nyilatkoznak, - ti ped;g mcíhoz e(JY' 
hétre ebhe~ a. teremben meghalljMok' miben 
reménykedhettek, ÉS ~gutok döntsétek maid 

A. G~óGYSZER11:SZ -
el, hogy ki milyen berületen kiván dolgozni: kö
zületi gyógyszertárakb=-e, vagy magángyógy .. 
szertárakban. 

V ALAKI a napokban azzal a kérdéssel lé
pett meg, hogy mi az én u n "e l n ö k Í" 
p r o g r a m m o m . Rcínéztem az illetöre és 

, csak ennyit feleltem.: tá.1 gyi!agosscíg és'becsüle~ 
tesség És ha most ti ikérdeznétek, az egész tag- , 
ság egyetemlegesen, megint csak rwnr nwndhat
nék mást.: tcír gyilagosság és b'ecsületesség 

MA NEM KELL összeülnie szakosztáJyunlc 
vezetőségének, hogy ldnosan törje a fejét: 
ugyan miféle programmot is 11alósitson meg? A 
megoldást sürgető fel~tok egész özöne vár ha
laszthatritlan elintézésre. Az ui gyogyszerészeti 
tör·"ény megje!enége és a Nyugdíjintézet közeli . 
meg"alósitása, á.Uandó készenlétbe tpmr&ncsolja · 
nemcsak a 11ezetőséget, hanenr az egész tag8ai 
gat Ezért hatcírozta el ntagát rvezetÖségünk 'égy 
racionalisabb rnunkatempóra alloal~s, korS'l;e
rü lépésre, 

EDDIG UGYANIS AZ VOLT A HELY
ZET, hogy a tagscíg azon tul, hogy apr'ó-cseprő 
ügyekben meghallgatták őket, ma.idnem el voU 
zcírva, el volt szigetelve a 11ezetőségtől. A veze
tősé,q \§s a tagscíg külön életet ~lt és igen gyrik
mn külön utakon já?t és ker este a maya. egyéni 
érvényesülését Éppen ezér t határoztuk d, hogy 
minden egyes !vezetőségi 'tagnalo megter emtiü'k 
a maga külön ügykörét. Ebben -az ugykörben -az 
oktatási megbizott, a tá.J:ékoztatási megbízott, a 
kulturmegbizott. a gazdasági rnegbizott, a nö
?nozgalmi megbízott, és a többiek rnind a ma
'IJUk külön ügykörében loiépitik, megteremtik a, 
tagságból a megfelelő és niine1 szélesebb rnunka· 
közösséget. Munkaközösség annyit jelent, mint 
munkát 11égezni'a lcözösség érdekében Azok <l 
kartársak tehrit, akik az 'egwes >ve;:,etőségi lxi
goknál különbözö munkcíra Jelentkeznek, ennek 
a célnak a szolgcílatába állitják magukat .. 

NEM 'CSUPAN az egyes vezetőségi tagok 
ügykörét aloar,iuk •ezzel meghatározni, han(}YYI, 
se[iitséget akarunk adini H a r t m a n n Tiva. 
dar kartársunkook a titk-círi teendők 'elvégzésé
ben is Mert valóban nem az a cél, hogy fe!
áll.ion egy '/oa,rtársunk és azt mondja, hogy ®: 
junk pénzt a titkcírryak, költségmegtéritést, holi· 
zá.iár aM st M ert íha 'a titkcírnak állása vom, a~
kor gem tudja 'ezt a rnunkcít jobban el11égem•., 
ha rne.ofizct.iiik a. készkiadásait De tedesszük 
ki 'itt is a titkári teendőknek az el"égzését ew ... 
titktínág m;nél szélesebb kialaldtására Hogy ez 
a titkár sár~ hány tagból fog állni és hogy az 
re o 'munkcíra jelentkeZő karMrsakat maga a 
titkár ho.oyo.n, hol és rnilyen esetekben óhajt
iá felhasználni, az ezután fog eldőlni. Az 
ban bizonyos, 'hogy a ll;itk-cír 
ho.ay ki m'ben legyen segítségére, ki m•mjen 
esetleg helyette 11agy 11ele együtt a ~f;i~ffJ;~. _ 
nwkba és Vcülönbözö hivatrrtokba, J 

maga mellé, ha ő nem ér 'rá, levelek, ál:iirmtok:'> 
megfogalrnazáscíra Ugyemilyen jelentőséget 
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zajdonitunk a jogügyi megbizott ügykörének is, 
aki főként olyan entbereket, o1yan kartMsakat 
fog maga kö1·é gyüjteni, akik a kollekti" szerző" 
dés rnindenkori nwgkötésében, illet11e ennek elő
munkcílataibrrn müködnek közre 

MOST ÉRKEZTüNK EL ahhoz .a ponthoz, 
hogy niegmondjuk, hogy ezekből a különböző és 
mégis egy célért dolgozó munk{lközösségelcbö/. 
akarjuk kifeJleszteni 1a .szakszervezet élcsapa· 
tM Afféle pártmunlccís-igazolványosokra gO?uto. 
zunk, akik önként vállalt szakszervezeti rnunká,. 
iulckril harcolnak a közösség érdekeiért. ,Való
~zinü, hogy ezt a .km!akult telfes munkriközössé. 
get fel fogfuk haszncílni 'a.rra is, hogy adott esec 
filkben ne kelljén az egész rtagságot összehívni, 
hanern csupán •ezeket rr munkaközösségeket. Va. 
lószinü, sor fog ker·ülni rá, hogy. őket !Joénkzzük 
rneg döntő kérdésekb•en, mielőtt a tagság elé 
megyünk és őket kérjük meg, hogy tájékoztas
sák a ta,qságot az egyre nagyobb feladatok rneg. 
oldáBáról és elvégzéséTáT 

BESZÉLNUNK kell an'ól is, hogy a szak
rmtnkás-tanjolyam iisszel rne,q jog indulni Saj
nos, nem !ehetett elérni azt,, hogy ezeknek a mi" 
nvsitett szakmunkásoknak a magasabb fizetésen 
kivül, magasabb mtunlcakört is biztosithassunk 
Az uj gyógyszerészeti törvény végrehajtási uta
sitása szerint technikcík nem dolgozhatnrik bent 
a gyógyszertárban, csak a gyógyszertárrrk mel· 

··letti helyiségekben. Mi azonban oliyan értelem
ben fogunk átirni a Népjóléti M'inisztériumhoz 
és ehhez ikJrjük a tagság hozzcíjárulcísát, hogy 
ott, ahol a tulajdonos egyedül dolgozik, ott a 
technikákook 11alóban ~Le lehessen helye a 

De ahol a. tul.ajdonoson kivül 
okleveles gyógyszerész is dolgozik., ott 

a techmika es benn müködhessem a patikriban, 
az okleveles qyógyszerégz személyes és hi"atás:l
ti?l kifolyó e!lenőtzése nrellett. 

A VEZETőSÉG elhatározta. és ehhez is kér. .- - ) 

Jüli. a tagság hozzáj-círurá.sá.t, hogy átírunk a 
T<ultnszminisztériumba, amelyben kérjük az. 
egész r égi r"endszerü, ugynevezett n e nt o k
l e v e t es kérdésnek az 1948-1,.9-Bs ta!"évben 
történő teljes és végleges felszámoMsát Mert 
~z elmult tan.é11ben nem mindenkihez !jutott el 
a hir Későn érvesültek róla, sokan még ma se;rn 
tudják Adas,ék engedély tehát rnindazok szá
mcíra. akik tyrocinális bizonyitvánnyal rendel

''"""'"" és oklevelüket !bármilyen okból kifolyó'-
la,q rrvegszer ezni nem tudták, ezt egy &ves össze. 
vont esti tanfolyamon, megfelelő 'Vizsgák letéte· 
le után rmegszenzhessék Kérni fogjuk azután 
a;,Ku7tu.szminisztériumot, hogy ~zt a nagyjelen
toségü kérdést ugy vigyék dü'lőre, hogy cs<(k 
azoka.t a kartársokat (fn,qedje erre a b.nfolvant· 

. •a. akiket a szakszervezet szakmai és politikai 
·······~':eilbi.zh<dóscíqa a lopján o 1'8 .éJ'dernesnek tad. 

IBz az komoly lépés 11alóban ered-
,m,,finrJ·re is vezessen, ké1'ni fogjuk a Kultuszrni
'l:isztc:rt. hirdesse meg ezt C( hi11atalos lapban, és 

ker eszt ül is mindent 'elkövetünk, 
egyetlen olyan kartársunk ki we rnamd-

ho"'son, aki az oklevelét valóban nwg akarja sze" 
tezni és a [JYióoyszerészi ~rcílycín óhajt müködni, 

ÉS MOST arra ké1lek benneteket, kedvf!s 
icartár·saim, :engedjetek meg egy kis kitérést 
még -ak/cor is, lw ez az első pillanatban indiszkré
ciónak hat. :A napokban egy cikket kaptam 
F u n k József igen tiszbelt ~rtár samtól, {IZ

zal a lcülön kikötéssel, hogy a "bölcs" szerkesz. 
tőség egyetlen szót se merészelfen 11áltoztatni 
azon, mert itt minden egyes szónak döntő jel·en
tősége r'an A •.cikk valóban nagyon érdekes Ar
ról szól, hogyan szigorlatoztak az idén a külön
l!özö évfolyamokon a g?;pgyszMészhallgaMk. Ol
w.som és egyre jobban ör11mrdiek a cikk tiszta 

1neglátásainak, komoly:ságána.k és leszürt böl
cseséget tükr·öző szentpontjainak Egyszerre 
azonban döbbenten nwgállok Megak@ a sze
mem a következő sorokon.: 

l\fondhatom. örömömJ"e sznlgált a pálya.szeret~t. a 
tudománJok iránti ambiciót visszatükröző és .- Irevés 
!kivétellel -· magas intelligeniát involváló f.eleleteket 
végighallgatnom Meglepő volt számomra, hogy egyik 
másik jelölt nilig azalatt az egy ]esztendönyi idő ala,tt 
is. amelyet az ezidőszerinti kiképeztetési rendszer a 
gyógyszertárban eitölteni rendel.. mennyi tapasztalatot 
tudott szerezni galenikus ké.szitimények előállitása kö
rm Igaz, hogy az· esetek legtöbbjében a 1]elölt gy ó g}
Bzeiész gyermeke volt. Legyen szabad e h-elyen azt az 
é1dekes tényt megemlitenem, misze.tint (Schweiger
Lerchenf'eld: Das eiseme Jahrhunder·t, Wíen 1883 eim ü 
l!lÜvében olvashatóan) Angliában, nevezetesen a. Ion_ 
doni egymást szinte perceuliént követő vasuti vonatok 
váltóőri szolgálatát kiz·árűlag váltóőröli gye1meke-ib()l, 
unokáihól l!:tt váltóörök Játják -el, élö bizonyságául anM 
nak. hogy Q_? .'ilyer- Hndkivüli éberséget, fdelő~ségtwlá t 
Ielldismeretet, józ-anságot involváló pnS:.Zton, mennyire 
értékelik a veleszületett, öröklött és vérévévált alkal
masságot, az embertársai éleDére €s biztonságára ő1-. 

l(ödő szolgálathan.. Ajánlom szer·ény soraimat azok~1ak 
a figyelmébe, a:kik a gyÓgyszerészet• SOISát irányitják 
hogy a gyógyszerészeit gyenniekeit nemcsak hogy el 
ne üssék az apai gyógyszertár vezetésének a Ieheti)sf_ 
g·étől, hanem inkább, mindent liövessenek el, hog} a fe_ 
lelösségteljes s:zolgálat folytonosságát igenis a gJ·ógy_ 
gzertári örökölhetőséggel biztositsák . 

A CIKK MÉG FOLYTATóDIK tovább, do 
nem olvasom, nem érdekel a többi. Felhivani 
'Funk ~r tár samot te!efonon és megnwndorn: a 
cikknek ezt"' részét nem bartom közlésre al!ia!· 
masnak. 6 nem érti rnep tiltakozcísornat, az e'
lenvetése1wet ~éD kiJelenti, hogy nekent mint aJ 
lap szer kesztőfének kötelességern a lapban le
hozni, legfeliebb hozzcífüzhetem azt, ho,qy a 
cikkel vagy 'annak egyes kitételei11el ?Wm értek 
egyet iMivel én ennek az érvelésnek 6'lenér· e 
sem voltam ha ilandó a ci lenele rezt a 1 észét köz
?-étenni, Funk kartársam kijelent9tte. ho,qy e'fJ . 
ben az esetben nem engedi meg a 'Cikk leközlé~ 
sét, e'lenben a lc,qköcelebbi hiizqyii.!ésHön fel 
fogjc. ol1'asni, 8 ezen ifelül szóvá i.s te.szí ezt az 
ű gy et. 

S MOST MÉGIS :AZ TöRTÉNT, horfY az 
egész cikkből 'éppen azt a 27 sort hoztam a tri.(/· 
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ság elé, wnely ntiatt az •egész cikket wm akar
tam közölni .. Sőt ami még ennél is furcsább, pon.. 
tosan az a bizonyos 27 sor, az a bizonyos .kifo· 
gásolt 27 801" fog változatlrLnUl bekerülni a szak. 
sajtóba, a cikk többi jó és alkalmas része nél
kül .. De iuLdd iizenje1n rneg innen Funk kar'fá .. r
samnak, hogy az Y/,lj gyógyszerészeti törvényen 
nuíg alig száradt meg a nyomdafesték, mégcsak 
tegnap volt vagy tegnapelőtt, .hogy adták, vet
ték, cserélték, örökölték a gyógyszertárakat és 
csak ma, csak most, ebben az évb•en fog meg .. 
mutatkozni először, mit jelent egy egyetemi év
folyam melynek 75 százaléka tulajdMws-gyer
mekekből áll és mit jelent egy olyan évfolyam, 
melyre csak azért i1-atkoznak be tula_jdonos-gye
rekek, mert az apjuk ,hivatásának öröklött szc-
retete lwzta őket err e a pályára. . 

Ml TUD JUK \JóL, hogy muí.s lesz ez az év
folvam és egyre inkribb azok lépnek e1őtérbe, 
ak ket valóban tisztán a gyógyszer·észi hivatás 
köt ehhez a pályához. Ho,qy is mond.iam meg, 
mit is iizenj'ek Funk kartársamnak? (j a 11!álf15. 
őrök szo1gálatám hivatkozik Angliában Ahol a 
váltó &r ök rmermekei is váltóőrök lesznek és 
ezé-rt tMtj'a szükségesnek. ho:a11 a gyóaysze1ész 
gyermeloe is avó.oyszertár·tulaidonos le.aven Mi 
erre azt rnond.iuk, leayen a/oá.r 'tulajdonos -is, 
de ne feltétlenül az apja patikáiában. Első.sor
ban ff!!Ógyszerész legyen az illető. 

JWL6NLEGES FELEL6SMGR6L beszél 
'Funk kartársa'"rJ Mi ismeriük, "11-ó.llaliu,k é' hir· 
detiNc ezt a 'felelősséget De mit mondi'unk az 
orvosi. a ,mér"'?öki, a tanítói, az íi.auvédi felelős
sém ő'? A na{!'!/ tndósok és feltalálák felelős.,é
.aérő7 .. (Va.1'J'on ~_rnúulr-mJci Qr-ökU a,z a1)fa i1'od· . .-ífát, 
rendelőjét, müter·mét, hivatalát 'és - tehetsé
gét?) 

M7iJG KELL MONDANOM Funk kartár 
samnnk_ hnay érJ'ne-n P,bben az ui· ,a11flmJ.ster·f~Z'Ii 
tör11ényben, az én hitem szer'int, szi:nte ·nélilát 
Zanul 11nqy enged;rnény történt - Funk karttár. 
sarn felé 

ÉPPEN A CSALAD VÉDELMÉBEN Ami. 
'k01~ m.enP'I?rrell,Í a tX1"1J@1.f, }wm.r _HUr 9 iu'l1i'UB 30-
Ín méct átir·hass-a szü.lő a {!uer'111!8kére féri a fe
lesénPre . .,;;öt a?: öz1;erruek ~let1tk ~oP..aé-i'rr és a 
{J'~ 1Pr·rnel-r:k: 24 életP1J1Jkia mérf a ioanr::?:h;ánuos 
ha7~la utnn ls r[ '{!1JÓ01tszertcir h,a.szoné7'V'3ZÖi ma.:. 
HLdha,sa;;wk. 't:s nwst ezekután irrazán rre11r lá
tnm' h 11(1'11 mi't rr_lt·ntr 77'11.4? 1{: W:(T_rttirr q,rvvn 7\.f ,:.rrt l.P~ 

het, lwrm a {!u6auszerész-gyerntek m.-M eqy
"""' korában 'Yiir·ulát c,,i'nfil em; nem feltétlenül 
olrmn 11W-"?fiból amelr1ből auógvszereket szak
tak k/R?iümi, és imr fol11tatólarrosan iobban be
lPnevellídhet ~a. r1'1!ómrszerész1: mJikörJésb·e. de ál
litnm. hoctu ezeknek a mrrírryszer'bzeknek 90 
szAzalék·rr c'-ak azért lett _ayómrszerr'isz. annak 
b"ztns tru1atrfhan. hnar1 az omi'rr. nrrt·ikáiát örö
kliini forrirr. N e saj'nália tehrí.t Funk l!a:dár,anr 
és ne bánt<a mea a tör·vény szel7emét azzal, 
hoau viszaki?Ján ide e(Jv 'Vé.are letünt ?Jilágot 
S ha maid a közgyülés elémegy sérelmével, gon· 

daljon arra, hogy 'Van egy fiatal feltörö 1le~i!!ZEr' i 
dék, anwly hittel és minden anyagi ér·dekfőt, · 
rnentes hivatásszeretettel jön erre a pályára. 

FUNK KARTARSAM hires arr~l, 'wgy ezt 
a pályát valóban hivaMffsze1'18tetből választotta. 
H a kicsit .aondolkodik rajta, mire eljön a köz_ 
gyiilés, akkor már a mi igazunkat fogja han-
goztatni, a maga vélt igazsága helyett. . 

ÉS MOST , ARRA KÉREM a tisztelt tag
gyülést, arra kérlek benneteket, kedves kartár
saim és elvtársaim, hogy málwz e,qy hétre ujra 
j<;Zenjetek meg. ezen a helyen Akkor7a egészen 
b>zonyos, hogy közelebb kerülheUink eg~•m<i'.'lh<Jz. 
közös problémáink rnegoldásában és ' 
•zólni akar· hozzátok ·és el akar bucsuzni tőletek 
H a r a n g i Sándor kartársunk és elvtár-. 
sunk, aki most ezen az ülésen egészen különle
ges elfo(!laUsá,qa és megbimtri,sa miatt nem tu. 
dott megjelenni 

-AZT MONDJAK, hoqy a szakszervezet 
politizál és a szakszervezetnek ·mégis és mi·nd:igj 
politizálnia kell M ert a szakszer"Vezet 
gyar népi demokrácia egyik le,qna,qyob'fy er/>SBo".
ge. Hirdető ie a mag'!far munkás ~<m~iéne;~. m>.T-"·- .. 
nek 'és élniakarásának Rajta loell, hoq')f tart.•uk 
a szemünket a bel- és kiilpolitika minden me{/'· 
nyilatkoiásán, /w, azt akarjuk, el ne 'I1Uir 

rad_h<nk, szinte el ne vesszünk a r-~~~::~~~ ( 
Ezért figrJeltünk jel és ezért kerl 

b('.n merrbéTyeaezn·i7nk az~-~~a:~~~~t~!~~~~~~> ből kivetközött hitván'!! 
iobbolda1 felbérelt cinkosa a.z 
rJárt főtitkára, T o g l i a t t i elvtársunk 
len elkör•etett Toql-iatti elvtársunk már tul 
a veszélyen Ez az al?'as merénylet nem a bal; 
oldalra nem. az olasz kommunistapártra, nem az 
olasz szocüililemokrata 11ártra, hammn Gasr>erri
ékre mért kemény csapást Ez a '/w,tal111X!s 11U!re• 
til sztrrí.ik, amely átmenetileg · 
eqész 'Olaszorszáa életét, csak az első 
azon az uton. amelyr·e a szer·vezett m<un,ftáimsz- · • 
tríly 11dndig rálép, horru leszámallon az es~'telen ;:: 
és hitvánu provokriciókkal 'Hogy ez a merénrt
let mmmyire >más; mennyir·e nem olyan irnin11M 
lter·elődött, mint ahoauan azt e!&r·e kitervelték, 
bizonrtitia. hoqy •nwidnem U{!yanakkor amikor 
nZaszorszá.oon végigözönlött a sztráikhullám, 
FranciaorszáfYban me{!bukott a Schumann-kor
mány és Berlin és Németorszá(! ügyében maf/Ul.i 
a nuu.aati' iuLtalmak követelik 'A m.erikát6l a 
némthatalmi értekezlet sürgős összehivúBát. 

TUDNUNK KELL ezekről az esemérwekről 
kedves kart.ársaim. elvtrírsaim. és tudnunk kell 
azt ;.;s_ how ennek oz alkotó békére.szomiaw 
szá an nk ma az egyetlm nagy támasza a Szorr 
jetunicl 

A SZAKSZERVEZET is az alkoM 
munkát tiizi zászlajára, - és időtlenül eartillt<; 
menetel a világbéke meqóvásában, az 
listák galó.d mester·kedéseivel szemben. a 
ietunió dolgozó népével. 

11ta.g.~a.t: 
t}tjó.~eecél~ek 

Ceffiená.ciU#nQ. 
Engedjék meg kartársaim, hogy pontosan 

és teljes őszinteséggel elmoudjuk, miért kellett 
a centenáriumi Gyógys;:Jerész-hetet szeptember 
elejéről ugy elhalasztani, hogy azt o k t ó 'b e 1 
9 és 16 .. -a k ö z ö t t r e n d e z z il k 
rneg. 

Meg kell vallanunk, hogy az első és legfon
tosabb szernpont, ami miatt h Gyógyszerész
hét el.luxlasztásához kellett folyamodnunk, ep· 
pen ennek a nétna pályának konok hallgatása,, 
t:PPen az a körülmény, hogy hiába. folyamadunk 
hozzátok kér és einkkel, nem kapunk választ 
Hiába emlegettük a készülő Gyógyszerészi mu
zeurnot, hasztalan hozakadtunk elő a tudomá
nyos ·előaaások sokrétiiségével, a délelőtti 
gyógyszerészi •továbbképzés összeállítandó anya. 
gá val.. N ern kaptunk választ sernmi1e sem El. 
veszett a szavunk akkor is, antikor ielentkezés" 
r·e hivtunk benneteket. Hogy kik jö.ttök fel? 
Hányan lesztek? Há;nyan akartok resztv-enni é<! 
bekapcsolódni az előadásokba és a hallgató
sá.gba? . 1 i i l 

Csak iálltunk " nénw pálya előtt ,és -az volt az 
érzésünk, hogy hiáb-a akarjuk mi, hiába tervez .. 
getünk, álmodozunk, épitgetünk mi itt, az E'gye
temi Gyógyszerészeti Intézetbelt iuL ti rnaga
tok szerte az országban nem. akartok résztvenni 
a mi közösség•i munkánkban. 

Ez volt az első és legfontosabb szernpont, 
valójában talán ez volt az egy•etlen igazi ok. 
Mert, ha ti mellénk álltok, ha azt látjuk, hogy 
ti nagyon akarjátok, iuL azt tap.asztaljuk, hogy 

_ti minden erőtökkel segitetek nekünk, akkor til
. zön·mzen ke,- eszfül mf'gvalósitiuk már a szep-
tember i Centenár·iumi Hetet. 

De nem ez történt .. Ezért kellett ·el'iuLZaszta-
nunk De ne iuLUgassunk el semmit Azt sem, 
hogy sulyos anyagi nehézség·eink voltak és van
nak. Megigért pénzek megrekedtek E•,qyéb 
pénzforrások is eldugultak és egyszer csak azon 
vettük magunkat észre, hogy meg sent tudunk 
mozdulni. Minden lépés, minden tiszta szándék, 
amellyel titeket akartunk meglepni, eneghiusult 
a mi szegénységünkön. És mi ezt a különben is 
szegény szakmát nem akartuk ujabb és ujabb 
anyagi áldozatokkal 11wgter helni.. Időt, Zélenze
tet akartunk nyerni HátiuL valami esoda törté
nik és rninden megoldódik Innen üzenjük 
U n g v á r y Katica kar tó-r snőnknek, a tisza· 
holmi ,,Arany Angyal"-gyógysz-ertát"ba, lwgy 
re szepternber elején, hanem csak október 9-én 
készüljön fel Pestre és reméljük, ahogyan meg
'gérte, akkor itt Pesten fog inter-jut adni .,A 
Gyógyszerész" szerkesztőiének Azokról az <!m
berekről és ar7ól a népről, amely néhány hó'
'lULp óta annyira szivün/chöz nőtt .. De elsősorban 
_talán mégis önmagár ól. 

És most nézzük, hogy mí a iuLrmadik ok? 
A nyáT A nyaralás, a Centenáriurni Bizottsági 
tagok hetekre történő kikapcsalódása Pusztán 
az a tény, hogy most, amikor minden időnket 
ennek a rnunkának kellene hogy szenteljük, iU 
is - ott is kiesik valaki a bizottsági munkából 
Mond.iunk más okot is? Azt hisszük, hogy szük· 
ségtelen. Ez a három ok együtt, a pálya konok 
elzárkózottság-a, a pénztelenség és a nyár) -
ezek halasztatták el veliink szeptemberről októ
ber' e a centenáriumi Gy6gyszerész-H etet ÉS 
most _nem kér-ünk tőletek mást Kartársaink, csak 
annyit, hogy készüljetek Csak annyit, hogy ne 
iuLllgassatok Csak azt, hogy segítsetek nekünk. 
'Pusztán annyit, hogy jöjjetek fel és jöjjön fe! 
?nindenki. Mert azt szeretnők, hogy ezen a cen. 
tenáríumi GyógyszerésZ-Héten zengjen, ör·üljön 
és ünnepeljen ez ,a néma pálya.! (--ely) 

* 
A oontenáriB évet a 'magyar gyógyszer·é

szet is rnéltó mó''don nwgünnepelni kivánja és 
a magyar gyógs~erésztársadalom bevonásával 
rnár lv(onapok óta dolgozik a nemes cél érdeké
ben .. 

A folyó évi október hó 9-től 16-ig tartó 
Centenáris-hét ünnepélyes megnyitását .a, N épjó. 
"téti Miniszter ur szives volt elvállalni .. 

A Gyógyszerész-hé:ten gyógyszerésztová..bb. 
képző tanfolya11L, tudományos előadássorozat, 
filmbernutatások, vitadélutánok, szakismeret· 
terjesztő elóad/u3ok rnellett tmpozám klall1"tást 
is r enibeziink az Egyetemi Gyógyszerészeti ]rt· 
tézetben s végül maradandió kulturális alkotás .. 
ként egy gyógyszerészi muzeum létesitést is 
megvalósítani S2!úndékozunk egyrészt azért, 
hogy a régi gyógyszerész r elikviák egy helyen 
gyilitessenek össze és [igy az elkaaódástól meg
óvassanak, másr észt azért, hogy az egyeterni 
gyógyszerész ifjuság kiloépzése során ennek a 
gyüjternénynek is hasznát vehessük .. 

A' magyar o1fr5gyszerészeknek ezen a még 
eddig so/w, nem volt nagymér etü ünnepsége 
iránt, nerncsa/c a :hazai gyógyszerész- és !M'V08 
társadalom, valamint a laikus közönség érdek .. 
lődik igen intenzíven, iuLnem számos _ Ikülföldi 
tes&ület és szakember- is !bejelentette már· láta" 
gatását és részvételét azon 

A rnagyar denwk11áciának ebből u fontos 
demonstratív kulturális és közegészségügyi 
megrnozdulásából nem 1naradluxtnak ki a köz' 
egészségüwi uiiáépitésben hervadhatatlan ér
demeket :szerzett s a továbbiak smán is verető 
sze11epre hivatott betegségi biztositió intézetek 
sem, amelyekne/a milköfi,ésében lés munkásság"k 
eredményében a gyógyszerellátást végző gyÓf/:1!
szerésze:tknek is karnoly érdemeik vannak. De 
nem lehet közömbös a qyetegségi biztosító inté
zetek előtt az a tény sem, hogy milyen képzett
ségil és hivató-sa nrag-aslatrín álló gyógyszer-ész
utánpótlást fognak kapni az 1948 XXX. tc. 
ben lefektetett írányelvek értelrnében nyilván
valóan egyre ·nagyobb számban felállítandó kö· 
zületi gyógyszm·tárak E tekintetben pedig a 
gy6gysz.erészhét, illetve a kiállítás, de főképpen 
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Harangi Sándor kinevezése 
A magya[ vallás- és lközoktatásügyi mfunisz> 

terltől. V Hold-uJtea f6 .. 199.495/1948 VI L sz,. 
Tárgy: Harangi Sándor <!kl . gr,'ógyszeD&sz eiő
adói megbizaJtása.. Hivaibkozási szám: 294 6/ 
1947-48. -

A Gyógy&zerészképZJés Krurközi Bilzóttsága 
f evi junius 12-én hozott azt a haitálro?Jaltát, 
mely srerint a Gyógyszerészetre vonatkozó JOg
szabályok és ki/telességtan" c. kollégium előadá.c: 
sával és a szillgprlrutok meg1barmsával H aran g' 
Sándm okl. gyógyszerészt bizta meg, jóváha
gyólag tudOUIIásul vettem és megerősitem eb?•en 
a minőségben az, 1948--49. rtan<év tartamara. 
Budapest, 1948. julius 7 A ltlllinisztm ~endie)eté,
bő't: Dr. Szántó György s k. ügyas!űtályveze\ő.; 
A kiadmány hiteléül: Csépaili s .. k wrodiav16tzeto 
h. P H. 

A Pázmái11Y PéteT Tudm:ruí.nj7'€(g!YBtem T1a
nácsának, Budapest 

a pyógyszerészí muzeum igen jontos szerepet 
fog .iáfszani . 

A fent elmondottak alajJján azzal <:, ,~<szte-
1-etteljes leér éssel for dulna/c a t. V eze·toseg hez, 
hogy r?JBmes töre/evéseinleben hathatós támoga
tást nyujtani szives/cedjék. 

K é'ljü/c tehát az ~gen tisztelt Vezetőséget, 
hogy sziveskedjé/c az, Intéz:t pén~wl<Y>'n;ál!:Yát a 
Centenár-is Bizottságnoz elJuttafnt. KerJuk to
~:ábbá,, hogy a gyógyszer~sz~ . kiállS!tris és.~ 
gyórf'!Jszerészi muzeum szamara, sz~veskedJek 
beküldeni mindazo/C(J,t a gyógyszerész' >vonatko
zásu r elileválca t, tár gya.kat, eszközöket, fényké~ 
pelcet grafikonokat táblázatokat . statwztrka' 
adatdkat amelyeit a 8zóbanlévő kióliltáson meg
j>ele:nő szalclcözö·J?.Ség !érdeklődésére tarthr»tnak 
számot és arnelyek rnéltán demonstrálfák az in
tézet na.gyielentőségü munkásságlát 

Végül kéTJük, hogy :a kiállitáBra be/cülden
dő anyagat a gyógyszerészhét eltelt~vel a '?';u
zeum szánl<ira lehetőleg átengednt szweslcedJek 

A bizonyára tetszetős 'alakban összeállitun
dó kollelcció a muzeurn minwen/cori látogatói, fő
leg az egy.eterni orvos és gyógyszer~é~z if.ius_ág_ 
előtt ruLgy propagativ és wemonstratrv erteku 
lesz és ezért bizton reméljük a t :Vezetőség 
nagyértéleü hatható's támogatását, 

Dr. MOZSONYI SÁNDOR 
egyetemi ny r .. tanár 

a Centenáris Bizottság elnölce. ----------Hirdetőink szives figyelmébe: 
Hhdetési dijaink 1:)48 .. május l i .ől 
1/8 oldal •m:egjleJ.enésenkén't! 
1/4 oldal " 
1/2 oldal " 
1/1 oldal " 
Apróhirdetés 3 sorig 

a következők! 
125.- Forint 
200- Forin"L 
1360- Forint 
700.- Forint 
50.- Forint 

A kötésben lévő hirdEfk.sekre a fenfi árak nem vo_ 

Jiatl<:oznak 

A néma pálya 
Nem nema a IJálya, Székely kollégám, csak suttog_ 

va b-eszél s igy nem hallik messzire, Csák egészen kö
z.elállók hallják Mi dolgozó g,\ Ógys?..erészek hiába be~ 
széltünk a multban, ezt fKlha senki nem halJotta meg, 
igJ a suttogásunkat csak a közelállók, a hasonlók haL 
JOtt.ák és é!tették meg Oka ennek régen a félelem volt, 
hisz n:li is lett volna beszédünk rtárg,\·a, mindé.g és ujra 
szociális bajaink és JUnnak mikénti megoldása s ha azt 
hangosan mondottuk ki, n(;'om "\olt áilás, nem volt ke_ 
nyér. S ez ma is még, hisz a 1nult az még nem rég, 
hogy mult, él a kartársak e táborába-n Ez,érl látszik 
némán:Rlí a rpálya é,s miút csak sutto gott. a pál;ya? 
Székely kartársam, darlogol{, de elmondom, Az a szöi_ 
nyü különbség, mit az ember látott, átélt, tulajdonOs~. 
nak !mmi, alkalmazottnak lenni. Ott az érvényesülés 
utja., társadalmi me.gbecsülés, jólét, bizabeattanul néz_ 
ni ,,segédemet" lefelé, ldegyensuh·ozott családi élet, 
gycr·ekel{) az embertó1 függött és megvolt minden lehe_ 
tőség a kis földi boldogságho-r.. Alkalmazottnak lenni, 
h,ajlott gerinc, nélkülözés, örök tépelődÉs, házbér, tan4 
ilij, rossz cipő, jaj fehuondanakJ g}ermelitelen elet, 
családi peiJmtvar, nincs pénz, ninres ruha békétlen élet 
után válás örökké markában l-enni egJ emberne-I{ és 
kénl e-1{edvének Dolgozni éhbérért 40-60 r havi fize. 
tésért Do!gozni kilátás nélkül, nem a közegészStégügy~ 

ért, ó nem, hanem, hogy másol{, ők! jól éljenek Tür_ 
iünk, ihallgattu'nk, suttog\·a beszéltüni{, némána.k lá.tl· 
Bzottunk Talán most vége lesz a mindent elsöprő és 
pJn;romó cSaládi patika . .Iat.ifundiumoknak Harangi 
Sándornai< ezt kell megoldani, a törvény szellemében, 
ha nyu,H eue a törvény lehetőséget. Én ugy látmn: nem. 
Nem vagyunk némták, ó nem, forog a nyelvünli: most 
szapol'án Idefigyeljetek dolgozó gJÓgyszerésze'l{! KL 
:'Utsuk oda 1{é1·ésünk, az első: gyógyi.zertári jogok re:.. 
viziója és a nyugdíjintézet .süqrős felállitása. Ki fed.,. 
d·ésnél sulJosabb.:'tn van igawiVa, nem folyamodhat 
jogért igy hem is kaphat, de nyilvánvaló ebből,. hogy 
a régi jog sem lehet ilyen személy birtokában, Utolsó 
két évtízed politikai jutalmazottjai lmil)'en jogon t.art~ 
ják ma is bittolmkban e gJÓgyszertári jogokat? A 

- nyugdijintézet felállitása, most már n-~ csak téma le
g) en, élé g idő volt már a matematikai számitásokhoz, 
a gyülésezésekhez és a huza\onához, tessék me,gcsinál
ni s .a:ki nem tudja, álljon féhe, vegye át, aki meg is.
tudja valósitant mert nem fldonuány kell, hanem tör
vényes juttatás E két kérdés a sok közül líözegész: 
ségügyi kérdés is, 'azon khül, hogy ülsőrangu dolgozo 
gyógyszerészi kérdés is, mert csak Ideg~ ensulynzot~ é~ 
megn) ugodott pálya tudja jól a közérdeket szolgalm. 
Ug,\e, !Székely ·kartárs. nem vagyunlí némák 

Irja SzékelJ kartázs, hogy hiába kinálgatja szak
lapunk hasábjait, nem akarunk n'Jegszólalni, oktatási 
1eform stb, stb. S itt felsorol egypár szakmabeli p!ob •. 
lémát. önfsünlr tiszta vizet a pohárba, a napos oldalon 
sütkérezőknel{ falta borsó azt az oldalt Se a felsorolt, 
de a nem felsorolt, de lét"ező szoeiális problémák, mint 
~ muUban, ugy ~ jelenben sem érdeklilí S ha vannak, 
kiket érdekelnek Székely kolléga által fels(}rolt prob
lémák, az semmi más', núnt jól helyezkedni, Istene1n~ 
mit lehet tudni, hátha maradandó e r·endszer, vagy 
megfürdeni egy olyan ba:zinban, hol a tudomány kép
viselői tarMzkodnak, t., i ime é;n is itt vagyok., fia 

őket valami ézdekli, azt emlé,kiratba foglalják, nem 
akarják a szaklapot tulságosan igénybevenni Igen, ér
dekli őket. ismeri Székely Imllégám a national-kassza 
előtt lábujjhegyen álló és kezét szemellenzőnek oda~ 

tévő gJ ógyszm·észt, ez érdekli őket, no meg a közegész~ 
ségiigy, mit őlí ugy fejeznek ki, hogJ a hüvelylmjját 
a mutatóujjá\Cal összedörzsöli Nem segit ezen semmi. 
csak az államositás, s aklmr van közegészségügy Ben
nünket, dolgozó gyógJ'Szeif!Szeket pedig még nem ér_ 
del;:elnek a ·- Székely ál:tal ~ felso1·olt problémák, 
csak akkor és csakis a.Iilio'r, ]la s~mciális ügyeittl{ meg 
Jesznek oldv:a, mert fáradtak vagJunlí mát· 20-25-
30-50 éves meddő ha1cban, időill{ sincs hozzá, és -mát· 
amlyi megalázkodáson és nélkülözésen mentünk l{e:;:esz_ 
tül. Rajtunk is csak az államositás segit. És pedig 
azért, mert nincs ember, aid' ezt a koncessziós rendsze~. 

ren belül meg tudja oldani,. S miézt nem? mezt em~ 
bere-l{ "agyunk, gyarló emberek vagyunk, 

Városlőd, 1948. julius 20 .. 
Fó;NYAD ENDRE 

o 

Segiteni ;kell a 1.--isember€lket, Fónyad k.a!rtársam, és 
ne~n- államositani El kell hinnii:nk, hogy a magyar 
népi dem,okrácia még ezt a kil;átástalannak :látszó fela
datot tLs hamarosan :meg fogj(.4 oldani És ha azt gon
dolja kartá1sam, hog:~-· ez a néma pály1a1 csak a szociá.. 
liH ügyei 1Hldezése után ISZólal meg, akikol' nem is:_ 
nagy idő utlán már valóban z.eng lés egyunás scijából 
kapkodja ki a szlatv>ak:at ez a néma S'Zaikma, Az utunUc 
közö~~ de m~ tüTe-JanasribbeJk vagyunk Mi mindig az 
eg1é'szet nézzük Az 'egész közeg.és2tségügyet, az eg.ész 
magyar n>épi demokráciát, 

Arccal a természettudományok jelé l 
,,A ne\elés demoluiltilms szellemé.~ 

nel' biztositásáia a Párt l{Öveteli: 
az aitalános mü\eltség és a mü· 

szaki n"l!üveltség 
" nagyobb teret 

nyok oktafásának , 

összeeg,yeztetését; 
a ter méazettudomá. 

,-" 

.\ Magyar Dolgozók Pártjának Jnogrammnyilatlw. 
zaf-ából idézzük itt azt a néhány sort, melynek most 
kü önö-, jelentősége és időszel üsége van két ó'l{ból is: 
egyrészt iJ..zért, n f~lt a dolgozók almrata törvétmyé tet.~ 

hMe az L'Iwlák államositását, másu~,szt, mivel a pe_ 
dag·ógusok kong1 esszusa éppen most tanácskozil{ azok~ 
I'Ól az uj feladat-októl, amelyek az uj szellemü isko_ 

, lál•han lárnak nC'lnrcsak a nevelőlue, de a társadalom: 
mindí:ll rétegére .. Az idézeit tu·ograrnm ugyanis a ne-. 
velés feladatát nem csupán a nevelőlue IH?l'látozza, de 
megkh·ánja ,,a szülők sz-élesJ,örü bevonását az iskolák 
elieltőrzést':bE, a szakszervezet.ek é§. a dolgozók egyéb 
társadalmi sze:rvezeteinel{ belmpcsolását a nevelés irá_ 
nyitásába iés ellenőrzésébe az iskolák egységes ped.agá
giai vezetéséitel{ séreln:JC nélkülH" 

Alig néhány hete vált törvénnyé az, iskolák álla. 
mositására benyuj"fott javaislat, a sajt.ó napi hirein 
keresztül máris )értesülünk társadalmi megmozdulások_ 
r"ól, akcióklól, amelJek az iskolát, népi demokráciáulí 
döntő fontossrágu bázisát erősiteni fejleszteni, segite
ni igyekeznelí A hir-ek közül talán a legmeglí.apóbb a21 

a néhány sor, amel;}' tudtu~ra adja, hogy a ,,Dolgozók 
az islmláért" rnozgalom keretében a kispesti Hofiheir
gyár if,jumunkásai szabad idejükben mJér-tani testeket 
és egyéb tansze r eket készitenek az iskolások részére. 
Ez a munka, tul a t-ényleges anyagi segitségen, Szimbo~ 
Ium is: jelképe a muókásság és értelmiség legszorosabb 
összefogásánalí., A fizikai munkás érzi, látja, hogy az 
islwla, mely azelőtt kizárólag az "ur-ak islmlája" volt, 
ma máx· a testvére, a gyenneke. a z e g é s z !n é p 
i s Ir o l á j a. A tudás hatalom; mint a hatalom 
minden fajt;áját, ezt. is a multban az uralkodó osztály 
a saját kasztjának biztositotta., látható és láthatatlan~ 

falakkal zár·va el a müveltSég fonásait a dolgozó tö
mege}{ előL Ezek a falak leomlottak: a föld és a gyár 
után ma már az islmla is· a népé 

A ;gyógyszerész· táxsadalom természetesen nem 
vonhatja ki magá~ abból a tömegmozgalomból, amely a 
jobbiskoláért harcol: Sőt: éppen a gyógyszerész, termé. 
szettudományi "ké}Jzettségénél fogva, a nevelési pro .. 
gramm s'arkalatos kérdésében nyujthat segiséget a p~ .. 
da.gógusoknak" Az elmult rendszer iskolapolitikája a 
t.ermészettudonliányi nevelést bünöseu elhanyagolta: en~ 

nek liövetkezt'ében Iépten_nyomon tapasztaljuk, hogy 
egyébként jól kéilzett emberek természettudományi kéL. 
déseJ{ben elkéttesztő tájékozatlanságot kirulna.k ei. 

A kémia, a fizika és tennlés-zetrajz oktatását -már 
az általános iskolában lé.nyegesen lú kell bóviteni: nem-· 
csak azért, mert az országnak II'engeteg jól képzett 

---~~---·-----------------------·-------------. 

ÜVEG 
Gyógyszeres. vegyszeres, kozmetikai és:eoészségügyl üveg és 
porcellánátuk, . kenöcs és krémtégelyek, demyonok, balloaok 

FR l E D 
Telefon : 226-023. 

Budapest, VII., 
Akácfa-utca 32. 



technikusra :Van szüksége~ hanem azért is, mert a ter
mészettudmnányosan müvelt ember j~hban le tudja 
mérni a valóságot, tiszt-áhban lát, gondolkodása csi
szoltabb: következésképpen a tá:rsadalom számára ér
tékesebb, hasznosabb. 

Ezekután vessük fel a ké.rdést: nyujthat·e a gyógy .. 
szer·ész segitséget a pedagógusnak a természettudomá
nyi oktatásban.' A választ :is megadhatjuk ene a kéL 
rtésre: igen, könnyen nyujthat jelentős segitséget Az 
lskolálr kémiai, természetrajzi szeztá.Iai sok helyen el
pusztultak, ,de igen sok iskolának nincs is ilyen szer~· 
tára A termész:ettudományi oktatás gyakoilati benruta, 

tás né~l nem sokat é,r.. A gyógyszerész ugyszólván 
anyagi áldozat nélkül látadhat j a azt a néhány egysze_ 

tü anyagot, Teagenst~ drogot, an.relyre a természeí'lajzi 

tárgyak oktatásánál ~zülffiég van. (A Pedagógusok 

Szakszervezetétő1 bizonyára meg lehet tudni, hogy mi

ből áll egy általános iskola természetra1zi, kémiai 

szertáiának szü·kséglete.) Segithet továbbá a gyógy_ 

szerész ugy is, hogy az egJ eten:uek nyári tanfolyamain 

átképzett U" )J, "szakositottu tanítóknak megkÖnnyiti 

az uj onnan elsajátitott természettudományi ismeretek 

lnegtartását, sőt kimélyitését. Végül, a pedagógus feL 

kérésére talán arra is alkalnua nyílik, hogy egy-egy 
bemutatással, ismertető előa-dással a közvetlen ·-·-n-;;eiö 
munkában részt vegyen .. 

Ez a néhány felvetett gondolat a,zt szeretné de

monstrálni, hogy a gyógyszerész milyen könnyen kap .. 

csolódhat be aktiv módon a tennlészettudományi neve
lésbe., Ma, amiko:r hivaJtásunk jövőjéről so:k szó esik, 

~öt e'gye.sek ....._ igen méltatlanul - annal\: létjogosult. 

ságát is vitatják, :ftalán ennek a gyógyszaész által tel· 

jesihetö népnevelési feladatnak is jelentősége van: kü

lönösen ál{ kor, ha a gyógyszerészek ezt a feladatot 

valóban teljesiti·k is .. 
DR. TUm PÁL 

FUNGIN 
PENICILLIN tartalm u magyar készítmény, 
Peni€illin érzékeny baktériumok okozta 

gennyedések helyi kezelésére. 

Forgalomba kerül: 3 x 5, 5 x 10, 
'10x5 és 1 x 50 kcm-es livegekben 

~~ylaxia ~lérumtermelő Rt. 

,4. "fH6f-~21er:é,s,a;~lt.etet" . 
c.1~k ~tó6er: 9-16.-"~ kikiiU 
~21ak meg.. 

Beiratkozás az egyetemre 
a régi rendszerü kiképzésre 

A vallris- és közoktatásügyi miniszter 
200.394/1948/VI 1 sz .. alatt a Pázmány Pétwr 
Tudományegyetem t&nácsához intézett rerulele

tének nuísolata.: 

Tudomás és taváibibi eljárás végett, a Ta.. 
náei! utján az orvo:&tudomány[ kalt, a bölcsé. 
S2iEJttudományi kart, VOOami'llJt a gyógyszerész.. 
képzés Kar közi .illandó Bizottságát az alábbi
ainói értes·<tem: 

Azok a személyek, atkiik a 11.555/1945. 
VKM számu rendelet (Magyar Közlöny 1945. 
évi lis. sZ'ám) alapján az e1mult itanévekben 
jogo•sultak [ettek volna gcYógyszerész tanulmá· 
nya;ikrut a régi._re11Jdswr szeri11Jt megkeroeni, de 
ez~t önhibájukon kivül €1ddig nem tehették meg, 
tanulmányaikat még az 19 ',8/ 49 tanévben a 
régi rendszer szerint kezdhetik meg 

Az 1948-49. tanév utan azonban gyógysze
részi tanulntányoloat a régi rerulszer szerint 
megkezdeni többé már nem lehet 

Felhívom a bölcsészet-tudományi kart, hogy 
a fentieknek megfeJ,elő módon leendő közzététe
léről gondoskodjék 

Bud:xpest, 1948. évi julius hó 20-án .. 

A minis:?Jter rendcl~téből : 
Dr Szántó György s .. k. 

miniszteri tan:ácsos. 

gyógyárunagykereskedése 

• 
Budapest, VII., Damjanich utca 31/b. 

T e l e f o n: 425-789. 

Budapest, VII, Nagyalácll Szabó-utca 3'1. 

gyógyszertári és laboratóriumi 
felszerelési cikkeket szállít, 
Compra tablettasajtológép és le
párlókészülékek gyártás·· alatt Telefon: 222· 733, 
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Előzetes tárgyalások a Székesfővárossal és az 
· intézményekkel 

Amint már jeleztük, kedden délelőtt való-. 
ban összeültek a Szék,esf&v:ároo• és az int~é
nyek megbizotta.i, ihoq !közös táol'gyaláson be .. 
szé'jék meg és nyil:atkozzanak, milyen és ih:ány 
patilkára tartanak igényt. al pái!Yáz:a;trr.a megihk·· 
detett gyógyszertári j<Jgositványdk közill? A 
svékesfőváros képviselő in lcivül otrt voltaJk: az 
OTI, MABI, MAHABI, l\U V, OTBA, p,est vár
megye é-.3 a Posta megibizottai. A gyógysrer1tlár i 
dolgozók szakOS2itá!y1a hirvita ők€1t egyb~, abból 
a célb&!, hogy ne V1igycük /bele taJg&Í!gunkat feles' 
leges kalandakba iés ne p~lYázZlanruk ka;ritáTsaink 
olyan gyógys",;rtáraik elnyeré.slére, amelyeknek 
sorsa má.r előr·e elíntéJzödött. 

Az értekez!let Harangi Sándornak, az Or
szágos Gyógyso;erés'Zi Egyesület miJ:lJisZ!teri biziloe 
sának dol;gozócs'zdbáj ába;n zaj,Jott le. E'reket a 
tár gya1 ásokat valóiban nem veze~Jte ~L Szin
te magától ailia!mlt, és ~~jle:~,edett ki egy meg
értő szakmai tanoíeslkozáe!Sá Harangi Sánidor 
és Faragó Sámdor kartá:.sa.i:nk, minrt házigazdák 
is, azt tartották hB!ye.snek, ha valójálban a szak
szervezet á!Háspontj a !tisztázódik és •szüikség· 
szerüen ahhoz igazodik az •él'Wk1ez1et. tejjes 
anyaga 

Kezd~tben ugy látszo~t, hogy az in!Dézmfi. 
nyek az uj gyógyszerés~,e!Di tö:t'VIénrynek ezvel a 
legnagyobb vívmányával nem tudj,ák, húgy mit 
kezdjenek. Ugy álltak att, mintha "llami nagv 
ö•fkséget kaptak wJ!na, de nem menteik homár 
nyulni Most ezen a tárm>~aláson végre ti~cia
zódott a helyzet 

A száksz,er.veztt megb':mttai alJból indultak 
ki, hogy egés.,.en nyi'lvá;nrvaló, hogy az u j gyó,gy
'szeréezeti törvény ]leglényegesebb résl'le éppen 
a'li, ahol rámutat 8>Z int,ézmé.nyek és lrozüleúek 
lehetőségeine a kazfargaffimn ,gyógyszeTtárllJk 
felállitása terén. NyilvánrvruJ.ó •az is, hegy e;, a 
kör egyr'e széles•e1bb ,és ahClgy81!1 évről.kvre 
ujalJb gyógyszertárak ·eslli?k ki a magánforga

és kód:l)llk ki pályázatm, ugy szélesedil<: 
az intézményesitett és köwieti vonalon müködő 
gyógyszertárak ,száma .. Ez. a távol,aibbi cél .. 

Sedyletta tabletta 
30x0 .. 015 
Szabadon rendelhető: ÜTI 
MABI ~ MAV _ Smsa 
Dobbi stb, 

Podmaniczky 
Bwlapest VI. 

gyógyszertár 
Telefon.: 120-201 .. 

A szakszervezet keményen és határozottan 
leszögeZitie a maga meg-dönthetetlen álláspontját 
a kollektiv szeiZ<'ídésben mgáhlapitott munlmbé 
rek kérdéeében.. Olyan lérvrvel hozailrodtumk: elő, 
amelynek iga""ága mi,IlJden vitán felül áll és 
meg sem kisérelték; hogy ez!t az áJJiáspontumkat 
kétségibe vonják, vagy megtámaddák 

Ped'g csak annyit jelelliÚeiJtünk ki, hogy az 
uj gytógyszenés2leti törvéey érite:lmében a kövti-· 
!erek és intézménYTek is közfmgwlmu gyógyszer. 
tárak biitokába juthatnak. Ezek a gy;ógys'zel'tá· 
r·ak továbbra i1s ugyan:RrrokB,t a neveket fqgj&k 
viselni, mint eddig és ugyanugy közfu:rgalmu 
gyÓgySZBl1t:ár aJk .lesznek ezután is, mint amilyen 
minőségben E.ddig tel'jesi,tették egésZISégügyi feL 
adatnkat A kollektiv szemőrlés pedig minden 
köl'lfm g alm u ,gyógyszertár dolgo:?Jójár a egyforma 
hatállyal hterjed és érVlényesül 

örömmel haHOlttunik éppen az intézmények 
megbizattai i·ésvér ől olyan megnyilatkozásokat, 
hogy éppen az a körülmiém.y, hogy ezekben a 
gyógyszertár akban megkiap:iOíik a kollektiv mun, 
kwbért, de a há2li gyógys,ze•tár akban m~ nem 
kapják meg, épp€111 ez a furcsa kettősség fogj~ 
nagyon hamar ki,vi>v:ni a házigyógysz•ei"II:áralillban 
dü'lgozók egységes lmHemt1v munkabérét 

Ettől függetlenül szakszerve~etünk mindk:lnt 
megtesz, h<;gy külön akciót ~nd1tson aooiDlliWk a! 
munkavál:!aló-gyógyszevész·EJknek érdekében, alkik 
még ma is 300-500 fctr:irntos fizernsért dol:goz. 
n<l!k, sőt vwetnek gyógysz,ertáY'ak.a,t Ezen az 
ertekezJeten egyelő:re csak, annyi tisztá~&clott, 
hogy az üTBA :.kar egy pesti patikát, "' MA V 
inkálb!b vidéki cenibrumok :!lelé törekszik, a MABI 
lemond az üTI javára fővár()sc lg<ényéről és a 
főváros akaT minél téll:Jbet, de h(l)jktndó felépí
teni, megnyitni és veretni a loülteil!ki kCirZietek· 
ben kiirt gyógyszer1tárakat i:.s Az ÜTI, min<t a' 
ország l~naJgyobb egészségügyi hálózruta, ter. 
mészete~en a J.eglli:omolyaobb igényekiloel lép feL 
Igényt ta,r•t a fővár10si ,patikákra, vidéki V"áro3ok 
gyógysz:ertámim, de hajlanido felépiteni és 
fenntartani egészen kis magállv.gyógye·zerész 
számára egyáltalán nrm J:1entábiJis gtyógyszeQ-tá. 
rakat is 

Természetesen teljes és .tiszil:aJ ik:ép még nem1 
2Jakult kL üzemi 'bizottságok és elnöksé~k tár. 
gyalás:xitól és határozart&itól függ, ho,gy melyik 
intézmény, hol és milyen gyógyszeribárat pályáz
zon meg. A Játsm.t külön1ben ;a,z, hogy az üTI 
csápjai érnek a legmesszebbre és azok loészül
inek a Jegszorga.~ali:Jhln, hogy minden iény]e. 
gesen nagy vidéki gwógysrei\tárat kiig;;nyelje 
nek. 

Különben az egész vO!llalon még a Jeglteljec 
sebb bkonytalanság uralkodiTtk .. Éppen ezért kel. 
lett ugy határozni, hogy ugy.anez a biwttság. az 
üTI székhá:zában szombatoru déleliltlt mégegyszer 
összeül és mindenki kinyilvánítja; ebben a kér
d®ben a. ll11f;ga v~Ieges állgspo~tját ElőZ\lW' 
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sen a7!0n:ban már pénteken külűn össz;eülnek a 
Srekesfőváms, az OTI és a;z; OTBA megb]zoij;ai, 
hogy egymásközött megállapodjanak a S?Jékes
fővárosban pály1ázatra kiirt gyógyszertárak jö
vőjéről. 

Pest vármegye meghírotíja is ugy nyilrut
kozott, hogy ők hajlandók a esaJmem a csőd 
szélén álló törpe-gyógyszertánckat [s átvenrui éH 
fenntartani, de ugyamikkor bej.e!entik .lzt is, 
hogy nagyoibb pestmegtye1 gyógyszertárrukalt is 
kiigényelnek 

Ma me\g nem látunk tisztán Lega~á!l:Jh M,
rom különböz,ő votnalat kell !ejárnunk, hogy át
fol!:Ó k•bpet tudjunk kanni és :tudjunk adni az 
egész ta,g1ságna.k Altalánosságl:mr az a nézet 
alakult ld, hogy nagy gyógyszertárak Pesten 
egyáltalá n n1em és vidiéken is csak igen kis mér
t&k1ben kerülnalr magánkézbe Hogy melyek lesz
nek itz<:!k a gyógyszertárak, azt ma még nem 
tudjuk Nem tudjuk áttekinteni az országos há
J.óza~ot, ugyanugy nem tudh?ctjuk azt sem, hogy 
az egyes köz;ségek valahol Hontban '.nrugy Bara
nyában 8Jk•amaJc-e pa tiklát :vagy rem? 

Minden való.s"Jinüség szerint még: szomba
ton is cook a pesti és a pestkömy;éki patiká1kr a 
j:elenbik be igtény;eiket És ha meg is fogunk 
tudni valamit az or:szághan muta;tkozó pá1yázási 
készségről, ~mn::tk a pályázás lezajlása e1őtt in
lkábh elvi, mint tár gyi jelentőcs·E\ge lesz. Igy te 
hát meg1történhetik &s nyilván meg i-s fog tör
ténni, hogy minden előzeites fáradozás dacára is 
ugyanann a gyógycszmtárm, sőt u gyan::tllokr a a 
gyógyszertárakra közületek, intézmények és 
magán.'J<Z,emélyek is fognaik pályázn'i_ 

liUmden ~átsz;at ellenére is ki :WeH alakulnia 
egy o1yan sz2ibad pályázruti versenynek, <amely 
leQ"fel.i ~bb 50 gyógyszertár at kapcsol ld " küz
delemből, de 130 pati•!mért telj·es erővel meg 
fog indulnii 1a· versenyzés·, m1agánszem·élyek, 
intézmények és közületek kö-2>Mt. 

Ez a, kép almkult ki a ma.i tárgya'ás utá:n 
&s ezért hatá:roztuk el, hQ,g~y augusztus 1-én rLél
előttre, a bizottaág második ülése után, nyilvá
tlo's taggyiilést hivunk öss:ze, 

Azon ltá,jékoztakjuk tngságunkat és megad
juk a választ mindien k•érdésre, amelyek a pá
lyiizn,i óhajtóka.t közvetlenül és a 1egközeleb1oiröl 
érintik (--ő) 

7 t:Ó-(féf'!-et, .s.z:á.n.l)!Ó-fféf'!-et, 
Cl)nt~ {)é i~ mtl(ftl.S. á.r.:l)n rte~.züntc. 

ÉDES és DECSY 
Budapest, VII, Akácfa-utc& 13. 
Telefon: 2.,2-624, 223-299 
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Gyakornok-e a gyakornok 1 
levél a Szerkesztőhöz -

Ne vegye rossz néven, hogy levelemmel zavarom, 
de kénytelen vagy ük Szer lmsztő U ihoz fordulni taná-
csért egy gJ·akornoktartási engedély Ügyében 

l\:lenekült eg,retemi hallgat-ó vagyok Az egyetem 
első é"'f·ét t'il\eresen elvégeztem s jelenleg ·a gyakornolci. · 
-évemet töltöm Hatvanban Igen sokat, kenett kilincseL.·: 
ilem, mig el tudtaim helyez-kedni ismerős és !megfelelő 
prot-ektOl nélliül. Szerenc~·étleuségemrc_ a patiliának, 
ahol jelenleg vagj o li, nincs meg a gyakornoktartási en_ 
ged-él~e,. Reménykedve azonban abban, hogy egy ilyen: 
engedély kiadása elé nem görditenek lriilönö~ebb aka_ 
rlályt, szabályosan elfoglaltam a .helyemet és- azonn:tl 
beadtuk a ké:?:vényt (1947 ;]uliusában). 1\ia pontosau 
egy é\e és még mindig hem kaptunk rá semmiféle vá_ 
laszt A liélVény sorsát azonban már tudom, me.rfL 
megpróbáltam végigkisérni Sajnos, elutasitották, A 

vármegyei tiszti főorvos m \·élemén.)eztt~ és 1947 no. 
vemberében továbbitotta az iilletékesekhez, A KarliÖÚ 
Bizottság azonban nem javasolta az OKI-tól nyert ki
mutatás alapján, mely szerint a patilm tl934-től 194.!
ig öt esetben nem felelt meg la követelményeknek az 
ált·ala megejtett ''izsgálat-ok alka]ln;Jával 

Tudomásom szerint a g.) akomokta.rtási engedély a 
felt>Jős vezető .személyére szóL ÉPtlen :eziéd. éithetet-hm 
előttem, hogy a Karliözi Bizottság nem vette figre
[on•,be azt, hog\' a Jll.tikát 11946 októbere óta a jelenlegi 
felelős lezető bédi; aki egy teljesen t-öniu·ement patL\ 
kát ujjászervezett s /ugy az üKC ((Hint a tis·zlti főorVos 
ur ált-al megejtett vizsgálatok alkalmával, semmiféle 
kifogás nem meüilt fel ellene 

PróbáH.unli: ujabb kéivén) t beadni f.eUiintetve be.n. 
ne a patika vezetésében beállott sz<Jmlélyi válh>zást, 
mire a vm, tiszti főonüs m azt a választ adta, hogy. 
felesleges ujabb hérvén;lt beadni, anert addig ugy sem 
továbbitja, amig az elsőre nem él'lrezik nteg a végba
táiozat. Ez pedig mé.g ma sem érkezett meg! Most itt 
állok a ){Ö vetkező tané\. elején s nem tudok b:~ii atlrozni . 
a n évre, mert az indexemben a tiszti főorvos ur 
nem ismeri el a szabálJ.osan eltöltött gyakornoki éve.· 
met. lgJ az a veszély fenyeget, hogy eh eszitek egy évet 
s kezdhetem ujra a idlincselé?t, ung egy olyan pat.i
kában nem tudok elhelyezkcdni, amelyiknel• meg\;an a 
gJ akomoktaxtási engedélye Pedig számomr a szinte 
tétfontossá gu, bog~· miné:l előbb elvégezzem az egyete
met, mert mögött•em nem lállaualí a sziileim, hogy anya
gilag biztosítsák tanulásomat 

Nagyon hálás lennék a Szerkesztő Urnak, ha ta_ 
nácsával utbaigazitana, hogy miként birhózzam meg 
ezzel a számomra sulyos problémával. (Vrun_e egyálht
Lán rá mód) hogy ne 'eszitsem el ezt az évet? 

SERES KÁROLY 
IL ,éves gyógyszerészhallgató. 

* 
Mindent a gyakmnokok kiképzéséért Ez 

ma elsőrendü közegészségügyi érdek Aki egy 
évig gy&kom<:!k voit, az folytathatj a tanulmá
nyait Folytatnia kell . 
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A pályázat feltételei 
_ 203 960/1948 V /3 SZAl\'L lliEGjELENT A MAGYAR KöZLöNY HIVATALOS ÉRTE

SITőJE l 58 SZAMABAN, 1948. JULIUS 15 -én. -

Köz:Dorgalmi glyÓgys:zertár jQgosirbVácny eJ_ 
averéséért \áwsck és községek, va.Jamimt az 
1927 :XXL tc .. 92. és 93.. §-ábmJ,, illetőleg az 
1928 XL tc. 101. §-ában :lie[\smolt táJrsadialom
biztositó intézetek és az Or sziágo,s TiszWiselői 
Betegse);'3lyez:ési Alap, ::crvábbá a:zok a gy6gy.
sZ'erészd{ pályázhatnak, akik '"z 1948 :XXX. tc 
2 L §-ában meghatározott :f1Bitétel1eiknek megofe
l e' nek és aJdkkel s:zemben az emE:úett törrvén"
cikk 12. o§.á:nak "5" bekezdésében foglalt ik:izáró 
okok nem állanak f'enn 

A gyógys:zertári ,jogosdibvá,ny elnyerése 
iránti, szabálysZJmüen fe[b:élyegZJett kérvényt 
_ a j e•'en pályázati hi;rdletttnénynek a Magyar 
Közlönybsn e1ső itzben too·tént közzét&tieret&l 
márnitott 30 nap alaitt - liO'vzánk cillliWve -
köz~Tetlenü[ a népjóléiti m'ni:,s:zté!riumba "Buda
pest, V, Akadémiacutca L sz .. " kE)];J benyuj~a:nL 
A kérvény:ben pontosa:n meg kell jelölni azt a 
gyógyszs•rtárat, iamely:re, metőleg a~akat a 
gyógyszertáwkat, amelyek v:rulamely:ikére, va.g;:v 
amelyekre a k1~relrnező gyógyszertá,ri jc;gasit
vánv engedlélyezését kéri. 

Hi a pályázó város vagy közs!é,g:, a pá~yá-
7."ti kérvénvben f'el kelJ tüntetni a iPályá:zati 
kél vény benynjtás:áit megelő:z'Ö naptári évben a 
közgyógy~zere11átás rterhé1r ::.. ~VIÓ1 ~·ylkeze11 ésfben 
részesü[t sr-·einélye,~-: szám:8t i:.s Ha rned;.g a ná
ívázó a& 1927 :XXI. tc. 92 és 93. §-ábmr. i!lA
tŐJ:eg frz 1928 :XL te 101 §.á:bam em1itetlt tJá,J" 

sada.'ombiZltositó intézet a pályázati Ikérvény
ben meg kell ielöl!ili m!Jt i:s, holf!1y abban a vá 
r<Yshan va,gv kö7Siégben. amelyiben a bittosíro 
intézet iközforgalmu gyqgtyszmltiári jogosítvány 
engedé1yezéeét kéri mennyi a kérelmez.ő lbfr~to-· 
sit:ó in:téze'urlél ihetegs~g1 esetére bizrtos·itot'truk 
száma. 

Hn. a pály;\zó P"yógyszierés·z, a pá,lyá;zati 
kérvényhez ~ köfll'etkező oHmtokat és egyéb 
igazo) ások.olt kell cs1arto!nd : 

a) a m8Jgyar áUampC:hiár:sáogot igazoló ha-
tósági értesiot~, 

b) a születési anyakönyvi 'kivon&tot (szü-
letési értesítést), 

c) a gyóg;l'szeril:<ÍJr voezetéssi'e feljogosító 
gyógyszerészi oklevelet, 

d) a mük:ödési kimutatást, •a vonookozi& 
müködési bizonyitvá:nyolkkal együtt, 

e) .a két hónapnál n•cm régebbi keletü ha
tásági erkölcsi bizonytivá•nyt, 

fl az imazolásra vonatkozó össres határo
z•atokat,-

g) az egészségi állapotot ig.azoló, két hó
napnál nem régebbi keletü tiszM főorvosi bi-
zonyítványt, 

h) a rövid életrajzot és az abban foglalt 
adatok (magalsabb <~gy:etemi I<Jépzet!bsl\g> kato 
nai :sth s:zo1glál~t. esetleges tud01111ányos mükö
dés sth ) valóságá~ igazo1ó okimtokait, 

l) a joghatályos nyilatkozatot 8Jrró1. h~gy 
folycamo:dlónak vilin-e közfo11!!1almn jogosítványa 
és ha van, a meglévő gyógyszertári ,iogositt
Yárwról a~ nj közforga!rrnu .gyógyS~rertá;ri jogo
sitvány elnyerése esemére :fienntaxtás nélkül le
mond, 

j) .ioghaitály01s nyillatkoz;at arról, hogy fo
lyamadló ház.asiM,rsának van-e közfm,gailmu -
,iogositvánva és ha van, i'l; meglévő gyóg_viSi7.Jer
tári .io!l'ositvány;r ól ll!z u:i lköz:l'o•rR'aJmu gy6gy
szertár1 jogosi'tványn!lik fo~yamod\5 r:és20ére va
ló en gedélyezé&e esetéTe fenntartáa nélkül le .. 
mond 

Az a falyamodó, aik" megszü:nt közforg·al.
mu p·yógyszer:tári _iogosi:bvány (Törvénv 34 
~-a) helyébe vag"y üly:mr kö~s6gben feláJllit.ondó 
vvógvszertá<rra kéri gy:ó,gvszertá;ri jogositvány 
en:gedélye~ését, mnel_v1ben fiók vagy kézi ,qyógy
sz"rtii,r v•an. 2 kérvényhez olvan jQg<hatáJvo" 
nvUa,tkczatdt is ikötel·es csatolni, a~nelyiben kö· 
~elezetibséget vállal ana, hogy 

,a,) a korábibi en!pi<Jnléll_v1esnek (örökösnek), 
illetőleg; a 'filók- va,gy kém ,gyóo::v'szertá;r enl<>'0 dé -
lye::·u1ek kiváll:.Sá!lár~t a megst.ünrt közfm:ga1Jmn 
ovógy.s·"ertár iillet.ől1eg a m!1g<!év& fiók 'V'3i'1V 
kézicgv6gvszert8Jr" berElllde~ését, fel-szerel•»s"'t és 
"'nya<Skészletét ;l,tve~zi és a:zoknak :1Jo:w"1mi ,,._ 
tékét '" korábbi engedélyesnek ( örökös:ne '<l 
111<\gltériti, 

b) a hatósáqi kez<előnek "' l>''"Óo:vszm•t·ir 
esetle;ges helvreá!Htásáva;l és Ü:?Jembehelyernsé
vel a,apcsolatban felmerülit költsége't mebrbérílti 

A fen~ellJb megálliapitot;t haltiátid&k uhín 
benyu i·tott kér vény ek érxlemi. illárgya~ás alá! 
nem 'Vehetők 

VéqüJ tájékorlatom a nálvázóllmt h<>·O::I' "'ll 
illetékekre vcmat!cow eQ'Ve< joQ1SZ~i:J.\lvr>k mó
ilrrsitásáról és kieQ)é•r.itésérö1 scó16 5720/l$14R 
Korm. sz rendelet 2R § m) bekezdése érbe'l
méhen a Bu~apee.t SZ!ékesfővárof!ban elnv<>rt 
f'VÓf!'VSZf\T'tári jo"-ositvánv eno:ed:\lyok'lrati tne_ 
télket l 500 fmint. a 10 .. 000 lBilllret meo<hala.diJ 
népeilségü más városba,n. vaw közséo'blm eL 
nve,.t o-vó~vs~ermri iogositvány <ln,o:ed<'lyokir•·· 

. ti illetéke l 200 fori'n:t az egyéb helvelren e1-

D\Tifl'rt rrvó:gys;zert~:ri io,:tosLtvfi:nv A'TlJ<tP.:d/lllvokirP. 
ti iN•etéke n edig 600 forint (203. 960/1948 V /3 
N. llf. SZ,) 

Olt Károly s. k 

oopjóléti minis~ 
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A gyógyszerészi hivatás jelene és jlvije· 
_ AZ 1948. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT MEGBESZÉL ÉS ES A RÉSZTVEVőK IRÁSBAN IS BEADO'IT 

VÉLEMÉNYE ALAPJÁN öSSZEÁLLITVA. 

A MEGBESZÉLÉSRE MEGHIVOTTAK NÉVSORA: 

Dr .. Csip·ke Zoltán egyet. c. rk. tanár 
Dr. Doby Géza tudományegyetemi nyilv .. r tanár 
Dr Erdey _Gruz_ Tibor egyet c. >~k tanár 
Dr.. Halmai J án os egyet., m. tanár 
Harangi ·Sándor, a MMSzSz Gyógysrertári Dolgo

zók Szakosztályának elnöke 
Dr. Hunkár Béla, a Szfőv., Vegyészeti és l!:lelmi. 

szervizsgáló Állomás igazgatója 
Dr Issekui:tz; Béla egyet. nyilv .. r tanár 
Dr .. Lipták Pál egyet. nyilv .. r tanár; 
Dr .. Losonczy György, a Gyoja elnöke 
Dr. l\'Iozsonyi Sándor egyet nyilv .. r. tanár 
Sark:>di Nagy Sándor, OTI aligazgató 
Dr .. Schulek Elemér· egyet. nyilv. r .. 'tanár· 
Székely Jenő, ,.A Gyógyszere&zrr szerkesztöje 
Dr. Széki Tibor egyet .. ny .. r. tanár 
Dr .. Végh Antal egyet. int tanár 
Dr. Vitéz István egyet:. m.. tanár 
A megbeszélésró1 az "A Gyógyszerész" 1948 juni~ 

us 16.-i számában Székely Jenő részletesen beszámolt. 
VÉLEMÉNYüKET IRÁSBAN iS KIFEJEZTÉK: 

Csipke, Doby, Eidey_Gruz, Halmai, Hunkár~ Isse~ 
lmtz, Losonczy, lHozsonyi, Sarkadi-Nagy, Vitéz .. 

Schulek véleményét részietesen ismertette az ,A 
Gyógyszerész"; lásd ezenkivül SchuH~k előadását "A 
Gyógyszer'és•z" április 30,-i s·zlánüíban 

Végh két régebbi cikkét csatolja. 

•ti! 

A magisztrális gyógyszer·r·endelés jelenleg a J_oecep_ 
tm ai munkakör minteg;l'· 30 százalél{áf, jelenti A leg_ 
sajátosabb gyógyszerészi ténykedés 'tehát mintegy har
madára csökkent. A sajátos munka.kör kétha·rmadának 
elvesztése két egymással ellentétes irány:ratot váltotil 
ki a jövő gyógyszerészetének elképzeléSét és jövöjé.nek 
alakulását illetően .. 

Az egyik felfogás szerint a különleges gyógyszer·é.. 
szi ténykedés elso :r vadása feleslegessé tBs·zi a.zt a nagy 
szellemi felkészültséget, ,amelyró1 a jelenlfgi egyetemi 
gyógyszerészképz-és óhajt gondoskodni A jelen helyze
tet mint te.m Iészetes fejlődési folyamatot fogja fel, a 
kérdést a kisiparos és a_.n<O'gyipar egymáshoz '\'aló hely. 
zetével hasonla.t.osnal{ tartja és ehhez óhajtja Iee.gysze
rüsitve átalakitani a gyógyszerészet kérd.é:sét is. A má
sik felfogás 'a recepturai ténykedés lecsökkenéséböl azt 
a következ:tetést vonja le, hogy a gyógyszerész. mintJ 
közegészségügyi tényező eokat veszitett a jelentőség0_ 

böl, Viszont arra törekszik, hogy az igy felszabadulf. 
munlmkéqzséget a kÖzegészsé.giigynek vagy egyáltalán .a 
közügynek más munkaterületére irányítsa-.. 

E két egymással ellenOOtes felfogás 11 gyógyszerész
képzés szinvonalát illetően ellentétes .felfogást vall 
Annak az ~!döntésére tehát, hog) kell-e a magasfoku 
kiképzés vagy sem. eló'bb azt kell eldöntenünl{, hogy 
melyik felfogás a helyesebb a gyógyszm:észet jövő ki
alakulását illetően. A kérdé:s többrétü .. tehát a megvá
laszolása csak több oldalról h:.egvilágitva válik pl.asz<
tlkussá Egy sikon mowgva sok árn~·alati és mégis 

lényeges-fioomság vész el, mtnt a rosszul sikerült ama_ 
tör fényképeken Azonban ügyelnünk kell arra is, ne_ 
hogy retust alkalmazva, elidealizált képet .kapjuuk. 

I, 

Tagadhatatlan, hogy a legolcsóbb gyógyszerellá .. 
tást az ,bizt-ositaná, hit rwinden gyógys·zer kisze.:.-e:ve ke. 
r ülne forgalomba,. N erncsak az elő.á:llitás, a nyersanyag 
kihasználása válna ezzel a leggazdaságosabbá, hanem a 
fog;rasztó közönség részé.re a:~ elosztást végső fökon 
végző sze r v, a gyógyszeitát berendeZése teljesen le-

egyszerüsödne és az lelosztást végtZÓnek sem volna 
,,szüksége magasabb foku ismeretekre~ tehát kiképzésült 
lényegesen kevesebbe kerülne .. Ez a ~r~goldás Rzonban, 
minden kristálytista logikája ellenére is, csak akkor 
szolgálná a köz valódi -érdekét, ha a jelenlegi gyógy~ 
tíze·:::·eHátás fo'rmája ideálisnak volna mondható, és a 
gyógyszerelés végső, tovább már nem f~jleszthetö alak· 
ja volna. Köztudomásu., hogy az orvos, mrunkávai tul .. 
halmozottan, sok olyan esetben 'is gyógyszerl{ülönleges_ 
!!éget, kiszerelt gyó'gyszert ir· elő, amikor céljára ma... 
giszt.xális gJógysz-er· jobban megfelelne. :Nemcsak· :az: 
'egészséges ember individium, azaz egy bizonyos hatá-. 
ron tul más mint. a többi, hanem a beteg is.. Ennélfogva 'z ideális gyógyszerrendelé~ a individuális, a magisz~ 
tr·ális. A magisztrális I'endelésel{ csöökkenése élé r te a 
maximumát, sőt bizonyos foku enyhülésre léhet számF 
tani (Iesekutz;). Helytelen az -a gondolatmenet, amely a 
receptura magisztrális: Dész-ének lf.J_--á,ra. c~Okkenésé.
böl oly következtetést vonna le, hogy egyidejüleg i' 

gyógyszerész tudása is ily mérté·kben cSÖl{kenthetö. A 
gyógyszeré.sz teleiÖSségteljesen csak akkor Iá'thatja el 

még ezt a Ullennyiségében tényleg csökkent feladatot is, 
ha tudatosan végzi azt;.. \Megfelelő tudás nélkül nines 
is felelősségérzet (Schulek). Utóbbi felfogásnak jeJen1~>
sége még szembetünőbb, ha nem hagyjuk figyelmen ki
vül,_ hogy semmd jele sincs annak, hogy a mai Ieesök_ 
kent' 'recephuai ténykedés keretén belül is nem merüL 
het fel uj probléma, nem ala-kulhat ki az egyes uj 
gyógyszerek felfedezésével egésTJen u,j gy6gyszmkísz3· 
rerési !feladat., 

A penicillinnek a felfede:oése és a gyógyászatban 
magisztrális gyógyszerként rendelése változatos nehézw 
ségek elé állitott-a a tára ~ellett dolgozó gyógysze-
rés. Ha az onos .által megkivánt, té.J.lyleg hat-ásos pe
nicillin-gyógyszert akar kiszolgáltatni, akkor bizony 
enitek a l{ényes anyagnak a felhasználásánál több irá
h}'U alapos szakismeretre !kell támaszkodnia Ki tudná. 
CJ.zt most. megmondani, \ajjon a jövő nem lep-e meg 
rninket hasonló gyógyszerekkel, nem lesz-e idövel p .. o. 
még fokozottabb hangsuly bizonyOs gyógyszereknél a 
hatásosság szempontjából az ,,ex teritporeu készitési for
mán, azaz magistr·ális gyógyszerként való alkalmazás!án: 
Ha nincsen általános természettudományi ismer·etekk:el 
rendelkező, szakképzet gyógyszeré,sz, ki fogja ezt és a.z~ 

ehhez hasonló, előre nem látható feladatot ell~tn~~ 
Allitsunk tiJaiomfát a szakemb-ergyógyszerész kik.USZO-

bölésével már eleve a jövő ily irányu fejlödése utjába-?
Akadályozzuk meg már csirájában egy esetleg életmen .. 
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Figyelem! 
Gyógyszerészek kerti mulahuiga 1948. augusztus 
hó 7 •én, szombat este fél 8 órakor VIII., Eszter· 
házy-utca 4. 
Váltsd meg siir!ósen Jegyedet! 

tő gyógyszer elkésziMsének Iehetőségét.? Ki meri vállaL 
ni ezért a felelősséget? 

A receptura magisztr·ális részének elBorvadása nem 
a gyáripahlak a kisipar· fölött aratot-t egyszerü győ_ 
zelme .. A mode:rn ther·ápia sok olyan gyógyszerrel ga.z_ 
dagodot:t (vitamino'l{ hormonok, antibiotikumok stb.), 
amelyeknek előállitása messze meghaladja lt gyógysz~
r€sz szellemi é& anyagi felk~zültségét.. A in:agisztr á lis. 
gyógyszerrendeMsnek az utolsó évtizedekben történt 
nagyar·ányu .visszafej1ód.ése egybeesett ez1ekliék a kor_ 
szakalkotóan uj gyógyszereknek a megjelenéséveL A 
gyÓgyszerész a régi rendszer alapján, a koé,t évi egye 
temi tanulmánnyal kiképezve n-em lehetett szellemileg 
kcllöeu felvért-ezve a sOk ujdonság befogadására. Tehe
tetlenül áUott az: ujdonságokkal szemben és a. lába alól 
érezte kicsuszni !a talajt, látván, hogy az eddigi mükÖ
dé.l;ére, amihez jól értett, nincs már olyan szükség, vL 
szont gyógyszerké:nt sok olyat szolgáltat ki különleg:I'S"· 
ség formájában, amihez ö nem ért Megrendült önbi
Z'almával tuiöntul leértékeJii a még tJ.u.egmaradt ténJke_ 
désénel{ jelentöségét .. A gyógyszerész elsörendü felada~ 
t.a volt és marad ls, hogy gyógyszerszakértö legyen 
(Schulek).. Ez a szakértelem azonban nemcsak a 
gyógyszerelkészítésben [kell, hogy megnJilvánuljon 
(an;.ely feladatának lekiismeret-es ellátására, még ha a 
mai csökkent formájában marad iS, szél-eskörü általá
nos terméSzeitudományi i&Jneretekre van sziiksége), 
hanem ismernie kellene valamennyi általa ki'szolgálta
tott gyógyszernek kémiáját, természetét ha.tPstanát 
oly mértékben, (hogy kellő itéló'képessiggel 'rendelkezzék 
annak eldöntésekor vajjon a gyári' áru a r·aktáro2Jás 
stb. folyamán nem romlott_e meg, azaz ha.sználható_e 
még, másrészt abból a szempontból, hogy szük~ég ese.
tén a hozá tanácséxt ,forduló orvosnak szakszerü fel·· 
világositással szolgálhasson Az eddigi tap•asztalat 
szerint az orYosna·l{ igen iértékes segítőtársa., lmunlm_ 
táua !ehet ezen a téren a gyóg)·szerés'z:,. Az orv(ls és a. 
gyógyszerész ilyen t.ermészetü összmunkája ugyanazt a 
közéideket segiti ielő, mi'nt anüt a szakszerüen elkészL 
tett m'1gisztr·ális grógyszenendelési jelent, 

Köztudomásu, hogy valmE.ely müveltségn~k mimH' 
szélfsebb ~körü elterjedtsége, nagyban növeli annak a 
valószinüségét. hogy azon a :területen uj gondolat lát
hasson n.apvilágot, az illető foglalkozási ág ne t.opog_ 
jon eg}" helyben, hanem megnyiljon előtte a halad.áS 
lehetősége Egy visszafejlesztett gyógyszerészképzia 
erősen lecsökkentené a:r...ok számát~ Wrik tisZ'tában len_. 
nének a gyógyszerelés modern kérdéseivel, megoldott. 
és rnegoldásra vár·ó ProbléJ.náival és éppen ezért szük
ségét _érzenék valamely irányban az ujitásoh-nak ill 
tudnák megbecsülni az uj ötletek jelentöségét, yagy 
észszerüen tudnánalt a.Ikairnami egy ilyet, Nap mint 

nap ·hilállmzunk Hz ujságok hasábjaiD a munl{ásujitók 
nevével és értékelhetjük közgazdasági jelentőségúk-et, 

A gyóiyszez természete sokkal bonyoluJt.abb ezen a té
r·en "Ujitásra csak az g-ondolhat.. a.Jd ennek s.t:övevén;res_ 
Ségével tisztában van. Má.r pedig ehhe.z az általános ter_ 
mészettudományi ismeret elengedhetetlen fe~tétel 

A m a g i s z t t á I i ·S g y ó g y s z e r r e n_ 
d e l é s további' csökhenése tehát nem várható, 'A meg
maradt ~agisztzális receptura felelősségteljes és szak_ 
szer ü elJátását a a ho.z:,záértés, szaktudás nem csöhkl':'nt. 
hető. A modern, csak a gyáripar által előáJlitható 
gyógyszerek tem~szet.éneir ismerete sem tnélküJöz'hetö 
A gyógyszeuendelés fejlődésének, mind uj gyógysze. 
rek, mind ujabb gJÓgyszeralakok révén, lényeges lj:el
léke, hogy a gyógyszerészet problémáiban teljcsen jár_, 
tas szakemberek. száma miThél nagyobb legyen. 

Ir, 

~egcáfolván azt a t.é.telt. hogy n magisztrális nl1un_ 
kal{Ör lecsökkenése a sZükséges szaktudás csökkenté_ 
sének szüksége.sségét vonja maga után, nyi'tl·a au az 
a kérdés .. hol értékesíthető ez: a gyógyszei"tár officiná
jában és laboratóriumában nem eléggé kihasznált álta·_ 
!ános természettudománJi képzettség. Miután a gyógy. 
szerészetet a l{özegé.szségügy eg:rik tén.yező,iének te.Idnt
jük, önként követlmzik, hogy walamely a közösSég ér
dekében álló feJadat elvé.l{zéset szertnén-1{ a gyógysze_ 
részre bizni. Első sorba,n tehát, an:~ hivaMsához legkö_ 
v.:elebh áll, valamely köreg·észségügyi :munkakört, de 
ezen tuimenöen közgazdasági (mezőga;z-da.sági) felada. 
tot is válla1hatna. A felnteri.ilö lehetőségeket abból a 
szempontból is szemügyre k-Pll vennünk, hogy az orsizág 
területén meglehetősen a.t'ányosan eloszlott gyógyszer· 
tárak azt jelentik, hogy ezzel elvileg lnind e hsiye'lHm 
van ~gy többé-kevésbé felszen~lt vizsg-áló laOOratórium 
és egy az egyszerübb vizsgálatok lelvégzéséhez szüksé
ges alapismeretekkel. vala.mint álta1ános természettudo· 
mánJi i.smereteJ{kel rendelkező szakember. A gyógy
szertár-hálózat tehát önként kinálkozil( bizonyos or_ 
szágos jelle_g-ü feladatok végr·ehajtására .. Ha az o:rsziág_ 
nak a gyógyszertán·al ill a ~ógyszeré.sszel kapc~olat· 

ba hozhaó ily természetü Szükségletét vizsgáljuk, meg 
kell kü1önböztetni egy tisztán szeliemi feladatot, a néTJ
nevelé...t és egy laborató:riumt feladatot, bizonyos eL 
Ienőr;-;é) vizsgálatok vállalását. 

Nemc8a.k az egészségügyi hanen'f a közgazdasa
ld IHÍ!'oEodások elkerülésének iR leghatásosabb eszköze 
a megelőzés~ A betegségek;, kámsodások megelőzése 
egyuftal nemzetgazdasági jelentőségü is. Az orvos mel
lett faluhelYen legtöbbször a gyógyszerész az. aki ko~\ 
moly természettudományi mü'l'elfséggel bir· Be kellene 
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kapcsoini Ja gyógyszerés1Jt az iskolánkivüli népnevelés 
természettudományi részébe. Ezen a kereten bP.Iül le
hetősége nyiina azután hözegészségügyi szempontok is
mertetésér-e is: e g é s z s é g ü g y i f- e l v L 
I á g o s i t á s (tisrlaság, életniDd, építkezés, la
kás, fütés, világitás, szellőztetés. levegő, istálló, trágya_ 
domb, ámyéks1kk. kut~ fertőző betegsége-k elkerülése 
és 'védeliezés ellenük fertó-1enités st~); ié l ei l m e -
z é s i k é r· d é s e k: (élelmiszerek hygienilms h:e· 
\l'e'ése tej termékei{, g) ümölcsök főzelékfél~k stb" táro
lása, konzerválása, észszer ü t.áplállmzás stb.): lU e -
z ő g a z d a s á g i li é r d é s e k: (gyógynövény 
tenr..esztés, növén~védelem, mütrágyázás stb.). ~Ebben 
lehet körvonalazni az:t az ismeretkört lllo~lynek széles_ 
körü t-erjesztésére a gyógyszerész alkalmalható lenne .. 
A gyógyszerész alapidképzését megfelelő to\'ábbk~pző 
tanfolJamokon bővítve és ialh:almas e1Öadá~i vezél'fona·· 
Iali kiadásá\ al a gyÓJP szerész érf,élres és sokolda.luan 
h'J·S7llálható 'lényezö lehetne az iskolán kivüli népm<Ü

velésben.. (lss~kutz Doby, Hunli:ár. Vitéz, Mozsonyi, 

Végh) 

A csaknem minden faluban lfelle1hetö gyógyszedá:r 
laboratóriuma a gJógyszerész kellő szakértelmével pá ... 
rosuha_ igen sok ellenőrztő ténykedés országos viszony
latra v'aló 1;:iterjesztksét. tenné lehetövé. Hivatásával 
összefüggésbe hozható ih en' feladatok: onoské,rniai vi'zs~ 
gálatoli, egészségüg~i \izsgálatok (élelmiszer, hóviz 
R-ib), ·mezőgazdasági b:émiai vi~gálatok i(mütrágya lilL 
lenőrzés, növényvédelmi szer ellenőrzés, 'elöállitas, fala.]_ 
vizsgálat stb,) E felffdat.Iiör mindegyi'l{e önálló szakem_ 
bert kiván lneg .. Mégis az volna, az ideális, hogyha a 
legegysz.erübb vizsgálatol\ elvégzésére minden gyógy2, 
szerész egyaránt 'alkalmas "\'Olna. Ezen tulmenőe.n, ha a 
\"iz~.gálatot nem is ö maga végc:tJné, kivánatos volna, 
hogy a központi laboratórium részére a mint<Jvételt ő 
eszhözölhetné,. Nem lehet elhallga,tni visront a.z:,t a kö .. 
I'Ühnényt sem, hogy a szakszerü mintavét.::l, ami pedi~ 
a helyes vizsgálat.i eredménynek ielengedhe~etlen feH~ 
tele, sokszor nag)- obb körülteldnté~t és tudáS.t kiván, 
mint maga a sablónszerü vizsgálat (Schulek) 
Nem sZJabad azt sem szem elől t<éveszteni, hogy a felvá
zolt feladatköi"Öl\ mindeg) ikénel{ ellátása ne·1~ ·volna va
lamennyi gyógyszertár labOI atódumának feladata. A 
,iihő fejlődése, az inté.Z!eti gyóg)szertárali felállitás:á_ 
val, abba a!Z irán;vba mutat hogy az országos gyóg~
sze!t.ár-hálózatban a megY,ei, járási székhelyeken több 
g~rógyszerészt foglallwztató, nagyobb Iabmatóriummal 

Aranyérnél ajánljuk 
...,-~:~~r}~··"?' i:':/.o.:.;;-:-:.."::!~!i:;·- r-:·· 

kúpot 
, 
es kenőcsöt. 
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reúdelkező grógySzertárak lesznek Ezek kisebb - l+• . 
déki egészségÜg)'i gócpontok _l_ehefnének.. Á fela.datköiök .. 
észszerü felosztásával ezek a gyógysz:e.Itárali ilL az 
ezek bboratórimllát veze.tő gyógyszerész több vizsgá~ 
lati feladatot "\'állalhatna magára1 mint a tö1pe gyógy

szertár .. 
Amint látjuk. a közegészségügy és a közgazdaság 

területén számos ~nunkalehetőség nyilna a gyógyszerész 
számára, amelyek ellátása a közérdek szem1pontjából 
fontos volna. Ezek a feladatok azonban igen Szerte~ 
ágazók s a maguk neméhen különleges.:':n }{épzett sza-k
embeJ-t igén~-elnek. Felmerül tehc1t a;.; a kérdés, egyáL 
talán lehetséges-e univerzális szaldudámal ellátni vala_ 
kit, ill eh e leheLe a gyógJ szerészt ered-eti gyógyszer-é_ 
szeti szaktudásának és hivatásának Károsodása nélkül 
e feladatok megoldására allmln.assá tenni. Amint lát_ 
juk a gyógJ'SZerészi munkakör kiterjesztésére irányuló 
förekvésben éppen az a nehézség, hOgJ: oly 1\ülönféle 
és mjátos szaktudást igénylő feladat megoldására kel
Jene vállalkoznia. Ez nem csak az átlag, hanem az, ift_ 
lagon feliiti ember képestségeit is meghaladja, A nép_ 

tnüve!ődésbe való belí:apcsolódás :még okkaLmóddal 
végrehajtható.. A különféle laboratóriumi viZsgálatok 
és a szakszerü mintavé.teleli 'liérdésében ra.zonban nagy 

eJővigl ázattal kell eljárnunk 

"Az OISzágnak bizt-os tudásu szakemberre van 
szüksége kh·étcle1ci:ől eUeldntve mindenld csak egy 
tél-en lehet komoly szalmmber" (Erdey_Gruzi). Ha te_ 
hát a gJÓgys·zoerésztöl elsősorban azt kivánjuli meg, 
hogy a gyógyszerek kérdésében legJen szak~mber, igeit 
óvatosnak kell 1ennünl{ egy további szakismeretbe t-öt·
fénő bevonásnál bármennyire l~gyen is aT- k~fejleszL 
hető a gyógys;r.erészi alapmüveltségből Mindent>:Setre, 
ebben a li~Idésben ~lsősmban az egyéni haila~n érv&
nyesiilési lehetősége még a legnag;)-o-bb biztosíték az 
eredményességre.. vagyi's a gyógyszetészi szlhmüvelt .. 
Rég elnyerése után kellene lehetőséget m ujtani Idnek
Idnek. a neki megfelelő (orvos_kémiai. hygiéniai, 111€:

zögazdasági stb.) irányban való elmélyiiléere. Ez azon
han sorrendben csali: lnlásodrendü kérdés A elsőrangu 
az, hog)' megoldható~e a közösség hasznára ez a kérdés 
ugy, hogy ha különféle gyÓgJszerész·szakember-e.inlt: 
vannak mint pl. _gyógy.szerkPmih:us .. JryÓgy!"'zerész. a_g-_ 
rokémikus-gyógyszerész.. élelmiszervizsgáló-gyógysze_ 
rész orvoslaboratóriumLgyÓg:J szerész. sth). Lehr.t, .... e 
kiépiteni olyan Jvizsl!álati hálózatrendszert ahol a }{Ü

lönféle különleges képesitésü g;\Ógyszerész. mii\degyik 

BA EDER 
márkacikkei k ö z k e d v e l t e k'! 

C~OLA OVENALL 
EXOTIC: BELUlRT 

VELMETINA 
• • 

BAEDER BABIU&POLAS 
A legkönnyebben eladható, mindenütt 

keresett kés%itmények ! 
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a maga helyén foglalkoztatható., Na-gyon nehéz. kérdés, 
ez, de .~nnek helyes meglálaszolása elengedhetetlen, ha 
észszetu megoldást ket·esün~. mil<ént bővitsük ki a 
gyógyszerészi hivatást. 

A fellázolt problé.málmak jelenlegi g- yó g y 8 z e_ 
r é s z; k é P é s ü n li r e befolyása csak e kérdés 
teljes tisztázása után érvényesülhet. Fokozott ó~atos_ 
ságra int a!l a t.énJ is, hogy Rz 1940 óta é:rvényben Ie
v? kiképz.és~~li:el - hahár már folyik nyolc éve -) 
mncsenek tealiS tapasztalataink. Háboru folyt amikor· 
élethe Tépett s ar' uj tantervben kétszmesére· n~,ekedett 
!ahür1Ítrriu:J .~ gyakorlatoli: - amelyek nélkül egJ' u 11 

.,g .J a li o 1: l a t i p á l y a" s z a k t 11 d á~. 
s á n a k e l s· a i á .t i t á s a el sem képzelhető 
~ a régi k-étéves kiképzés keretéhez méretezett: számu 
helyis.~gben és a már a I"égihez is alig elégséges segéd_ 
taneravel folytak tovább. lA negyvenes évek elején 
e~yetemre került hallgatók a háboru előrehaladásával 
egyre :Zava.rosabb körülmények között végezték tanul· 
mán;~'a!li~t. A mos~ felkerült fiatalabb évjáraf~I{ pedig 
a kozep1skola fels-o osztályai-t végezték mostoha viszo· 
nyok között. miÍndez természetesen rendkivül hátránya. 

10.an befolyásolja a tanulmányo!{ ínenetét, eredmény~s

f~.gét, nem kevésbé az a körülmény, hogy a haUga.tó~ 

ság nagy átlaga a gyóg,Jszerészi hivatást egyelőre csak 

a lecsökkent! .g:rógyszel'tári munkakörben látja,. A fia .. 

~alság ösztönös egéSZiséges megérzésére vall. hogy az 

é l et t a n i, h a t á s t a n i vonatkozásu kérdé

sek iránt érdeklődnek a leginkább. Ennek elsősoiban 

ott rejlik talán a magyarázata, hogy az uj kiképzéS ily 

hánJ u studiomai hozzáférhetővé tették az uj győ gr·· 

Rzerész_nemzedélc számára a. legmodernebb gyógyszerek 

megisnwrését. tA régi rendszer alap,ján Jdképzett 

gyógyszerész számára éppen ez a terillet volt ,,ten·a 
incognitau és itt szakadt 1'e leginkább 1a. :rohan(!. fejlő_ 

déstől és nem tudott a mai theiápia igazi gyógyszer~ 

l'izaJ,ér~őjévé lenni Az fuj rendszerü kiképzésnek azon 

gtudiumaiva!, mclyek végeredményben már egy elev~ 

elliéJJzeit Iriszélesitett g;rógyszerészi hivatás ellátására 

nem• 1ud az if.iuság \olnának hivafotta!;: előkéSziteni. 

mindaddig tudatosan. foglalkozni, mig nem látja érvé. 
nyesiilési lehd-öségéneli irányát pontosan megszabva .. Az 

önmagukban is külön sza.kismeretet. igénylő feladatok 

nem mindenki sl'á•m\ára vonzóali s igy dióhéjban még 

l\eYéfbé sajfitithatók el 

Az egyetemi hallgatóság lelkületén tehát vissza_ 

tükröződik a;.; egész gyógyszerészi hivatásnak eddig 

tá"r g,J alt minden JU'oblémája.. Mind abban a. pozitívum_ 

ban, amely az összes - tehát nemcsak a magisztrális 

gyalwrlatban <előforduló - gyóg;rszerelr megismerésére 

irányul, mind pédig abban a. negativumba-n, hogy unL. 

verzális szakemberré átalakulásra nem érez magában 

A 1n~911a.c. tf'IÓ-9'16~ec:ú~ek 
Cel'ltená.'iwni i)iz()tt.Já.~a. 
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PnŰ$0.t;tJ.S e6téeflt 
rendez 1948. augusztus hó 7. -én, 
szombat est-e lj28 óra.kor az Eszter. 
házy kertben (VIIL Eezte,házy-u 4) 

a. W~9fi.J~ecé&~-lt.ét ia.uá~a. 
melyre minden szaknube!it családjá_ 
val egJütt szeretet.tel n;,eghhuuk" 

MüSOR UTAN TANC ÉS 
TOMBOLA 

Belépődij: 100,-, 25-, 10- for:nt 

Kedvezőtlen idő esetén fedett hel) Iség .. 

l legyek f- hó 20,. tól elővételben kaphatók: 
~·A GyógysZierész" szerkesztöségében 

l 
IV.,, Veres Pálné.ut.ca 33. I" 1., 
Hunnia Gyógyszettárban 
VII, ErzsébeLkörut 56 

készséget (amiben tökéletesen igaza is van, mer:t ilyen 

nincs) és a ,>tárán tuli" szelteágazó kiilönféle studiu· 

mokba nem tud igaz.án elmélyüini 

A gyógyszerész, nmuliájának felelősségteljes ellá

Msához kell, hogy a gJógyszerek terén igazi szakember 

legyen A gyógyszerel{ mai fejlettsége n:!cl!eft &z-onban 

ennek elsajátitására seminiliéJ) sem elegendő a régi, 

négyszerneszteres ldképzés, amel) be az élettani é:s ha~ 

tást.ani ismeretek n:ci.r nem rvoltiak beszorithatók, 1.. 

gyógyszertári csökl{ent munkaliör., számos, a közössé-g 

szemPontjából jelentős feladattal egészithetö ki. Eze~:: 

alkalmas megválogatása, felosztása, megsz.ervezése az 

a sulyos feladat, mely.hez a l{ülönböző tényezök - első. 

sorban az a tény, hogy csak egyirányu lwmoll' szak
képettség kepzelhetö el r- figyelembevet:etevel óvato. 

san kell hozzányulni.. A jelenlegi egyetemi kiképzé.s mé

tetein belül az eg;res studiumok átcsoportositá.Sának 

kérdése annak a függvénye, hogy miként és mivé bö·dC 

h.ető a gJ·ógyszerész tárántuli ténykedése" 

DR, VÉGH ANTAL 

PALERG IN Gyártja és forgalomba hozza: 

magu CO'F'FEIN TARTALMU 
" laz. és fájdalomcsillapiló 

PALIK !S TÁlSAl 
Gyógyszer és Vegyéueli Gyár Kft Budapest, X, 
Maglód i ut 6 .. Telefon: •186-290 
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I T É 
A sors különös iróniája, }J.ogy oly.an paila11111ent ke.. 

verte és mérte régi sebünkre at bt, melyben karunk 
({épviseletet nem kapott 

Az 1948. XXX te .. hű.vös szavak kiséretében szüle
tett .. Mintha. a. legmagasabb foku biróság hozta volna 
meg verdiirtjét a nagy perben~ amely é,vtizedek alatit -
mig harcoha járta a bitóságok lépcső{t_- szónl!illiár_ 
dokat fogyasztott, prókátoro-k, vádlók, vádlottak ajkára 
tajtékot dobott, lpaphos hekatombáit. tinta_ és nyomda
festék számlálhatatlan totmáit falva, egyre hízott, _bo
nyolódott, hangban, méregben eg~rre fokozódott, hogy a.z 
utolsó fórum eWft, - mint a fáradt, megtört aggaStyán 
- hajtott fejjel és némán várja itéletét. 

A itélet elhangzott. 
Az 1948 .. XXX. tc .. lebontotta a vitás falat alkaL 

mazotL és 1uJajdonos.-gyógyszerész közöít, megszüntette 
az annakelőtte kiáltó gazdasági_ .és érdekellentéteket, s 
igy 

megajándékozta a magyar gyógyszerészközös
séget az egységes Imri szemlétet és a kari szo

lidaritásl előfeltételeivel .. 

A történelel:r! nem ismer· olyan irónörölü)st. aki a 
királyság intézménye ellen Itiitt volna. Remé1hetó1eg a. 
mi szétlőttt állásainlmt sem gyengiti a !övendó'ben tesL 
\'ér harc. 

A s~gédi .,státus" - velőket rontó gyötrelmeivel Ps 
megaláztatásaival - megszünt, Végérvényesen meg
szünt. Az aikaUnazotLgyógyszerész a régi fogalma.zás
ban tisztviselő, az ujban: értellniségi m.unikás. Azzal, 
ho-gy alkalmazotti minösége, vagy önként Vállalt, vagy 
csupán rövid tartamu, átmeneti, elrnyerte egyenjogusá 
gát. Felszabadult .. 

Az itélet - amikor· a gyógyszerész-börzét bezárta 
s az örö'ldést elgátolta --' országunk legendás gyógysze_ 
részvagyonát - gyevmekláncfü mécsgömbjeként ·- fuj _ 
ta eL A bélpoldos "imaginér-kincsu az adót früstökölő, 
adót tízóraizó,. ebédelő, uzsonnazo vacsorázó, féltett. 
szines Ezappanbuborék-vagyon -· lágyult velők beteg 
agyalása - elpul<kant. mint a mesebeli béka. 

De szálljunk mal{unkba, És kérdezzük: nem volt 
nemes és enyhe az ítélet? Milyeit érdemelt volna az a 
féldelen kapzsiság, mely kartársaink Timnkatársainl{, 
t;:Öt k~nyérkerooöink száz<ait és ezreit uzsoráZita ki, allíz, 
ta s:rolgaságba, hog:r aztán, ,....- Iamikor kifacsarta ifju_ 
ságát, er·ejét - koldusnak vesse a.z utcára!'? Milyen 
itéletet érdemelt volna az a lllérhetetlen önzés, gonosz_ 
ság, nemtelenség, amely diplomás kartársaink sTázait 
sodorta le pályáokról s ahelyett. hogy legalább jószóv:al, 
fzcretf"''tel biztatta, segitette volna ezeket a szt>rencsé't._ 
lene_ke(:, ü'dözte, zsarolta, nyomor'ba. éhségb;\ EÖt ·

sok esetben ·--1 öngyilkosságba kergette ó'ket 

A GYóGYSZER:l!JS7 

L E T 
Nem! Jó urak! 

Ez nem ,,]ogdevalváció"! Ez Itélet. t 
:rviegbo~átás szellemében fogant nemes és enyhe. 

itélet. És, ha ártatlant sújt: látva·· lássák: ezt az itéle_ 
tet a jogtulajdonosok egy kicsi, hornirtsággal és állat·i 
liZivvel megvert vezetőcsoportj a· provokálta harminc, sőt · 
sokkal több esztendeje .. ÉS állandóan provokálta, hogy a 
las":öan lépő Mindenható egyszer mégis csak elérkezzen 
és büntessen · 

Nem! Ei a ,,jogdevalválás" nem inditkat.ja kroko~. 
di us könny·ek hullatására se.Iut az idealistát, sem a 
teálit:.áSo!{ ember·ét. Aki évi forg-almának két_ három_ 
szorosát adta patikájáé_I't, - magára vessen! Miért nem 
tanult kereskedelmi ismeretel(.efi, mielőtt péÍtzét a tözs.
dére \oitte? (Miért nem nyitotta fel az urimivott tapa_ 
szávai leragasztott szemét? Miért nem olvasott? Hiszen 
számta1ans:wr ismét;eltük. hogy - ha akkora tó'két be.. 
dob egy füszer -. textiL, fa. üzletbe. vagy a ker·eskede
lem bármelyik más, nagy{orgalmat biztosító vállalat-ába.. 
aránytalanul több hasz:oot nyer, inint a szük korlátok 
({Ö;·é szozitoU patika s tó'kéjét is reálisabb értékben. -
áruban - konzerválja, .. 

Mi az az imaginér_jav't7 . . A kínálat hiányában 
kialakult b~öff! Feketéres egy bármikor visszavonható 

; koncesszióval I 
' De nem tetemre hivok. "' 

Az itéletról ak.a·tok beszélni. Magunk közötf'.t a 
gyógyszer·ész-parlarnent előtt aimrak szólni ar1·ól, amit 
a parlamentben néll{ülöznünk hiányolnunk l{ellett 

A gyógyszerész hangról .. 
A hangról, amit nen11 tesz hüvösen ,.eló'kelövé" sö11 

rideggé a.z id~genség s az érdektelenség. 
A hangr·ól, amit. áttüzesít. izzóvá ·tesz ennek a mi 

áldozatos" nehéz,, hálátlan, mégis csodáiat<Qsan szép hi .. 
vat.ásnnkna.k rajongása .. 

A hang:ról. ami az iSmerés kohójában keményedett 
é1· cessé,, acéllá .. 

Anól a hangr·ól. mely - a születö egl·séges gyógy._ 
szerész szemlélet }{ényszere folytán: ·- in sta.tu nas.
cendi ..:...... okvetlen felcsattan. ---i ha c,.<;;ak egyetlen gyógy
szerész hangja polgárjogot nyer a magyar padament.. 
ben; 

Nem vagyunk imitátorok. Nem szónokolhatunk ro .. 
tációs papiron Csendesen. halk sliRvakban igyekszünk 
érzékelte,tni gondolatainl<at. 

Az egyedül dolgozó g:róg~ szerész több. mint szol 
gá,ia hhatásának,. RabJa annak Meg van fosztva nem· 
csak szó:r:akozási. pihenési idejé-nek szabad megválasz 
t-ásától, de nyugodt alvási, sőt táplálkozási lehetőségeitől 
is .. Mozgási 'hörét ugyan ){ét és fél kilométerben s'zabt.a 
meg a törvény, de aZi élet, a betegek igénye és sa.jál 

lelkiismerete ezt a kört rendesen néhány négyzetméter·r.P 
korlátozta. Háza eddfg is börtön volt. De cifra és iri. 
gyelt börtön. Díszitette, elviselhetővé tette: a jólét, a 

CAUSYTH·tabletta 
OTI-ra szabadon rendelhető 

A GYóGYSZERESZ 

megkülöQböztetet~g -é:s a Ieménység.. Az ut-olsó évek 
ezeket a dfraságokat maradéktalanul letöz'delték. Pati. 
k:ájának tiszta haszna - dacára a dz·ógbeszex·®ések 100 
Jlzáz~lékos h~szonkul~k - a Iegkedvezó'bb helyzet· 
ben. ~- ~egfelJebb 20 szazalék. Egyre csökkenő {orgalmu 
patika]~nak hozamát utólérték, sőt túlszár·nyalták n:iég 
a. falu.~I forgalmasabb szatócs-üzletek is.. Uri mivolta 
megszunt" Most, hogy feje alól eltünt álmainak soknul 
!ás selyem_páruája, áldozásainak, munkájának utols: 
értelmét, mozgató-erejét is elveszitett~ Patik' "t . ." , . , , , • , • aJa meg 
a-nnak reahs ertekeert sem adhatja el. Nem cserélhet~ 
el, nem szerezhet, dolgozhat~ takarékoskodhat ki magá. 
na~ és ~a~ádjána!{ jobbat, nagyobbat, szebbet~ .1 vá_ 
rostt.. 'N ehany negyzetméterre Iáncolódik évtizedekre, 
sőt örökr·e, Igy hel!'zete nyomorultabbá vált, hiint egy_ 
koi' az alkalmarotté volt, aki mégis csa:l< szabadon cse .. 
rélhette - szolgaságát . · 

De tovább kell me;nnünk A multban is gyakran elő 
fo~d_u.t s ig! a j?vőb.eÍt is bekövetkezhet, hogy egyikünk
n~siku~ alloma.shelyén lehetetlenné :válik Egészségi 
oko~,, társadalmi, családi meghasonlásol{, tragédiák, 
lelktkenyszerek, az élet számtalan. kiszámíthatatlan 
hetösége játszhat közbe., es_ 

.. :Az. igy, baj?a jutott gjrógyszerész nem hagyhatja el 
kozseget~ varosat N e m k ö I t ö z k ö d h e t e 1. 
Ha le:~non~ is .. gyógysz~rt~rának: jogosítványáról, még 
hat honap1g ko-teles. patikaját üzembentartani és ;vezetni" 

~z. a ~ru:tá~sunk gyorsan rájön aua, hogy egyetlen 
lehetoseg ali elottel Szöknie kell, mint a XVI-·ik század 
jobbágyának 

Ez a gyógyszerész arra eszmél majd, hogy meg 
van fosztva az ember· legprimitívebb szabadságjogától 
·- a szabad költözködési jogtól. Hogy örök rabja, Ián
cosa-, robotolója hübéi·es ur·ának '--- hivatásának. amelyik 
elveszti igy szemében nünden szépségét~ fényét. 

, Marad, ha mar adhat és megkeseredik a kenyér szá
jaban 

Ez a g,)'Ógyszerész tanult ember. Ismeri a történeL 
met is .. Tudja, hogy a magyar pad'R(fnent csupán egyet
len egyszer· ·-i 1514-ben. a Dózsa-lázadás hosszujaként 
- fosztott meg magyar embereket legpximitivebb em_ 
be ri és legősibb magyar joguktól: - a szabad költöz-
ködés jogÚJfól · 

, .~ehet, hogy fogalmazásom dtuva A törvényé an_ 
nal ugyesebb és tetszetősebb, A jól megválasztott szaVak 
selymek és gyolcso-k Leplezhetik, ·takarhatják, titkoL 

M. GY. 
röviditésa recepten 

, 
MIIGYIR GYOGYSZER R. T. 
Budapest, V., Szent lstván-krt. 18. 
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da.to.muittQ,f'i'itó. 
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ácáthQ.Wh1.écték. 
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fogyasztói ár : 
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8 .. - ., 

Beszerzési ár: 
1 02 Ft. 
~4.53 • 
H> '!o 

+ 20"/o f .. a, 

h~t~ják a mezitelen :valóságot~ ·- de nem változtathatjál< 
lOOg 

. Az 1948 .. XXX. tc., ezen - enyhén szólva - szép
séghíbájá:t egyetlen paragrafus beiktatásával retusálni 
lehetett volna. 

A patikál< ·- forgalmuk alapján ---már osztály6 zva 
van~ak Lehetövé lehetne termi, illetőleg lehetett VQina 

t~nm.' hogy. a magasabb osztályba sorozott gyógysze-r
t~t· JOg~ula]donosa, a költöz~ödé,si szándékát bejelentő 
?arm~ly~k alacsonyabb osztályba sorozott jogbiTtokos 
JOgOsitvanyát egyszerü bejelentéssei 'elnyerhesse .. VL 
szont a l~galsóbb osztályn patikák cseréjét bátran en 

g.ed.élyezh~tt~ v<Mna a. törvény, ha az üzérkedés meggát~ 
lásar a drakoi rendelkezéseket hoz. 

, A törvény végrehajtási utasiMs'a., a jogadományo· 
zas gyakorlata, az u. n ,,törpe gyógyszertárak' vigasz_ 
ta,Ian. sorsán is enyhíthetne, Egy-egy felsZ!abaduló fő_ 
va.ros1, vagy városi jogosítvány az eló1éptetésel{ egész 
sorát eredményezhetné Sajnos, .ezt egyelőre nem ki
vánhatjuk Legalább addig nenl\, mig idősebb és érde. 
~ek~~~ .r~nd~lke~ alkalmazotLlmrtársainl{ igényeinek 
k1ele!P"tésevel a "ínult büneit, mulasztásait helyr·e nem 
hozták 

. , Hi;atás.unk j?vöje: boidogulási lehetőségeink -, az 
Itél~ hir'deté_se utan sem adhatnak okot valami nagy vi.. 
gassagra. 

A közületek patikáinak felállítása azonban vetiti 
és mutatja a fejlődés irányát. 

GENSZKY GÉZA 
gyógyszerész, Lengyel. 
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A GYóGYSZERESZ, 

"józsef Főherceg Tábornagy Ur 

6 Királyi Fensége" udvari szállitója 

Mégegyszer el kell olél'a~ni. Nem wkar Ilinni 
az ember a svemének Pedig itt vam elő·U·.ünk 
Nem káprázwt, .Szép, díszes cimm alatt ez, <Jl
vasható: 

WOLFF DEZSő 
"József Főhm-ceg GyógyszeTtára" 
József Főherceg Tábornagy Ur 

6 Királyi Fensége udvari szállitáfa 
Budapest, Pozsonyi-ut 4 7, 

Tévedés ne essélk, fenti so•ok nem valami 
régi., kiásott g(Yógyszeres zacskón olvashaltók, 
halllun. egészen köz1eli dáturrTllrrKrl : "H á1' o-rn.szor 
naponta egy késhegynyit". A gyógyslleré:iz, m 
a:Zonban téved, •ezt a fuliir'iist már naponta egy
szer sen1 akarja be:ven111i a. köziőlnség., n1€g e1gy 
késhegynyivel sem 

Per:s1z:e az €anbe~r c:Z~od.á1koz:hart;na is, hc~.)l 
r z ma lehetsé~SBS Aki azm~b~a,n ismeli W ol ff 
nr:1t, nem· cslo•:lállkozik sremn1in 

A gy;5gyszerész ur ugyanis Wo'ft J{á.
rolynak, a Horthy-learszakból jól!.snwrt 
vrírosa.tyánnlc és polit'iku.snak öccs•e, 

Mindszentinek pedig buzgó 'hive 

A gyógyszer,és'z ur-nalk _...már '31Z 194G-ös 'át 
las:~t&:,_;ek idej én f11!2~~gyült a baja a llktltó3á,gok
kal. Lemosta a gyógyszertá.r falá.ról a demo
lcratikus p'akátokat Alatta azonban "véletl<enül" 
ott rrmadtalc Szá.íasi u.szi.tó nyilas fel:ratai 

N c:oo véleU~n az sem, Ilo gy Wolfm11 ui és 
Ném0t-Pll6nai Wolff Dezső ur 1948 ban mé>b 
minét'g József főherceg tábomagy ur ó rkilá yl 
fensége udvari sz:á1litója. Gyó:g~s·zrmé.sz· p.§lyá
já~ u~~yanis a bécsi udvari gyógys.zer)tár•,b..:::n 
kezdt2, ahoválbátyja révén került A mmutrch1a 
ö·2sz:eon1lása utáln 

H o; th y - ér denvei jutalmaz:isakóp pen 
-- a királyi tvár _gyógyszer tárának veze-

tésével bizta meg 

Nyugdíjazása után pedig kárpótlásul bátyja tá
mcgatá,áva! megkapta a Pozsony~uton a fővá
rcs ~;yik l-egjobb gyógyszertárát Nyugdiját 
i er 'észetesen továbbra is felvette 

A lür á!yi ta•nácsos m - ez a eim illette 
meg az ndvaJ és Har1thy lbuzgp szo~gá1 atáért -
spórolás ember. Segéder iit nem enged a gyógy
szertár ba, feleségévellátja el n vevőket. De 1:ro. 
gy an? N mcs benne köszön-et 

Egy vasámap délelőtt bár inspe!kció c 
volt--

kidobott egy OTI·recepttel .ielentlcező 
· munlcást" 

-- Jöjjön hétközncw' _ kialJálta 
A kispénz.ü vevőket egyénként sem szfuveli 

Wolff úr. r 'V alkalommal babaolajat akar:t vá
sáro. ni gy·ermeace, t.ek valaki Türelmesen várt 
egy félórárg, miközben Wolff ur .egyre csak a 
drága cikketket vásárlókat vette előre" Mikm· az 
anya v~gre megunta a dúilgot és szót emelt, a 
királyi tanácsos és főheroegi udvar:i szállitó ki
kérte magának" 

-- Milyen jogon von engem felelősségre'? 
Ugy szalgátak Iti, ahogy akarok- ordit01t1ta 

M r'mr a vevő rámutatott, hogy elmul,t az a 
világ, am'ko.r a sok pénzért rvásárló uratklt 
előb,:r szolgá]ták ki, pujk,a:vör ös,en, ldrubálva tor
koita ],e a~ as•sz0111yt, 

- Ugyan kér em - .r ikács01lta magából ki
ke: ve - ne ta.rtson nekem ilyen prédikáció't. 
Olyan világ sohasern lesz, hogy a/ci pár forintért 
olajat vesz, előbb szalgálfák ki_ mint a r égi jó 
vevdket. 

A Wolf! -dinasztbá.nak több gyógyszer 
tá1'a is van .. 

öccsének, Wol:f'snani Námet-Prémai Wolf! La
JOSnak, a XII. kmü[eti plébánia alelnökélJlek a 
Nemetvölgyi-uton van .qyógyszertá.ra. Az öccs 
a Iváboru alatt ha.trüma.s agitácíót folytatott, 
hogy az ország összes gyjógyszerészeit beszer-
1!ezze a "totális háboruért való minél nagyobb 
anyagi és erkölcsi ál.dozatvállalásba". 

A W olff-csaláét ugylátszik ma sem méltá-
nyOilia, hogy a demokmtikus áhlamhaJbalom rulyen 
türelmes velük szemben,. Jellemző példa ene a 
"királyi taa1ácsos. udvari szállittó" uo· 

(Igaz Szó) 

• 
Es ezek az mak tovább ~ilnek a gJ-'Ógyszertáraikban, 

min:ha semmisem tört-ént volna.. Patikáikat netn hir

dett-él;: meg pályázatra. Basáskodnak, élnek, sőt jól éL 

~·:ek, mili:özben veszedelmesen emelketlili a n-:-unk-anélkü

fi(k száma Igaz, hogy e kartársainknak nincs előnel ük 

fs elő-életük sem a hazaárulásban. hanem a .nélhiilözés.;. 

ben Edződött meg. (sz.) 

-----------------~-~~---··-·~ 

Julius l 2 ... i taggyUiésiink 
Sziklai lmcrbá,rs az ülést megnyitja, üdvözli 

a a1épjóléti minisz;;'ériumból megjelent dr. Lu
kács 1mre mm, tanácsost, majd 'bejelenti, hogy 
jelen taggyül és ös·s"shivását két kö" ühnény 
00t,te szü:kséges,sé., 

Az egyik az uj gyógcYs'Zmészi <törvény, illető
leg a pályáza,t kurasa, a má:a1k Harangi Sán
dor eln&k ienrondása 

Hmangi elvtá,rsunk rtáJVOZifu.."É,val k:ccpcsola;t
ban megáhapitha.tJuk, hogy ez nem bucs,uzás 
tőle, mer t ha ő formwílag er is ment tőwüaxk, itt 
maa·adt egés•z forradalmi muílbjával, szelleméiV'el 
ő uj őT hJr:,tLyér e magával vi1szi a 1ni bizaLmJUnikat, 
ren1ény.s~~günJkert, n1i ped1g tőJe jÖ ll1!llJrulüit vá
runk. Ig érJ üe< a rtagsag nevében, hogy mi ko'
moly és eredményes nrunlkávaA fogJuk támo
gatui azon az őPhelyen,, ahová őt a demokráóa 
]!.!] rotta, Az<t hiszem Rarang:i elMtárs SZIElmélyé
vel kapcsolatban erről tablbetmondani nem szük
séges. ő uj helyén is jó munkát fog végezni, ez 
ti tud<atunl<:ban. 

SajnálaUtal je:,enti be, hogy a pályázru~ok
lml kapcsOLatban jelen taggyültás meg számsze
rit aéta1wkat nem tud adm, mfuvel a:z muézmé
nyek és közül18tek a jogosJitványoki!a, vona,tko7Jó 
igényüket a mai naprg :nem jtelenteLték be.. E 
tárgyban az inrtézméncYelkikel és közületeiklwl f.. 
hó :::7 ·én lesz üllés és igy a máihozt egy hétre 
tartandó taggyüJésen mar pontos adwtoktalt kö· 
wlhetünlk 

E-lnök fe~kéri dr· Lukács Imre min .. tamá
csost, hogy az uj gyó,gysz,ei"éö2JÍ törványrt a ta.g
sággal kiJVo:rNJJtosan közillj e. 

dr, Lukács Inne felkéri a jelenuéw-őket ana, 
hogy rnintán az uj gyógys?:erésrzi Wrvény s.zó
vqge vala:mennyiök eJőtt Iii!lll>er'Elt-es, inkálbib kéJ
déseket intéznének hozzá, amelyr-e ő készségg'€!! 
megadja a ;feleleteket. 

Erdős kaJitárs azt a kérdést veti fel, mi 
tőrbénik az ol\)'an esetbe:n, ahol a gyógyszertár 
berendezésének, feliö2lerelésén€1k és á;rnlkészlere
nek átadása alkalmával arz; öt,ökösökkel az uj 
jogtulajdonos megegyezm:i nem tud 

Lukács dr. válaszáibaJll kijruenti, horg~ azon 
esetekben, aihol a1z ö:rökösölk a gyógyszertár be
rendezésének, felszerelésének és árukész}eúének 
'"tadása alkalmá,v~al megál[apodni nem Wdnak, 
ott döntőbir óság iJletékesst\gének van helye 

Salamon kartárs rámutak arra, hogy a:z, uj 
törvény értelmében az engedélyes köteles meg
V€lllni az anyag- és á:r ukészletet. Ha a mai ára
kat :vesszük figyelembe, ez oiyan összeget tes2l 
~!· hogy azt egyik uj engedélyesnek •SÍillcs mód
Jaban megfizetni 
• Lukács Imr e dr.. megnyugtaltja a haililgató

sagot, ho,gy a gyógyszertá,rak lutelügyletével 
~apcsolatban rendelet készüil. és ez, lehetővé fog
Ja ilenni azt, hagy a patikák hitelhez jussaJOOk 

.... i>:!á":,~~~~'; kartárs an ól számol be és azt teszi 
>•• hogy a pályámthoz szükséges tisztifőor-· · 

vc·si biz.onyit:vá;ny megsrerzése nem keve.>elbb, 
min,t 105 fmillltjába került. Tekio1tettel arra, 
hogy eren össZJeg sulyos m~terhelést jelent a 
pályázóknak, feltkéri d! Lukács tanácsos umt, 
hogy ezen sér elmEJt Via! amiképen orvosoini szJ1ves-
kedjék " 

Lukács Imre dr·. kijelenti, hogy ezen ké1dés 
anyagi o.:oolá,t közelebbről nem 1smeri Jelen 
taggyüléstő! felvett jegyzőkönyv birtokában 
azonb>tn 1Jletélms helyen meg :fogja; tenni a 
szülméges lépésekBt és az, er,ednlÍllzyTől a követ
J,ez.ő ülésen beszámol. 

Gál Ica> társ azt a kérdést teszi fel, hogy 
azoknalk, akik áUan1í alkalmazásban vannak, 
mriyen ckmány,t kell csatoi<ni,. 

Lukács Irrvre dr .: UjkeiEltü erköksi és ti>z 
tim1VO<si biz.onyitvány mmd1er1lképpen :>züks'eges 
Olyan ese;tben, a,hoí átll.ampo~glársági buoony,it;· 
vány csaJtolása nem lehetséges, u, n. trianoni zá
radékkal ellátott iUető:ségi bizonyitvá,nnyail is 
meg elégSOlünk IgyE'l<szÜink mir1den :biiwkr ácia 
nélkül elin~ézllli éS nem lesZUlek bajok ilyen ap. 
róbb r észletlkérdésekben., 

Menyhért kartárs: a gyógyszert!á!I átvétele 
alkalmával a berendezés és áirUké,szJ,et a törvény 
kiboc.sáj,t·ásakor érvényes, avagy az átvételkor 
életben lévő áwkon törlténdlk, 

dr .. Lukács Imre: :M;egrnyugtatja az érdelk
lődőt, hogy valószinüleg az. átvétel időpollltjátbam. 
érvényes árakon lesz 'a1z értték megáll:apitva 

dr. Kelemen lcctrtá.r s a:zt kérdezi, hogy jog
határiyes nyil!lltlw~atat iközj egyllő előtt ke.hl·e 
tenni, vagy elegendő két tanu is. 

dr. Lukács tanácsos kijelerliti, hogy teljese111 
elegendő a: két tanu előtt a;dott nyilatkozat és 
hatóságiilag hitelesitett másolaJtban is csatotlha. 
tók az okmányok. 

Salamon leartárs felteszru a 1llélrdést, mriikép
pen 1J&tolja azokat az okmányokat, •wmelyelk a 
háboru alatt elvesZitek és müködiését ,igaoolják, 
de azorkat Káapátaljáról, i~letve Csehsz'ová'kiáibói 
beszerezni nem tudj a 

Szílcíai leartárs megnyugtaitja wz egé·Siz; tag
ságot, hogy ilyen eseteloben a szakszervezet :min
denkinek támoga,tást fog nyujtani és amennyi-
ben kellő wlátáma;s~tással igazoLni tudják az el
töltött időt, a. szrukszervezet te]jss jogérvényü 
igazolá~t fog kiadni., Ilyen aggáJya tehát ne l-e
gyen S·enkinek. 

Réti kartárs szerint az áruloéS~zleJt és beren
dezés mellett, am;t a:z uj jogtulaj donosna,k át 
kell venni, minden gyógyszsr1tárhRn müködik fe
lelős vezető, akinek kiclégitése kb 8 ez'er föünt, 
a hat ha.vi felmondást véve figyelembe 

dl'. Lukács bnre.: A megüreS~edett patikák
ban hatósági keze]{Jk vannak A végr~ha:jtási 
utasítás szerint a hartóság~i kezelők szaigálati vL 
szonya tekintetében a felelős vezetőkre vontRtko. 
zó jogszabályok az lirányadók. A hatósági ke:!Je
lőnek felmondás-i időre i!letményre van igénye. 
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Az összeg, néwte szerint, a1z uj jogll(y1ertest nem 
terhe,heti, ml!vel Illem ö mondott fel a haJtásági 
kf.,"Zetlőnex; meg1h1zatá:~a törvényes rende1kézés 
alapJáill s:mnt meg. A hatoságji kezettő rU~tmé
\Ilyeinek m .. kénti mega1dása tekn~rtetében \!3) kéi
dést a min.isl'ltérium tisztázni fogja, 

Sziklai kar társ megjegyzi, hogy ez a kér 
dés, amffiyet !Réti kartárs reJemlltE1Ul, igen !on-
tos éS w kartársak 90 szá21atétltát €Jr,ruti :ID.<t a 
kérdést szem elott tar1t]a és a második és hm
madrk naggyülésen rum érdemben fog vála· 
szoltni 

Kovács András kartárs ehhez a kérdéshez 
szeretne hozzászórni. M€gjegyzi, \hogy szakszer
vereti üiés van, ahol az rukaiLml1'zoLtwk érde.K.eitj 
keLl SZl8iffi előtt rtartwni és másképpelll r>em be
wélhetünk, mlnthogy az aJtkaumazouták érdE!keit 
védj ük, nem ped .g a tu!l.ajdonosOikéc. Ugy látja, 
hogy n31gyon vesZJéryes talajra sllikkadL a dts
knrzus.. Éppen ezént ismétel~e!ll mondJa a me
mEJ!ltót, hogy ~tt swkszer1Vezeti tagok és nem 
leendő tulajdonosoik gyülés-e van. Netkünk iJtt a 
szakszervezetbm 'tlle azért fájj on a [ej runk, hogy 
az uj 1tu!l.ajdonosok mibőJ fogják az ~~Mkalmazot
tak jár and&ilágát kif'izetlJJi, üanem 'aZIZiaJ! 001 ő d
jünk, mert az a szakszB<tvBZJet feladata, hogy az, 
a,JkaJmwott:ak megkapják já:ra:t]dóságukat 

Lukács Jrnre dr. megnyugtatja, hogy a ha
tósági kezelő érdemcit a tör'Vérny mindenképpen 
megvédelmezi csak még a kivitel módja nd11cs 

l -
tisz:cázva, még azt nem tudJuk ~--·-

Vitéz kartárs arz; iniJ&zményekJnél és köm\le
úEiknéi alkrulmlazott gyórgtyszerészek fizetés~t te 
szi szóvá .. 

dr. Lukács Intr e.: Az ~ntézmények és közüle
teknél alkalmazandó rg(Yógyszerészek fizetése ile· 
kintetében a törvény 37 .. §-a rende~keúk. E tör~ 
vényhely szer int az emJite1tt gyó.gyszer"és7lek fi· 
zetésére nézve külön 'kormányr1endevet fog Jitl

tézlredmi. A megoldásnak SZIEllinte 1törbbféle mód
ja l eh ~t, részleltekről felviJá,g1o:>itást !l'lég nem 
adhat 

Kovács András rámutalt a.ma, hogy ez egyi. 
ke a 'egfO'lJJtosabb kérdéseknek, aúli mo'st szóba 
kerüU Olt Károly minis.zlte~ ·Ellvtám azon a hi
IIflSsé vált Royal szállóbeli vacsorán am>JJ! nyug· 
tatta meg a UJBllgrutóságot, hogy a kollektiv fize
tés a közalkalmazottakra irs ér-vénye:B iliesz és 
g1yógyszerész és gyógys7Jerész; között nem lesz 
külö:nibség. Sajná,lattal kell a:zrmban látnunk, 
hogy a tör vényben ez n~ncs benlt. 

dr. Lukács Irnre min ta:nácsos rámut~<J>t lllr
r a, hogy ez;t a ikérdést kormányi•Emdelettel ~ehet 
esak szwbályoznL Kéri a szakszervezetet, [wgy 
!kwánságait err e vonatkozólag előterjesztésben 
tegye meg a minisztériumnak 

Sziklai krLrtár s beje!ellJbi, hogy a szakszer
vezetnek egyirk Jegfontc~bb kérdése, hogy a kö
zületeknél alkalmmott gyógyszerészek egyenlő 
elbánástan részesülj-enek a nyilvános gyógyszer
tárak felelős vezetői1Vel, illetőleg alkalmazottai• 
V lll. 

Erdős kartárs a 30 )]apos. pályázati haltár
tdő meghosZl!lobb]Gá;sát ja'vaso1ja 

Lukucs dr .. kiJelenti, hogy a meghossrz;abbi
tás Jwraese már lclvetöcuótt, már csaK ana való 
teJcmteL.eJ ts, hogy pe,datLl az erkö1csi brtllany,t
vany besze1zese 1s huzMI!osaob 1dőt Veszl rgeny
be (Dr .h.á@án Lasztó tJJtk!ánt szé>benleg tájé

OkoZJtattam e kérdÉBr ŐL) 
l!.rdős karturs swvá teszú, hogy a hatósági 

kezelés0en iliéva gyogyszentJar ak ánll<Jészletüket 
igyekeznek krárusrtal1l. J:1!ozZ8Jllak 01yan rendJei! e. 
to~, ken, a1ne1y e,zit unega.kad.á1yozza. 

dr. Lukács Irnre: A gyógysZJel1tárakat a 
tiszt!CiiVOBook, illetől-eg a hatósági eJienöröknek 

_ el!enőr,zniok kell és ha azt látják, hogy a gyógy
szer t:ogytám van és utanpútás nincs, megte.;zlk 
a szilkseges meg1tor•ló 1épélseket.. A jegyzőkönyv 
atapJán BJOt ,az ügyet is lll€g fogjnk tá:rgyama 
és mtezkedni fogulllk, hogy H)'l€1!l esetetk ne for:· 
dul j anak elő .. 

Hőnig kar társ az igazolá;ssal kapcsolatban 
megerrrlfutr, hogy Budapesten már a harmaduk 
igazo. ása fd1yuk a 1gyógywerész;eknek El'len iga .. 
zoló bJzo-t,sag be'Vonm az erső é& mawd<k bizott
ság igaz.olásr okmányát és a pályáruthoz a,z első 
1gazmást kell benyujtani, mi törtJénjék <ibben 
az eBetb€1!l? 

Lukács Imre dr.: .Az Lgazságii:gyrnfulisZI~&ri
um hmondta, hogy BudapesiJe!ll a szakmai rga· 
zo,,óibizcttság el:;;ő i:zboo hozott hrutározata éiN~ 
nyes, krvéve, ha ibeje1erutés köv<Jillreztében ujra· 
ig:azolás törtér]t Budapesten rehá,t a-. érwé .. 
nyes i1g;azolást kell benyu]tallli, csato1rui kell to. 
vábbá a né1Ybilirúság határozatM is, bn ilyen volt. 

Szikla,i kartárs.: Mielő~t az ülést bezárja, 
loét bejelentést tesz Ernléktáb!ával áhajtják; 
megörö kiteni azoknak a ·kar társaknak az ernlé
két, a/cik a háborus események követeztében Jwl
tak rneg A gyógyszerész hozzátartozók tehát 
f évi augusztus h6 31-ig közöljék "A Gyógysze
r ész" cirnü lappal ,a háborus esentények követ
Iceztében elhunyt gyógyszerész nevét, szűletésé
nek évét, halcílának okát, helyét és időpontját.. 
(Ez Falus Jenő kurtársunlo felhivása.) 

Köszönetet moord Lukács [rnr\8 dr .. ninisz. 
l1eri tanácsos elvtársnak a vezetőség éS a :tagság 
nevében á megjelenéséJ.1t és loéri, hogy ugy ő, 
miut munkatársai továbbra is :támogassák a 
szaksz-ervezetnek mrnden~ ténykedését. 

Előfizetési dij: 
l hóra 15- forint 
Negyedévl'e 45 .. -· forint 

F:=tlusl törpe gyógysz-ert-áraknak: 
1 hóra 10.- forint 
3 hóra 25.- forint 

Szal,szerv-ezeti tagoknak: 
l hóra 7- forint 
8 hóra 20.-fotiM 

Gyógyszertári segédmunkrásoknak és 
eg:retemi hallgatóknak oogyedévre 10,.- toriol\t 
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Itihetedik a ~~-t..ét. 

'fetv~ut. a 94JÓ-f~rúei tudo.má.h~. 
; 

q.,ae a ~6~euúe-lfzuee~Un. 

.J.lo.r:dfá,k (j.urze a kiQJ.tit&.& t:lhV4g.6t. 
/túrz~k! 

----------------------------------A gyéigyszertári testápoléS készitmények 
lrla: Dr. Némedy Imre egyetemi magántanár 

(Befejező közlemény.) 

AJAKRUZSOK .. 

Céljuk legfőképpen gyógyászati volt (szöllőzsir), ma 
ki'Zárólag mint ajakfestékek használatoSak, 

Alapanyaguk triglycerid:ekbó1 (zsiros olajokból) 
viaszfélékből (viaszból, gyapjuzsirból), lés paraffinte!" 
mékekből (szllárd és folyékony paraffinból) állaJlak 

Az alapanyag merev.itéBére stearlnt, cetlacewnot. al
kalmaznak Igen fontos a készitmé-:tyek festése, mert a 
mai divat-követelmények e tekintetben nemcsak ·lllzt kö
'·etelik, hogy a készitrnémyek a legkii.Iönbözo"bb vörös 
sz)'nárnyalatban készüljenek, hanem,o azt is~ hogy a fel
használt festékek jól tapadóak, intenziv szinüek, fény_ 
tartóak és gazdaságosak is legyen"k 

Az alik:otórész 
megnevezése: S'~öllőzsir: 

Adeps lanae anhydric, 
Butynnn ~cao 
Cera alba 35 
Oleum Amyg<!aiar·. 60 

Pataffin, liquid 
Paraffin, 8o li dum 
Srearin 
Cetaceum 5 

Ennek ,a célnak a szőllőzsir festésére régen alkal·· 
marzotlt alkannin (Alka.nna--gyökér kivonata) nem felel 
meg, ezér·t. a készitmények festé$é.t-e ma kizárólag u .. u 
oxydaciós festékeket alkalmaznak, !( Alloxan, eoso-nsteaM 
rat, eosinfestéksav)., !amelyek ragyog6 vörös szinüket 
az ajakra felkenés után nyerik oxydációs hatás folytán 

Az ajakruzsok készítése ugy történik, hogy a ,gőz .. 
fürdőn feloJdott fest>ett és illatositott anyagot fémfor_ 
wiákba 6ntve szllárditlják meg és megfelelő dobo:.zokba 
csomagolják A zsiradékanyag esetleg~ avasodását 
konzerváló szerekkel (paraoxybenzoesavas esterekkel, 
1-2 ezr·elék lnipasollal) gátolják .meg. 

összetételüket szemiéiteli az alábbi Mblázat: 

Hazai "" Ikülföldi előiratok: 

I H lilii 
25 

3 H 
10 60 

20 

30 
60 42 

6 5 

Készitenek folyékony áilományu ajakruzsokat Js, szerek a baryum_, calcium.... strontium~ és naltrium sui· 
amelyek alapanyaga lehet viz és glycedn keveréke, fid, továbbá a caJcium polysuifid oldata. Miután a.z em. 

· nyálkaanyagok glycerines oidata, vagy ricinus ola.f · lite-tt anyagok Jt. bőrre nézve sem indifferensek, e.zért 
szeszes o!data .megfelelöen feStve és Ulatositva. u" n . .,védöManyagok'-al keverve alkatlJnazzáh: .. Tiyenek 

SZÖRTELENITö SZEREK, i(Depilat<>rok) pl. a keményitőpor, glycedn tiylose oldat, zinc .. oxyd, 
Kizárólag koZmttikai iké,szitménYek., amelJ--ek a fe- vaselin stb. 

_ les]ege~ szörszáhtk elt.ávoütását célozzák Állományukat illetöle.g a szörvesztö szerek lehetn~k 
Hatóanyagaik olyan kémiai szerek, amelyek keratoli- poraJakuak, folyékonyak é...;; kenöcsáUomáhyuak.. ·össze_ 

llkus uton hath~>k. azaz feloldják az emlitett szőrképle.. Welüket az alábbi fáblázali szem:lélteti: 
teket, amelyet azutan lemoswal eltávolitanak ilyen - . 

iroda, üzem~~delés felvé•el: 
VII, KIRÁLY-UTCA 67 .. l. EMELET 7. 
Tel~fon: 421-926 

,,TER LA'' 
Gyógyszerészek Szövetkezete 

Központi 

B U D A P E S T. Slerit klllszerütern. Camprlmall\k. BetegállOJási cikkek 
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ilef1-detiük -m.e9- a.~Z . " , . tikvé~f~ÚÖ.hfiUet Uf ~ffa~'l6eece&.et. 
~ .s.eecke~~tO..s.é9-6.ef1., ~a.vi 1 (/ ~o.cinto..s. cé.s.!Ztetek&ef't.. 

Az alkotóré.sz megP.B\ezése: Pomlaikualle Fo b: ékon}~ak: Kenőcsszerüek: 

I u, Jil'r, 
12 ''so 

IV 
90 

30 

)50 

I II. I II .. 

Am y l um 
Bai'yumsulfid 
Calcium hydroxyd 
Glycerin 
Menthol 
\SoL oatcii oxysutturati 

Ty lose S. L. 5 (5% -OS olda~) 

Strontium suifid 
Natiium suifid 
Vaselinum albU1lll 

Zincuru oxydat. 
Talcum vemt 

20 

8 

20 12 

BORüTV ASZAPPANO'l{ ÉS BORüTV A-KRÉMEK 
Célju\{ a szakáll megpuhítása -tls ezáltal a bm·otváL 

kozás megkönnyítése. Az emlitc:lfLtl cél elél'ését főleg 
azok a l;zappauok biztositjálí legjobban, nmebek dús és 
tartós habot admk Ibenek a kÓ'ktWsz~olaj; ricinus~olaj 
és stJ,o:atin zsirkeverékböl, ~t-ovábbá a b::ókusz_olaj és 
faggyu zsiralapanyagból káli és nátronl·uggal előáUL 
tott szappanok Tisztán siearinból is kés.zülhetnek káli
és nátronluggat s:z,apJJanosiha. ·kc·v& glycerin hozzá." 

adásával,. 
A borotvaszappanoktól és krémeb:től feHéUeniil 

megkh:ánjuk azt hogY azok Iugmentesel{ leg)enek A 
legtöbb készttmény ltulzsirdisitott szap}Janból áll, amely-

30 

B 

40 

14 10 

75 
l 

15 

20 
05 

20 

5 

50 
29 

10 

5 

35 

15! 

30 

ben 4-5 százalék cl nem szappanositotit .zsh adékanyag 

van jelen 
A szappanhoz kel!i.;rt illóolaj egyrészt iUatositá.:sra 

szolgál, másrészt az arcbőr d-ez~nficiálását és a. szappan 
Masodásának megg.áthlsát oélozza 

A borotvaszappanoka:~ ·Jwcka vagy ttudal_IR·kban áL 
lit,iák elő. Előbbiek öntéssel. formákba szilárditva; 
utóbbiak a felforgácsolt szappananyagból saj~ulás utján 

készülnek 
A borotvmszappankrémek megfelelő fémtubusokba 

zárva, hygienikus csohJ1agolássa,l kerülne}{ a fog)asztó_ 
h·)z .. összetételiilmt R liövctkezö táblázatban adom: 

A'Z anwtóTészek 
megneve~se: 

űleuru COCOR 

Oleum Ricini 
Oleum Uli\'t3rium 

Szil<:hd .szapvanok: S.'Z.np.pain_krémek 

Sebum 
Stearin 
Glycerin 
Kalium hydroxyd 
Natrium hydroxyd 
Viz 
Kalium carbonat 
96 %-_oS Szesz 

BAJUSZ-PEDRőK 

1000 
55 

170 
29 

340 

Eredetileg magyar kozmetikai ké.szihnényr.k, ame·· 
!ytk zsil:adékanyagok, viaszfélék és velencei terp.:ontin 
vagy gyantai'3 anyagoh keveréke-iból állanak i.'l\1a alkal
mazásuk ai·ánJ}ag korJá:tozott: fól2g vidéki gyógyszer_ 
tárah: k€dvelt kézieladási cikkei. amel)·ek leginliább ~a
pos alaku dobozokban, ritkábban rudalakban hészülnek 

Elöállitásuh: ug:y történik, hogy a zsirad-ékanyago. 
kat, gyan~<á.kat és a tetpent.int gőzfürdőn lapos alaku 
7.Cr <.! CC- O~t r d Il! lJe:1 ÖSSZ{'G}VaSSZUilk1 :- IJ.Jd 3 maS$7.át 

120 300 20 

. 100 
40 

520 400 
60 18U 325 

400 60 

59 91 64 

58 65 3.50 

273 350 300 400 
18 12 

lOU 

lebülve megszilárditjuk Ekkor az edény enyhe inelegi
tésé,el lihesszük a szilárd anyago.t és falapra- helyezve 
liéssel fekaparjuk Á'71 ilyen módon nyert forgácsokhoz 
adjuk a perui balzsamot, illóolajat és festékanyagot és 
l{ézzel gyurva homogenizáljuk a pasztasz21'Ü u.nyagoL 

Festé.s céljából Okkert. umbnV. vagJ-· ko-::mot alkaF 
roazunk Világo:-barna szint ad 5 százalék Okl{e;: söté-t
bamát 5 százalék ambr a és fekete szint. 10 százalék ko .. 

rom 
A készitmények üsszetlétele a kö\etkező: 

Adeps suil!us 
.Hui;Yrum r~cens (vRj} 

· Balsarnum Peiuvian, 
Cera alba 
Glycerin 
Gummi arabic, :pulv. 
Oleum Berganwttae 
Oleum Cinnamom) 
Oleum Citri 
Oleum Rosae 
Oleum Ricini 
Pal'ltffinum .Jiquid 
Paraffinuru soHdum 
Resina Pini 
Sapo med.. puJvis 
Seb um 
Tet·ebenthina veneta 

TYtJKSZlilMIRTóK 
-~ya~~fi al_kalmazott főleg kézi'e·ladási ciklmk, 

amebek borkemenyedések és tyukS'.Zlelnek lelt' rt' . ' 
használa t ak lF 

1 
• a vo 1 asa r a 

• 0.~ · • 0 yekony, tapasz· és kenőcsállomá-
nyual\ Elonataik a következők: 

·Folyékony alaku: 
Acid" ;Salicy}icun11 

Extr .. Ca.nnabis Ind, aa 0 50 . gr .. 
96% szesz l - gr. 
Aether dep.. 2 50 gr, 
Collodium flex. 5"- gr. 
Chlorophyli qu sat • 

Tapas•alaku: 
Acid. salicJ•lic 
OT. Jecor·is. M~rr-hua>e aa 5.
Emplastr diachyl, 40_ gr 

"EMüL'• kanadai szármaZJásu m~gas vizfelvevő 
ké?c~ségü Cholesterin t3.rta1mu kenőcs 1!-s 
cr em alapauJag Raktár képes, nem avasodó 

RONELGIN száraz crém alapanyag. , 

QUADROSEPT elsőrendü fertőtlenitő háziszer 
üdit, frissit, szagtalanit. 

For.ga.lombahozza: 

Simonov•"ts A d ' n ros gyógyszerész 
VEGYITiPARI ÉS R:ERESKEDEIMI V ALLALAT A 

..BUDAPEST, VII. NYAR-U, 38. Telefon: 220-856 

3 
55 

3 
3 
l 

[5 

so 

Acid salicylic 
Resina Pini. • 

Kenöcsalaku: 

Balsam Peruvian. aa 4.,- gr, 
Terebenth,. venet.a 6.- gr. 
Cera flava B .. - gr. 
Vaselin flav .. )!4- gr. 

A te.stáp?~? jszerek házi készttéjse a gyógyszerész 
ha~zn~tbiztoSito tevékienységét is nagyban emeli.. Elő_ 
ad~sannat a testápoló szerekröl kar-társaimna1{ ajánlom 
ezer~ szives .. fig~re]mébe. De legyeri szabad felhivnom a 
m~g]elen-endo V .. kiadásu gyógyszerkönyv Szerk:sztö 
B.~zo-tt~ágának is figYeimét ana, hogy uj "Gyógyszer. 
konyvunlcben" az eddiginél több testápolószer felvételét 
tegye lehetövé. 

Dr. Lányi 
gyógyárunagykereskedő 

• 
Budapest, VIli., Rigó-u. 10. 

T e l e f o n : 138-537 
335-011 
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A termentumokról á ll a lá ba n 
lrta: MIKÓ GYULA egyet. rk. tanár 

A ten.nészettudomán;yok és igy az orvostudományok 
is_ a XX-ik században olyan nagy /felfedezésekkel gaz
da~tották az emberiséget, amilyen a-z idó'k· fol~>amán 
talán nem is volt. !A Salvarsan felfedezésével indult cl 
a kemofh-erápia- gazdag sorozata, amelyet bef~tö7ltek a 
már· ugyan régebbi keletü, de a kifejlődés ~etőfokát 
eBRI\: akkor eléiŐ hormonok és később a vitan~nok !tana:, 
a.mt>lyek megdöntötték azt -a T'égi felfogást, hogy az 
élet fenntait-ásához a :viZI -és .. a sók me1lett elegendO az 
ismer t tápanyagok bevitele. 

A 'sejte}{ életének kuta:tása kid~ritette, hogy a_ sej.
t-ek maguk önállóan tudttak ga-zdálkodni, ener gÍákatl 
lrlhaszn:álni a rájU:k név;'e káros anyagokat kilriiszö_ 
bö,Jni A hormonok éS a vitaminok kémiai és élettani 
vimgálatla lrapcsán rájöttek arra hogy az 1a megkü~ 
lönb.öz~etés, hogy a hormonok cSak az állati sz.ervc:zet
hen képződnek \és a vi'tatminok csalr a növényekben ke·
Jetkeznek megdőlt, hiszen a n~vények is· termelnek hor_ 
monolmt az 3-llati szervezet szint.én képes vifur:nino
kat termelni Eire sok példa van, amelyie itt kitérni 
nem szándéhszom" A vitamill kutatás terén kideiüU:,t 
hogy Rzolmak egyrészük tartozékai azoknak az anya_ 
golmak. arnebeket gyűjtőnévvel fe:rhwntiumoknak. vagy 
enz;ymáknaJi nevezünk. Ferwlentumok léte már régen 
Ismerete~. de a veJe való ~övebb foglalkozás és meg_ 
ismerése u.iahb keletü. 

A sejtélet szempo-ntjából majdnem mindennél fon-
to-sabbak a fennentumfrk. hisren a sperma· a fogamzás 
pillanatában fermentumot (o-xydazet) l'"isz a petébe. 
minek liövetlieztében otlt nuclei'n Rynthez-irS indul meg, 
mert a termé.kenyités után !a következő sejt,oszlások 
alatt állandóan több és több sejtmag anyagJ'Ia. van 
sz!Üitség lA fermentum kisér végi·g egéSz életünkön. 
annak minden mozzauatában és az utolsó légvételün~ 
ls fexmenlum tevékenység" 

A fermentumok és enzymák olyan anyagok. ame.. 
l;rek bizornyos kémiai átalakulások ir:á.nyát és gyorsa
ságát megszabják Ezek tulajdonképpen éppen ugy ka-
talizátorok. azzal a különbséggel, hogy amig a [k!a,talizá· 
torok ·az életf.elen ·világban · játsszrák ezt a szerepel 
(a hydrogen .. hyperoxyd o-Idat önmagában nagyon las .. 
Ran boínlik vizre és oxyg'em·e, ·Imig :a pTati!naszivars. 
vagy a coiioidális ezüst rohamosan bontja sz.ét; az aL 
kohol ömnagába.n Sohasem nlaku1 át aethené. amig a 
lié-:tlSav je!enlétében raz átalakuláf:l rohamos,\ a répacu
kor In:~vés sav jelenlét1ében hamarosan átalakul Iaevulo .. 
sevá és dextrosevá), mig a fermentumok az élő sejL 
bnt képzÖdnek A fermentumok éppen ugy, rniint a lm.·· 
taiizátorok.. a I"eakcióban Tészt nem ''esznek, · 

Ismeret-es, hogy a. fermentumok két részböl ana~ 

nak az apoferrnentből és a kofe:r'Jllentből AZ apo-fer· .. 
ment nagy moleh·uláju fehérje. amelyik a fetmi'ntum .. 
nalr a . ..: anyagspecifit.ását határozza meg, vagyis ez azt 
jelenii. hog} .. milyen anya.got t (szénhydrat, zsir l'agy 
fehérjf') támad nle~. A ~m-ferment aránylag e~y'Szf"' 
rübb kémiai vegyület amei..v az apo .. fermenttöl dialy .. 
zálással elválas?:.tható és ő felelős h feymentmr~ok ha .. 
tás_specifitásáért. va,eyis hogy amid-kötéseket bont_e 
VP.2"Y a ... e!!yüll'lthöl szénsav:at választ le. abbó] hydro
gent v;n rJ stb. 1,.1\lindkét termentum alkotó rész ön·· 

magában teljesen hatastalan és csak akkor lesz ha .. 
tásos, ha az apo_ és ko~feru.ent az u" n .. holo_f~rmentt~ 
összelmpcsolódik. 

Apo-ferment ':t ko-feiment = holo_ferment 
Az apo~ és ko_ferment még Phseron és Agon. a holo. 
f~rment pedig Symplex néven is használatos .. 

Utóbbi {években rájöf.tek ana, hogy néhány enzy ... 
ma ko-fermentjei mát' régen ismeretes vitaminok. Ezek 
többnyire phosphorsavVal kapC\Solódva S7Jerepelnek, 
mint Jm_fermentumok. Igy pl. a carboxilás tnevü (aláb
biakban megismerendő) fermentuns ko-fermentje a jól . 
ismert Bt vitamin 2 molekula phosphorsavval kapcSo_ 
lódva, a Sál"ga légzőfermen:tum ko-fermentje pedig 1 
molekula phosporsavhoz kötött ~ vit.anün .. Nem lehe_ 
tetlrn ezek uMn, hogy 13. hormonok is a 1l.mtórészrl le
hetnek a fermentumoknak. EZ azt jelentené. hogy mfu .. 
den, amit nü idáig tnillt hypo- vagy avitaminozís zava... 
tr•oknak és endokiin megbetegedéseknek tartunk, való
!'lágban nem más, mint a fermentum-háztartás zavara. 

A vitaminok. hormonok és !fermentumok éppen a 
j;;zo·_·os össz?függé...-. míatt bio .. katal:iiZátor néveit fOglal-

hatók ö\s.<;ze. 
A fermentumok a ként~ai .átalakulásoll: irányát éS 

gJ c:úsasiágát szabják meg a lllélküli_ hogy ők maguk 
megváltoznának, vagr elhasználódnának Tehát ugyan
a~~ a hatást fejtik! ld, mint az Iéiettelen világban a ka
talizátorok és igJ azok nnint szerves I{atalizáf!Orok fog_ 
hatóli fel. Mindezideig nem sikerült ~tnli'ndeillk ismert 
fermenfumot komponeniseire bontani, ennek valószinü
leg oka az, hogy az apo_ és lw .. ferment kOzötti kötéa 
némely t'se1ben nagyon erős. Az a.po-ferment hővel 
Ezemben é1"zékeny, a fennientumoknal( hővel valö inak
tivitása a fehérje komponens tönkretevésével kapcsola
tos .. Ezrei szemben a ko-ferment hőálló. Az lmzymek 
kémiailag a pmteideik csoportjába tarlo:r.mak. Tudva .. 
lévőle.g pl·oteidelmek azoliat a vegyületeket nevezzü~. 
ameJyek fehérjéből éS ne.m ~ehérje te:rmiészetü _ részból 
állanak Amig az a.po_fermerit kémiai shukturájárói 
keveset tudunk mint f'ehérjékról!. néhány ko .. fermentnek 
azonban a struktur·áját is ismerjük. 

Azob:.a1t a vegyületeket, runelyeket a fermen.tumolt 
megtámadna h, subshaktumoknak, an3-· agolmak nevez_ 
r;ük. A fe:rmentum elnevezése olyan módon történik, 
ho~) az anyag nevéhez·. amelyet a fel:·mentum megtá~ 
mad. az áz (ase) szóvéget füzzük hozziá. Jg;r lesz a. 
s a c c h a. r o s e (réoacukOI) bontÓ' termentum neve 
saccharáze (a.se) a maltoset bontónak tneve maltáZi a 
hystamint bontót ne"ez.ti.ik hystamináznak, a proteine_ 
Jret bont.ó pedig- proteináznák Azonban más elnevezések 
is vannak, igy pl Uehydraznak nevezzük azt a fer
mentet., !amelyik a vegyületből hydroogent lekapcsol, de_ 
carboxyláznak azt., amely szénsavat, d8saminálénak 
azt. amelyik am11~oniákot hasit Te a vegyületból. Erek 
me1Tett 37, uj lnevelr mellett még rnilndig megmaradtak 
Ps használatosak a régi elnevezések is·; n:~int pl. pepsin 
tn ps in. b pase, diastaJSe stb.. sőt magához az anyag_ 
hoz is hozzáfüzhet.iük az ase szócskát; amely a ráható 
fermentum nevét adja. Pl. bol'ostyánkósavdehyd.I·az, 

\'agy ascorbi'nsavoxJ·da-z. 
A fermentumokra jellemző a Szigoru specifikus jel·· 

" legük. Megkülönböztetiink anyag és hatás speeificitás.l 
(sajá~osságot),. _(Az anyag sajátosság \aZ apo-ferment 
do:ga. Ennek a tennészeWtól függ~ hogy az a bizo ... 
nyos holo-ferment milyen anyagot támad meg: zsirt. 
szénhydr á tot, peptideket, 1vagy proteineket stb Ez a 
sajátosság absolut akkor·, ha csak egyetlen egy anya~ 

got., de rela.tiv a-kkor.. ha a fennenium több anyagot, 
de csak egy bizonyos csoportba tartozó anyagot támad 
nteg .. A hasnyálmirigy lypase a !Zsirt bontja, de más 
ester·eket is (de csak mint zsirokat) bontani tud A 
feimentumok hatás-sajátossága függ a ko-fermentek 
tulajdonságától Ezeknek a tennészeiétől .függó1eg ké
tpes a holo-ferment hydrogent .a vegyülethe bevinni, 
vagy onnan elvonni, aminocsoport10kat lehasitani,. 
aether vagy ester· szerü kötéseket bo-ntani .. A szervezet 
aránylag kevés apo... €ls ko-fermenttel tudja elvégezní 
a feladatot., mert az apo-ferment különböző ko_fel_ 
111entekkel ko-mb~álódhatik. 

Fontos 'tulajdonsága van még a ferm.ent.umolmak 
az ·u. ;n .. optikai vagy, stereo-kéJUi<ai sajátosság .. Ez alatt 
ut értjük, hogy a fermentwnok az inaktiv (dl) vegyü. 
letből csak az egyik komponenst tudják megtámaduL 
A dl és a d, valamiitt az 1l jelzések az \utóbbi években 
egészen más jelentőségüek, mint régen s ezé:rt ez félre. 
értés:re lldhat okoÍ.. Azok a vegyületek, amelyek egy 
olyan sz·énatomot tartalma:ZJllak, amelyelmek nünd a 

. négy vegyértéke négy különböző csoport~a.l van elköt .. 
ve, a poláris fény sikját elforgatJák, vagyis ezek op
tikailag aktivok. Az ilyen vegyületek két aJa.kban fo:r·
dulnak elő, amelyek közill az egyik balra... a 1nlásik 
jobbra for·gat. l\'Ii~td a ké.t optikai ellenlábas szerkezeti. 
16g UgJ'''viselkedik, mint a kép· és a tükörképe.. Régen 
a jobbra forgatást d betüvel jelöltélio a balra for-gatót 

-pedig l betüvel (dexrogyr· és Iavogyr), hta a 1:+ és ·
jelzést használják. A d és az l jelek lkizár·ólag egy OP
tikailag aktiv vegyületnek bizlonyos szerkezetéi·e )VonaL 
koznak, függetlenül attól; hogy a pöláros fény sikját 
jobbra vagy balra forgatjUk. Pl. a tel'mészetes amino
sav, az alanin j~bbraforgartó pedig az :l sorozathoz tar·· 
lozik Jelzése l ( +) <tlanin. A gyümölcscukor balra. 
forgat, azonban a dr-sm:ba tartozik és ezért d (-) 
fractoseként jelölik. Ezek után h9nnan tudhatjuk meg, 
hogy egy vegyjilet a d vagy l \Sorba tal'Ozik.? Azt fog. 
juk nézni, hogy egy ~iühtösen jellegzetes csoport milyen 
helyzetben van ~gy bizonyos szénaton~mal Pl miruL 
&tzok az aminosavak, amelyeknél az aminocsoport az 
ttlfa sz~nat'Űmtól jobbra fekszik, azo-k a d cSoportba 
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tart'()znak, mig azok~ !amelyeknél az aminoosoport balra 
fekszili, az l csoportba tartoznak, 

OOOH 
l 

H 2N-C-H 

l 
CH, 

<+J Alamlli 

COOH 
l 

H-C-NH2 

l . . CHa 

d (-) Alanin 

A cukroknál az .az ir:ányadó, hogy a hydroxyl gyök a 
prún.e:r alkohol csoporttal szomszédos hsymetriás szén
atomhoz hogyan kapcsolódik .. 

c=o 
·-H e c=o 

-H • • l • 
H ·-C- OH o OA- C H o 

l u l u 
OH- C- H ,.. H-C OH ,.. 

l l 
H- C- OH O> OH- C H "' 

l --- 'OH- C .! H- C- OH l+ H 
l ~ _l_' tH, OH CH2 C>!!__ -o 

Ha mindkét eiienlá.ba.s egyenlő mennyiségben van 
jelen, akkoz· dl vegyületről vagy racemtestról beszé,. 
lünk Mivel ezek a saját, foi"gat6 képességüket egy. 
mása.J közönrbösitik, tehát a polaros fény sikját nem 
forgatják el s igy inaktivak;, 

Az optikailag aktiv vegyületek esetében a teliné
szethen mindig csak az egyik ellenlábas van jelen A 
fermentumok azért kizárólag a természetes kom~nenst 



támadjá·k meg és nem azokat" amelyek á terntészetben 
nem fordulna]{ elő. Az enzymák segítségéval igy t-ehát 
lehetövé válik egy racern vegyületból (dl) a nem ter .. 
mészetes kon IJWillenst elválasJztani W Igy kinyerni. Ha 
pl a dl glutanúnsavhoz egy anúnosavat }lontó fermen~ 
turnot teszünk~ bizonyos idő lmulva az l ( +) gluta.. 
minsa.v eltünik, mig- a d (-) gintamiDsav megmarad, 
tehát ·csak az egliket tudjuk kinyerni.. ' 

A dl vegyületek kénúai uton való szétválasztása 
ugy történik, hogy mind a !két ellenlábas vegyület ki. 
nye1hető legyen Il~en módon történik PL a racemilms 
dl pantothensav szétbontása.. Ugy a jobbra forgató, 
mint a bj.lra forgató pantothensava't megkapjuk akkor, 
ha o ll ~n sóvá alaldtjul{ át, mnely eljárással a jobbra 
forgató o~dhatóság szempontjából máisk·é.ppen viselke
dik, núnt a balra forgató .. Az l Pantothensav chininsója 
aceton és methylalkohol keverékében nehezen o:dód-·k, 
ellenben a d 11antothensavé igen könnyen. És forditva, 
az l pantothensav einehonidin sója methylaethylketonbau 
;könnyen, mig a másik nehezen oldódik.. Ilyen módon a 
racern vegyületek mindkét ko_n:J_ponensükre bonthabók. 

A fermentumok bizonyos anyagokkal hatásukban 

felerősiihetó'k, igy nehéz fémekkel, kéntartalmu rarnino
savakkal stb. Ezeket a vegyületeket, vagy elemeket ak_ 
tivátoroknak ne\iezzük Azokat pedig;, amelyek a fer_ 
mentun:ok aktivitását csökkentik, vagy hatásta1anitják: 
des~rukto:rokna·k, illetőleg inhibitoroknak ne\'ezz;ü~ Ez 
a b-énító hatás lehet re\nsibilis és irreversibilis .. 

A fermentumoh: hatáserőssége több faktortól, de 
különösen a hydrogen.ion koncentrációtól ·és a hőmér
:sék et,től füg. A hőmérséklet rendszterint 37°, a pH fL 9 
között lthet, a f-ermenum sajátsága szerint 

A fe!mootumok haMsmechanizmusa valószinüleg 
ugy történik, hogy a.z anyag és a fermentum ·között 
egy lazább kémiai kapcs·o,lódás jön létre A tfermentum 
az anyagnak bizonyos csoportjába bele kapaszkodik, ha 
ez nem lehetséges, akkor a megfelelő vegyi csopori az 
anyagban hiányzik, vagy már egy ID!ásik kémiai cso· 
pora. l 'blokir-ozva \an, ugy akkor az a bizonyos fer··· 
mentum nem fejtheti ki a hatását, Egy ilyen treakció_ 
hoz pl. a hydrogen koncentráció változás m:áz elegendő~ 
hogy di~accharidákat alkotó két molekula.saccharida 
közötti kapocs megszünjön Egy !ilyen t'OO'kció követke~ 

zQképen érzékelhető: 

lebontás 
> 

c --------------~ 
szintézis 

AB -t- X = 
nyerscukor fennentum 

ABX = 
anyag-

A + B + X 
glykoz f:ruldoz fermentmn-

ferment
komplex 

A fe:rmentumok szánnazásuk· szerint extra éis intra_ 
cellul-::risnak nevezzük (sejten kivüli és sejten belüli), 
Ez utóbbiak a szerint: ha a sejtből liönnyen kioldha... 
tó'lt: lyo_, ha csak a sejtfal e~ roncsolása után vonli.atók 
iki: wdo· és ha a protoplasmához erősen van ltötve és. 
csak kémiai, vagy fe~mentativ behatással lehet levá· 
lasztani és igy }{lSZ kivonhaM: desmo-enz)-málmali n~

' ezziik öket. 

A FERMENTUMOK BEOI3ZTÁSA 

K·:• nagy !cEoporha osrltjuk ők!:t: a hydrolaseli és a 
desmdaEek csoportjába A hydrolaseli össze:eU. nagy 
111olelmláju vegyületeket bontanak le, tehát a fehérjél{et 
peptidókre, majd €zeket aminosavakra-, a keményi:Öliei 
~ző ö~ ukon a, a z:sirolmt pedig gbcerinre és zsirsiavakra, 
a nucldn::a\almt phosphorsavra, pentosel"a és punbázisra, 
illetőleg pyramidin-bázisolua bontják. Ez a bontás viz 
felvételével történik ésl ezért ezt h~ drolysimek is n<>:vcz_ 
zük Ugyanakkor ez a 1eakdó azonban v·égbemehet for
dítva is, és az egyes épitó'kövekből testrokon anyagokat 
építhet fd. lgJ 'tiépezi a szervezet a növén~'i keményi'tő
ből, a lis~tböl a glycogent (állati keményitö), az állati 
t:"hérjéb-51 (hus, tojás, fehérje) a ~aját izom ép fehérje 
f. loe~- :ányát; az állati és növém-·i zsiradékokból a saját 
zsi ját. A hydrolasek müködésénél R{evés energia szab1~ 

dul f l, 
A dtsmo'a.seli a hldrolasek lmunkáját folytatják to. 

w'ibb ők a ft-uti éJlitőköveket bontják le még egyszeröbb 
összetevőire. Igy pl. a szőlőcukrot és a zshsavakat s:J;: 
közbeeső te-rm€k után szJénSavra és vizre. A v~gyü':etek. 
től aonmoniiiko( vagy szénsavat hasítRnak le-, h~drogent 
hasit.ana-k le, vag~ lmpcsolnRk fel Ezelmél a mÜ\'eletek

. nO a desntolasfl: r::unl{ájánál jelentős' energia mennyiseg 

sz:tbadul fel; az ismeretes kalóúa mennyiségek." (l gr·,. 
fehérje és cukor 4-4. 1 ~gr zsir 9 kalóriát. szolgáltrut, 

( Folytatjuk) 

Kisautókat 
a gyógyszerészeknek! 

l\1cst olvasom a lapokban, hogJ· a vidéki körorvo. 

sok 30 ha\i részletre ids autóka,t \'ehetnek 

Per~~e a vidéki mostoha törpe gyógys:zerészek is· .. 

n>Jét kimaradtak ilyen al{cióból 
Hányszor adódik egy törpe g)Ógyszerészneh: a }{Ö. 

zeli városban eg)-_egy ügy elintfzése, mely a vasuti 

közlel\edés rév-én egész napját veszi igén)'be, ho-lott kis

autón 1-2 órába kerülne az elintézés 
Kérem, amennyiben lehetséges, esetleg •testületileg 

interveniálni ez ügyben a hivatott fórumon, nem ijuthat. 

nánk-e mi, vidéki, a világtól elzárt gyógyszerésze}{ is 

ily előnyökhöz., 

Ami a gyógyszertárak honitását illeti, ez még az 

orVLsokénál is nagyobb, ~vert a ha\·i OTI.számlák egy 

r:észét mindenkor a fenti célra lehetne biztositani., 

Ez a Ids-autó nem \ o:na luxUS:, hanem egy igen 

has:rnos és olcsó szállitási eszköz;e a g;\-ógyszeresznek .. 

Dr, PÉCZELI LAJOS 
gyógyszerész, Tál1ya .. 

A GYóGYSZERES~ 

HIRI H 
-··-··--

Pillich Ferenc 
t876~1M8 

.runius 14 -én, 72 éves korállJan csendhan el
távozott az élők llűláiból P.il!lich Ferenc sdrrnoa
tarnyai gyógyszerész, az erurópa'hirü enromolo
gus, lkirváló botanikus, r égi filateiislta, Jo]vácó 
lo!wtá!rsunk. AJlj unk meg néhá,ly percr e fris· sen! 
hanto~Wisirja •előtt, lre!ytlztzük el a kegyé;t esi 
ci!WékEzés néhány babérszálát, vessünk nié:hány 
p'llallltást .földi ;pályaifutásá1 a, á1liJtsnk példark~ 
pü[ a v:déki, ey;yed'iil dü!gmp gyógysz?r ész elé. 
· Pillich Ferenc 1876 !'i,prrirlis 2 .. -án szWet~l't 
Rzomrbathe .)'1201, közé,pisko!áit 'tés ruz egyetemet 
Budapestoo V'égE~Xe el, 1898 óta Sinnontormyán 
gyógyszerész. Ott kel'!dte el lovartani munlkás
zágát. A lepkék. de minden rovrur érdeke~te, még 
a pókok rs Főként a helyi faunáV!al, maJjd fiáTá
val fO'glall<ozdtt Igen telnntélyes rova:rgyüjote•
ményt álHtott össze {sa6nos azróta tönkriement) 
számas ikülföldi entomolog)USSrul állot:t összeköt~ 
betésben, kik közül solrnn f1elrloer esték és ré]vezték 
vendégMitását, baorátságáit. Giikke± 1a Rovartani 
Lapokban, Folia Entomologica,ban, Folila sacie
titos entomol hung .. -ba.n, KI amoher Entomolog. 
JaMb?fch~jaibam, !I1Övénytani ci!<:ke[ a. Magyar 
~otamkm Lapok-ban Je~entek meg.. Könyw't h! 
not Stmontornya ar thropoda-világár ó'l 

30-nál több rovartani dolgozaJta jt',:ent meg 
eg:y sz.erző értekezését neilü aj ánlo:bta SziÍJ!Ilos 11 j 
faJt fedelZett fel, törbllJ aJZ ő mevét viseli Mint bo
t~nrkurs i:s ,több fle!Jied:ezést tett, néhány növényt 
rola neveztek el ( 031lamimillm, T ilia, M entha) 
Fog>lwl~orott többféle Sporrttal, z!en:ével be.uitaztta 
k~rékpáro'n Középeurópát. 60 évében ~gyik kü"-

. foldi ~voköny:vi!Jen Prof: K!loemens Spa.cek mél
tatta e;rdemeit ( fényképét is közöl:t:e). 

, . Mmdezt :mint egyedWI müiködő gylógysz:erész 
vegez!'e. eL Krmlgasló tudományos munkás:sá~;L 
vad ikrvrvta a külföld elirsmerlé~ét !t> és igy hir
nev~t sl'lerzett a magya. gyógyszerész<Jkm:ek a 
haJtaron :tu:l, megbecsüllést és tüs0teletet hazájá-

. h:m és munkah:elyén. · 
______ _:::_Dr Halmai János 

Halálozás. H a 1 as z t i ífn1rre krurtáisunkat 
Ftihé1· LásJZló kolléigánk m~gre.ndirt1ő szavarkkal buesuz_ 
tatta a Kerepesi-uti temet&ben 

NI!"~S ~iEGHOSSZABBITÁS A Népjó
Mmrszten?m ~lvataJ.IY3Jan közai, hogy- '" 

, . . JagosLtványok páilyávatá;ra közvé 
hatáJnddt n81lll hasszaJbbirtja meg· Tehát mln· 

den 'l ' ' t · · ,. ~a yaw aug>usz us 14 -éig nyujtsa be kér-
. 1 enYiet Ha val'ami1.)'1en elő h t rokmányt addig 
nem 't1Hl~~ sen:u~, Ugy oot az ok megjelölé

.. Wínnukc,esob'br Idopontiham i,s csatolhatj a, a kér 
nem eshet késedelembe 

KOSSU'tH.DIJ. Milyen sokan tannak ők, elkaJló .. 
· elszegén:fedett, :tönkrement ma. már ism:eretlen 

katonák, kiknek mell~e büszkén tűzném a 
~ossuth-di'iat . 

--~------.------------~447 
Egy életen át felőrlödtek a bbtokon belüliek -

szörnJ-'Ü szó: a tulajok --! lélek nélküli, emberteien t?s 
antiszociális viselkedése ~IIiaft. Ugy_e Fodor József, 
~gerben, emlékszel még szociális harcaidra., ugJ·-e em
lekszel még'? Mindig ~ gát.on álltál, ha; az alkalmaz-ot· 
takról volt szó, 1919 Qta soha nem szüntél n:Jeg ha1·coL 
l_li a_ dolgozó_ gyógysze1észért. Kedves Jó-zsi barátom, 
en lattalali teg~d másokért harcolni, láttalak piiulva té_ 
ged, mikor a hatalmas Ga.ál-Koritsánszky·duó előtt 
harcoltál }{Önyöradományért az éhező, -rongyos kol!é .. 
gákéit, igBJ}, hogy éhen ne pusztuljunk HalloT1 most 
is, szerényen liimondott Szavaid: ,,majd .lesz e-z· más
képen is". Vörös posztó voltál a szemükb:~n. a Ba-ndl 
étterem oogy "urainál~< n~li rebellisel{ voltunk Ugy-e, 
!<'odor József, emlékszel még? Ugy_e Koritsánszky 
Ottó ur emlékszik még? Fodor József mert alikor is 
beszélni, nem -félt, de állás nem volt számára. Fodor 
.]~.zsei, én a te \r.Delledre :tüzném az egyik Kossuth-
diJat.. FóNYAD ENDRE 

GYóGYSZERTÁRI JOGOSITV ÁNYOK 
Heiyreiga:zitsáként kö>Jaljük, ho,gy a nagykőrösi 
An~yal g:yógyszertárt, a . vec&ési őTa"lgyaJ 
Kl"?gyszerotarlt és a mkr9JmaZJr Isteni gondv <39I és 
g,Yogyszelt;irt téV!esen irták ki. A kiiRt ,A1rany 
Cs:illarg] gyogysvel'bát nem Biékéscsabám van ha
nem Békéilen, a Tótkomlóson lévő Srz;ent Lé:leik 
gyc~gyszer't~r helyett padig a Sz€1Ilt IstrváiQ 
gyo!gy~zmtar - a pályázamm meghirdetet1t j<Y" 
gosrtvany. 

A "CSABA FERENC GYÁMSZüLő.TÁRSASÁG" 
KöZLÉSE .. Igen tisztelt IK.artársaim! Értesitleli Benne· 
te~et, hog;r a fenti célra kezdemén)ezett g)'űjté;j,t be_ 
szuntet€m, Csaba .Feienc lelelet irt szer·kesz'töségünk. 
be, l10gy nem ltud feljötmi Pestre az egyetemr·e, - hi~ 
vatkozik egészségi .állapotára, - ehhez nem óhajtok 
kommentárt füzW.. Igen tisztelt Kartársaim akik fel. 
h• ' Ivásomra segitségenu·e siettet{, s:z:ei:·etném mindenikö. 
~öknek megszoritani a ke1.ét és megköszönni, hogy meg
ert.ettetek, ·- nem rajt,unk mult~ hogy igy fejezödölt 
be ez a szép mozgalom .. A jövő számunl{ban pontos el
számolást adol{ arról, hogy mindenikötök mennyit kül
dött be iössx.esen a fenti célra Az eddig beküldött ösz·· 
szegeket olyan célra fogjuk adni bozzájárulástoklml, 
hogy azzal mindenikötök nl\eg lesz elégedve. - Szere. 
tettel köszönt benneteket BALASSA SÁNDOR szám_ 
Od ó .. 

A VILÁG ·EGYETLEN TERMÉSZETES 
SALÉTROMGYÁRA S21ovjet-Turkménia fővá 
wsálól - Asirabadtól - 100 kiJométeme íek. 
szik a hires Duruncbwrlang, amely a turkmén 
n~p körBben mint a "Barh:~deni földalatti kérn"" 
to" rsmerctes. Ez a bar:Dang a világ -~gyetJ.en lé
tező természetes salétromgyára. A sa!étromkép
ződéa i~t min_den. emberi beavatko~ás ;nélkül 
megy vegbe Evszazadok folyamán a barlang ta
laja erősen rétegződött s <a legmélyebben fe:<vő 
11étegek trszta sailétromból ::evő dnek üssze Ez a ré 
tegeződés mf1g]győző bizonyiték ot "azo] "ál:tat Vi
llogradszkij orosz tudós ugynevezet1t önitrifi:ká
ciós. elméletének helyessége me H ett; ez az elmé
let ~ elenl.~g s":~l~örü alkalmazást nyer a sza 
crahsta foldmuvel€Sben A Durun,barlang azon. 
ban nemcsak tudományos szemponthól talthat 



\ 
állandóan kapható CIBA készitmények: 

l AGOMENSIN amp. 
ANDROSTIN amp, 
ATOCHiNOL tabi 
CARBAN !REN gran. 
CIBALGIN tabL á 100 
C.tBA:t..OL amp 
COAGULEN por (2.5, 5, 10 g.); tabL 
COKAMIN sol." 15 kcm; am p. 12xa .. 5 kcm, 
U)RA!UIN-R tabi. 

, DIAL tabt.., arup, 
DllHAL tabi, 
DIOCAIN por 
Eiu·;"RO-v!OFORM tabi. 10, 20 
ES,DJWN amp. 
LlPO'JOu!N tabl 
LuTOCYCLIN tabi,, amp (2 és 5 mg .. ) 
OVOCYCL!N tabL (U és l mg); 

am p .. (l és 5 mg); kenőcs 
PERANDREN amp .. (5, 10 és 25 mg); katőcs, oldat 
PERCAINAL kenöcs 
PERCURTEN an4J. 5 mg, 
PERlSTALTIN tabi; amp .. 
PHYTIN tabl, oldat 
PlUSCOL oldat, kenőcs 
P RIV IN oldat 
PlW'KLlMAN tabL 
RESYL amp., oldat 
Sl~TOMENSIN tabl., amp. 
SP ASMO-CIBALGIN tabi 
TllASENTIN amp., kup 

CIBA AKTIENGESELLSCHAFT, BASEL (Svájc) 
Magyarországi képviselő: JAKITSCH JANOS 

BUDAPEST, V" MÉRLEG-UTCA 2 .. 

számot érdeklődésre, ha1118II1. gyakorlati szen:
pontból is jelentős, am€ih!lyijben óriási (lllennyl
ségü szerwes éli ásványi ·trágyát rejt, 

UJ PARTMUNKAS Eleiilllbe ~tük ezt a rova
tot, azután Ubbahagy;luk,. M.egÍnditottuk, hogy serkenL 
sük elvtá.Jr.s:ainkat a páJ:tmu,nká.&.igazolvány e1:ruye:r'lé$é-re, 
::~bbahagytuk, llllBJ't kölben megallakult .a:z M. D.. p, és 
er.ősen meg.gyérültek uJJ pártmro'lkásalink .AmlJál na. 
gyobb ör:ömmel sz.ámoilunlk: be )_'·óla, ho-gy Faragó Sándor 
elvtársu:nik, \atz O .. Gy .. E. igazgatója - pártmUi!lkás lett, 
Fel kel'l jegyezni a nevét;~ mert ő az ellső- gyógyu;z.erész, 
ki aktiv párt~unkájláiélr-t IIlim: <az M. D. P. ~től kapta 
meg igaZ~olV~ányát ÉS talé!n ernlitsüle m~ a:zt ils, hogy 
;Fara-gó Sándor -k!U'társumk !egyike azoknak, alki.!k Í0!

1

Y

tonos tanru:}ásSia[ és kö,.j&sségi illunkával dolgaznak a 
m.agy-a.t· jnlépi d<emokrá.ci:a egyetemes érdekei.ért,, E,Ziéu.-1: 
kellett IDltOSt k:ikiáltanook Far-agó kar1Jál"S1llDk nevét 
Hadd ·tudja meg mindenki, hogy jó munkájával az M .. 
D p _beJt is e!nya~hetjük pártmun!kás-igru;olványunkat 
Egyuttal ujr!a megnyitjuk rovatunkat J azok számára, 
aldknek igazollvány&U az M .. D. P, állitotroa !ci. 

Hulladékpapirost és selej!jpapixt eladni, il!letőleg VeD

ni c2tik iparengcdlé-lyeikell 'kivül "Vásárlási igmolvtány
nyal" .elJ,á;tott hul~adékpapüűreresked&nelc S2Ja(bad! (x) 

FELVÉTEL A GYóGYSZERÉSZ-OTTHONBA -
Felhívás! ·- Mindazok a lk.artársak, akik a "Gyógysze .. 
rész ·-Otthon" -ban való elheleyzésre igényt tadanak; 
küldjék be felvételi kérvé,nyüket. a Gyógyszerész~k 01-
szágos ,Jóléti Alapjához (Budapest, Alkotmány -U 16 .. L 

em.), a következő melléklelekkel felszerelve: 1, Szüle.. 
tési bizonyítvány, 2 .. Curriculum vitae, 3 .. Vagyoni ál
lapotr·ól Szóló, l'agy 4 Vagyontalansági bizonyitvány, 
5,. Müködési bizonyitvállJ' (ha ilyennel rende1keznek.) 

ÉrteSülésünk sz.erint S Z- ü. s z J e :n ő kartá.r
sullis:, a Hygién.ikus Gwmi:árUJSitó Kft ··b€ln érdekeltséget 
vállalt~ annak vezetéa-:.ét á/tvette. A Hygiénikus Kft .. hoz. 
za forgalomba a P r i m e r o s - t. (x) 

gg": .A:.z egyik elk-ésett, - a forint-taxa ~özte. 
A másik azonban tamn még ma sem renremytelen M
kiált:ás_, Bár a jósz,ám.díélku megértlésből néMmly évtized 
után megint csak s.z11bályos üzlet keookedlh~.. Mi.re 
észl'ievenn.ők, má:l·· elkiéStüntk és m~gint vagy hetven évig 
Irellene vWmunk az uj gyógy,se.erés:zeti ~tyre. Pe~ 
ez csak elméle< A gyroloolil!at mósfelé multiat. ÉS mert 
te is tudod, merre, solciig gondo-lkoztam W ciklk Leközlé.
-s-én .. Valójában csak .a:wt adtam közzé, hogy mások ~ 
tünődd~Emek rajtla. .. . • 

Dr.. F. B.-né, Tö•ökbálint: Ö["en<lii]nk gyógynlás<>d-
n~ak és vá1 unk mielőbb .. 

P .. Gy., Debz·ecen: Akikor Iéin! még gyakornok volltaln 
Sz.élkely'keroszturon. a J181egeT -'&'!Yógyszel"hán''ban· .. Ez azűll"' 
ban még nem jelenti azt, hogy uneg ne hallgassam bu:
társaall problémáit. Viá.rom a lev-~ét 

D• . G. G : A beküldött el!ok tgy reklámizÜ TalM 
ha rés~letes tudomáJllyos lettását ismernők, élrdemlege... 

sebben lwZJzá&.ólhaiDáiDik. 

~ul~wal~er l~i1mon~ l!l 
gyógysZJEa:tári porcel!1án felsrerel~i cikk!elk., porcelláll 

tiJgel:l"'k e!őuyős beszerzése .. 

IV, Veres Pálné-utca 31. Telefon: ,185--071. 

-----·----·•" 

Megjelenik havonta kétszer. 
Srorkesztőség és kiadóhivatalt 
IV, Veres Pálné-ul'.ea 30. I. 1, 

Telefon: 386-126. 
Hivatalos órák: 9--5-!g .. 

Főszel'keszoo: 

SZÉKELY JENő 
Telefon: 1~6. 
Felelős SWI'kesztő: 

HARANGI SANDOR 
'l'e!eion: 3~11. 
~el& kiadó: 
FALUS JENő 
Laptulajdonos: 

a M, M. Sz Szaksz-ervezete Gyógyszertárt Do}goz6.k 
Szakosztálya .. 

Hoffmann Józaef_nyomda, Bpest, <VII., KazinOÍIY'"IL 5. 

fA GYóGYSZERÉSZ. :;:..;,;::..;..,;;..;;==;;;;;;;;;.:::... ____ , _______________ __.__ 

yógyárunagykereskedés 

/sme'i a be'Rebeli felkészü/Jségécel dll 
b. vev61 rendelk~ésáre 

Távirati elm: Pbarmachemla 

Simonyi Pdll 
gy6gy6runogykereoked6 
Budapest, VI., )6kai-tér 3 

Waldheim tabletta és laci magyarországi 
leralcata 
Az összes bel- és lcülf31dl 
gy6gyszarkülönlegességeket 
drogot, chemiká!i6t roktÓrr61 
szóllit .. 
Gyors és pontos expediáló 
helyiten és vidék•e. 

Telefon: 1H·269 

Arsen (arsenobensol), higany és 
aranymérgezés hatósos ellenszere: 

' 

~st, Y., !:r. K!t~-11. 

8 -' l • l e l • • : 1211-·311 n-D-lll 
uaope-st · ' 

UJ! 
TehénteJ + rizsnyá le + dextrin;maltose 

LIICTORIZIN 
normál necsemő táplálék. 
MegnO..I&tl o mf09bizhat6 tej be
sz.,.zó~ és ctltortóaánGk gondjót .. 

Korl6tlot. Íllettnyls~b.,.. lcaphat6. 

lmlpedaer T~6r llészJtmtl!ve. 

DICAPIO L • CHINOIN, 
l am p .. tartalmoz O 1 O g dimerc:aptanopropanolt 

10 x 1 kc:m-es ampulla eredeti dobozban. 
$ 


